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RESUMO 

 

 

O presente estudo procura apresentar o desenvolvimento das políticas públicas de 

mercado de trabalho (políticas de emprego), bem como o seu papel nos diferentes 

momentos históricos, procedendo a uma avaliação da experiência dos países 

desenvolvidos, até chegar ao caso brasileiro. O objetivo consiste em contribuir com o 

debate acerca da formação de um sistema público de emprego, trabalho e renda mais 

integrado e eficiente no Brasil. Primeiramente, procura demonstrar o contexto no qual 

as políticas de mercado de trabalho receberam renovado destaque, ou seja, as 

transformações sobre o mundo do trabalho em consequência das crises econômicas dos 

anos 1970. Em seguida, discorre sobre a evolução dessas políticas nos países 

desenvolvidos, considerando as suas estruturas institucionais históricas, porém, dando 

destaque para o conjunto de ações associadas a uma nova tendência na Europa: a 

centralidade dos serviços públicos de emprego, aos elementos ligados a ideia de 

flexiguridade e as políticas de ativação do desempregado. Por fim, apresenta o sistema 

público de emprego brasileiro, enfatizando os problemas, os desafios e as possíveis 

soluções e potencialidades sem, contudo, perder de vista as especificidades internas 

institucionais, bem como as características do mercado de trabalho. Defende-se que o 

atual momento de crescimento econômico aparentemente sustentado apresenta-se como 

uma oportunidade para se avançar este debate no país, dando relevo para a possibilidade 

de um papel mais importante e estratégico para estas políticas públicas. 

Palavras-chave: crise econômica, políticas públicas de emprego; mercado de trabalho; 

flexiguridade; ativação; sistema público de emprego, trabalho e renda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The present study aims to present the development of the labor market policies (LMP), 

as well as its role in different historical moments, carrying out an assessment of the 

experience of developed countries, to reach the Brazilian case. The aim is to contribute 

to the debate about the formation of a more integrated and efficient public employment 

system in Brazil. First, it seeks to show the context in which the labor market policies 

received renewed emphasis, the transformation of the world of work as a result of the 

economic crises in the 1970s. Then it discusses the evolution of these policies in 

developed countries, considering their historical institutional structures, however, giving 

prominence to the set of actions associated with a new trend in Europe: the centrality of 

public employment services (PES), the elements of “flexicurity” and the activation of 

the unemployed. Finally, it presents the Brazilian public employment system, 

emphasizing the problems, challenges and possible solutions and potentials, without 

losing sight of internal institutional specificities as well as the characteristics of the 

labor market. It is argued that the current state of internal sustained economic growth is 

a great opportunity to advance this debate in the country, strengthening the possibility 

of a more important and strategic role for these policies. 

Keywords: economic crisis, labor market policies, flexicurity, activation policies, public 

employment system, employment and income. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A questão do trabalho, do desemprego, da desigualdade e da exclusão social são 

problemas recorrentes dos estudos acadêmicos, pelos motivos óbvios de representarem 

aspectos centrais da organização da sociedade no regime capitalista de produção. Os anos de 

1970 garantiram um novo impulso a estimular esses estudos, pois representaram um momento 

em que estruturas estabelecidas foram abaladas, gerando caos e incertezas sobre o futuro. 

Algumas inflexões são rapidamente levantadas, como as mudanças na organização da 

economia mundial, a reestruturação produtiva e o abandono das políticas de pleno emprego 

pelos países.  

Esta dissertação, a partir de um foco sobre o mundo do trabalho, tem como um dos 

seus objetivos contribuir para a compreensão destes processos de mudanças sobre as 

características políticas, econômicas e sociais dos países. Destaca-se que, diante de outra 

condição econômica e de produção, permeados por um “novo”, ainda que antigo paradigma 

de pensamento dominante a conduzir as ações dos Estados (o pensamento econômico liberal), 

as políticas públicas voltadas para o mercado de trabalho recebem renovada força. A partir 

das crises e reajustes na economia, do abandono das políticas de pleno emprego e do aumento 

do desemprego estrutural, as políticas de mercado de trabalho se tornam um importante 

recurso estratégico dos países para lidarem com essa nova e complexa realidade.  

Considerando o que foi abordado acima, outro objetivo consiste na delimitação 

conceitual das políticas de mercado de trabalho, do seu papel, dos seus objetivos e da sua 

localização em meio às políticas mais amplas de emprego. Observa-se que, enquanto as 

últimas envolvem desde políticas macroeconômicas, estratégias de desenvolvimento, até a 

legislação trabalhista, ou seja, o conjunto amplo de políticas com capacidade de influenciar o 

nível de emprego da economia, as primeiras envolvem um conjunto mais limitado de ações, 

ou seja, o seguro desemprego, as ações de intermediação de mão de obra, a qualificação 

profissional, os programas de geração de emprego e renda, dentre outras ações focadas no 

trabalhador. Portanto, são políticas que visam contribuir para a organização e melhor 

funcionamento do mercado de trabalho, podendo até influenciar no nível de emprego geral da 

economia, porém, de forma mais limitada. 

Finalmente, o objetivo principal da pesquisa consiste em contribuir com a discussão 

acerca da formação de um sistema público de emprego no Brasil. Para isso, inicialmente 
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procede-se ao estudo de ações desenvolvidas entre os países desenvolvidos, integrantes da 

OCDE, dando sequência com um levantamento e síntese de “boas” experiências, com o 

intuito de detectar direções que possam ser úteis para o caso brasileiro. Saliente-se que as 

políticas, programas, projetos e ações desenvolvidos serão apresentados por meio de uma 

perspectiva temporal e crítica, uma vez que as realidades dos países são muito diferentes. 

Ademais, com vistas a avançar na perspectiva brasileira, é apresentada a atual estrutura do 

sistema de emprego do país, assim como seus problemas e possibilidades, sempre levando em 

conta o contexto interno: características econômicas, políticas e sociais, além dos aspectos 

singulares que caracterizam o mercado de trabalho doméstico. 

A dissertação está organizada em três capítulos. No primeiro, buscamos apresentar as 

transformações mundiais que culminaram com as crises dos anos 1970. Destaca-se a ordem 

mundial construída após a Segunda Guerra Mundial, baseada no multilateralismo comercial, 

no paradigma de produção alicerçado no fordismo-keynesianismo e na social-democracia e 

sistemas de welfare state. Este período foi marcado por um mercado de trabalho mais 

organizado e homogêneo, caracterizado pela maior estabilidade das relações trabalhistas e 

segurança no emprego. Com as crises dos anos de 1970, ocorre o desmonte desse sistema e as 

consequentes transformações no mundo do trabalho. Verifica-se a predominância do 

paradigma neoliberal, a globalização econômica com acirramento da competição 

internacional e os novos modelos de organização da produção e do trabalho baseados no 

chamado pós-fordismo.    

No segundo capítulo, apresentamos as políticas de mercado de trabalho, que passam a 

ser vistas como boas alternativas para lideram com os processos descritos acima. 

Primeiramente, buscamos traçar historicamente o seu desenvolvimento, para depois 

apresentar as suas modificações e avanços em meio às novas necessidades de reformas. A 

partir daí, são destacados inúmeros programas e ações. Verifica-se que, apesar de certa 

congruência em termos conceituais e de funções, as políticas de mercado de trabalho 

apresentaram diferentes resultados entre os países, tendo em vista suas estruturas 

institucionais e preferências. Por fim, são destacadas as principais tendências de reformas nos 

sistemas de emprego, como a ênfase nas políticas de ativação do desempregado, isto é, no 

estímulo à procura por trabalho; nos elementos ligados à flexiguridade (flexicurity), que se 

traduz no balanceamento entre mercado de trabalho flexível e mecanismos de proteção ao 

trabalhador, acrescidos das políticas ativas de mercado de trabalho; e na centralidade dos 

serviços públicos de emprego (SPE) para a formação de um sistema de emprego mais 

integrado e articulado. 
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No terceiro capítulo, após rápida contextualização da realidade interna, ou seja, das 

características do mercado de trabalho brasileiro, marcado, sobretudo, pelo enorme setor 

informal, são apresentadas as políticas de mercado de trabalho implantadas no país. Observa-

se que apesar do considerável avanço, o sistema público de emprego, trabalho e renda no 

Brasil enfrenta diversos problemas. Sofre, por um lado, com dificuldades de financiamento e 

de operacionalização e, por outro, com as consequências da sua implementação tardia e de 

forma imitativa. Além disso, o fato de terem sido implementadas nos anos 1990, em um 

contexto de reformas econômicas restritivas, comprometeram ainda mais os seus resultados. 

Como forma de contribuição para o debate, durante toda a apresentação das políticas de 

emprego, foram alinhavadas possíveis medidas e possibilidades de ação, levantadas no intuito 

de melhorar o seu desenvolvimento e efetividade. 

 Finalmente, este trabalho defende que o atual momento de crescimento econômico 

aparentemente sustentado no país apresenta condições favoráveis para se ampliar as 

possibilidades das políticas de mercado de trabalho. A reversão das anteriores tendências 

desestruturantes do mercado de trabalho brasileiro abre novas perspectivas sobre o potencial 

destas políticas, tanto na sua função precípua de organização do mercado de trabalho, com 

vistas a modernizá-lo, como para o atendimento da grande massa de trabalhadores 

heterogêneos que caracterizam o mercado interno, reforçando também seu caráter como 

política pública social, além da sua contribuição em uma estratégia mais ampla de 

desenvolvimento.  
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CAPÍTULO I 

REESTRUTURAÇÃO CAPITALISTA E MUDANÇAS NO MUNDO DO 

TRABALHO 

 

 

1.1. A Ordem Mundial do Pós-Guerra 

 

 O fim da Segunda Guerra Mundial marca o nascimento de um período singular de 

desenvolvimento mundial, marcado por taxas estáveis de crescimento econômico, pleno 

emprego, aumento do padrão de vida da população, preservação e avanço da democracia de 

massa e do modo capitalista de produção. Esse desenvolvimento, notadamente nos países 

mais avançados do ocidente e no Japão, foi acompanhado pela rápida expansão do comércio 

internacional, queda das barreiras econômicas e aumento da interdependência no comércio, 

moeda e investimento. No âmbito interno dos países, este período de prosperidade se 

sustentou no tripé da social-democracia, keynesianismo e fordismo. 

 Para além dos fatores econômicos internacionais, destacam-se fatores políticos e 

institucionais favoráveis: os Estados Unidos haviam alcançado uma posição de liderança 

mundial (econômica e política) inconteste, regras e instituições propícias ao desenvolvimento 

da economia mundial estabeleceram-se de forma consensuada e as nações industrializadas se 

comprometeram com o desenvolvimento de políticas econômicas internas voltadas para o 

pleno emprego. 

Dentre os fatores econômicos, destaca-se que a própria guerra determinou condições 

favoráveis ao rápido crescimento. Pelo lado da demanda, a economia de guerra gerou um 

grande acúmulo de demanda insatisfeita nos EUA e nas outras economias industrializadas. 

Além da reconstrução necessária após a guerra, Europa e Japão buscavam alcançar os EUA 

como sociedade de consumo de massa. Pelo lado da oferta, os desenvolvimentos tecnológicos 

gerados na Segunda Guerra Mundial propiciaram grande quantidade de tecnologias e técnicas 

produtivas ainda não exploradas. Desse modo, depois da fase de reconstrução dos anos 1950, 

houve um crescimento econômico sem precedentes durante a década de 1960 e os primeiros 

anos da década de 1970.  
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Os EUA tiveram um papel essencial na construção da ordem mundial do pós-guerra
1
. 

O conflito possibilitou que se acelerassem os desenvolvimentos industriais e econômicos 

internos já em andamento, de forma que, ao seu fim, atingissem proeminência produtiva, 

comercial e financeira sem igual 
2
.  Além disso, como líder da coalizão vitoriosa e amparado 

pela vantagem econômica e preponderância militar, concentrou poderes políticos e 

diplomáticos. 

Os Estados Unidos se esforçaram então na criação de uma economia mundial estável e 

próspera, com destaque para o esforço na criação do Sistema de Bretton Woods, que incorpora 

a crença em uma economia internacional baseada em regras e instituições estabilizadoras. 

Assim, demonstravam ser uma “hegemonia branda”, conseguindo a aceitação das demais 

potências e mantendo a liderança das alianças e instituições 
3
. 

O ativismo norte-americano se traduziu no relativo fortalecimento do multilateralismo 

e na busca pela abertura comercial contínua. Contudo, a abertura foi um processo lento e 

conflituoso, gerando tensão entre a autonomia política nacional dos países e o compromisso 

com a economia mundial aberta. Central para que houvesse consenso nesse processo foi o 

acordo distributivo feito entre capital e trabalho, em que as grandes potências econômicas se 

comprometeram com a busca do pleno emprego e a garantia do bem-estar social da 

população. Assim, os governos buscavam o apoio dos sindicatos para que esses os ajudassem 

com os problemas distributivos inevitáveis que ocorreriam com a abertura de suas economias 

às importações e competição internacional. Essa forma específica de organização do capital 

ficou conhecida como “liberalismo corporativista” (Overbeek e Van der Pijl, 1993). Por seu 

lado, as instituições e princípios adotados pelo Sistema de Bretton Woods buscavam limitar o 

impacto recíproco dos acontecimentos internos e externos dos países (Gilpin, 2002: 154). 

                                                           
1
 Uma “ordem mundial”, na teoria das relações internacionais, é um conjunto de entendimentos mantidos dentro 

de um contexto amplo para reger as atividades de todos (ou quase todos) os membros da sociedade internacional 

em largo espectro de temas específicos. (Rosenau, apud Cox, 2000). 

2
 A capacidade produtiva, assim como a demanda efetiva, centralizou-se de tal modo que em 1948 a renda 

nacional norte-americana equivalia a mais que o dobro da soma das rendas da Grã-Bretanha, França, Alemanha, 

Itália, e países do Benelux, ou seis vezes a da União Soviética. Os saldos da balança comercial e de conta 

corrente foram tão grandes que os Estados Unidos passaram praticamente a desfrutar de um monopólio da 

liquidez mundial. (Arrighi, 1996). 

3
 A visão de mundo norte-americana apóia-se na ideia da segurança e prosperidade dos Estados Unidos a partir 

de um ambiente internacional estável, no qual estejam garantidas as condições para que o país possa expandir e 

maximizar seus interesses econômicos, políticos e de segurança. Economicamente, o objetivo é abrir e manter 

portas abertas para a expansão de seu comércio e atividades econômicas em geral. Politicamente, a estabilidade 

internacional é percebida como a constante consolidação do regime liberal e democrático, com o 

compartilhamento de valores e princípios que não contestem o sistema. E por segurança, a garantia de que 

nenhuma potência hegemônica possa converter-se em contraponto ao poder dos Estados Unidos, mantendo sua 

supremacia mundial e o equilíbrio do sistema sob controle. (Pecequilo, apud Borges 2005). 
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1.2. O Sistema Bretton Woods e o tripé: Keynesianismo, Fordismo e Estado de 

Bem-Estar Social 

 

A estrutura da economia mundial do pós-guerra foi construída na Conferência de 

Bretton Woods em 1944, refletindo o pensamento norte-americano e britânico. Três foram os 

princípios básicos norteadores: i) liberalização comercial por meio de negociações 

multilaterais, sem discriminação; ii) não controle sobre transações correntes, mas com 

permissão de controle sobre movimento de capitais; e iii) taxas de câmbio fixas. O Sistema 

Bretton Woods (SBW) constituiu-se num acordo firmado entre os países mais industrializados 

do mundo para o gerenciamento econômico mundial. Previa a manutenção da estabilidade 

cambial entre as moedas dos diferentes países e, assim, a regulação do próprio fluxo 

internacional de divisas, visando garantir a estabilidade monetária internacional e viabilizando 

a expansão do livre comércio. (Gilpin, 2000).  

Duas instituições foram particularmente importantes para o sucesso do novo sistema 

econômico mundial que se formava: o Fundo Monetário Internacional (FMI) que, sob 

diretrizes do SBW, ficou responsável pela administração do sistema monetário internacional 

baseado em taxas de câmbio fixas; e o General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), 

desenvolvido para administrar o sistema internacional de comércio.  

Importante destacar que o SBW permitia que os Estados nacionais conservassem 

relativa autonomia, possibilitando que perseguissem políticas de estabilização econômicas e 

de bem estar social, além de algumas práticas comerciais protecionistas. Assim, era possível 

que os governos mantivessem sua autonomia na busca pelo crescimento econômico e pleno 

emprego. O FMI foi a instituição desenhada para gerir esse sistema para o qual, por meio de 

contribuições dos países membros, deveria oferecer crédito aos Estados com problemas de 

balança de pagamento, além de permitir, em casos de grande desequilíbrio, mudanças nas 

taxas de câmbio dos países.  

Em 1948 foi criado o GATT, que se tornou a principal organização de comércio 

mundial. O propósito do GATT foi promover o comércio livre e justo, principalmente com a 

redução das tarifas formais, por meio de negociação. A instituição teve um papel muito 

importante na construção de um regime internacional de comércio baseado nos princípios da 

não discriminação; reciprocidade incondicional; e transparência. A partir das negociações no 

GATT, o comércio mundial se ampliou por meio de sucessivos acordos para diminuir 

barreiras tarifárias. Com o crescimento do comércio mundial, importações passaram a 

penetrar mais profundamente e as exportações se tornaram mais importantes para as 
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economias domésticas. O crescimento do fluxo de comércio criou uma economia 

internacional altamente interdependente. 

Um ponto importante em relação à construção da ordem econômica internacional 

promovida pelos EUA, baseada na cooperação e multilateralismo, diz respeito à sua íntima 

relação com a ordem de segurança internacional. De acordo com Gilpin (2000), o Plano 

Marshall 
4
 só foi aprovado no Congresso dos EUA devido à necessidade de se formar um 

sistema de alianças contra a União Soviética, no contexto da Guerra Fria. Outros autores 

apontam ainda riscos relacionados à própria existência de partidos comunistas locais. Nesse 

sentido, os EUA teriam encorajado a formação do bloco europeu, com a diminuição das 

barreiras intra-bloco e a adoção por esses países das suas técnicas industriais e gerenciais mais 

produtivas, dentre outras facilidades 
5
. (Gilpin, 2000: 58). 

De acordo com Gamble (1988), a aceitação total do regime multilateral de comércio e 

pagamentos só foi possível devido ao desenvolvimento de tecnologias e dos métodos de 

organização industrial conhecido como “fordismo”. Esse novo regime de acumulação 

representou uma nova forma de acumulação capitalista, baseado na linha de produção e na 

produção padronizada em massa. Assim, para dar vazão a essa produção, foi necessário a 

formação de um mercado de consumo em massa, o qual deveria ser alcançado por meio da 

exportação e da expansão do mercado doméstico. O aumento das exportações seria 

perseguido por meio da associação ao regime internacional de liberalização do comércio, 

enquanto que a expansão do consumo por meio de novas medidas de administração 

econômica que permitissem manter altos e estáveis níveis de demanda: as chamadas políticas 

keynesianas de administração macroeconômica.  

O modelo keynesiano se apresentou como uma ruptura com o modelo clássico de 

administração econômica - o qual entende que a oferta cria sua própria demanda, e deposita 

grande fé no mercado - significando mesmo o desenvolvimento de um novo paradigma a 

nortear a organização capitalista de produção. Subverteu, assim, o ideal do Estado mínimo 

dos liberais, com o Estado passando a assumir parte da coordenação da economia e da 

distribuição de recursos por meio de políticas públicas.  

                                                           
4
 Também conhecido como Programa de Recuperação Européia, foi o principal plano dos Estados Unidos para a 

reconstrução dos países aliados da Europa nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial. 

5
 Uma importante razão do apoio dos EUA objetivava a que os países europeus se restabelecessem como 

potências regionais e se tornassem um muro ao avanço soviético. Estes desenvolvimentos, no entanto, 

determinaram a posterior perda de poder relativo dos próprios EUA, frente ao rápido desenvolvimento destes 

países (europeus e Japão).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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Por outro lado, buscou-se assegurar que os ganhos salariais fossem compatíveis com 

os ganhos de produtividade e preços. Para que o novo regime de acumulação desse certo, 

foram necessárias articulações políticas e geração de consensos entre o Estado, empresas e 

sindicatos. Assim, quando os métodos industriais do fordismo se estabeleceram, eles 

ajudaram na emergência dos regimes social-democratas que, por sua vez, permitiram que o 

fordismo desenvolvesse plenamente sua lógica. Os trabalhadores organizados foram 

incorporados com sucesso, dando suporte à moderna e nova ordem industrial, na qual se 

seguiu uma era de formidável crescimento de produtividade, de condição de vida e do setor 

público nos países capitalistas avançados. (Gamble, 1988: 5-6). 

Origina-se daí o chamado Estado de Bem-Estar Social (Welfare State), muito 

associado ao regime político social-democrata e que, por uma conceituação básica 

apresentada por Wilensky (apud Faria, 2007), tem sua essência na “proteção oferecida pelo 

governo na forma de padrões mínimos de renda, alimentação, saúde, habitação e educação, 

assegurados a todos os cidadãos como um direito político, e não como caridade” (p.32). Ou 

seja, seria a institucionalização dos direitos sociais. Nesse mesmo sentido, a partir das 

políticas keynesianas, os países começaram a regular o nível de atividade em torno do pleno 

emprego – que passa a constituir-se como um objetivo central, característico do Estado de 

Bem-Estar Social. 

  

1.3. A Crise Econômica Mundial: O Declínio do Sistema Bretton Woods e 

desdobramentos 

 

Muitos acontecimentos contribuíram para a desestabilização da ordem construída no 

pós-guerra, que se intensificaram na década de 1970. Para começar, os processos relacionados 

a estagflação. Com o prolongamento da Guerra do Vietnã, os EUA, para esconderem os 

custos da guerra dos cidadãos, tendo em vista cálculos políticos dos governos que se 

sucederam, recusaram-se a aumentar impostos, arcando com estes custos. Por outro lado, 

diminuíam cada vez mais as taxas de crescimento das indústrias e começavam a pesar no 

orçamento as políticas de bem estar social, que eram bancadas por meio de políticas 

macroeconômicas inflacionárias. Simultaneamente, ataques especulativos ao dólar 

sobrevalorizado, mais o aumento do déficit comercial, resultaram na decisão, em agosto de 

1971, de desvalorização forçada do dólar, por meio do abandono do regime de câmbio fixo. 

Em 1973, a primeira crise do petróleo levou o mundo à grande estagflação: combinação de 
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alta inflação, baixo crescimento econômico e alto desemprego - forçando profundas mudanças 

na economia mundial.  

Dois processos relacionados tiveram especial importância para o fim do sistema de 

taxa fixa de câmbio. A partir dos anos 1960, com o crescimento do mercado financeiro 

paralelo (o euromercado) 
6
, ocorre o fenômeno chamado de “financeirização do capital”, ou 

seja, grandes grupos industriais passam a registrar uma tendência maior de crescimento dos 

resultados financeiros em relação aos resultados operacionais. Se, por um lado, a 

intensificação da competição passa a limitar a expansão dos lucros operacionais das firmas em 

geral, por outro, as possibilidades de ganhos financeiros se veem limitados pela regulação 

então vigente. Diante disso, a pressão política no sentido da desregulamentação financeira se 

intensifica. Ademais, o grande aumento da mobilidade de capital favorecia ataques 

especulativos às moedas, o que tornava mais difícil a manutenção do sistema 

O segundo ponto diz respeito ao fato de que o governo norte-americano, para melhorar 

sua posição comercial, em determinado momento entendeu que o dólar deveria ser 

desvalorizado. Entretanto, como isso não poderia ser feito de forma unilateral, pois os outros 

países simplesmente o seguiriam, desvalorizando também suas moedas para manter suas 

exportações, a solução encontrada foi acabar com o sistema de taxas fixas, em vez de seguir 

as medidas deflacionárias requeridas pelo compromisso com o SBW, o que acarretou no fim 

do próprio sistema.  Para atingir ainda o grau de desvalorização que pretendiam, 

determinaram taxas de importação dizendo que somente a retirariam após a desvalorização 

almejada. Dessa forma, conseguiram forçar, apesar de protestos pelas ações unilaterais, que os 

outros países valorizassem suas moedas. Nesse momento, a “hegemonia branda” dos EUA 

começou a dar sinais de mudança no sentido de uma política mais unilateral do que 

cooperativa em busca de seus interesses.   

Outro acontecimento importante na década foi a crise do petróleo em 1973. Em 

resposta a Guerra de Yom Kippur, membros árabes da Organização dos Países Exportadores 

de Petróleo (OPEP) iniciaram um boicote, forçando um aumento substancial do preço 

internacional do petróleo e levando a deterioração das condições favoráveis nos termos de 

troca que contribuíram para a prosperidade do pós-guerra. Significou ainda a mudança do 

controle sobre o mercado de petróleo das multinacionais dos EUA, para os países produtores 

(OPEP), resultando em decréscimo da influência econômica e política norte-americana, que 

fazia uso deste controle como instrumento de política externa. 

                                                           
6
 Contas em dólares nos bancos Europeus, dado comércio superavitário com os EUA.  
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Assim, no que diz respeito ao problema econômico da desorganização da ordem 

mundial que se afigurava, vemos que os ajustes macroeconômicos realizados ao longo dos 

anos de 1970 no intuito de lidar com os processos descritos acima, mais precisamente a crise 

monetária e do choque do petróleo, trataram-se, no geral, de políticas monetárias que visavam 

combater a inflação e realizar o ajuste do balanço de pagamentos, agora com taxas de câmbio 

flutuante. Esperava-se que as flutuações na taxa de câmbio promoveriam o ajuste automático 

dos balanços de pagamento dos países
7
. Porém, como bem demonstra Tavares (1993), “não se 

levou em conta o papel desempenhado pelas expectativas”. O resultado, em geral, foi que a 

fuga de capital especulativo acompanhava (e antecipava) as desvalorizações requeridas para 

equilibrar as balanças comerciais. Dessa forma, o tipo de ajuste de curto prazo proposto na 

década de 1970 não foi eficaz, nem em termos de equilíbrio automáticos da balança de 

pagamentos, nem em termos de estabilidade, tendo como resultado a tendência a estagflação 

das economias centrais, marcada por oscilações bruscas na renda, no comércio internacional e 

no movimento de capitais. 

Os EUA, para piorar a situação, a partir de políticas contraditórias de diferentes 

governos, propagavam movimentos inflacionários ou depressivos. Data desse período a 

especulação periódica contra o dólar e a expansão descontrolada do mercado de euromoedas. 

O que culminou, no início dos anos 1980, a uma forte intervenção do governo Reagan que, 

com o intuito de resolver seus problemas de déficit de pagamentos, fez com que as taxas de 

juros subissem enormemente, levando o mundo a grandes turbulências monetárias e 

financeiras.  Esse descontrole perdurou por muito tempo, agravado ainda pelo segundo 

período de ajustes recessivos, implementados ainda na década de 1980.  

Os choques do final da década de 1970, somados à nova alta do petróleo em 1978 e à 

forte elevação da taxa de juros no início dos 1980, com a consequente revalorização do dólar, 

tiveram graves impactos sobre os balanços de pagamento e as políticas de ajuste monetário de 

todos os países 
8
. A resistência à desvalorização foi maior entre os países de moeda forte. As 

“maxidesvalorizações”, acompanhadas de aceleração inflacionária, foram a regra nos países 

                                                           
7
 Segundo essa tese baseada em modelos de equilíbrio, defendida pelos economistas liberais e adotada pelas 

autoridades monetárias internacionais, “as flutuações das taxas de cambio em um mercado livre permitiriam 

estabilizar a médio ou longo prazo o balanço de pagamentos, mediante uma distribuição equitativa dos fluxos de 

capitais entre os países credores e devedores (...)”. (Tavares, 1993:58). 

8
 “A diplomacia do dólar forte foi uma decisão unilateral dos EUA que, com sua política de juros altos, 

promoveu valorizações da ordem de 50%, entre 1980 e 1985, destinadas a fechar o balanço de pagamentos e 

reverter a decadência da moeda norte-americana no cenário mundial. (...) As relações desfavoráveis entre ativos 

e passivos em dólar dos bancos e das grandes empresas internacionais e as mudanças abruptas dos preços 

relativos no mercado internacional levaram a economia mundial a beira de uma crise financeira global”. 

(Tavares, 1993: 29).  
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periféricos. A América Latina “entrava na via-crúcis da crise da dívida externa e das políticas 

permanentes de ajuste do balanço de pagamentos que conduziram a região, em seu conjunto, à 

insólita situação de exportadora forçada de capitais”. (Tavares, 1993: 30).  

No início dos anos 1980, tem início um processo recessivo global, dado, 

principalmente, as políticas de ajuste macroeconômico que os países foram obrigados a 

realizar. Como consequência interna, verificou-se a piora na situação das finanças públicas 

dos países, com déficits endógenos, provocados pela queda da arrecadação e a elevação da 

dívida pública.  

Deve-se destacar neste processo a desaceleração da produtividade das indústrias, 

principalmente as norte-americanas, que perdiam considerável liderança relativa (ante, 

principalmente, Japão e Alemanha), lançando questionamentos acerca da possível superação 

da organização fordista de produção. Além do impacto fiscal e, por conseguinte, inflacionário, 

esse processo teve como uma de suas conseqüências enfraquecer a proeminência dos EUA, 

com efeitos importantes sobre o padrão de vida da população. Nos anos 1980, a continuidade 

dessas tendências aumentaria o medo do declínio econômico e da desindustrialização, geraria 

pressões sobre os programas de proteção social e minaria a liderança norte-americana 
9
.  

À medida que seu poder diminuía, os EUA tomavam medidas centradas na própria 

nação, aumentando conflitos com outros países. Iniciando com a Guerra do Vietnã e até o 

governo de Reagan na década de 1980, os EUA parecem passar de uma “fase de negligência 

benigna para um desleixo maligno” (Gilpin, 2002: 377). Passaram a perseguir objetivos 

nacionalistas definidos de forma estreita, deixando de assumir maior responsabilidade na 

condução do sistema.  

Como visto, os principais acontecimentos internacionais desencadeadores dos 

processos que minaram as fundações da prosperidade ocidental foram o colapso da 

estabilidade das moedas e o aumento do preço do petróleo 
10

, acrescidos, por outro lado, pela 

diminuição da produtividade das indústrias; culminando em uma recessão mundial 

generalizada. O grande período de prosperidade estava finalmente acabado e, com a 

aceleração da inflação e grande aumento do desemprego, administrar a economia seria, de 

agora em diante, um processo bem mais complexo. 

                                                           
9
 De acordo com Tavares (1993), os EUA não possuíam uma política industrial explícita, ao contrário do Japão e 

Alemanha, dado que eram dominados pela estratégia militar e financeira. Além disso, baseavam grandemente 

sua vantagem na força do dólar, principalmente para a compra de matéria prima, notadamente o petróleo. Assim, 

não necessitavam de realizar ajustes estruturais nos setores usuários de energia e recursos naturais. Com o 

tempo, a indústria norte-americana se viu defasada tecnologicamente em relação a alguns países. 

10
 Energia barata e estabilidade do dinheiro foram dois dos alicerces da expansão do pós-guerra. (Gamble, 1988). 
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A ampliação dos mercados financeiros para além das possibilidades imaginadas, dado 

o fenômeno da financeirização do capital, associado às políticas de liberalização cambial e 

financeira que se seguiram, impactaram seriamente a organização econômica dos países. O 

surgimento de um mercado financeiro privado e globalizado provocou uma situação de 

interdependência de tal natureza que resultou na perda da autonomia de administração 

macroeconômica dos países. 

Durante os anos 1970, as políticas de pleno emprego viriam a ser formalmente 

subordinadas às políticas de controle da inflação. A perspectiva keynesiana de intervenção 

para estabilizar os ciclos conjunturais deixa de ser eficaz. Com a crescente abertura dos 

mercados, as tentativas de aquecimento mediante as ferramentas monetária e fiscal, além de 

não conseguirem mais influenciar como antes o nível de atividades e de emprego, passam a 

provocar aumentos na inflação e desconfiança dos agentes internacionais, sendo “superada” 

pela nova doutrina monetarista, a qual, em uma explicação simplificada, entende que a 

redução na oferta de dinheiro é o melhor meio para se combater a inflação. 

Por conseguinte, a inabilidade em relação à inflação foi considerada como sintomática 

do regime político então predominante nestes países, a social-democracia. De acordo com 

Gamble (1988), esse regime político foi o grande responsável pelas conquistas dos anos de 

ouro do capitalismo, tanto na economia com crescimento, como no pleno emprego, nos 

programas de bem estar social e na igualdade de condições e direitos. Destaca-se que a social 

democracia apresentou enormes variedades entre os países, tanto como uma forma de regime 

político, quanto em relação ao grau de alcance dos seus objetivos, mas que todos andavam na 

mesma direção, apresentando várias características comuns na Europa do pós-guerra 
11

. 

Assim sendo, os eventos de 1970 irão gerar uma crise neste regime político, e o 

modelo social-democrata se tornará o grande alvo dos críticos reformistas conservadores. 

Igualmente, a queda das taxas de crescimento da indústria e a necessidade de se manter a 

solvência fiscal geravam um dilema em relação aos programas do welfare state e pleno 

emprego, os quais eram associados à social democracia. 

Argumentavam, por fim, que o corporativismo, modelo de representação em que os 

interesses organizados (trabalhadores no sindicato e empresários) se apresentam diretamente 

às agencias governamentais, e que foi desenvolvida na maioria das social-democracias, era 

                                                           
11

 Como, por exemplo, a existência de uma constituição democrática na qual todos os cidadãos gozam de certos 

direitos civis, políticos e sociais. Liberdade de expressão, associação e assembléia garantidas a todos os cidadãos 

- possibilitando forte poder de pressão para a extensão de direitos e remediação de abusos e desvantagens por 

meio da ação governamental. (Gamble, 1998:11). 
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grandemente responsável por parte das falhas da administração econômica. Apresentavam 

este argumento ante ao fato de que, nos anos 1970, esse modelo parecia inflexível diante das 

demandas de ajuste geradas pelas mudanças na economia mundial. Os sindicatos de 

trabalhadores se tornaram o grande alvo deste argumento.  

A crise da social democracia está diretamente ligada à crise econômica mundial, aos 

desajustes internos, à queda de lucratividade das indústrias (associada à exaustão do regime 

fordista de acumulação) e ao fortalecimento programático das ideias liberais. Conforme 

Gamble (1998), a organização política, econômica e da produção, representados 

respectivamente pela social-democracia, keynesianismo e fordismo, apoiavam-se 

mutuamente, influenciando no desenvolvimento um do outro:  

 

O regime de acumulação baseado nos princípios do fordismo de produção e 

consumo em massa só alcançou seu potencial máximo quando mecanismos de 

garantia de alto e constante nível de demanda e a transferência de muitos dos custos 

sociais de acumulação para agências públicas foram estabelecidas. (GAMBLE, 

1998: 12). 
12

 

 

 

Da mesma forma que se apoiavam, desmoronaram. A década de 1970 demarca, 

portanto, um ponto de inflexão a influenciar a economia mundial e, por conseguinte, a política 

e a própria organização da sociedade. Como consequência de todos estes processos, um novo 

padrão de relações de trabalho será estabelecido. Como veremos nas próximas seções, a 

consolidação de uma nova economia, baseada em novos pressupostos, sob a égide do 

neoliberalismo, dos processos ligados à globalização, do enfraquecimento dos sindicatos e de 

um novo sistema produtivo, baseado em novas tecnologias e organização da produção, 

significarão importantes mudanças no mundo do trabalho e, consequentemente, nas políticas 

públicas voltadas ao seu âmbito. 

 

1.4. O Mundo do Trabalho 

 

A presente seção visa contextualizar as mudanças do mundo do trabalho. Para isso, na 

primeira parte, aborda o fenômeno do neoliberalismo, tanto em seu aspecto ideológico e 

político, atrelado ao crescente capital financeiro, quanto ao seu papel como conjunto de 

respostas para lidar com a crise econômica, cujo modelo anterior, keynesiano, “falhou” em 

responder. O neoliberalismo se consolidará no mundo determinando soluções tanto para as 

                                                           
12

 Tradução livre. 
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políticas macroeconômicas, quanto para políticas setoriais específicas, como as políticas 

públicas de emprego (voltadas para o mercado de trabalho). Ainda na primeira parte, 

abordam-se aspectos relacionados a globalização, principalmente no que diz respeito à 

interdependência entre os países e o aumento da competição internacional, resultando em uma 

nova divisão internacional do trabalho e na redefinição do papel do Estado.  

A segunda parte desta seção visa ampliar a questão das transformações por meio do 

ponto de vista da reestruturação produtiva, que resultaria em um novo regime de acumulação 

capitalista. Assim, a partir de diferentes teorias do pós-fordismo, que buscam interpretar as 

mudanças em curso e suas conseqüências, pretende-se, ao final, sintetizar aspectos concretos 

destas transformações e os seus resultados sobre o mundo do trabalho.  

 

1.4.1. Financeirização do capital 

 

A emergência do neoliberalismo compõe uma das importantes explicações sobre as 

transformações das relações de trabalho, principalmente no que diz respeito às reformas nos 

sistemas de regulação e nas escolhas de políticas públicas voltadas para o mercado de trabalho 

– questão que será mais bem analisada no segundo capítulo desta dissertação. Agora, porém, 

cabe analisar o significado deste fenômeno.  

Em seu aspecto doutrinário, o neoliberalismo reitera concepções de mundo do 

pensamento clássico de Adam Smith e David Ricardo. No entanto, não se pode considerá-lo 

como uma simples atualização de ideias liberais. Enquanto o primeiro tinha como alvo o 

mercantilismo e as grandes corporações comerciais associadas ao Estado absolutista, os 

segundos atuaram contra um novo Estado, concebido pela doutrina keynesiana, pelas 

instituições de bem-estar social e pela intervenção estatal na economia. 

Os neoliberais defendem a tese do excesso de regulação das atividades econômicas e, 

assim, fazem a defesa da formação do livre funcionamento de um mercado global - comercial 

e financeiro. Partem da perspectiva de que o crescente desemprego seria causado por excesso 

de regulação, sindicatos fortes e a existência de políticas “artificiais”, como o salário mínimo. 

Argumentam que, de outra forma, com salários flexíveis, o excesso de oferta seria 

automaticamente corrigido através dos mercados auto-regulados, redundando no 

desaparecimento do desemprego.  

A crise dos anos 1970 deu o impulso que faltava para que o pensamento neoliberal se 

tornasse um movimento político com a força necessária para que informasse o conteúdo das 
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medidas que deveriam ser adotadas a partir de então: i) Abertura comercial; ii) Liberalização 

financeira; iii) Liberação de preços e salários; iv) Liberalização do regime de investimento 

estrangeiro; v) Privatizações; vi) Reforma tributária; vii) Reforma da seguridade social; vii) 

Reforma das relações de trabalho. 

Além destas, apontavam para a limitação dos controles sociais, a partir de medidas 

como a independência dos bancos centrais e redução do poder de sindicatos e outras 

associações. Em relação à estabilização monetária, defendiam a elevação das taxas de juros. 

Grosso modo, visavam a desregulamentação “geral” da economia, assim como do mercado 

laboral. 

De acordo com Molina (2009), o grande desenvolvimento do capital financeiro na 

segunda metade do século XX de certa forma explica (e de certa forma é explicado pela) 

ascensão do neoliberalismo, devido à clara simbiose existente entre a doutrina neoliberal e 

interesses de banqueiros, financistas, executivos de grandes corporações, dentre outros 

interessados. Esses atores teriam contribuído significativamente na ascensão da doutrina, visto 

sua força econômica e política. 
13

 

Segundo a tese defendida pelo autor, as reformas das relações de trabalho podem ser 

em grande parte explicada pela lógica do capital financeiro. Por este argumento, os interesses 

sob a égide da financeirização do capitalismo teriam orientado a lógica da “nova divisão 

internacional do trabalho”, que dá sentido ao processo de reestruturação produtiva.  

A nova divisão do trabalho seria marcada por um processo de proliferação das 

empresas multinacionais, bem como pelo aprofundamento de sua inserção internacional, no 

sentido de que suas atividades passam a ser organizadas em escala mundial. Ou seja, passam a 

estabelecer funções específicas para unidades produtivas situadas em diferentes países, 

tornando-se empresas transnacionais. Este processo estaria ligado aos desígnios do capital 

financeiro que, atendendo ao interesse dos acionistas, segue cada vez mais focado nos ganhos 

de curto prazo - mais atrelados aos ganhos financeiros e menos aos aspectos produtivos. 
14

 

A nova divisão internacional do trabalho seria, nesse sentido, um reflexo dessa lógica 

de curto prazo, que exige maior flexibilidade do aparato produtivo, e explica o caráter 

momentâneo das decisões de investimento, bem como a tendência rumo à precarização das 

                                                           
13

 De acordo com Gross (2004), “o movimento ideológico (neoliberal) desenvolveu-se através da formação de 

redes de intelectuais, acadêmicos, políticos, institutos de pesquisa, think tanks, publicações e discussão nos 

meios de comunicação (...) bem como pelo apoio de fundações e empresas dispostas a financiar todas essas 

instituições”. (p. 144-45). 

14
 Neste contexto, caberiam às economias dos países não centrais duas alternativas: adaptarem suas estruturas 

produtivas, ou resistirem a esta tendência. (Molina, 2009: 121).  
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relações de trabalho – que se daria de forma desigual entre os países mais ricos e os mais 

pobres, com prejuízo, obviamente, para os últimos. 
15

 (Molina, 2009: 120-24).  

Neste ponto é importante abrir um parêntese para destacar que, se a lógica do capital 

financeiro explica, em parte, os processos ligados à nova divisão internacional do trabalho, ela 

não esgota a questão uma vez que, como veremos mais detalhadamente na próxima seção, ela 

é também influenciada pelas necessidades do capital produtivo - dos processos ligados de 

forma mais direta à reestruturação da produção - sob nova base tecnológica e organização do 

trabalho.  

Assim, se por um lado, a pressão exercida pelos capitais financeiros e a crescente 

influencia das multinacionais estariam levando os países a se adequarem a um padrão mundial 

de produção e gestão da política econômica – em um processo em que os Estados perdem 

poder, pois submetidos a uma lógica externa, a das empresas globais. Por outro, no bojo da 

globalização, estaria ocorrendo uma redefinição das relações centro-periferia, com 

aprofundamento das diferenças, dado novas especializações produtivas dentro da lógica da 

produção transnacional e crescente interdependência. 

Nesse contexto, ganha destaque o aumento da competitividade, tanto num contexto 

nacional, em que os Estados buscam oferecer as condições necessárias à atração dos 

investimentos de empresas multinacionais; quanto numa dimensão micro, em que, além de 

competirem em um mercado globalizado, as empresas passam a lidar com um mercado cada 

vez mais segmentado e exigente. 

No primeiro caso, do contexto nacional, a competitividade relaciona-se a aspectos de 

infraestrutura e logística, incorporação e inovação tecnológica, condições macroeconômicas 

favoráveis, acesso ao crédito, qualificação da mão de obra e legislação tributária e trabalhista 

favoráveis. Molina (2004) busca demonstrar que as estratégias adotadas diante dos novos 

desafios em torno da ideia de competitividade, principalmente nos países menos 

desenvolvidos, foram muito associadas ao rebaixamento dos salários como forma de redução 

do “custo-país” 
16

. 

                                                           
15

 Os mais pobres e de mão de obra mais barata, responsáveis por executar a produção, tenderiam a enfrentar 

uma maior pressão pela manutenção de vantagens competitivas centradas no custo. Assim, sua adaptação às 

exigências da globalização se daria por meio da especialização produtiva em atividades de baixo valor agregado 

e que demandam ocupações mais simples. Os países ricos, por sua vez, permaneceriam com as funções de 

comando e planejamento, concentrando as atividades de pesquisa e tecnologia. Para estes, a globalização 

implicaria no abandono das atividades de baixo valor agregado e intensivas em trabalho, privilegiando as 

atividades mais complexas e os postos mais bem qualificados e remunerados. (Molina, 2009: 123).  

16
 De acordo com o autor, o termo “custo-país” estaria associado a uma estratégia que visa transformar um 

benefício que seria, a priori, das grandes corporações, em interesse público e social, por meio da promoção das 

ideias de “dever coletivo” e “interesse nacional”. 
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No segundo caso, a empresa competitiva deve operar de forma eficiente, e buscar 

inovação tecnológica constante. Os produtos ou serviços devem ser de boa qualidade, baratos 

e diversificados o suficiente para atender uma demanda mais exigente e em constante 

mutação. Assim, o mínimo de custo aliado ao máximo de flexibilidade, contrariamente ao 

antigo padrão fordista de produção em grande escala, massificada e padronizada. Para tal, 

deve buscar inovações gerenciais no sentido de bons resultados em torno da qualidade, preço 

e produtos personalizados, em um modelo de organização capaz de se reestruturar 

rapidamente conforme as mudanças externas ao ambiente da empresa. (Molina, 2009: 128). 

No que diz respeito às relações e organização do trabalho, a flexibilidade seria o fator 

determinante da maior competitividade. De acordo com as firmas, em um ambiente altamente 

competitivo, elas necessitam de maior flexibilidade para demitir, para alocar os trabalhadores 

entre tarefas e para modificar a jornada de trabalho e as horas trabalhadas. O Estado, por sua 

vez, seria responsável pela nova regulação que as permitissem fazer isso sem infringir as leis 

trabalhistas. Mais adiante exploraremos as conseqüências dessas ações que, apesar das 

diferenças entre os países – de tendências mais ou menos liberais - se expressarão, no geral, 

em menores taxas de salários, aumento da terceirização, ampliação dos trabalhos temporários 

e de meio expediente e em uma diminuição geral dos benefícios associados ao emprego. 

 

1.4.2. Reestruturação Produtiva  

 

Pode-se dizer que o boom do pós-guerra e a hegemonia da social-democracia 

fundamentaram-se em grande parte no modelo fordista de produção. Por esse viés 

interpretativo, seria a crise do fordismo, tanto no que diz respeito aos seus métodos de 

produção, tecnologia e regulação, que teria levado a fragmentação econômica, social e 

política da qual deveria surgir um novo modelo “pós-fordista”. No entanto, a ideia de um 

modelo pós-fordista de produção tem tantas versões como proponentes e, apesar dos variados 

enfoques e perspectivas quanto ao futuro da sociedade - mais otimistas ou mais pessimistas – 

além das várias críticas a eles pertinentes, muito se pode depreender das mudanças que de fato 

ocorrem, assim como algumas de suas consequências sobre os arranjos organizacionais das 

empresas com seus reflexos sobre o trabalho, e das relações sociais consequentes destas 

transformações no modo de produção capitalista. 

Resumidamente e de forma genérica, o fordismo do período pós-guerra é caracterizado 

pela produção em massa de produtos homogêneos, utilizando-se da tecnologia rígida da linha 
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de montagem, máquinas especializadas e rotinas de trabalho padronizadas (tayloristas). Sua 

maior produtividade se dá por meio de economias de escala e da desqualificação, 

intensificação e homogeneização do trabalho. O trabalhador massificado se organiza em 

sindicatos fortes, por meio dos quais negociam salários, condições de trabalho e benefícios, 

em um sistema em que os salários são mantidos relativamente altos a fim de manter o 

consumo condizente com crescimento constante da produção. As políticas macroeconômicas 

keynesianas são responsáveis por manter a demanda sempre alta, enquanto as instituições do 

welfare state assumem custos adicionais em educação e treinamento, além da seguridade 

social – possibilitando a estabilidade econômica e harmonia social. (Clarke, 1991: 120). 

As teses pós-fordistas argumentam principalmente acerca do problema da 

inflexibilidade - seja da tecnologia, da organização da produção, ou da regulação institucional 

desenvolvida durante o fordismo - como sendo o grande elemento de crise. Apesar da 

concordância neste ponto, não há, contudo, um amplo consenso sobre as origens e o caráter 

das transformações. Visto que esta discussão é fundamental para se entender as novas 

relações de trabalho, apresentaremos algumas das proposições mais relevantes destas 

perspectivas. A princípio, vale enfatizar que o processo de reestruturação resulta de um novo 

aparato produtivo e de novas formas de organização e regulação da atividade produtiva; 

permeadas pelos processos descritos acima relacionados às novas necessidades do capitalismo 

- à lógica do capital financeiro e dos processos globalizantes relacionados a intensificação da 

competição.  

 

Sociedade da Informação 

 

Os teóricos da “sociedade da informação” 
17

 constroem seus argumentos a partir de 

fatores associados ao desenvolvimento tecnológico, ao ponto de afirmarem uma “Terceira 

Revolução Industrial”. A partir dos desenvolvimentos em computadores e comunicações, 

nessa nova sociedade, o conhecimento e a informação estariam se tornando os recursos 

estratégicos e os agentes transformadores da “sociedade pós-industrial”. 

                                                           
17

 A título de bom esclarecimento, de acordo com Kumar (1995), a teoria da “sociedade da informação” seria 

uma teoria do “pós-industrialismo”, assim como o são as teorias “pós-fordistas”. A opção por adotá-las em nossa 

análise deve-se ao fato de ambas apresentarem questões importantes para o nosso objetivo de contextualizar as 

transformações no mundo do trabalho. Coincidentes em muitos pontos, no que concerne a diferenças, 

resumidamente, pode-se dizer que enquanto a teoria da sociedade da informação dá mais destaque às forças de 

produção, as teorias do pós-fordismo se concentram mais nas relações de produção. 
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O conhecimento estaria se tornando a atividade chave da economia e a principal 

atividade da mudança ocupacional. Inicia um novo modo de produção, determinando 

mudanças profundas em toda a sociedade e uma reestruturação completa das instituições, 

baseadas no computador. A informação seria a “grande niveladora”. O computador 

possibilitaria a diminuição da hierarquia da era industrial centralizada, possibilitando maior 

horizontalização administrativa.  

A sociedade da informação, segundo alguns teóricos, gera mudanças fundamentais na 

sociedade, muda a própria fonte da criação da riqueza, substituindo-se inclusive as 

formulações clássicas da teoria do valor: “o conhecimento e não o trabalho é a fonte do valor” 

(Bell apud Kumar, 1995: 51). A informação passa a ser o insumo mais importante: “o capital 

formado por conhecimento predominará sobre o capital material na estrutura da economia” 

(Masuda apud Kumar, 1995: 51). Promoveria ainda a democracia, uma vez que a informação 

é mais bem difundida. Cunhou-se inclusive o termo “computopia” para designar tais 

formulações otimistas. “Estamos agora no limiar de uma nova civilização...”. (Masuda apud 

Kumar, 1995: 54).  

Com o aumento da automação, a extração da mais valia (lucro) passa a depender da 

“economia da inovação perpétua”, tendo o conhecimento como recurso fundamental 
18

. Maior 

ênfase é dada a promoção de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e, principalmente, 

capacitação dos trabalhadores, o que transforma esta corrente na grande difusora das ideias de 

(re)qualificação profissional e aprendizado contínuo, diante de um processo veloz de 

transformação tecnológica – noção muito associada a ideia da “empregabilidade” 
19

. 

Os teóricos da sociedade da informação admitem que a nova tecnologia fez extinguir 

alguns cargos, como as tarefas de meio que, antes preenchidas por gerentes, são substituídas 

por um canal de comunicações. Contudo, argumentam que estes cargos foram substituídos por 

novos trabalhos ligados a serviços de informação, de maior autonomia e qualificação. Não 

obstante, a realidade parece trazer outros resultados. Na indústria, máquinas numericamente 

controladas por computador substituem parte do trabalho mais qualificado e gratificante do 

                                                           
18

 Parcela crescente de capital empresarial estaria sendo agora investidos em insumos não materiais, tais como 

software, serviços de dados, planejamento, pesquisa e desenvolvimento. 

19
 O conceito de “empregabilidade” pode ser entendido não apenas como a capacidade da mão de obra de obter 

um emprego, mas também de se manter em um mercado de trabalho em constante mutação. Nesse sentido, cada 

pessoa deve buscar manter ou aumentar sua empregabilidade, principalmente através da capacitação e do 

aprendizado contínuo. Esse conceito aparece durante a crise de acumulação fordista, mais precisamente no início 

dos anos 1990, quando se aprofundam as conseqüências da globalização econômica e produtiva sobre o 

emprego.  
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chão de fábrica 
20

. Por outro lado, o maior número de empregos não cresceu no setor do 

conhecimento, mas nos níveis mais baixos da economia terciária, de mais baixo grau de 

conhecimentos e habilidades. Esse processo relaciona-se com a própria diminuição de 

empregos industriais e com o aumento do setor de serviços (no comércio a varejo) e informais 

21
. Os níveis salariais nesses setores são também mais baixos e é praticamente nula a 

segurança no emprego e a capacidade de fazer carreira.  

Vários outros autores irão demonstrar que a sociedade da informação não é produto de 

mudanças recentes, mas sim o resultado de um processo que gera novas necessidades, 

resultado do aumento nos fluxos da economia material e de outras complexidades 

relacionadas à necessidade constante, inerente ao sistema capitalista, de controle do trabalho. 

As novas tecnologias da informação (TIs) seriam meios eficientes de manter o controle e 

coordenação dos processos produtivos em um ambiente de transformação acelerada.  

Braverman (apud Kumar, 2006) demonstra, inclusive, a continuidade da administração 

científica (taylorista) na sociedade da informação. Na verdade, uma ampliação do trabalho 

simplificado e padronizado para além do trabalho manual, atingindo agora, devido ao uso de 

computadores, o trabalho administrativo. O computador operaria a desqualificação dos 

funcionários de escritório, “escravos do computador”, que se transformariam em “meros 

alimentadores de máquinas”, sem a compreensão do objeto geral do trabalho. Portanto, para 

grande parcela da população, as novas tecnologias implicariam redução e não aumento de 

conhecimento. 

Para esse conjunto de autores críticos, na sociedade da informação a administração 

tayloriana seria ampliada por meio das novas tecnologias, que serviriam aos mesmos 

processos de organização do trabalho, de fragmentação, simplificação e padronização de 

tarefas, porém, alcançando desta vez grupos de trabalhadores até então intocados, localizados 

em níveis intermediários, como o administrativo e burocrático. 

 

Especialização Flexível 

 

                                                           
20

 Como perfuração de precisão, fresagem, torneamento e tarefas altamente especializadas da oficina. Em áreas 

mais especializadas, arquitetos e desenhistas tiveram seus trabalhos simplificados por novos programas. Outros 

profissionais de nível superior, na medicina e educação, por exemplo, são desafiados e monitorados por sistemas 

de inteligência artificial. Os próprios profissionais do ramo, do trabalho com computadores, sofreram com a 

separação e decomposição de suas tarefas, como da separação entre os que concebem e os que executam os 

programas. (Kumar, 1995: 61). 

21
 Sobre a distribuição setorial do emprego, ver Tabela 2.1, p.45.  
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O modelo da “especialização flexível”, por sua vez, apóia-se em três fatores 

complementares: novas tecnologias, novas formas de organização e novos padrões de 

demanda. 
22

 Assim, chama atenção para o surgimento de uma nova demanda e da necessidade 

da produção segundo o gosto do freguês e em pequenas quantidades, em um estado de 

mudança constante, dado o crescimento dos ditames da moda e novos estilos de vida. Para tal, 

depende das tecnologias da informação e das novas tecnologias flexíveis, como as 

ferramentas numericamente controladas 
23

, que tornam possíveis mudanças rápidas de 

produção em resposta as novas necessidades.  A especialidade deste tipo exigiu perícia e 

flexibilidade tanto da máquina quanto do operador, abrindo a possibilidade para a 

reconstituição das relações de trabalho e de um sistema de produção em bases sociais, 

econômicas e geográficas totalmente diferentes. (Kumar, 1995: 83). 

A partir das transformações tecnológicas, a grande empresa de produção padronizada 

daria lugar a um complexo de pequenas firmas, integradas em redes solidárias com as 

seguintes características: pequenas empresas autônomas e tecnologicamente avançadas, mão 

de obra altamente qualificada e com um tipo de relação mais consensual com os patrões, 

arranjos produtivos locais, promoção da cooperação, amplo acesso a informações e 

intercambio de dados entre as empresas. Os teóricos dessa corrente enxergam possibilidades 

de uma organização industrial mais descentralizada e democratizada, assim como o maior 

envolvimento e satisfação no trabalho para a maioria dos trabalhadores. 

Segundo Sabel (apud Barros, 2004), esse modelo de produção se apóia no trabalho 

artesanal e especializado, no qual não existe a separação entre a concepção e execução - 

característico da produção fordista-taylorista. Os operários são polivalentes, desempenham 

tarefas variadas e exercem, eles próprios, total controle do processo de trabalho; só possível 

devido ao advento do computador, que teria restaurado o controle humano sobre o processo 

de produção.  

David Harvey (1990), no entanto, chamou esta visão das mudanças de “cor de rosa” 

(rosy vision) ao argumentar que muitas das atuais práticas de trabalho podem ser, ao 

contrário, regressivas e repressivas. Neste ponto, seus propositores parecem repetir a visão 

utópica dos teóricos da sociedade da informação, pois não percebem que o controle do 

                                                           
22

 Como na teoria da sociedade da informação, a tecnologia é fundamental para a análise da especialização 

flexível, no entanto, aqui, ela perde seu caráter neutro, sendo posta em uma matriz de relações sociais, que lhe 

determinam o uso e aplicação. 
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 São máquinas universais não-especializadas, ou seja, podem ser rapidamente adaptadas para a produção de 

diferentes produtos. 
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processo de trabalho está embutido no maquinário, mesmo que em novas e mais complexas 

formas. 

O modelo da especialização flexível foi desenvolvido pioneiramente por Piore e Sabel 

a partir da generalização de uma pesquisa realizada na região da Emilia-Romanha. Sendo 

assim, falavam de um contexto econômico, social e político muito específico. 
24

 Clarke (1991) 

questiona a pretensa universalidade dessa formulação. Diz que o privilégio de uma minoria de 

artesãos, aglomerados em pequenas empresas na Itália, vinha da escassez de mão de obra 

qualificada, além da grande disponibilidade de trabalhadores não qualificados recebendo 

salários baixos. A lucratividade era garantida por condições de mercado muito particulares e 

pela intensificação do trabalho da maioria dos trabalhadores mal pagos. Assim, tornava 

questionável sua capacidade de generalizar o modelo no sentido da superação do fordismo, 

além do seu caráter socialmente desejável. 

Por outro lado, a descentralização produtiva não significa necessariamente uma 

ruptura com a lógica do grande capital. O conjunto de pequenas empresas tenderia a se 

transformar, pelo contrário, em conglomerados sob o comando de empresas maiores. Assim, 

outra crítica diz respeito a sua não aplicabilidade empírica, uma vez que não explica a 

sobrevivência de grandes corporações fordistas. Kumar (1995) argumenta que não há motivo 

para as grandes empresas não se beneficiarem das tecnologias flexíveis, por meio das quais as 

economias de escala seriam substituídas por economias de escopo, possibilitando a produção 

de bens voltados para vários mercados relativamente pequenos ou segmentados.  

Clarke (1991) e Kumar (1995) compartilham, portanto, da visão de que não ocorreu, 

ao contrário do que muitos afirmam, o “fim” do fordismo. Da mesma forma, ambos vêem no 

termo “flexibilidade” uma miríade de significados. Contradizendo os argumentos da teoria da 

especialização flexível, demonstram que a produção flexível não é incompatível com a 

produção em massa, assim como pode promover, da mesma forma que a organização da 

produção mais rígida, típica do fordismo, a desqualificação da mão de obra, a intensificação 

das atividades e a desorganização dos trabalhadores. 

Clarke (1991) argumenta que mais do que uma inovação tecnológica, o fordismo 

representou novas formas de organização social que buscavam lidar com a resistência dos 

trabalhadores à produção na fábrica; e que a luta pelo controle é característica permanente do 

conflito fundamental entre as necessidades do trabalho e os imperativos capitalistas. Dessa 

forma, cada resolução de conflitos seria apenas a base para a sua renovação. E conclui: “A 
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 O mesmo pode ser dito sobre outros exemplos utilizados pelos teóricos da especialização flexível, como o 

Toyotismo, no Japão, e o setor de alta tecnologia em Baden-Württemberg, na Alemanha. (Clarke, 1991: 123). 



33 
 

crise do fordismo não é nada de novo; é apenas a mais recente manifestação da crise 

permanente do capitalismo”. (p.149).   

Kumar (1995), pelo seu lado, enxerga como necessárias as teses pós-fordistas, uma 

vez que mudanças muito significativas de fato ocorreram nos últimos tempos. Essas teorias, 

mesmo com certa tendência ao exagero, poderiam ajudar na compreensão do real significado 

da reestruturação do capitalismo, da nova organização da produção e das conseqüências sobre 

o mundo do trabalho. Chama atenção, todavia, para o importante fato de que os diferentes 

modos de acumulação, durante toda a existência do sistema capitalista, não se substituíram 

completamente uns aos outros, mas coexistiram em parte, ainda que com maior ou menor 

força. Assim, o fordismo tradicional coexistiria com o fordismo “pós” (ou, toyotismo no 

Japão, kalmarismo na Suécia, modelo italiano, etc.), da mesma forma como a produção em 

massa coexiste com a produção flexível.  

 

Novo Regime de Acumulação? 

 

David Harvey (1990), como os outros autores utilizados, relativiza certos exageros das 

teorias pós-fordistas, assim como não perde de vista que as regras básicas do modo capitalista 

de produção nunca deixaram de operar. No entanto, consegue sintetizar bem as 

transformações que se seguiram a recessão de 1973. Parte dos pressupostos da escola da 

regulação, para a qual um regime de acumulação deve necessariamente ser acompanhado por 

um modo de regulação social e político condizente, para argumentar que as diferenças das 

práticas atuais em relação ao período anterior são suficientemente fortes para sustentar a 

hipótese da transição do fordismo para o que ele chamou de “regime de acumulação 

flexível”.
25

  

De forma geral, o autor apresenta a “rigidez”, como sendo o grande motivo de 

dificuldades do modelo anterior: rigidez tecnológica, da organização da produção e da 

regulação estatal. Assim, rigidez da produção em massa baseada em mercados consumidores 

presumivelmente crescentes e estáveis; rigidez no mercado de trabalho, na alocação do 

trabalho e nos contratos de trabalho; e rigidez dos compromissos estatais com a seguridade 

social.  
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 Observar que o que Harvey chama de “acumulação flexível” não é o mesmo que a teoria da “especialização 

flexível” abordada anteriormente! 
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Desse modo, a acumulação flexível caracterizar-se-ia pela confrontação com as 

rigidezes do fordismo:  

 

(...) baseia-se na flexibilidade do processo de trabalho, do mercado de trabalho, 

produtos, e modelos de consumo. Caracteriza-se pela emergência de novos setores 

de produção, novas formas de serviços financeiros, novos mercados, e, acima de 

tudo, grande intensificação das taxas de inovação comercial, tecnológico e 

organizacional. (HARVEY, 1990: 147). 
26

 

 

 

O novo modelo se apresenta, de forma geral, em um contexto de rápida mudança e 

aumento da competitividade; mudanças nos padrões de consumo, novos mercados e 

modismos; grande fusão e diversificação das empresas, assim como formação de pequenos 

negócios, velhos sistemas domésticos, artesanais e familiares; novos sistemas de coordenação, 

conectando, sob os novos arranjos de subcontratação, grandes empresas multinacionais e 

pequenas firmas e organizações financeiras. Em relação a produção, baseia-se nas TICs 

(tecnologias de informação e comunicação), nas novas tecnologias flexíveis e em novas 

formas de organização (como a produção enxuta, just in time, dentre outras) necessárias para 

a aceleração do ritmo de inovação dos produtos. Por fim, ao contrário da economia de escala 

do fordismo, baseia-se na economia de escopo, ou seja, na produção de ampla variedade de 

produtos com baixo custo e em pequenas quantidades. 

No que diz respeito ao mercado de trabalho, o aumento das formas de flexibilidade e 

mobilidade permitiu aos empregadores exercerem maior força no controle do trabalho, 

aproveitando-se da classe que já vinha enfraquecida pelos períodos seguidos de recessão. A 

acumulação flexível parece implicar no aumento relativo do desemprego estrutural, em 

oposição ao desemprego friccional do período anterior, na rápida desconstrução e 

reconstrução de habilidades, em quase nulo ganho nos salários reais e na diminuição do poder 

dos sindicatos - um dos pilares do regime fordista. (Harvey, 1990: 147-50). 

Mais notável foi a aparente transferência de trabalho regular para formas menos 

estáveis de contratação. Apenas uma pequena minoria de “trabalhadores centrais” para a 

empresa (core workers) goza de segurança no trabalho, perspectivas de promoção e 

aperfeiçoamento, dentre outros benefícios. A grande maioria se constitui em “trabalhadores 

periféricos”, comportando alguns trabalhadores de tempo integral, com habilidades bem 

disponíveis no mercado, como trabalhadores de escritório menos qualificados e secretárias; e, 

em maior número, os trabalhadores casuais, de meio período (part time), temporários, 
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subcontratados e treinees subsidiados pelo setor público – com ainda menos segurança no 

trabalho. A grande tendência do mercado parece ser diminuir o número de trabalhadores 

centrais e se basear naqueles que podem ser rapidamente empregados e rapidamente 

dispensados sem custos quando os negócios diminuírem. Essas novas tendências seriam 

justificadas como formas de proteger as empresas diante das flutuações dos mercados, do 

aumento da competição, e das novas condições de margens de lucro mais limitadas. (Harvey, 

1990: 150-53). 

Outra importante referência no tema, Robert Castel (1998), sob a perspectiva da 

sociologia do trabalho, chega a argumentar sobre o surgimento de uma “nova questão social”, 

relacionada ao enfraquecimento da “condição salarial”, isto é, da “sociedade na qual a maioria 

dos sujeitos sociais tem sua inserção social relacionada ao lugar que ocupam no salariado, não 

somente sua renda, mas, também, seu status, sua proteção, sua identidade” (Castel, 1997, 

apud Toni, 2003: 266). Assim, levanta a complicada questão sobre uma possível perda da 

função integradora do trabalho na sociedade. 

O autor argumenta que as formas de trabalho mais estáveis, como o contrato de 

trabalho por tempo indeterminado (CDI), estariam em vias de perder sua hegemonia, dando 

lugar a formas particulares de emprego, as quais visariam cobrir uma infinidade de situações 

heterogêneas. Da mesma forma, diz que o trabalho precário e o desemprego não devem mais 

ser considerados como um fenômeno atípico, mas como parte da dinâmica atual da 

modernização - conseqüência das reestruturações industriais e da luta pela competitividade. 

(Castel, 1998).  

Dentre as alternativas de trabalho da nova sociedade destacam-se ainda os chamados 

trabalhos “informais”. O conceito para trabalho formal e informal pode ser analisado por meio 

de dupla perspectiva. Por um lado, por meio do critério de demarcação proveniente da relação 

legal de trabalho, dos trabalhadores com e sem carteira. Por outro, por um critério oriundo da 

relação de produção existente, da relação de produção mais ou menos estruturada em moldes 

tipicamente capitalistas, como no caso dos autônomos, em que não há uma separação nítida 

entre a propriedade e a execução da atividade fim (separação capital-trabalho) (Cardoso Jr, 

2007: 7). Essa segunda perspectiva, no entanto, se torna mais relevante para a análise do 

mercado de trabalho dos países em desenvolvimento, para os quais a informalidade é uma 
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realidade histórica relacionada à industrialização tardia e que, com as reestruturações 

produtivas, sofre novo impulso. 
27

  

Sintetizando os processos responsáveis pela reorganização da economia capitalista e 

do trabalho (em seus vários aspectos), destacamos os principais acontecimentos que 

fundamentaram, em uma via de mão dupla, as crises econômicas e o chamado regime de 

acumulação flexível (conforme denominação de David Harvey). Assim, ganha relevo os 

processos inflacionários e o endividamento das nações, repercutindo na completa 

reorganização do sistema financeiro global (precedido pelo rompimento do acordo de Bretton 

Woods). O enfraquecimento do poder de ação do Estado, por sua vez, veio precedido do 

abandono do keynesianismo e do retorno do paradigma econômico clássico, representado 

agora pelo neoliberalismo, com a gradual retração de suporte ao welfare state. 

Concomitantemente, os enormes avanços na área de TI (determinantes para reorganização da 

produção e coordenação do sistema) refletiram-se na maior integração global e no 

desenvolvimento de novas formas de produção. Como outra importante consequencia das 

crises, acrescenta-se o crescimento de um agressivo neoconservadorismo nos EUA e parte da 

Europa ocidental, repercutindo nas escolhas políticas dos países.  Por fim, o aumento da 

competitividade internacional, obrigando os Estados a se tornarem empreendedores, 

preocupados com a manutenção de climas de negócio favoráveis e a redução do poder de 

sindicatos e movimentos sociais – determinando um novo equilíbrio de forças entre capital-

trabalho. 
28

  

Finalmente, cabe destacar que a crise dos anos de 1970 (assim como foi a crise dos 

anos 1930) pode também ser entendida como uma crise de superprodução e de controle do 

trabalho inerentes ao capitalismo (prevista desde “O Capital” de Karl Marx). Harvey (1990) 

argumenta inclusive sobre o capitalismo já ter seguido formas mais flexíveis em momentos 

anteriores. Nesse sentido demonstra a necessidade de cautela diante do fato de que pressões 

ideológicas e políticas podem superar os reais imperativos de flexibilidade.  

Contudo, diz ser igualmente perigoso fingir que nada mudou,  
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 Questões relacionadas à informalidade serão mais bem tratadas em capítulos posteriores, uma vez que, sendo 

uma realidade tão marcante dos países em desenvolvimento, como o Brasil, se torna foco e diferenciador das 

políticas de emprego desses em comparação às dos países mais ricos. 

28
 Em relação aos países periféricos havia a preocupação de que estes se adequassem às novas exigências do 

capitalismo, além da capacidade de honrarem suas dívidas. FMI e Banco Mundial foram os responsáveis por 

exercerem esta pressão, agindo, normalmente, no sentido de forçar os Estados aos reajustes: na redução dos 

gastos públicos, cortes nos salários reais e austeridade nas políticas fiscal e monetária. 
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(...) quando os fatos da desindustrialização e das transferências geográficas das 

fábricas, das práticas mais flexíveis no emprego do trabalho e das flexibilidades do 

mercado de trabalho, da automação e da inovação de produtos encaram a maioria 

dos trabalhadores de frente. (HARVEY, 1990: 191). 
29

  

 

 

E conclui dizendo que a questão se torna em entender “como a tendência à 

superprodução é expressa, contida, absorvida ou administrada de forma a não ameaçar a 

ordem social capitalista”. Da mesma forma que o fordismo resolveu esta questão a partir de 

seus esquemas mais rígidos, as mudanças que ocorrem com a acumulação flexível seriam 

formas de reajuste com vistas à manutenção do sistema. 

 

1.5. Considerações Finais  

 

Pertinente enfatizar que não há total consenso acerca da natureza e direção das 

transformações no modo de produzir. Por uma perspectiva otimista, argumenta-se sobre uma 

substituição do velho paradigma por uma nova era pós taylorista-fordista: com a valorização 

dos recursos humanos. Estaria ocorrendo uma marcha inevitável em direção “à sociedade da 

informação-conhecimento”. A produção ocorreria com uso intensivo de alta tecnologia, no 

seio de redes organizacionais caracterizadas pela flexibilidade e pelas relações de cooperação 

e de parceria. Diz-se sobre um trabalho mais complexo e da necessidade de um trabalhador 

mais inteligente e com várias capacidades, como autonomia, iniciativa e criatividade. Junto ao 

desenvolvimento possibilitado pelas TICs, a abertura dos mercados e o aumento da 

competição levariam ao progresso econômico e ao “aumento do bem-estar geral tornando 

mais eficaz a distribuição mundial de recursos” (Comissão Européia, apud Kóvacs, 2006: 43). 

No entanto, a despeito dessas perspectivas, as quais vislumbram novas relações sociais 

inseridas num movimento de humanização do trabalho, o que se constatou com o passar dos 

anos foi o aumento do desemprego e a ampliação de formas precárias e não padronizadas de 

relações de trabalho. Parece ter prevalecido a perspectiva centrada na eficiência, numa nova 

forma de organização do trabalho que pode ser chamada de “racionalização-flexível”. 

 Por uma perspectiva bem menos otimista, senão pessimista, fala-se no retorno dos 

princípios tayloristas de controle e redução da autonomia no trabalho, com aumento do 

desemprego e da desqualificação. De um lado, estaria uma elite “high tech”, controladora da 

tecnologia e com acesso ao emprego bem pago, do outro, a massa de trabalhadores sujeitos a 

incerteza e empregos mal pagos e socialmente degradantes.  
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Dentre os autores brasileiros que abordam o tema, Oliveira (2000) argumenta que a 

flexibilização, polivalência e autonomia, novas qualificações relacionadas à reestruturação 

produtiva, não são decorrência de novos processos produtivos, mas novas estratégias para 

reverter a apropriação dos sentidos do trabalho pelos trabalhadores. Assim, novas formas de 

exploração capitalista. Da mesma forma, Antunes e Alves (2004) argumentam que a nova 

organização do trabalho, agora sob o “toyotismo” 
30

, seria ainda mais “alienante”, pois teria 

desenvolvido novas formas de captura da subjetividade operária, por meio do “engajamento 

estimulado” - mecanismos de comprometimento operário, que aprimoram e ampliam o 

controle do capital também na dimensão subjetiva 
31

. Por fim, Hirata (2009) identifica uma 

legitimação social e científica da precariedade do trabalho, que passa a ser apresentada 

mesmo como positiva, senão como algo fatal e inelutável. Desenvolve-se, pois, a ideia de que 

o pleno emprego chegou ao fim e que a flexibilidade deve ser aceita como paradigma no 

“novo capitalismo”.  

A mesma autora, no entanto, pondera que apesar dessas novas tendências, a situação é 

bem mais complexa, pois, paralelamente aos empregos ditos atípicos (e mais precários), as 

carreiras estáveis e que parecem previamente traçadas (dos empregos tradicionais formais) 

ainda permanecem, tanto nos países desenvolvidos quanto no Brasil. (Hirata, 2009: 34-36). 

Por essa perspectiva, os modos de acumulação não se substituem completamente, mas 

coexistem numa relação dialética, variando sua força no tempo e espaço. Logo, elementos 

diferentes das concepções do “pós-fordismo”, da “regulação flexível”, ou de uma “sociedade 

pós-salarial”, dentre outras denominações, permanecem, resultando em mercados de trabalho 

ainda mais diversificados e complexos. 

O presente capítulo visou ampliar a perspectiva acerca das transformações mundiais 

iniciadas na década de 1970 e que se refletiram sobre o mundo do trabalho. Ao apresentar os 

diversos pontos de vista acerca das causas e origens dessas mudanças, entendeu-se que não há 

uma explicação única, mas que os processos estão interconectados. Por isso, a opção por 

apresentar as interpretações tanto pelo lado econômico (das questões relacionadas à 

financeirização do capital e da globalização competitiva), quanto por meio dos processos de 

produção (da reestruturação da indústria sob nova base tecnológica e técnicas de gestão). O 
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 O “toyotismo”, não sendo a única, é uma das principais referências no que concerne às novas formas de 

produção pós-fordista. 

31
 Por isso salienta-se tanto na organização do tipo toyotista a centralidade estratégica dos protocolos 

organizacionais e institucionais. Se o fordismo expropriou o savoir-faire (os conhecimentos) do operário para a 

esfera da gerência científica, o toyotismo tende a o re-transferir para a força de trabalho, mas visando apropriar-

se da sua dimensão intelectual e capacidades cognitivas. (Antunes e Alves, 2004: 345-47). 
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objetivo último constituiu-se em apontar as novas tendências sobre as relações e organização 

do trabalho, tendo em vista que as respostas que surgiram se basearam numa e noutra 

percepção das mudanças. 

Neste sentido, buscou-se apresentar o contexto político, econômico e social no qual as 

políticas públicas voltadas para o mercado de trabalho passaram a receber tratamento 

estratégico no combate ao desemprego, além de uma perspectiva mais ampla de atuação sobre 

o mercado de trabalho. Verifica-se que há atualmente grande debate, principalmente 

internacional, sobre seus usos e potencialidades. Nos próximos capítulos veremos as origens, 

a evolução e as formas de atuação destas políticas, os seus programas e ações. Adianta-se que, 

apesar de atualmente tenderem a certa convergência de princípios e ações, estas políticas 

recebem ênfases e apresentam resultados bem diferentes, variando conforme as capacidades e 

realidade institucional de cada país. 
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CAPÍTULO II 

AS POLÍTICAS DE EMPREGO 

 

 

2.1. Políticas de Emprego e Políticas de Mercado de Trabalho 

 

Com o esgotamento do modelo anterior, o período de instabilidade que se seguiu 

fortaleceu o argumento segundo o qual a crescente intervenção do Estado e a excessiva 

rigidez do mercado de trabalho seriam os grandes vilões. Em face dos problemas de natureza 

fiscal e financeira, o discurso neoconservador e neoliberal, em toda parte, identificou nos 

sistemas de proteção social um dos seus alvos preferidos. Inflações, com aumentos salariais, 

explicados pela força dos sindicatos, fazem aumentar os custos de produção. Acirram-se 

conflitos distributivos, fazendo com que os capitalistas retirem o apoio político ao pleno 

emprego. Com a expansão das pessoas desempregadas e a manutenção das taxas de 

desemprego, tanto o conteúdo como o objetivo das políticas de emprego começam a mudar. 
32

  

A princípio, as Políticas de Emprego (PE), por uma interpretação abrangente, 

comportam desde políticas macroeconômicas keynesianas, já que poderia objetivar a elevação 

da oferta de empregos, até mudanças na legislação trabalhista. Ou seja, toda política cujo 

objetivo seja a geração de novos empregos. Sendo assim, pressupõe-se as PEs como 

desdobramento das políticas de desenvolvimento, de estímulo a certos ramos de atividade, do 

perfil do gasto público em áreas prioritárias e da orientação dada à política macroeconômica. 

Em última instância, todas as políticas que tem a capacidade de influenciar no nível de 

emprego da economia.  

Nas últimas décadas, no entanto, assistiu-se a transformação das políticas de emprego 

– que segundo a tradição social-democrata e keynesiana encontravam-se articuladas às 

políticas macroeconômicas e de estímulo das forças produtivas - em políticas quase 

exclusivas de mercado de trabalho, a partir de uma concepção liberal, ou neoclássica, sobre o 

desemprego (resumidamente, como sendo um problema de desajuste entre oferta e demanda 

de trabalho). Cresce a ênfase nas políticas voltadas para a eficiência do mercado de trabalho e 

da competitividade das empresas, dando menor importância para as tendências econômicas 
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 O número de desempregados nos países avançados passou de 10 para cerca de 35 milhões entre 1975 e 1996. 

Na América Latina, de 5,5 para 15 milhões nas duas últimas décadas. (Pochmann, 1998: 111). 
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gerais. Visto isso, torna-se oportuno diferenciar o que entendemos por “política de emprego” 

e “políticas de mercado de trabalho”. 

As políticas de qualificação profissional, de intermediação de mão de obra, o seguro 

desemprego, os programas de geração de emprego e renda, além de outras ações focadas no 

trabalhador, têm sido comumente chamadas de “políticas de emprego”. Contudo, nesta 

dissertação, para facilitar a compreensão do nosso objeto principal de estudos, a 

denominaremos como “políticas de mercado de trabalho” – que é também a forma utilizada 

pela literatura internacional. 
33

 

Assim sendo, 

 

(...) o termo ‘políticas de mercado de trabalho’ incluem o conjunto de políticas cuja 

ação é direcionada à demanda ou a oferta de mão de obra com o objetivo de facilitar 

o funcionamento do mercado de trabalho, proteger a renda do trabalhador no 

momento de desemprego e auxiliá-lo a encontrar uma nova ocupação, bem como 

ajudar as empresas a preencherem, rapidamente, os postos de trabalhos vagos. As 

políticas de mercado de trabalho podem contribuir para reduzir o nível de 

desemprego, mas essa redução é limitada pelo nível das atividades econômicas, que 

é dado exogenamente ao mercado de trabalho. (MORETTO, 2007: 10).  

 

 

Segundo Barbier e Gautié (1998) as políticas de mercado de trabalho (PMTs) referem-

se a um “conjunto de intervenções públicas sobre o mercado de trabalho, visando correção de 

eventuais desequilíbrios e/ ou limitar os efeitos nefastos de seu funcionamento”. (apud Silva, 

2008: 13). Em um trabalho publicado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

recebem a seguinte descrição: “PMTs são definidas aqui como políticas que provêm renda e 

medidas de integração do mercado de trabalho para aqueles em procura por trabalho, mas 

também para os subempregados, e para os que buscam por melhores empregos”. (Auer, 

Efendioğlu, Leschke, 2008: 13). 

As políticas de mercado de trabalho assumem, pois, um caráter subordinado; e sua 

efetividade depende muito da sua composição com outras políticas de emprego (como a 

macroeconômica). O seu principal papel consiste na organização do mercado de trabalho, 

compondo grande parte das atividades do Sistema Público de Emprego. Até a década de 1970 

as políticas de mercado de trabalho eram vistas como mecanismos acessórios na busca pelo 

pleno emprego. Hoje, todavia, se discute qual é o seu real papel. Apesar de terem ganhado 

importância nas últimas décadas, tendo em vista a ascensão de políticas de caráter liberal, 

alguns autores as entendem apenas como mecanismos compensatórios dos problemas 
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 Saliente-se que o uso dos termos se confunde na literatura (principalmente na nacional), e são muitas vezes 

usados de forma intercambiável.  
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econômicos, enquanto outros distinguem a possibilidade de um papel mais relevante na sua 

utilização. Como veremos mais adiante, várias funções vêm sendo atribuídas a essas políticas, 

com destaque para as “políticas ativas”, que têm adquirido especial atenção na segunda leva 

de reformas por que essas ações vêm passando, em todo o mundo, a partir da década de 1990. 

 As políticas de mercado de trabalho se dividem entre as políticas passivas e as ativas. 

As primeiras correspondem àquelas cujas ações tendem a tornar mais “tolerável” a condição 

de desempregado (mediante uma transferência monetária a todo trabalhador desempregado, 

por exemplo) ou a reduzir a oferta de trabalho (mediante a aposentadoria precoce, 

prolongamento do tempo escolar, dentre outras ações). Já as ativas são aquelas cujas ações 

tendem a elevar o nível de emprego, geralmente atuando sobre o contingente de trabalhadores 

(como as políticas de treinamento e colocação).  

Antes de darmos sequência com as atuais políticas propriamente ditas, é importante 

apresentar suas origens; dando sequência com determinantes de seu desenvolvimento, assim 

como de alguns fatores que parecem influenciar na sua diferenciação entre os diferentes 

países. 

 

2.2. Origens e Desenvolvimentos 

 

A origem das políticas de mercado de trabalho está ligada ao desenvolvimento da 

indústria e ao crescimento da população proletária, o que nos remete ao século XIX, à 

Revolução Industrial e ao surgimento do direito do trabalho. No entanto, foi a partir do 

surgimento da grande empresa capitalista, com a concentração da massa de trabalhadores em 

uma mesma fábrica, o desenvolvimento da solidariedade de classe e a expansão do 

movimento sindical que se deu o impulso inicial para a implantação de um serviço público de 

emprego. Visava-se dar maior transparência ao mercado de trabalho de forma a melhorar a 

relação de confiança entre capital e trabalho, além de combater o desemprego, fonte de 

pobreza e mal estar social. 

Entre os anos de 1910 e 1911, por iniciativa de Beveridge e Churchill, é implantada no 

Reino Unido uma rede nacional de Bolsas de Trabalho, a qual se associa um plano de 

benefícios desemprego gerido pelo Estado que, já em 1920, cobria todos os trabalhadores. 

Todavia, somente após a criação da OIT, em 1919, será dado o impulso à criação dos serviços 

públicos de emprego. O Canadá criou uma bolsa em 1918, a Alemanha em 1922, a Holanda 

em 1930 e os EUA em 1933, durante a grande depressão. (Moretto, 2007: 20-2). 
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As primeiras convenções e recomendações da OIT irão se refletir sobre as propostas 

em relação aos serviços públicos de emprego (SPE), contribuindo para a organização do 

mercado de trabalho. Em uma de suas primeiras convenções prevê a criação de um sistema de 

agências públicas de colocação gratuita; em outra, a necessidade de se organizar um sistema 

de seguro contra o desemprego; por fim, recomenda que os Estados coordenem obras públicas 

de forma a utilizá-las em períodos de desemprego. Destaque-se que nesse período ainda não 

se questionava a visão econômica de que o desemprego é um problema inevitável, parte do 

funcionamento normal do sistema econômico. Certa margem de desemprego ou “contingente 

de reserva” era uma forma de garantir o equilíbrio das forças econômicas. Sendo assim, as 

propostas da OIT não se inseriam ainda na perspectiva keynesiana de estímulo à demanda 

agregada. 

Com a crise dos anos 1930 e os consequentes riscos de desordens sociais, os Estados 

principais passaram a exercer maior controle da economia e do mercado de trabalho. Assim, 

estabeleceram mais sistematicamente um conjunto de regras para regular a relação de 

exploração da força de trabalho: duração da jornada, horas extras, trabalho infantil e da 

mulher, entre outros. No campo da proteção social, foram introduzidos mecanismos que 

garantissem a renda do trabalhador: aposentadoria, auxílio acidente, auxílio saúde, benefício 

desemprego, entre outros. Após o fim da Segunda Guerra Mundial se verificará, finalmente, 

um reposicionamento mais forte do papel do Estado, com a expansão do keynesianismo pelo 

mundo e a adoção de políticas econômicas voltadas para o pleno emprego. (Moretto, 2007: 

30) 

 Uma explicação para estas mudanças refere-se à necessidade de respostas, já que 

ficou nítida a incapacidade da economia ortodoxa em apontar soluções para o desemprego 

massivo decorrente da crise dos anos 1930. Na declaração resultante da Conferencia da OIT, 

de 1944, na Filadélfia (EUA), em seu primeiro ponto, dentre os dez listados, destacou-se a 

necessidade da organização fomentar, junto aos países membros, políticas destinadas a 

alcançar o pleno emprego e a elevação do nível de vida. Em sequência, a Declaração 

Universal dos Direito Humanos, em 1948, declarava: “todos têm direito ao trabalho, a livre 

escolha do emprego, a condições justas de trabalho e a proteção contra o desemprego”. Esses 

direcionamentos deram a dimensão das políticas que se seguiriam. 
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Com a difusão do modelo fordista de produção, combinada à maior presença do 

Estado e a liberdade de atuação sindical na negociação coletiva 
34

, foi possível uma melhor 

estruturação do mercado de trabalho. Essa estruturação, combinada com taxas estáveis de 

crescimento econômico, manifestou-se na disseminação do trabalho assalariado regulado, no 

crescente desenvolvimento da proteção social e no aumento dos rendimentos do trabalhador, 

levando a uma maior homogeneidade do mercado de trabalho e da sociedade nas economias 

capitalistas avançadas.  

Nesse contexto, e tendo em vista o pleno emprego como objetivo primordial, o SPE 

tinha como função garantir a melhor organização do mercado de trabalho. Essa organização 

traduziu-se em ajudar o empregador a encontrar trabalhadores mais apropriados, capacitados e 

melhor distribuídos entre as regiões e ramos de atividade. Tendo em vista objetivos 

econômicos, deveria responder a demandas de reestruturação industrial, programas de 

investimentos, dentre outros, os quais implicam transferências de trabalhadores de uma 

função para outra, de um setor para outro, ou mesmo de uma região para outra. Pelo lado dos 

trabalhadores, o SPE deveria ajudá-los a encontrar os empregos mais adequados às suas 

qualificações.  

Como visto, no pós-guerra, o desemprego passa a ser considerado como resultado do 

mau funcionamento da economia, e o pleno emprego como tarefa realizável.  O serviço 

público de emprego, nesse contexto, assume a função de organizar e regular o mercado de 

trabalho, e não mais apenas de ajudar individualmente os trabalhadores em situação de 

desemprego. Podendo-se considerar a intermediação entre a mão de obra e o trabalho o seu 

objetivo por excelência, estas políticas têm como atividades básicas: a colocação dos 

trabalhadores; o fomento à mobilidade profissional e geográfica; a coleta de informações 

sobre o mercado de trabalho; a administração do seguro desemprego e da colocação com foco 

nos jovens e outras categorias especiais. 

Interessante observar que o compromisso com o pleno emprego levou a uma 

homogeneização do mercado de trabalho, onde a relação dominante é assalariada, regulada 

por contrato e protegida pelo Estado, o que possibilitou a construção do Estado de Bem-Estar 

Social. Esse, por sua vez, reforça o assalariamento e o pleno emprego na medida em que 

implica a ampliação dos serviços sociais de proteção ao trabalhador.  

                                                           
34

 Os partidos trabalhistas de esquerda saíram fortalecidos da guerra, pela posição antifascista e pela resistência, 

representando uma alternativa de governo. Como desdobramento, os sindicatos passaram a ter papel de destaque 

– conjuntamente aos partidos trabalhistas e socialistas - nas definições políticas do Estado. 
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O serviço de emprego no pós-guerra, o “período de ouro do capitalismo”, teve uma 

atuação funcional, na medida em que sua atividade de intermediação diminuía o desemprego 

friccional 
35

 e facilitava a mobilidade ocupacional e espacial. O seguro desemprego, pelo seu 

lado, além de proteger a renda do trabalhador, ajudando a sustentar parte da demanda, evitava 

que este fosse obrigado a aceitar empregos em condições inferiores. Assim, o serviço de 

emprego, juntamente com outros institutos do mercado de trabalho, teve um papel importante 

em estruturar e organizar o mercado de trabalho das economias desenvolvidas no seu grande 

momento de crescimento e desenvolvimento, contribuindo para a efetividade das políticas de 

pleno emprego. (Moretto, 2007: 34-40).     

Verifica-se, no entanto, que as três funções clássicas dos sistemas de emprego 

(intermediação, seguro-desemprego e capacitação) estavam coladas ao tipo de desemprego 

predominante à época, baixas taxas de desemprego aberto e desemprego friccional de curta 

duração. Neste momento de virtuoso padrão de acumulação de capital, os requerimentos em 

termos de políticas de mercado de trabalho se concentraram grandemente nas atividades de 

intermediação da mão de obra desocupada temporariamente. Em segundo lugar, nas 

atividades ligadas à concessão de seguro desemprego e, com menos ênfase, nas atividades 

voltadas à capacitação profissional.  

Importante destacar que essas funções básicas, que caracterizam a construção de um 

sistema público de emprego, foram sendo introduzidas paulatinamente e de modo não 

integrado. Apenas no contexto da diminuição do ritmo de crescimento econômico e do grande 

aumento do desemprego estrutural, a partir da década de 1970, será fortalecida a perspectiva 

de ampliação do sistema, fundado na necessidade de maior integração e articulação destas 

funções, com vistas tanto ao aumento de sua efetividade, quanto no objetivo de contenção dos 

gastos crescentes com as políticas de proteção ao trabalho. (Dedecca, 2009). 

 

2.3. Os Desafios e Respostas dos Welfare States Contemporâneos 

 

Após as crises da década de 1970, passa a ser discutida a inadequação da estrutura de 

seguridade social existente em relação às novas necessidades e riscos que se desenvolvem. 

Não nos alongando nessas questões (já vistas no capítulo anterior) os problemas podem ser 

resumidos nas seguintes variáveis em torno do problema do emprego, ou da falta dele: 
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 O desemprego friccional é aquele decorrente do tempo necessário para que o mercado de trabalho se ajuste. 

Quando uma pessoa deixa um emprego tendo outro em vista, no período entre esses dois momentos, o 

trabalhador encontra-se em desemprego friccional. 
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condições econômicas de crescimento mais lento; desindustrialização; grandes taxas de 

desemprego. Somam-se a isso, as tendências gerais do emprego “pós-industrial”: com poucos 

cargos especializados; formas atípicas de emprego e terceirização; aumento de trabalhadores 

contingentes; pessoas que trabalham em casa; autônomos, dentre outros. 
36

 

O Gráfico abaixo serve como um rápido exemplo das mudanças nas condições da 

economia e do emprego nos países desenvolvidos. Já a Tabela 2.1. aponta para a evolução das 

atividades por setores da economia, com destaque para a queda relativa da importância da 

indústria comparativamente ao setor de serviços. 

 

 

Gráfico 2.1. 

 

Taxa de desemprego* e variação do PIB em países da OCDE                                     

(média dos períodos selecionados, 1960-1996) 

 

 

 

Fontes: OECD (1991) Historical Statistics-1960-1989 e OECD (1997)         

Employment Outlook (apud Gimenez, 2001)  

*Desemprego como porcentagem da força de trabalho 
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 Pochmann (2002) apresenta cinco elementos-chave determinantes da quantidade e da qualidade do emprego da 

força de trabalho no capitalismo contemporâneo: i) As políticas macroeconômicas: base da determinação do 

volume global da ocupação em cada nação; ii) Os paradigmas tecno-produtivos: que estabelecem as condições 

operacionais de uso do trabalho e do capital nas atividades mercantis; iii) As políticas de bem estar social: que 

estabelecem as garantias mínimas de proteção social, podendo ainda atuar como elemento de sustentação da 

atividade econômica, gerando novas oportunidades de ocupação e de ganhos de renda; iv) O sistema  de relações 

de trabalho: que determina os parâmetros regulatórios básicos do mercado de trabalho. Em cada país, o direito do 

trabalho define o marco geral de uso e remuneração da mão de obra, seja por meios formais ou por meios 

informais; v) As políticas de emprego: com o papel de orientar os ajustes nas ocupações e rendimentos no plano 

nacional, regional e setorial quanto a problemas de qualificação profissional, de alocação de mão de obra, das 

condições e relações de trabalho, do tempo de trabalho, entre outros. (p.108-109). 
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Tabela 2.1. 

 

Estrutura Ocupacional em países e anos selecionado 

 

    

 

 

 

 

 

Fonte: Pochmann, 2002, p.31. 

 

 

Acrescentam-se, no caso europeu, novas tendências demográficas, com baixa 

fertilidade e envelhecimento da população, além de mudança nos arranjos familiares 

(divorciados, solteiros, famílias com um só membro responsável) e no emprego feminino 
37

. 

Por fim, a crise política decorrente da insatisfação da população, expressa no voto aos 

partidos mais conservadores, que prometem redução de impostos - necessários à manutenção 

dos sistemas de welfare state.  

Com o envelhecimento da população, aumentam-se as taxas de dependência que, sem 

um crescimento econômico condizente, implicam em cargas fiscais ainda mais severas 
38

. Por 

outro lado, os altos custos salariais, associados a benefícios sociais abundantes e a direitos 

trabalhistas rígidos, com inflexibilidades várias (de contratação e demissão, de jornada de 

trabalho etc.), são considerados como principais impedimentos ao crescimento do emprego. 

Em outros termos, ganhou força no período a perspectiva de que os problemas 

apontados devem-se ao fato de que os sistemas de bem estar social foram informados por uma 

ordem social que não existe mais, pois o ponto de referência para os ideais de universalismo e 

igualdade baseavam-se numa classe industrial relativamente homogênea. A diferenciação das 

ocupações e ciclos de vida que caracteriza a sociedade pós-industrial implica em necessidades 

e expectativas mais heterogêneas. Essa “nova” e mais complexa sociedade apresenta, por sua 
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 O aumento do emprego feminino parece ter relação com a diminuição da taxa de fertilidade, além de 

demandar novos serviços, como licença-maternidade, de cuidado das crianças etc., os quais antes ficavam a 

cargo da família tradicional. 

38
 Estima-se que na Comunidade Européia a proporção de dependentes crescerá de 50% entre hoje e 2020, que 

absorverá um adicional estimado ente 5% a 7% do PIB. (Esping–Andersen, 1995: 79). 

País 
Agricultura Indústria Serviços 

1960 1995 1960 1995 1960 1995 

Alemanha 13,8 3,0 48,2 37,0 38,0 60,0 

EUA 8,0 2,7 32,3 24,1 59,7 73,2 

França  21,4 5,1 36,2 27,7 42,4 67,2 

Inglaterra 4,1 2,2 47,8 26,2 48,1 71,6 
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vez, riscos mais diversificados: “incerteza profissional, demandas por maior flexibilidade, 

mudanças nos arranjos familiares e no emprego feminino (...)”. (Esping-Andersen, 1995: 82). 

Entretanto, se os sistemas de welfare passam a ser vistos como parte do problema, 

dado que incorrem em compromissos com gastos crescentes em um momento de crise e 

diminuição de recursos, mostram-se igualmente como parte das soluções. Esses sistemas, na 

verdade, não foram desmontados, mas, em boa medida atuaram como amortizadores das 

crises. Como demonstra a experiência dos países desenvolvidos, diferentes estratégias foram 

experimentadas ao longo da década de 1980 e nas décadas seguintes, quando ocorreram 

inúmeros movimentos de reforma. (Azeredo, 1998: 8).  

Antes de procedermos às reformas propriamente ditas, cabe uma rápida diferenciação 

dos regimes de welfare state a partir dos três modelos desenvolvidos por Esping-Andersen 

(1991) 
39

. Modelos estes que surgiram no pós-guerra e cujas principais características são 

apresentadas a seguir. 

  

2.3.1. O Regime Liberal 

 

Os exemplos arquetípicos desse modelo são os EUA, Canadá e Austrália, todavia, é 

entre esses que irá se inserir também o Reino Unido, principalmente após as reformas do 

governo conservador de Margaret Thatcher, a partir de 1979. Neste modelo predominam a 

assistência aos comprovadamente pobres, com reduzidas transferências universais e planos 

modestos de previdência social. As regras para habilitação aos benefícios são estritas e muitas 

vezes associadas ao estigma. Esse regime incentiva o mercado a prover o bem estar, “tanto 

passiva, ao garantir somente o mínimo, quanto ativamente, ao subsidiar esquemas privados de 

previdência”. (Esping-Andersen, 1991: 108). 

 

2.3.2. O Regime Corporativista ou Conservador 

 

Agrupam países como Áustria, França, Alemanha e Itália. Esse regime não se centra 

tanto no mercado como o regime liberal, mas seu legado corporativista-estatista visa à 

manutenção da estrutura de classes e diferenças de status. Sofre influência da Igreja e por isso 

é muito comprometido com a preservação da família tradicional, o que implica na exclusão 

                                                           
39

 Importante destacar que, assim como o faz o próprio Esping-Andersen, “não existe um só caso puro”, mas que 

os países agrupados nos três regimes representam “tipos ideais”, que possibilitam a análise e o estudo 

comparativo. 
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das mulheres casadas do sistema público de bem estar, apoiando a maternidade e provendo 

precários serviços à família (como creches e outros serviços para as crianças). Adota o 

princípio da subsidiaridade, ou seja, o Estado só interfere quando a capacidade da família 

servir aos seus membros se exaure. 

 

2.3.3. O Regime Social-Democrata 

 

Representado pelos países escandinavos, esse regime adota os princípios de 

universalismo na provisão pública e da desmercadorização dos direitos sociais - estendidos 

também à nova classe média. Buscaram um welfare state que promovesse a igualdade com os 

melhores padrões de qualidade, e não apenas das necessidades mínimas. No entanto, mesmo 

sendo altamente universalistas, os programas conseguem corresponder a expectativas 

diferenciadas, pois são graduados de acordo com os ganhos habituais 
40

. A emancipação 

dirige-se tanto ao mercado, quanto à família tradicional, com o objetivo de fomentar a 

capacidade de independência do indivíduo. Dessa forma, garante transferências diretamente 

aos filhos e assume responsabilidade direta com o cuidado das crianças, dos velhos e dos 

desvalidos. Permite, igualmente, que as mulheres escolham o trabalho em vez das prendas 

domésticas. 

Na visão de Esping-Andersen (1991), uma de suas características mais importantes é a 

fusão entre bem estar e trabalho. Toda a sua estrutura está comprometida com o pleno 

emprego, assim como depende de sua manutenção. Se, por um lado, o direito ao trabalho tem 

o mesmo status que o direito de proteção à renda, por outro, os seus altos custos de bem estar 

geram a necessidade de minimizar os problemas sociais e maximizar os rendimentos. Assim, 

“a melhor forma de conseguir isso é com o maior número possível de pessoas trabalhando e o 

mínimo vivendo de transferências sociais”. (p. 110). 

 

2.4. Modelos e Mudanças 

 

                                                           
40

 De acordo com Esping-Andersem é importante a manutenção de certa diferenciação de status para que um 

regime de welfare state obtenha apoio político. Ocorre que nos países escandinavos, de regime social-democrata, 

os serviços básicos, por serem de grande qualidade e abrangência, conseguem manter elevado grau de igualdade 

no bem estar de sua população, chegando a permitir que os blue collars (trabalhadores braçais) desfrutem de 

direitos idênticos aos empregados white collars assalariados (trabalhadores “intermediários”, como funcionários 

de escritório), ou à funcionários públicos. 
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Análises comparativas atestam que mecanismos políticos e institucionais de 

representação de interesses e de construção do consenso político interferem na condução dos 

objetivos de bem estar social, emprego e crescimento dos países. Para muitos, as melhores 

explanações sobre mudanças e continuidades institucionais baseiam-se no paradigma do 

“institucionalismo histórico”. Por este viés, mudanças institucionais acontecem, mas, na 

ausência de choques externos, são incrementais e perpetuam contextos e regimes específicos. 

Estruturas institucionais estabilizam-se e reforçam-se umas as outras, enquanto o eleitorado e 

atores poderosos que se beneficiam dessas defendem a sua manutenção. Esse fenômeno é 

chamado de dependência de trajetória (path dependency) (explicados por mecanismos causais 

como positive feedback e institutional complementarities). (Weishaupt, 2010: 3). 

Contudo, isso não quer dizer que as mudanças não possam levar a resultados 

transformadores, pois se tratam de mudanças que, apesar de também enraizadas em processos 

cognitivos, se traduzem em coalizões, lutas pelo poder e por recursos estratégicos. Em todo 

caso, as instituições nacionais influenciam fortemente os regimes de welfare state. Os países, 

apesar de terem objetivos razoavelmente semelhantes, divergem na forma como buscam 

alcançá-los. O mesmo ocorre no atual contexto de adaptação, em que os regimes, diante das 

pressões exógenas (já mencionadas), são obrigados a se ajustarem às novas realidades. Uma 

das principais razões dessas diferenças está claramente ligada ao legado institucional. 

Visto isso, e ainda com base no trabalho de Esping-Andersen, em momento posterior, 

apresentamos as reformas iniciais desenvolvidas por cada modelo de welfare state específico.  

    

2.4.1. Os Neoliberais 

 

Representam os países que adotaram estratégias deliberadamente voltadas para o 

mercado, à desregulamentação e certa erosão do welfare state. Seu objetivo básico consistiu 

em “enfrentar o declínio econômico e o desemprego com uma maior flexibilidade dos salários 

e do mercado de trabalho, por meio da redução de encargos sociais e de impostos, e da 

depreciação do salário mínimo legal ou de facto”. (Esping-Andersen, 1995: 91). O enfoque 

predominante deu ênfase à maior focalização dos benefícios.  

Nos EUA, arquétipo maior deste sistema, nos anos 1980, houve queda do salário 

mínimo, redução do valor da seguridade social e redução do número de desempregados 

beneficiários, além da redução da proteção complementar oferecida pelas empresas - onde 



51 
 

tradicionalmente se apóia o welfare norte-americano. Revelaram ainda um declínio dos 

trabalhadores cobertos pela previdência e pelos planos de saúde ocupacionais.  

Na Inglaterra, país pioneiro das políticas de pleno emprego, procedeu-se, nos mesmos 

anos 1980, as reformas neoliberais que o distanciaram da sua tradição universalista. Seguiu-se 

uma mudança no critério de concessão de benefícios, quebrando o conceito de direito igual e 

generalizado. Além disso, tem apresentado baixíssima proteção ao desempregado e um 

quadro de crescente desemprego entre jovens. 

Nesses países, em que se incluem Austrália, Canadá e Nova Zelândia, 
41

 a 

flexibilização do mercado e dos salários apresentou resultados positivos, com o crescimento 

do emprego na década de 1980, sendo duas vezes mais alto nesses países do que no conjunto 

da OCDE. No entanto, diferentemente da Europa Continental e da Escandinávia, têm 

apresentado maior aumento da desigualdade e da pobreza.  

Esping-Andersen alerta sobre a “armadilha da pobreza” nesses países, ou seja, a 

formação de trabalhadores com baixa qualificação, baixos salários e protegidos por esquemas 

assistenciais, os quais apresentariam menores possibilidades de rompimento com a situação 

de pobreza. Igualmente, os baixos salários operariam um desincentivo ao trabalho, além de 

estimularem o crescimento de empregos associados à baixa produtividade e à precarização. 

 

2.4.2. A Europa Continental 

 

Os primeiros países da Comunidade Européia apresentam as mais altas taxas de 

desemprego. São países cujo mercado de trabalho é caracterizado pela rigidez das relações 

trabalhistas (ver tabela, p.53), com elevados custos de contratação e demissão, associados a 

amplos benefícios e altos salários.  Outro problema decorre do fato de que apenas um 

pequeno grupo de trabalhadores (protegidos), predominantemente homens, usufrui de altos 

salários, direitos sociais amplos e segurança no emprego, enquanto cresce o número de 

desempregados, principalmente jovens, mulheres e velhos. 

Ocorre que o modelo se baseia em uma previdência social diretamente atrelada ao 

emprego e às contribuições individuais, ao mesmo tempo em que apresenta serviços sociais 

insuficientes. Por esse modelo, com forte tendência a privilegiar a família como unidade 
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 Importante enfatizar que certamente há diferenças entre os países inseridos nos modelos. Entre os liberais, o 

Canadá manteve o benefício desemprego a todos os que precisam e, junto com a Austrália, optaram por 

benefícios seletivos mais eficientes do que os tradicionais esquemas assistenciais baseados nos estigmatizadores 

testes de meios. 



52 
 

central da sociedade, supõe-se que as necessidades das mulheres serão satisfeitas pelo 

emprego integral masculino. Esta opção pela preservação da renda familiar explica em parte a 

sua opção inicial pelas aposentadorias precoces como política de combate ao desemprego. 
42

 

Sua limitação advém das próprias condições que lhe dão origem, da base de 

arrecadação restrita e reforçada pelas transformações no mercado de trabalho e das exigências 

fiscais crescentes sobre o sistema de transferência. Com encargos trabalhistas altos, os 

empregadores acabam preferindo ajustar suas necessidades de trabalho por meio de horas, o 

que desfavorece o emprego feminino, além de gerar grande incentivo ao abandono das 

relações formais. Dificuldades podem ser percebidas pelo aumento do setor informal e do 

número de trabalhadores autônomos, nenhum dos quais aumenta a base tributária do sistema.  

Para Esping-Andersen é clara a necessidade desses países em procederem à 

diminuição da rigidez do seu mercado de trabalho. O dilema ocorre devido ao fato de que o 

bem estar dos indivíduos e das famílias depende dos mesmos elementos que causam essa 

rigidez. Se a família depende tanto do trabalho do homem, e este deve almejar uma carreira 

sem interrupções, haja vista a organização da previdência (com aposentadoria precoce e 

dependente da contribuição individual), é natural que os sindicatos defendam os interesses 

adquiridos dos “incluídos”. Isso, por sua vez, significa salvaguardar os empregos dos 

trabalhadores adultos do sexo masculino, dificultando ainda mais a inserção dos outros 

grupos, como os filhos e esposas.  

Todavia, muitos países têm feito ajustes para melhorar essa situação, principalmente 

através da liberalização das jornadas de meio período e das contratações temporárias. Por 

outro lado, muitos deles vêm, aos poucos, flexibilizando suas leis de proteção ao emprego.  

Também maiores inovações nos serviços de emprego têm procurado dar mais agilidade ao 

mercado de trabalho. As mais recentes reformas serão vistas mais adiante, quando se 

procederá ao desenvolvimento de uma estratégia européia.  

 

2.4.3. As Reformas na Escandinávia 

 

De acordo com Esping-Andersen (1995), os países escandinavos haviam adquirido 

grande parte dos seus objetivos com o welfare state já no final dos anos 1960, com programas 

de preservação da renda real. No entanto, foi “somente com a mudança em direção a políticas 

ativas para o mercado de trabalho, além da expansão dos serviços sociais e da promoção da 
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 Essa estratégia tem mudado nos últimos anos devido, principalmente, aos custos. 
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igualdade de gênero dos anos 1970 e 1980, que se passou a existir um modelo propriamente 

nórdico...”. (p. 85). 

Com o declínio do emprego industrial, a expansão do emprego no setor público foi a 

forma encontrada para a manutenção do pleno emprego, estratégia que se mostrou bem 

sucedida, pois, com grande parcela da população inserida no mercado, assegurou boa 

arrecadação, ao mesmo tempo em que garantiu reduzidas taxas de dependência dos esquemas 

de transferência de renda 
43

. Além disso, com provisões generosas de auxílio maternidade e 

licenças, conseguiu altas taxas de participação feminina, permitindo-as harmonizarem 

fertilidade e carreira, igualdade nos salários e ciclos de vida. Assim, com grande proporção da 

população empregada, assegurou o welfare state, além de baixos níveis de dependência. 

Efeitos positivos também podem ser encontrados entre jovens e idosos, resultado das políticas 

de treinamento, reabilitação e reinserção. 

Pelo lado negativo, ocorreu certa segregação de gênero, com as mulheres centradas em 

empregos de meio período no setor público, o que poderia, por outro lado, ser associado à 

preferência dessas por maior flexibilidade. Contudo, por haver maiores taxas de absenteísmo 

das mulheres no emprego (dado cuidado com crianças etc.), os empregadores privados 

acabam preferindo trabalhadores homens. Os empregos públicos são, em sua maioria, de 

menor qualificação, apesar de bem pagos.  

Outro problema advém da crescente carga tributária, dado o grande mercado de 

trabalho baseado no setor público. Daí as pressões crescentes pela redução dos impostos, de 

benefícios sociais e por salários mais flexíveis. Isso acabou por resultar em ajustes no sentido 

da flexibilização (bem distante, no entanto, do nível de países liberais, como a Inglaterra) e o 

declínio relativo dos salários do setor público, além de ajustes marginais nos benefícios 

sociais, visando reduzir desincentivos ao trabalho e taxas de absenteísmo 
44

.  

Há ainda certa tendência para a descentralização e privatização da oferta de serviços, 

que permanecem, no entanto, sob regulação centralizada. A reforma visa tanto a eficiência 

quanto a diversificação dos serviços, de modo a atender as demandas diferenciadas dos 
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 O emprego público chegou a corresponder com aproximadamente 80% do total de crescimento do emprego na 

Dinamarca e Suécia, na década de 1980. Tendo ainda grande participação hoje em dia.  

44
 Carências para benefícios nos casos de doenças foram reintroduzidos, e os reembolsos, assim como licenças 

maternidade e paternidade e benefícios para desempregados foram rebaixados. Aumentaram o número de anos 

de contribuição previdenciária. Houve nesse período uma mudança radical no regime de aposentadoria na 

Suécia: de uma fórmula de benefícios fixos para um sistema de direitos com base em contribuições. Assim, 

abandono do princípio de garantia de uma renda adequada para todos, em direção a uma abordagem seletiva, 

importando em uma menor distribuição de renda.  
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“clientes” 
45

 – consequência da heterogeneidade das novas necessidades do “pós-

industrialismo”, que força a social-democracia a abandonar seus princípios universalistas 

tradicionais. Daí certo deslocamento de prioridades em favor de jovens e adultos, grupos antes 

mais seguros, e que agora se inserem no contexto de risco permanente das novas condições do 

emprego contemporâneo. 

Além do emprego público, esses países têm adotado outras políticas de mercado de 

trabalho, com ênfase em “levar as pessoas de volta ao trabalho”. Entre elas: oferta de 

treinamento, subsídios para contratação no setor privado, auxílio para os que se estabelecem 

por conta própria, programas de requalificação para adultos e de aprendizagem por toda a 

vida, incentivos à mobilidade geográfica e de emprego. O sentido dessas reformas é o de 

assegurar que o emprego esteja sendo fortalecido através da “ativação do mercado de 

trabalho”. Esses avanços, desenvolvidos pioneiramente pelos países escandinavos, com 

destaque também para a Inglaterra, tem se ampliado para o resto da Europa, e serão 

explorados em seções seguintes. 

 

Tabela 2.2. 

 

Rigor da Legislação sobre Proteção ao Emprego (LPE) e Taxa Média de Desemprego 

(%), nas décadas de 1980, 1990, 2000 

         

Países 
LPE Tx de Desemprego (média simples) 

1988 1998 2008 1980-89 1990-99 2000-08 

 EUA 0,21 0,21 0,21 7,3 5,8 5,1 

 Reino Unido 0,6 0,6 0,75 9,8 8,1 5,1 

 Alemanha 3,17 2,34 2,12 6,2 7,8 9,1 

 França 2,7 2,98 3,05 8,3 10,1 8,3 

 Espanha 3,82 2,93 2,98 17,9 19,8 10,7 

 Itália 3,57 2,7 1,89 10,2 11,3 8,2 

 Dinamarca  2,4 1,5 1,5 8,2 7,7 4,7 

 Suécia 3,49 2,24 1,87 2,8 7,5 6,2 

 OCDE  .. 2,01 1,94 .. 7,1
3 

6,3 

 Fonte: OCDE, StatExtracts, 2010. Elaboração própria. 
1 

A LPE refere-se ao indicador da OCDE sobre proteção ao emprego: Indicador sintético baseado na 

regulação sobre demissões e trabalho temporário. Os valores são mais altos conforme o rigor da 

regulamentação. 
2 
A LPE da França em 2009 caiu para 2,85. 
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 Termo ligado a “nova gestão pública”, ao foco na eficiência e nos resultados baseados em metas e indicadores. 

Cidadãos, usuários de serviços públicos se tornam “clientes”, numa clara analogia com o setor privado.  
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3 
Média a partir de 1994. 

 

2.4.4. Outras considerações sobre as reformas 

 

Apesar das mudanças significativas, os gastos sociais não se alteraram tanto. Somente 

os países mais liberais iniciaram reformas mais radicais por meio da estratégia de 

desregulamentação dos salários e do mercado de trabalho, combinado com certa erosão do 

Welfare State. Enquanto isso, os países representantes da Europa Continental adotaram a 

estratégia da redução induzida da mão de obra. Os Escandinavos, por sua vez, adotaram uma 

estratégia de expansão do emprego no setor público, resistindo a opção pela redução dos 

direitos trabalhistas e apostando, posteriormente, no fortalecimento das políticas ativas e 

passivas de mercado de trabalho. 

No entanto, nenhuma dessas abordagens foi plenamente bem sucedida: sofrendo com 

o aumento da pobreza, no caso dos liberais; com problemas do mercado formal restrito, com 

massa de excluídos, no caso dos europeus continentais; e com problemas fiscais, no caso dos 

países escandinavos. Apesar dos primeiros terem conseguido reduzir a taxa de desemprego, o 

fizeram por meio da precarização das relações e do aumento da desigualdade. Já os outros 

dois grupos não conseguiram lidar com o forte crescimento do desemprego, que se perpetuou 

nas décadas seguintes. Vários autores chegam a falar numa espécie de trade off entre 

crescimento do emprego e seguridade social generosa.  

Cabe observar ainda que as diferentes estratégias demonstraram a importância 

assumida pelo emprego como núcleo central da política social da atualidade. Tendo em vista a 

mudança do mundo do trabalho como aspecto fundamental da crise por que passaram (e ainda 

passam) esses países, o Estado tem buscado desempenhar um papel estratégico na busca de 

mecanismos de ajuste e/ ou compensatórios. O resultado, a despeito dos discursos liberais de 

redução do Estado, é que os países têm apresentados gastos públicos crescentes com as 

políticas públicas de emprego (Azeredo, 1998: 15) e, mais especificamente, a partir da década 

de 1990, com as políticas ativas de mercado de trabalho. 

Ademais, diante da permanência do desemprego, vêm sendo feitas novas tentativas de 

reformas dos sistemas públicos de emprego. Em alguns países, certo equilíbrio entre as 

principais direções têm sido alcançado, incluindo assim maior flexibilização do mercado de 

trabalho, com manutenção de elementos de proteção ao trabalhador do welfare state - em uma 

abordagem que busca transcender o simples trade off entre flexibilidade e seguridade social. 

Essa abordagem, desenvolvida pioneiramente pela Dinamarca, tem influenciado 
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decisivamente a agenda de políticas para emprego da Europa, resultando, inclusive, na 

formação da expressão “flexiguridade” (flexicurity) – que veremos mais adiante. 

 

2.5. Novas Respostas: As Políticas Públicas de Mercado de Trabalho e a 

Estratégia Européia Rumo a Ativação 

 

Com a crescente perda de dinamismo na década de 1970 os esquemas de seguro 

desemprego começaram a ser crescentemente demandados, produzindo significativa elevação 

dos gastos com essa medida, em um momento em que se pensava que a crise representava 

uma situação passageira. 

 

Tabela 2.3. 

 

Média de gastos com seguro desemprego em proporção ao PIB (%),            

décadas de 1970, 1980, 1990 

 

Países 1970 1980 1990 

Alemanha 0,40 1,12 1,40 

Bélgica 0,44 2,60 2,40 

Dinamarca 0,42 3,03 3,20 

Espanha 0,14 2,02 2,90 

Finlândia 0,21 0,41 1,70 

França 0,32 1,46 1,60 

Inglaterra 0,47 0,94 0,60 

Irlanda 1,28 2,12 2,80 

Suécia  0,27 0,39 0,50 

Áustria 0,29 0,44 1,80 

OCDE 0,41 1,27 .. 

Fonte: Azeredo, 1998. 

 

O prolongamento da crise, todavia, determinou novos desafios para os mecanismos de 

proteção social. Em primeiro lugar, registrou-se uma crescente fragilidade financeira em 

relação ao seguro desemprego, decorrente dos crescentes gastos e da queda na arrecadação, 

dada a redução no nível de emprego. Por outro lado, além do esforço fiscal demandado, suas 

regras de acesso parecem agora em descompasso com as mudanças profundas ocorridas no 

mercado de trabalho (desemprego de longa duração, desempregados do mercado informal, 

jovens que não conseguem o primeiro emprego), o que põe duvidas sobre um “mecanismo 
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pensado para oferecer uma proteção financeira temporária ao trabalhador, dentro de uma 

perspectiva de seguro” (Azeredo, 1998: 18).   Por fim, aumentaram-se as críticas quanto ao 

componente de desincentivo ao trabalho dessas políticas 
46

. 

Ainda nos anos 1980 foram introduzidas algumas modificações, como variação dos 

critérios para o cálculo do benefício, para além do valor baseado na renda anterior. Assim, 

foram adotados critérios baseados no número de dependentes; na idade do segurado; na 

perspectiva de reemprego (qualificações e perspectivas do setor ao qual estava anteriormente 

vinculado); dentre outros. Em relação à elegibilidade, foram introduzidos critérios de idade, 

visando combater o “desemprego de exclusão” para os mais velhos, “expulsos” do mercado; 

ou, o “desemprego de inserção”, para jovens com dificuldades de obter o primeiro emprego 

(mesmo que nunca tenham contribuído passam a ter esse direito). Esses novos critérios 

passaram a influenciar também o tempo do benefício. 
47

 (Azeredo, 1998: 19).  

Outro critério básico, e que vem sendo fortemente enfatizado, diz respeito a obrigação 

de estar inscrito nos serviços ou agências de emprego, devendo permanecer durante todo o 

período do benefício, condição necessária para que o trabalhador esteja sendo informado das 

oportunidades “adequadas” à sua qualificação profissional 
48

. Daí que essas políticas são 

tradicionalmente integradas aos sistemas públicos de emprego. 

Não obstante, é no campo das políticas ativas o caráter mais inovador das políticas de 

mercado trabalho. Um primeiro indicador de destaque é dado pela própria estrutura de gastos 

públicos. Mesmo ainda ficando abaixo dos gastos com as políticas passivas na maioria dos 

países, vêm crescendo em proporção. Em relação ao conjunto dos países da OCDE, em 1998, 

a proporção dos gastos com as políticas ativas representavam 38% do total dos gastos com as 

PMTs; já em 2008, elas equivaleram a 42%. Há grandes diferenças entre os países, 

destacando-se a Dinamarca, com 53% dos gastos totais com políticas ativas, a Suécia com 

68% e o Reino Unido com 61,5% (este último, no entanto, apresenta um gasto total bem 

inferior aos demais, num total de 0,52% do PIB) 
49

.  
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 Para vários autores essas críticas apresentam uma visão reducionista da questão do desemprego, pois a reduz a 

uma dimensão meramente monetária, desprezando sua implicação sobre a sociabilidade e a auto-estima do 

trabalhador.    

47
 Importante lembrar que essas são tendências gerais. Os critérios, assim como toda a organização dos sistemas 

de seguro desemprego de cada país, variam muito. Para uma descrição mais detalhada das principais 

características do seguro desemprego de alguns países ver Azeredo (1998: 20-9). 

48
 O conceito de “emprego adequado” pode variar, mas, geralmente considera-se: o valor do salário oferecido em 

relação aos ganhos prévios; a distancia da residência; os requisitos da nova ocupação em relação a anterior; a 

capacidade do indivíduo; o treinamento oferecido, entre outros. Observa-se mais recentemente uma tendência à 

flexibilização dessa adequação, priorizando-se a reinserção mais rápida ao mercado de trabalho.  

49
 Fonte: OCDE.StatExtracts, jul. 2010 
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Outro ponto diz respeito ao destaque dado pelas organizações internacionais à 

inovação das políticas. Em 1992, a OCDE decidiu estabelecer uma comissão para analisar as 

causas e conseqüências do desemprego permanente e propor soluções mais efetivas ao 

problema. Em 1994, já como um resultado dos estudos, publica o “The OCDE Jobs Study”, 

com uma lista de mais de 60 recomendações de políticas. Em sequência estabelece novo 

mandato para o desenvolvimento de um trabalho analítico em áreas específicas, incluindo um 

estudo sobre as políticas ativas de mercado de trabalho, com o objetivo de responder como 

essas políticas poderiam ser mais efetivas na luta contra o desemprego. Neste estudo, 

deveriam ser apontadas recomendações detalhadas, assim como a sua correspondência às 

necessidades e circunstâncias específicas de cada país membro da organização. Por fim, a 

organização procederia ao monitoramento da implementação dessas recomendações, assim 

como dos seus impactos sobre o mercado de trabalho. (Martin, 2000: 80). 

Desse modo, durante os anos de 1990, se tornou um tema comum do debate político 

que os governos deveriam ajustar a balança dos gastos com as políticas de mercado de 

trabalho em direção à diminuição das políticas passivas e maior uso das políticas ativas - 

desenhadas com foco na realocação do trabalhador ao emprego.  

Por uma definição utilizada em publicação da OIT:  

 

Políticas ativas de mercado de trabalho (PMTA) são aquelas políticas que combinam 

transferência de pagamentos tanto com trabalho ou atividades de treinamento. Elas 

compreendem uma gama de medidas que vão desde suporte especial ao 

desempregado, na forma de ajuda à procura por emprego, treinamento e educação, à 

subsídios para o emprego e atividades de criação de emprego como programas de 

trabalho comunitário. Elas se inter-relacionam com políticas de mercado de trabalho 

passivas (benefícios de desemprego), já que há hoje um esforço no sentido da 

“ativação” dessas para alcançar a integração dos desempregados e subempregados 

com o mercado de trabalho. (AUER, EFENDIOĞLU, LESCHKE, 2008: v). 
50

 

 

 

Nesse contexto, as políticas ativas têm se destacado como instrumento de combate ao 

desemprego e pobreza diante de um mercado de trabalho mais flexível e complexo. Além da 

sua principal função na intermediação ao mercado de trabalho, na facilitação do processo de 

encontro entre a vaga e a oferta, um aspecto sensível para a sua maior utilização e legitimação 

diz respeito a um argumento valorativo, assim, de que há mais benefícios no trabalho do que 

no não trabalho, principalmente no que se refere à transferência de benefícios.  

Como um parêntese, destaca-se o argumento apresentado por Moretto (2007) de que 

as políticas ativas, sendo utilizadas em um contexto de políticas neoliberais, parecem inverter 
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 Tradução livre. 
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o seu sentido original dado pelos países escandinavos que, com origem no modelo sueco, as 

entendiam como formas de garantir o direito ao trabalho, com ações necessárias, por qualquer 

que fossem as razões: flutuações cíclicas, crises setoriais, dentre outras. Já o sentido dado à 

ativação pelo pensamento econômico neoliberal, por outro lado, está mais ligado ao objetivo 

de reduzir as transferências de renda ao trabalhador, ao mesmo tempo em que são concebidas 

como forma de controle sobre o trabalho.  

A mudança de equilíbrio no suporte de renda em direção às políticas ativas (PMTAs) 

foi endossada em várias ocasiões por Ministros do Trabalho membros da OCDE. No âmbito 

da União Européia (UE), ganharam nova dimensão com a Estratégia Européia para o 

Emprego (European Employment Strategy – EES) de 1997. Em relação a OIT, figura com 

destaque como parte da Agenda do Trabalho Decente (ILO Decent Work Agenda), de 1999; 

entre os dez elementos principais da Agenda Global para o Emprego (Global Employment 

Agenda – GEA), adotada em março de 2003; além do destaque recebido em recentes 

relatórios, tais quais: Working Out of Poverty (OIT, 2003) e A fair globalization: Creating 

oportunitie for all (WCSDG, 2004). (Auer, Efendioğlu, Leschke, 2008: 6).  

Antes de procedermos à descrição das principais categorias de PMTAs destacadas pela 

OCDE e OIT (com pequenas diferenças), é importante reconhecer que não há realmente um 

conjunto estável de políticas ativas. Os países estão continuamente moldando e mudando sua 

combinação de ações, o que leva a uma proliferação de programas - assim como a uma 

sobreposição que tende muitas vezes a cancelar uma a outra, aumentar os custos 

administrativos e confundir tanto os empregadores, quanto os desempregados que deveriam 

ser assistidos. O mesmo pode ser dito sobre a complicada tarefa avaliativa. As avaliações são 

parte importante das políticas públicas e têm recebido grande ênfase em relação às PMTs, 

sendo fundamentais tanto para a legitimação das políticas, quanto para seu efeito de 

retroalimentação, para que os tomadores de decisão façam os ajustes necessários e busquem 

melhores resultados. Apesar das dificuldades dessa tarefa, alguns resultados têm se 

consolidado, os quais serão destacados ao longo da apresentação de algumas das principais 

medidas.  

 

2.5.1. Os Serviços Públicos de Emprego (SPE) 

 

De acordo com a literatura mais recente, os serviços públicos de emprego (SPE) 

podem ser divididos em três funções básicas: colocação (job matching), que inclui orientação 
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de carreira e técnicas de procura por emprego (job search); administração do benefício 

desemprego; e encaminhamento dos desempregados em procura (jobseekers) 
51

 para 

programas de reintegração. Importante ressaltar que estes serviços envolvem enorme 

variedade de ações (entrevistas, classificação por perfil, aconselhamento, orientação, job clubs 

etc.). Recentemente, o SPE tem recebido grande ênfase, tanto como um serviço ao 

desempregado quanto ao empregador. Desenvolvimentos técnicos e tecnológicos têm 

permitido o crescimento de instalações informatizadas de auto-ajuda (self-service ou self-

help). E o desenvolvimento do banco de dados com o anúncio das vagas, uma de suas 

principais características, tem crescido também para a divulgação dos currículos dos 

jobseekers.  

Mudanças recentes incluem agências de emprego que concentram vários serviços em 

um só lugar (“one-stop shops”), que se baseiam na integração entre as atividades de colocação 

e administração dos desempregados com os benefícios sociais. É nesse contexto que se 

inserem as tendências em torno da forte “ativação dos benefícios” e a proliferação de slogans 

do tipo: “welfare to work” ou “work-first”, os quais estão especialmente presentes na 

Dinamarca e Reino Unido. O Reino Unido, por sua vez, gastou, em 2008, 52% de todo o seu 

orçamento para políticas de mercado de trabalho com os serviços públicos de emprego, o que 

significou 84% de todo o seu gasto com medidas ativas.  

As estratégias de ativação podem ser alcançadas por meio de critérios de elegibilidade 

aos benefícios mais rigorosos, sendo reforçadas ainda por sanções ao descumprimento das 

obrigações da ativação. Outro exemplo de medida nesse sentido é a formação de planos de 

ação individualizados que estabelecem os direitos e deveres dos desempregados. Destacam-se 

ainda a descentralização das ações e o maior envolvimento de parceiros sociais, com a 

contratação de alguns serviços. Nos anos 1990, em meio aos processos de liberalizações, 

diminuem também as restrições às agências privadas de intermediação-colocação, porém, 

ainda poucos países têm privatizado significativamente esse serviço. Sendo um atributo dos 

serviços de emprego a colocação no mercado de trabalho dos desempregados em condições 

mais vulneráveis, deve-se ter cuidado na sua terceirização, pois o serviço privado tem 

apresentado a tendência de negligenciar os trabalhadores menos aptos em benefício dos em 

                                                           
51

 Percebe-se na literatura, principalmente após o crescimento da perspectiva com foco na ativação dos 

desempregados, uma preferência pelo uso do termo “jobseeker” no lugar de “unemployed”. Traduzindo por alto, 

seria algo como: “trabalhador em procura por emprego” no lugar de, simplesmente, “desempregado”. Por opção 

deste que escreve, por achar também pertinente o termo em inglês (com complicada tradução para o português), 

usarei ambos os termos: jobseeker ou desempregado, conforme parecer mais adequado ao texto. Ademais, o 

termo jobseeker pode apresentar um significado mais amplo, assim, qualquer trabalhador em procura por 

trabalho, e não apenas os desempregados.   
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melhores condições de conseguir emprego (efeito “cream-off”). Uma explicação para esse 

efeito pode estar nos incentivos estabelecidos, os quais tendem a remunerar as agências 

privadas de acordo com o número de trabalhadores colocados no mercado de trabalho. (Auer, 

Efendioğlu, Leschke, 2008: 37-8). 

Avaliações de diversos países têm mostrado resultados positivos consistentes das 

atividades do SPE. Aparentemente, investimentos em medidas de colocação ativas, com 

ênfase na motivação do desempregado, assim como no monitoramento das suas ações de 

procura por emprego, têm gerado bons dividendos em termos de retorno ao trabalho e de 

menor tempo gasto na procura. Por outro lado, o SPE vem assumido um papel importante no 

processo de maior integração das políticas de mercado de trabalho. Dada a sua centralidade 

como referencia para o trabalhador, acaba fazendo a ponte de suas ações com outras, como o 

seguro desemprego (administrando-o), ou as políticas de reintegração – como a qualificação 

profissional (por meio de encaminhamentos). Por fim, destaca-se que os serviços mais 

diretamente relacionados ao SPE (assistência à procura) são normalmente mais baratos, 

apresentando (de acordo com essas avaliações) melhor custo benefício, o que o torna bem 

visto às novas demandas de eficiência da gestão pública moderna.  

 

2.5.2. Políticas de Treinamento 

 

Talvez a medida mais destacada após os acontecimentos da década de 1970, os 

programas de treinamento, ou formação profissional, tem como principal objetivo adaptar a 

força de trabalho às mudanças de demanda do mercado por novas qualificações e habilidades, 

por quaisquer que sejam os motivos: globalização e competitividade, reestruturações 

produtivas e mudanças tecnológicas, aumento da flexibilidade. Presume-se que trabalhadores 

mais qualificados têm mais chances de encontrar emprego, ou não perder o que já possui, 

recebendo maior destaque nos períodos de grande desemprego. Muitas vezes pode ter também 

o objetivo de suprir carências do sistema de ensino convencional (problema muito mais grave 

para os países pobres e em desenvolvimento). Por fim, pode ser a expressão de demandas de 

órgãos de classe, como sindicatos e organizações empresariais. 

Os programas de treinamento incluem grande variedade de medidas, entre as quais: 

treinamento formal em sala de aula; treinamento no local de trabalho (on-the-job); re-

treinamento de trabalhadores dispensados em demissões de massa; treinamento específico 

para jovens, ou grupos em desvantagens, dentre outras. Tendo em vista a ação de diversos 
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atores e o risco de se privilegiar os requerimentos das firmas, ou mesmo dos sindicatos mais 

fortes - assim como aspectos ligados apenas a flexibilidade e eficiência - os governos devem 

agir no sentido de estabelecer as linhas gerais do sistema, padrões de qualidade e controle, 

procedendo também à aplicação de instrumentos de avaliação – mesmo no caso dos países 

que têm privatizado a prestação desses serviços. 

Os programas de treinamento sempre contaram com grande parte dos recursos para 

políticas ativas, no entanto, os gastos com essas políticas estagnaram desde fins dos anos 

1990. Em relação ao conjunto dos países da OCDE, chegou a decrescer de cerca de 12% do 

gasto total com PMTs, em 1998, para 10% em 2008. Um dos motivos parece ser os maus 

resultados apontados pelas avaliações, principalmente ao se comparar resultados de custo 

benefício em relação aos serviços de emprego (como assistência à procura etc.).  

Tendo esses resultados à mão, a OCDE, dentre outros organismos, tem buscado a 

formulação de programas mais bem desenhados: com ênfase em ações de menor escala, 

cuidadosamente direcionado (jovens e mulheres, principalmente) 
52

 e que possibilite ao 

indivíduo a disponibilidade para o trabalho mesmo durante o programa, amenizando o efeito 

locking in - em que o beneficiário fica preso no programa sem poder procurar por trabalho 

efetivamente (pelo menos nas horas em que estiver ocupado nisso). Além disso, parte das 

ações tem sido transferida para o nível local, na busca por maior proximidade com os 

empregadores e necessidades específicas do mercado. Por fim, permanece a ênfase na 

necessidade do aprendizado constante (life-long learning), dada a nova realidade de rápidas 

mudanças tecnológicas, de gestão, dentre outras. (Auer, Efendioğlu, Leschke, 2008: 40-5). 

Uma interessante medida, pouco aproveitada pelos países, com destaque apenas para a 

Finlândia 
53

, refere-se a rotação de trabalho (job rotation). Por essa medida, quando um 

trabalhador devidamente empregado pela empresa fica fora para aperfeiçoamento, ele é 

substituído por um desempregado que recebe a oportunidade de ser treinado no trabalho (on 

the job training), uma das formas de treinamento que tem se mostrado mais eficientes.
54

  

 

2.5.3. Subsídios ao Emprego (Programas de Incentivos)  
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 Apesar de inúmeros programas europeus com foco os mais velhos, muitos resultados tem mostrado que eles 

têm sido ineficientes para esta parcela da população. 

53
 Ver anexo 1. 

54
 As avaliações sobre a rotação de trabalho têm sido positivas, no entanto, permanece em pequena escala, além 

de apresentar alta seletividade para os treinamentos, pois, muitas vezes, os já mais bem educados são os 

escolhidos pelas empresas, ficando de fora os que mais necessitam. (Auer, Efendioğlu, Leschke, 2008: 41). 
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Os subsídios ao emprego também comportam uma variedade de programas (subsídios 

aos trabalhadores e/ ou empregadores; in-work benefits, ou seja, uma ajuda para trabalhadores 

com baixos salários, dentre outros), assim como representam significativos gastos em alguns 

países, com destaque para a Bélgica e Suécia 
55

 – os quais empregam mais recursos nesses 

tipos de programa do que em treinamento, ou serviços de emprego. O principal programa, o 

subsídio aos salários, consiste em reduzir custos trabalhistas e encorajar os empregadores a 

contratar novos trabalhadores, ou a manter empregos que, de outra forma, seriam destruídos. 

Pelo lado da oferta, estimula com incentivos financeiros que o desempregado aceite certos 

cargos. Martin (2000) destaca ainda a contribuição dessas políticas na formação de uma 

melhor oferta de trabalho, pois permitem aos indivíduos permanecerem em contato com o 

mercado, mantendo sua motivação e habilidades.  

Os programas são normalmente direcionados aos desempregados de longa duração, 

jovens, mais velhos ou pais solteiros. Pelo lado da demanda, encoraja os empregadores a 

darem preferência aos indivíduos em desvantagem. Pela oferta, encoraja o seu público alvo a 

voltar para o mercado, pois aumenta a diferença entre os salários (somado ao subsídio) e a 

renda do seguro social 
56

. Em alguns países pode ser efetivado também por meio de isenções 

aos impostos, no caso dos empregadores, ou manutenção de certa renda do seguro social, para 

o trabalhador (que agora se soma ao salário). A duração do subsídio costuma depender da 

severidade das desvantagens do beneficiado. 

Apesar de alguns bons resultados em termos de emprego e aumento de ganhos, 

algumas avaliações demonstraram que esses programas apresentaram, por outro lado, efeitos 

negativos chamados de “substituição”, ou seja, a troca de um trabalhador já empregado por 

outro subsidiado, sem gerar crescimento de emprego; e o efeito de “peso morto” (dead-

weight), em que determinado emprego seria criado de qualquer forma, independentemente do 

subsídio. Para evitar esses efeitos e maximizar os ganhos com essas políticas, as sugestões 

passam pelo maior cuidado na seleção dos beneficiários, e no monitoramento dos 

empregadores para evitar abusos 
57

. Todavia, no geral, os avaliadores ainda parecem preferir 

esses tipos de medidas à criação direta de emprego pelo setor público. 
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 Ver anexo 1. 

56
 Pais que tem filhos, dependendo do welfare, recebem ainda mais benefícios, que chegam a quase igualar 

certos salários, o que se torna um sério problema de desincentivo ao trabalho. 

57
 Essas medidas, por outro lado, podem apresentar efeitos contrários do esperado, pois evidencias sugerem que 

quanto maior o controle, menor é o estimulo para que as firmas apóiem as iniciativas e participem dos 

programas.  
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2.5.4. Criação Direta de Empregos (Trabalho Público)  

 

Esse tipo de programa tem como objetivo aumentar o número de empregos, dada a 

necessidade de se compensar deficiências do setor privado. Como regra geral, os empregos 

criados devem beneficiar a sociedade – sendo preferencialmente destinados às áreas de 

cultura, meio ambiente e social. Entre os países da OCDE foi muito usado entre os anos 1970 

e 1980, a partir de quando diminuiu muito devido aos maus resultados. Os que hoje 

permanecem são mais bem direcionados aos desempregados de longo prazo e a outros 

trabalhadores em desvantagem, sendo estabelecidos, usualmente, por tempo determinado. 

Como maior destaque no uso dessas políticas no ano de 2008, pode-se citar novamente a 

Bélgica e, em segundo lugar, a Irlanda 
58

, que na contra mão dos outros países, gastam mais 

com a criação direta de empregos do que com treinamento e SPE. 

A estratégia para o emprego da OCDE (OCDE Job Strategy), assim como a literatura 

de avaliação, é muito crítica em relação a esses programas e fala de riscos com os efeitos 

substituição, dead weight e deslocamento 
59

, além de problemas de financiamento. Admite-o 

apenas em situações de grande escassez de demanda agregada como meio de manter o 

desempregado desqualificado em contato com o mercado e, mesmo assim, por um curto 

período. Como forma de melhorar seus resultados, sugere sua combinação com programas de 

treinamento, possibilitando o aumento da empregabilidade e facilitando a transição desses 

trabalhadores para empregos regulares. 
60

  

 

2.5.5. Promoção do Auto-Emprego e Criação de Microempresas (incentivos start-up) 

 

Esse conjunto de medidas muitas vezes não é citado como parte das PMTAs. Elas 

consistem em subsídios e outros serviços de orientação para os indivíduos que desejam 

organizar cooperativas, se auto-empregarem (como autônomos) ou constituírem micro ou 

pequenas firmas. De acordo com recentes avaliações nos países da OCDE, no entanto, esse 
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 Ver Anexo. 

59
 Pelo efeito “deslocamento”, uma possível criação de empregos deixa de ocorrer, pela criação de outros, ou se 

dirige para outra localidade, sem haver aumento líquido no emprego. 

60
 Pode-se inferir que as políticas de apoio e criação direta de emprego têm tido pouca atenção nos países 

desenvolvidos não apenas devido aos alegados maus resultados das avaliações, mas, uma vez que implicam em 

uma maior atuação do Estado (inclusive nas decisões de investimento), tende a contrariar a lógica das diretrizes 

econômicas mais conservadoras, que tem predominado nas últimas décadas. (Moretto, 2007: 220). 
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tipo de serviço parece ajudar apenas categorias especiais de desempregados: homens jovens e 

com nível educacional comparativamente alto. 

As iniciativas de auto-emprego são apoiadas pelo serviço público de emprego (SPE) 

de diferentes formas: além do apoio material do início (start up), há suporte técnico e 

operacional, ajuda com o desenvolvimento da ideia do empreendimento e elaboração de 

planos de negócios. Os empreendedores, antes desempregados, podem permanecer com o 

suporte do benefício anterior por um tempo estabelecido após a criação da firma, como forma 

de assegurar sua subsistência durante o período de transição. Dado o seu potencial na criação 

de outros empregos, alguns países chegam a subsidiar o salário dos empregados dos novos 

negócios durante certo período. 

Esse tipo de ação é interessante, pois mesmo nos países industrializados as demandas 

por pequenos empréstimos não é suprida, muito devido ao fato de que os desempregados que 

desejam se tornar empreendedores normalmente não oferecem as garantias de pagamento 

exigidas pelas instituições de crédito tradicionais. Isso gera a necessidade de intervenção do 

Estado nessa área da economia, a qual há tempos vem sendo ocupado também por ONGs, 

entre outras instituições de cunho social. Assim, em alguns países os governos dão a garantia 

do crédito, enquanto em outros determinam que os bancos comerciais garantam certa parcela 

de crédito para os micro e pequenos negócios. ONGs e governos usam ainda fontes adicionais 

de programas do Banco Mundial (BM) e do Fundo Monetário Internacional (FMI). Outras 

estratégias empregadas referem-se ao microcrédito orientado, com a metodologia do “agente 

de crédito”; a empréstimos a grupos de aval solidário; ao aumento gradual do crédito aos 

participantes na medida em que quitam as parcelas anteriores, dentre outras 
61

. 

Reconhecendo que esses tipos de política são muito adotados nos países mais pobres e 

nos em desenvolvimento, destaca-se que nos países centrais elas apresentam uma importante 

diferença de concepção em relação aos últimos, uma vez que buscam necessariamente levar 

os trabalhadores do mercado informal para o formal, enquanto que nos primeiros, muitas 

vezes, a grande economia informal é reconhecida e é incorporada ao desenho dos programas. 

Assim, é importante o resultado de avaliações que demonstram que entre 30% a 40% dos que 
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 Importante destacar que essas medidas adquirem uma importância especial em países mais pobres e nos em 

desenvolvimento, com iniciativas de grande sucesso em países com ainda mais complicados obstáculos de 

financiamento. Salientem-se iniciativas inovadoras como o Grameen Bank em Bangladesh, que vem exportando, 

já há alguns anos, sua metodologia de trabalho para todo o mundo. Da mesma forma que o banco criado por 

Muhammad Yunus, várias experiências tem se consolidado em países mais pobres, buscando alcançar as áreas 

excluídas pelo mercado. Na América Latina, iniciativas de micro financiamento têm crescido muito, visando 

assistir micro-empresas tanto no setor formal, como no informal. O Brasil apresenta um bom exemplo de 

iniciativas nesse sentido com o Programa de Geração de Emprego Trabalho e Renda (PROGER) – assunto para o 

próximo capítulo.   
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desistem dos seus negócios voltam para empregos regulares. Também os resultados sobre a 

sobrevivência das firmas parecem razoáveis: 53% na França, 70% na Alemanha e 60% no 

Reino Unido, após três anos; 74% na Irlanda, após dois anos e meio; 61% na Holanda após 

três anos e meio; e 57% nos EUA após cinco anos. (Auer, Efendioğlu, Leschke, 2008: 53). 

Finalmente, quanto ao desenho, àqueles que mantêm forte componente regional tem se 

mostrado mais bem sucedidos do que os coordenados centralmente, já que possibilita o 

contato mais próximo com a realidade dos tomadores, assim como as necessidades do 

mercado local. O acompanhamento dos negócios é também essencial, uma vez que permite o 

auxílio com financiamentos ou ajuda técnica subsequente ao início do negócio. Alguns 

advogam ainda uma maior conexão com outros programas, especialmente os de treinamento. 

Por fim, um ambiente político e de negócios amigável e uma economia em expansão sempre 

ajudam. 

 

2.5.6. Programas Especiais para os Jovens 

 

Importante ressaltar a grande preocupação que há hoje na Europa com o desemprego 

entre os jovens 
62

, que tem se tornado o público alvo principal de grande parte das medidas 

ativas de emprego, incluindo programas de treinamento, subsídios a salários, assistência à 

procura, dentre outras.  Todavia, conclusões de avaliações sobre essas medidas têm sido 

desanimadoras. Apesar desses maus resultados, o desemprego jovem permanece 

problemático, o que gera a constante necessidade de evolução das medidas. Percebe-se uma 

tentativa no sentido do estabelecimento de programas mais bem integrados e articulados, 

assim como no acompanhamento mais sistemático dos participantes. 

As recomendações têm idealizado algo como apoio financeiro aos jovens (mesmo que 

não tenham contribuído antes) para facilitar a procura. A atividade de procura tende a ser 

acompanhada de forte incentivo à participação em atividades de colocação e treinamento. Por 

outro lado, ações têm procurado estimular as empresas a promoverem contratos para 

aprendizes, acompanhados de treinamento, no intuito de facilitar a transição escola-trabalho, 

com a contra partida de reduzir os custos para os empregadores através de subsídios para esse 

tipo de contratação. Por fim, procura-se cuidar para que os jovens permaneçam nas escolas até 
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 Para o crescimento do desemprego entre os jovens, ver Cap. 3, p.120. 
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alcançarem a qualificação adequada para entrar no mercado de trabalho 
63

. Para isso, é 

necessário diminuir a evasão por meio de melhores sistemas de ensino e de sua conexão com 

esquemas de aprendizado e treinamento nas firmas (on-the-job training), com a possibilidade 

de efetivação.  

 

Concluindo, as PMTAs compreendem uma grande gama de funções, além das suas 

tradicionais atividades de intermediação do mercado de trabalho e de treinamento. Atua na 

criação de empregos por meio dos incentivos (start up) para o auto-emprego e o fomento à 

microempresa, e também por meio da criação direta de trabalho público. Pelo lado da 

segurança, provê suporte (temporário e condicional) aos desempregados, contribuindo na sua 

realocação enquanto repõe parte de suas rendas durante a transição. Como uma externalidade 

positiva dessas atividades, obtém-se ainda um efeito macroeconômico indireto, uma vez que a 

criação de empregos e garantia de renda aos desempregados contribuem para um leve 

estímulo ao consumo nos momentos de baixo crescimento. Por fim, por meio dos programas 

com foco nos grupos em desvantagem (trabalhadores mais velhos, menos qualificados, grupos 

étnicos, incapazes, e mesmo os jovens e as mulheres), contribui na promoção da equidade e 

alívio da pobreza. Por todos esses motivos, e conforme apontam Auer, Efendioğlu, Leschke 

(2008), as políticas ativas de mercado de trabalho (PMTAs) têm sido identificadas como um 

instrumento permanente de ajuste e de segurança frente ao atual mercado de trabalho mais 

flexível e instável. 

 

2.6. Inovações recentes nas políticas de mercado de trabalho 

 

Apesar dos avanços apresentados, o gasto total dos países com as políticas de mercado 

de trabalho tem diminuído nos últimos anos. As políticas ativas, que cresceram na década de 

1990, estagnaram nos anos 2000, enquanto que as políticas passivas, que já vinham crescendo 

em menor proporção desde os mesmos anos 1990, apresentaram quedas mais consistentes a 

partir da década seguinte. Um dos motivos apresentados seria a própria diminuição geral do 

desemprego (em relação ao conjunto dos países da OCDE, ele caiu para algo em torno de 6% 

na média dos anos 2000, sendo ainda mais expressivo em vários dos países analisados). 

Conforme Rogowski (2008), outra possível razão pode ser creditada às novas restrições 
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 De acordo com Martin (2000), torna-se quase impossível para os programas de mercado de trabalho superarem 

as deficiências do abandono prematuro da escola sem a qualificação adequada. 
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fiscais no contexto da preparação, desde 1997, para a União Econômica e Monetária Européia 

(UEM), lançada em 2002. A UEM determinou reorientações nas políticas dos países membros 

em geral, inclusive com maiores restrições aos déficits públicos e limites inflacionários mais 

rígidos. 

Contudo, apesar da diminuição geral dos gastos com essas políticas, as organizações 

multilaterais como OCDE, OIT e instituições da UE, além dos próprios governos e da 

literatura acadêmica, continuam enfatizando um papel muito importante às PMTs para o 

combate ao desemprego, à desigualdade e pobreza e mesmo para o desenvolvimento 

econômico.  

Tendo em vista a análise das principais medidas, e conhecido os resultados mais gerais 

de pesquisas avaliativas, vemos que as políticas que receberam melhores avaliações têm tido 

gastos proporcionais maiores. As políticas de treinamento, assim como os gastos com 

benefício desemprego (estabelecidos sem uma contrapartida do beneficiário no sentido da 

ativação) têm diminuído mais. Observa-se que em tempos de políticas liberais e restrições 

fiscais, somados aos maiores esforços avaliativos, os países tem procurado centrar seus 

recursos nas políticas que realmente parecem trazer melhores resultados. Adicionalmente, o 

desenvolvimento de ferramentas gerenciais, como a gestão por objetivos e a ênfase na maior 

eficiência, possibilitam maior racionalização e diminuição dos gastos. Finalmente, cabe 

sempre lembrar que PMTs são apenas um elemento, parte da estratégia macro e 

microeconômicas de combate ao desemprego.  

 

Tabela 2.4. 

 

Gastos com Políticas de Mercado de Trabalho como porcentagem do PIB (%) 

Dinamarca, Alemanha, França, Reino Unido, 1998 e 2008. 

 

Categoria de 
Políticas 

Dinamarca Alemanha França  Reino Unido 

1998 2008 1998 2008 1998 2008 1998 2008 

TOTAL 4,62 2,56 3,44 1,91 2,69 1,98 0,62 0,52 

PMTAs 1,68 1,35 1,17 0,81 1,15 0,81 0,22 0,32 

SPE 0,13 0,37 0,22 0,29 0,15 0,2 0,13 0,27 

Treinamento 0,74 0,23 0,45 0,29 0,41 0,25 0,04 0,02 

PMTPs 2,94 1,22 2,27 1,1 1,54 1,17 0,4 0,2 

Fonte: OCDE, StatExtracts, 2010. Elaboração própria. 
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Como salientado anteriormente, percebe-se que os gastos com as políticas ativas 

(PMTAs) aumentaram muito em proporção aos gastos com as políticas passivas (PMTPs), 

apesar de que o total de recursos empregados nas últimas ainda permanece um pouco maior 

em grande parte dos países, dentre os selecionados acima, na Alemanha e França. Contudo, o 

que se procura destacar na tabela é a distribuição de gastos entre as PMTAs, com grande 

destaque para o serviço público de emprego (SPE), que cresceu não só proporcionalmente, 

mas em seu gasto absoluto em relação ao PIB. Praticamente em todos os países houve 

crescimento de gastos com o serviço público de emprego, com destaque para os países 

nórdicos, que historicamente já apresentavam maiores gastos com as políticas ativas. Entre os 

quatro selecionados, representantes das três tipologias de Esping-Andersen, houve grande 

aumento do seu uso. Na Dinamarca, de 2,8% do total gasto com o SPE em 1998, subiu para 

14,5% em 2008; na Alemanha, os gastos subiram de 6,4% para 15,2%; na França, de 5,6% 

para 10,1%; e no Reino Unido, de 21% para 52%. O Reino Unido destaca-se pela 

concentração dos seus mais baixos recursos destinados a esses tipos de política, nas políticas 

ativas e, especialmente, no SPE. Como veremos adiante, O Reino Unido, juntamente com a 

Dinamarca (dentre outros países, como a Holanda), tornaram-se referência em inovação e 

bons resultados no uso das ações relacionadas ao SPE, não só na execução de sua função 

precípua (intermediação da mão de obra), mas também como elemento central para a 

articulação das demais ações, necessário para a formação de um sistema público de emprego 

integrado.  

 

2.7. O Serviço Público de Emprego (SPE) e a Flexiguridade  

 

Nos últimos anos (na segunda metade da década de 1990), estratégias de ativação do 

desemprego baseadas nos serviços públicos de emprego passaram a ter grande destaque no 

debate político europeu. O debate passou a enfocar o desemprego de longo prazo e o bom 

funcionamento do SPE, entendido como crucial para minimizar o risco de que os longos 

benefícios desemprego pudessem reduzir os incentivos ao trabalho. A duração média do 

desemprego chegou a alcançar 20 meses na Europa, e 12 meses entre os países da OCDE, 

entre o final dos anos 1980 e início dos anos 1990. Conforme enfatizado pela Estratégia para 

o Emprego da OCDE (OCDE Jobs Strategy), “os serviços de emprego devem ter recursos 

adequados para implementar políticas de mercado de trabalho bem desenhadas, enquanto 
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rigorosamente reforçar critérios de disponibilidade para o trabalho como condição ao 

pagamento dos benefícios” (OCDE, 2007). 

Também no âmbito da Estratégia Européia para Emprego (European Employment 

Strategy - EES), o serviço público de emprego foi identificado como instrumento central na 

implementação das ações ativas de combate ao desemprego de longo prazo. Adicionalmente, 

sua modernização passou a ser vista como condição necessária para o sucesso das políticas de 

emprego. A importância do SPE no contexto da EES foi ainda reforçada na Orientação 

Integrada para o Crescimento e Emprego de 2005-2008 - “Integrated Guidelines for Groth 

and Jobs (2005-2008)”, que incorporou o novo “Employment Guidelines for 2005-2008”. 

Entre suas orientações, refere-se explicitamente sobre: 

 

garantir mercados de trabalho inclusivos, ampliar a atratividade do trabalho, e fazer 

o trabalho valer a pena (‘make work pay’) para os jobseekers, (...) através de 

medidas de mercado de trabalho ativas e preventivas incluindo rápida 

identificação de necessidades, assistência à procura, orientação e treinamento como 

parte de planos de ação personalizados, provisão da assistência social necessária 

para apoiar a inclusão daqueles mais distantes do mercado de trabalho e contribuir 

para a erradicação da pobreza, (...) 

 

Em outra diretriz salienta: 

 

necessidade de melhorar a intermediação das necessidades do mercado por meio da 

modernização e reforço das instituições de mercado de trabalho, notadamente dos 

serviços de emprego, (...) melhor antecipação das habilidades necessárias, carências 

do mercado de trabalho e gargalos (...). (apud COMISSÃO EUROPÉIA, 2006: 3-4). 
64

 

 

A essência da estratégia de ativação é a de encorajar o jobseeker a se tornar mais ativo 

em seus esforços de procura por trabalho, assim como na melhora de sua empregabilidade. 

Aplica o princípio da “obrigação mútua”, e procede ao monitoramento do comprometimento 

do trabalhador em relação às condições de elegibilidade, recorrendo, quando necessário, a 

sanções e cancelamento de benefícios. A estratégia de ativação pressupõe ações como: i) 

rápida intervenção do SPE sobre o desempregado e constante contato do jobseeker com 

conselheiros especializados; ii) relatório regular sobre a disponibilidade e as ações de procura 

do jobseeker; iii) encaminhamento direto do desempregado à vaga de emprego; iv) 

estabelecimento de acordo sobre a volta ao trabalho e/ ou plano de ação individual; v) 

encaminhamento às políticas ativas de mercado de trabalho. (OCDE, 2007).   

                                                           
64

 Tradução livre. Destaques próprios.   



71 
 

Adicionalmente, um novo conceito, com origem na Dinamarca, passa a influenciar as 

estratégias européias para o emprego. A partir da Cúpula da Primavera de Bruxelas (Spring 

Summit, 2006), a Comissão Européia adotou a visão de que “flexiguridade” (flexicurity) 
65

 

deveria ser um conceito chave na busca pela modernização das políticas de welfare. 

 

A palavra flexiguridade (flexicurity) é construída a partir das palavras flexibilidade 

(flexibility) e seguridade (security) e descreve configurações de políticas que 

combinam segurança de emprego e de renda com mercados de trabalho, organização 

do trabalho e relações trabalhistas flexíveis. Essa abordagem transcende o simples 

trade off entre flexibilidade e seguridade, onde o primeiro é visto como de interesse 

exclusivo do empregador e o último como de interesse do empregado. Flexiguridade 

é por vezes descrito como uma estratégia de política integrada para ampliar, ao 

mesmo tempo e de forma deliberativa, a flexibilidade dos mercados de trabalho, 

organização do trabalho e relações de trabalho, por um lado, e seguridade de 

emprego e seguridade social, por outro. (Wilthagen & Tros apud COMISSÃO 

EUROPÉIA, 2009: 38). 
66

 

 

 

Como visto, o serviço público de emprego (SPE) se tornou o grande responsável pela 

implementação das novas estratégias de emprego, tendo as noções relacionadas à ideia de 

flexiguridade como um dos seus eixos. A partir daí, a Comissão Européia elaborou um 

conjunto de princípios normativos, a partir dos quais os países deveriam desenvolver suas 

políticas de emprego. Destacam-se seis elementos normativos principais: 

 

i) Sistema de informação do mercado de trabalho desenvolvido e rápido; 

ii) Abordagem preventiva baseada na rápida identificação e intervenção; 

iii) Diversificação e individualização dos serviços; 

iv) Treinamento e melhora da empregabilidade; 

v) Suporte extensivo, balanceado com estratégias de auto-ajuda (self-help) e 

sistemas de auto-serviço (self-service system); 

vi) Incentivo para a saída da condição de desempregado assistido para o emprego. 

67
 

Um dos objetivos dessa seção consiste em identificar exemplos de bons programas, 

projetos e ações desenvolvidas por diversos países, assim como detectar direções que possam 

ser úteis para a formação de um sistema público de emprego mais integrado e efetivo. 

                                                           
65

 As origens, assim como maiores explicações sobre o conceito de “flexiguridade”, serão mais bem 

desenvolvidas mais a frente, quando tratarmos diretamente do modelo dinamarquês. 

66
 Tradução livre. 

67
 Comissão Européia. Diretoria Geral para o Emprego, Questões Sociais e Igualdade de Oportunidades (março 

de 2009).  
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Salienta-se que a divisão dos serviços apresentados por esses seis eixos normativos tem um 

objetivo didático, mas que, no entanto, as atividades que os compõe se interconectam. É a 

integração de todas essas atividades que dá (ou deveria dar) consistência ao conjunto das 

políticas de mercado de trabalho necessárias à formação de um verdadeiro “sistema” de 

emprego, baseado na centralidade do serviço público de emprego (SPE). 

  

2.7.1. Informação sobre o mercado de trabalho 

 

Os rápidos e constantes processos de reestruturação, associados à emergência da 

“economia do conhecimento” têm implicado em diversidades de todo tipo associadas ao 

trabalho (na organização, nos tempos, nas carreiras, nas habilidades requeridas pelo mercado), 

o que aumenta as dificuldades na atividade de intermediação. Todo esse processo importa em 

ainda mais pessoas (muitas vezes altamente educadas – tanto trabalhadores como 

empregadores) em busca por informações avançadas e oportunas, criando uma grande 

demanda sobre este tipo de serviço, a ser provido pelo SPE. 

O SPE atua na produção de informações sobre os jobseekers e das vagas 

disponibilizadas e, como um subproduto dos registros diários, no uso e interpretação dessas 

informações sobre o mercado de trabalho (por meio de estudos, análises de tendências e 

produção geral de conhecimento). Dentre suas principais ações, destacam-se a coleta 

sistemática e provisão de informações (vagas e habilidades necessárias); divulgação das vagas 

notificadas pelos empregadores; informações por meio de terminais de computadores; e 

informações por web sites.  

Destaca-se que o desenvolvimento das tecnologias de TI tem possibilitado o aumento 

e avanço no uso de informações via meios eletrônicos, além do seu acesso rápido por meio de 

sistemas de auto-atendimento 
68

. Esse tipo de serviço facilita ajustes da força de trabalho às 

mudanças estruturais, permitindo maior flexibilidade do mercado, sendo útil para 

desempregados, empregadores e mesmo para os empregados que desejam mudar de trabalho, 

já que podem facilmente consultar as vagas existentes, seja no local de trabalho, em casa, em 

terminais computadorizados (self service), ou nas agências de emprego (“job Centers”).  

                                                           
68

 Saliente-se que apesar do seu grande potencial, a implementação de acessos eletrônicos ainda não está 

completamente desenvolvido. O amplo uso da internet na provisão de informações sobre o mercado de trabalho 

ainda não alcançou todos os países da UE. (Comissão Européia, 2009). 
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Ainda com o objetivo de facilitar a transição dos desempregados em um mercado de 

trabalho mais diversificado e flexível, as novas estratégias defendem a organização de 

sistemas de informação em nível regional e local. Um bom exemplo de prática dos escritórios 

de emprego locais são as “feiras de trabalho”, baseadas em forte parceria da agência de 

emprego local, com autoridades municipais, instituições de ensino, organizações de 

empregadores, agências de emprego privadas, ONGs, dentre outros interessados. Nas feiras 

acontecem várias atividades, como: barracas de informação e recrutamento; apresentação de 

ocupações e necessidades de habilidades pelos empregadores; apresentação de programas 

educacionais e de treinamento pelas escolas; apresentação de oferta de trabalho e serviços 

pelas agencias privadas; workshops sobre capacitação para a procura por trabalho, auto-

emprego, possibilidades para trabalhos voluntários em ONGs e assim por diante; informações 

sobre exemplos de sucesso (de pessoas com deficiências, idosos, jovens em seu primeiro 

emprego, re-empregados e desempregados); mesas redondas de assuntos específicos sobre 

mercado de trabalho; dentre várias outras atividades possíveis. (Comissão Européia, 2009: 51) 

 

2.7.2. Abordagem preventiva e rápida identificação e intervenção 

 

Essa abordagem baseia-se na rápida identificação de necessidades e de riscos de 

desemprego com objetivos preventivos, principalmente em relação àqueles com maiores 

dificuldades de arranjar trabalho, ou seja, os trabalhadores com maiores riscos de ficarem 

desempregados por mais tempo. Ademais, o desemprego de longo prazo, além de ser uma 

realidade característica do mercado de trabalho atual, incorre em um risco adicional, pois 

tende a gerar um ciclo vicioso, já que os empregadores o consideram um mal sinal, 

contribuindo para a perpetuação do trabalhador nessa situação. Assim, quanto mais longo o 

tempo sem trabalho, maior se torna o obstáculo à reinserção. 

A partir da identificação, procede-se a classificação dos perfis dos desempregados de 

forma a orientar as ações. Dentre as características observadas, destacam-se a motivação; 

qualificação; situação de vida (carências, situação familiar); contexto local; dentre outros. 

Feito isso, dependendo da necessidade, o trabalhador receberá acompanhamento 

personalizado e regular. Esse serviço visa acompanhar o processo de procura por trabalho. 

São exemplos de ações: entrevistas regulares; relatório das atividades de procura; e 

conselheiros individuais. Por outro lado, o desempregado é estimulado à procura ativa a partir 

da imposição de condicionalidades ao benefício desemprego. Por fim, dependendo do perfil 
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identificado, procede-se ao encaminhamento do trabalhador para atividades de treinamento e 

desenvolvimento de habilidades. 

Intervenções rápidas e contatos individualizados tem se tornado padrão na Europa. O 

desafio, todavia, consiste no balanceamento entre a rápida intervenção e a seletividade. A 

identificação dos perfis é importante para a diferenciação dos trabalhadores com o intuito de 

focar os esforços mais individualizados naqueles mais necessitados e, assim, aumentar a 

eficiência no uso dos recursos. Os mais gabaritados acorreriam primeiramente aos serviços de 

auto-atendimento. 

 

2.7.3. Serviços ativos e individualizados 

 

Com a grande flexibilidade e crescente heterogeneidade do mercado de trabalho, os 

jobseekers se tornaram muito diversos. Consequentemente, serviços variados e personalizados 

se tornam uma necessidade não apenas de desempregados de longo prazo, mas também 

daqueles que experimentam frequentemente curtos intervalos de desemprego, visto o aumento 

dos empregos temporários. Apesar do foco nos mais vulneráveis, os serviços diferenciados 

servem também àqueles com demandas “menos” urgentes, como os que procuram por apoio 

no planejamento de suas carreiras, ou os empregados que desejam apenas mudar de emprego 

ou profissão. 

Esse eixo normativo possibilita uma infinidade de ações, indo de ajudas mais simples, 

como os “serviços de entrada”, ou “colocação” (Job broking), que consiste na ajuda para 

aplicar para vagas apropriadas; passando pela “assistência a procura” por emprego (job 

search), que consiste na orientação e ajuda para a procura e identificação de fontes de vagas; 

até a “colocação ativa” (active job broking), com a pré-seleção de candidatos registrados para 

vagas específicas. Várias outras atividades podem ser citadas com o objetivo de proporcionar 

serviços mais individualizados, como as feiras de recrutamento, que possibilitam o encontro 

direto entre empregadores e trabalhadores, além de proporcionar outras atividades voltadas ao 

emprego. O relatório da Comissão Européia (2009) ainda destaca os trabalhos temporários e 

de experiência; as atividades em grupo (job clubs, workshops); e as atividades de 

aconselhamento para carreiras. 

 

2.7.4. Melhora da empregabilidade dos desempregados 
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A Estratégia Européia para o Emprego entende que o treinamento e os programas 

educacionais são elementos chave para o desenvolvimento da empregabilidade, daí a 

indicação de que o SPE deve promover o “aprendizado contínuo” para aqueles que procuram 

emprego. Desse modo, enquanto o sistema educacional e as instituições de treinamento 

devem ser os principais responsáveis por isso, o SPE deve desempenhar o papel de promotor 

ativo, parceiro estratégico, ou coordenador. A forma como esses serviços são entregues 

variam muito entre os países, alguns o provêem a todos os jobseekers, enquanto outros apenas 

como serviços direcionados após seleção prévia. Da mesma forma, os serviços podem ser 

providos diretamente pelos SPE, ou por encaminhamento.  

Destacam-se os programas de treinamento e educação, ligados às habilidades técnicas 

específicas, competências e qualificações; a capacitação, com o desenvolvimento de 

competências básicas para maior empregabilidade, abordando questões como pontualidade, 

apresentação pessoal, comunicação, elaboração de currículo, desempenho em entrevistas; 

além dos serviços de colocação e auto-atendimento automatizados, em que o jobseeker não 

precisa entrar em contato com as equipes do SPE. Todas essas ações possibilitam maior 

empregabilidade, uma vez que aumentam a capacidade de reinserção dos trabalhadores. 

Apesar do crescimento das estratégias de individualização dos serviços, pesquisas 

indicam que os serviços de auto-atendimento estão se tornando norma na Europa, usados por 

todos os que procuram emprego. Já os serviços personalizados, com acompanhamento 

constante e intervenções quando necessárias, como treinamento, dentre outros serviços, são 

focalizados para os grupos específicos selecionados. Daí a quinta orientação. 

 

2.7.5. Suporte individualizado extensivo, balanceado com estratégias de auto-ajuda (self-

help) e sistemas de auto-atendimento (self-service) 

 

Nos anos recentes, o SPE tem crescentemente buscado implementar programas de 

ajuste do mercado de trabalho visando corrigir inúmeras formas de desequilíbrios, tais quais: 

carências em determinados setores; reintrodução de pessoas à vida no trabalho; e os vários 

obstáculos sociais que dificultam a reinserção das pessoas ao trabalho. Além disso, a 

diversidade das necessidades dos desempregados, em um mercado de trabalho mais 

heterogêneo e flexível, como o de hoje, requer um modelo de SPE que provenha toda uma 

diversidade de medidas. O principal objetivo desses programas é de aumentar a 

empregabilidade dessas pessoas.  
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No entanto, como já visto, tudo isso implica em serviços individualizados e 

organizados de forma a que os mais aptos sejam direcionados aos serviços de auto-ajuda, 

enquanto que o apoio mais intensivo, que demanda mais recursos, tanto financeiros como de 

tempo e pessoal, possa se concentrar naqueles realmente em maior desvantagem. Pesquisas 

indicam que muitos países têm implementado programas com foco nesses grupos especiais. 

Dentre os critérios para a seleção dos grupos alvo desses programas incluem-se variáveis 

como: tempo de desemprego; tempo de benefício; idade (especialmente jovens entre 16 a 24 

anos) e idosos (com idades entre 50 e 74 anos) considerados em risco; imigrantes; ex-

prisioneiros; mulheres em retorno à força de trabalho; pais solteiros; pessoas com deficiências 

físicas ou mentais com reduzida capacidade para o trabalho; desempregados com problemas 

de álcool e/ ou drogas; desempregados com baixo nível de qualificação.  

Esses serviços de “remoção de barreiras ao emprego”, no entanto, não são 

necessariamente providos diretamente pelo SPE. Na grande maioria dos países, o SPE 

encaminha essas pessoas em situação de maior vulnerabilidade para agências públicas 

especializadas. O Reino Unido é um dos poucos exemplos de países em que o SPE dá suporte 

direto a determinados grupos de pessoas mais vulneráveis (viciados, pessoas com problemas 

mentais, “sem casa”, dentre outros). Os resultados têm demonstrado que esses serviços 

requerem cooperação com provedores externos com conhecimentos especializados para 

lidarem com esses diferentes grupos. 

 

2.7.6. Incentivos para a saída da situação de beneficiário de assistência desemprego para a 

situação de emprego. 

 

A prevenção ao desemprego de longo prazo se tornou um objetivo essencial das 

medidas de mercado de trabalho, o que implica na necessidade de rápida ativação e 

mobilização dos jobseekers, e no uso de incentivos apropriados (“carrot and stick”) para 

encorajar iniciativas individuais - ao mesmo tempo em que provê suporte de renda e 

assistência individualizada à recolocação.  

A ligação entre as sanções e as políticas de reintegração (conjunto das políticas ativas, 

com suporte de renda) para a saída da condição de desemprego tem sido validada 

principalmente por investigações na Dinamarca 
69

. De acordo com alguns resultados, mesmo 

sanções moderadas têm tido efeitos consideráveis. Outras análises apontam que as sanções 

                                                           
69

 Modelo que tem influenciado as políticas européias, e que recebeu o nome de “flexiguridade”, assunto ainda 

deste capítulo. 
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aumentam em 50% a taxa de saída; que sanções mais severas têm efeitos mais significativos, 

mas que esses efeitos se diluem após três meses e, por fim; que os homens parecem reagir 

mais rápido ante o risco de serem penalizados. (Comissão Européia, 2009: 61-2). 

As pesquisas indicam ainda que o princípio da condicionalidade é aplicado em grande 

parte dos países europeus - em 16 dos 26 pesquisados (62%). No entanto, quase a totalidade 

respondeu a questionários indicando que pretende adotar essas medidas. No Reino Unido, por 

exemplo, os jobseekers que recebem benefícios devem estar ativamente procurando por 

trabalho, devendo a cada duas semanas discutir suas ações com um consultor do “Jobcentre 

Plus” 
70

 

 

2.7.7. Serviços para Firmas e Empregadores 

 

Fundamental, por outro lado, que o SPE estabeleça cooperação proativa com firmas e 

empregadores, como parte da sua principal função de colocação, tendo em vista a abordagem 

preventiva e o objetivo da promoção da transição mais rápida para o emprego.  

É um grande desafio para o sistema coletar número de vagas suficiente e de qualidade 

para prover um bom serviço aos jobseekers. Para que isso ocorra, o contato com 

empregadores deve ser regular no sentido de ajudá-los a registrar as vagas e clarear os 

requerimentos necessários para o trabalho em questão. As pesquisas indicam que quase todos 

os países coletam informações sobre as vagas de forma proativa, enquanto prestam um 

serviço aos empregadores na divulgação das mesmas. Para melhorar esse serviço, muitos 

países desenvolvem iniciativas que estimulam os empregadores a participarem dos programas, 

tais como: campanhas de escala nacional chamando-os a utilizarem os serviços do SPE; 

técnicos especializados que fazem visitas regulares aos empregadores. Esses informam sobre 

os serviços públicos e prestam consultoria sobre necessidades de recursos humanos, 

treinamento e estratégias de recrutamento; além de websites e serviços para a apresentação de 

vagas. Esses sites permitem a divulgação direta das vagas, além de certa publicidade à 

empresa. Fora isso, os empregadores podem acessar o banco de currículos para encontrar os 

trabalhadores adequados às suas necessidades 
71

.   

                                                           
70

 O Jobcentre Plus, como veremos mais adiante com mais detalhes, representa uma importante inovação do 

SPE no Reino Unido, constituindo-se em escritórios que concentram diversos serviços para trabalhador.  

71
 Alguns exemplos: WWW.arbeitsagentur.de, da Alemanha; WWW.arbetsformedlingen.se, da Suécia; e 

WWW.jobnet.dk, da Dinamarca. (Comissão Européia, 2009: 66-67).   

http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.jobnet.dk/
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Pesquisas têm indicado que quanto maior o foco na parceria com os empregadores, 

com contato proativo e constante, melhores serão as taxas de reintegração. Outras ações nesse 

sentido incluem: programas que visam superar a resistência das firmas em contratar pessoas 

em desvantagem; eventos e feiras de recrutamento; trabalhos subsidiados para experiência, 

com possibilidade de contratação; treinamento pré-trabalho para setores específicos. 

Um serviço importante se dá no caso de reestruturações e/ ou fechamento de plantas 

industriais, em que há risco de demissões em massa. O SPE atuaria preventivamente no 

manejamento destes trabalhadores por meio dos serviços de que dispõe e procedendo, se 

necessário, no suporte à mobilidade geográfica e ocupacional. Ajudaria, por outro lado, no 

suporte à reorganização da firma e da sua força de trabalho. Por fim, outros exemplos de 

serviços prestados ao empregador: consultoria para o recrutamento e retenção da força de 

trabalho; serviços de entrevistas e recrutamento; serviços de pré-seleção; e consultoria na 

administração de forças de trabalho adversas, como trabalhadores de diferentes etnias, sexo, 

idade, religião, orientação sexual, entre outros.  

  

2.7.8. Terceirização dos serviços  

 

Por fim, importante enfatizar que o SPE é um entre vários atores do sistema de 

emprego e seguridade social existente. Apesar de ter adquirido grande destaque pela estratégia 

européia de emprego, há grande quantidade de outras instituições ao redor do SPE e que 

possuem relações vitais com diferentes aspectos ligados ao emprego, como: municipalidades 

e governos regionais; outras agências públicas; instituições de ensino e treinamento; 

organizações de assistência social; entidades privadas; e organizações voluntárias. A 

cooperação e coordenação de serviços com a assistência social, por exemplo, é uma pré-

condição ao funcionamento do SPE orientado para a ativação, uma vez que deve garantir que 

a maioria dos benefícios seja condicionada à participação em medidas de mercado de trabalho 

ativas. Ademais, o desemprego cresceu tanto e o mercado de trabalho se tornou tão complexo 

que é impossível para um único serviço deter toda a gama de expertise necessária. Por isso, a 

necessidade de deslocamento do SPE também para o papel de instituição que desenvolve e 

gerencia relações com outras agências especializadas em atividades de emprego. 

Ademais, a terceirização, ou “descentralização” dos serviços prestados, destaca-se 

também por corresponde aos objetivos da flexibilização, além de ser uma das prerrogativas 

básicas da chamada “nova gestão pública” que, juntamente com a ênfase na eficiência, no 
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controle por metas e indicadores, na focalização das ações e nas ferramentas de avaliação, têm 

norteado a elaboração das recentes políticas públicas e, dentre elas, as políticas voltadas para 

o mercado de trabalho. 

 

2.8. Exemplos de Programas e Ações entre Países 

 

A presente seção mantém o objetivo anterior de apresentar exemplos de medidas 

adotadas por diferentes países como forma de ampliar as perspectivas sobre as políticas e 

programas com foco no trabalhador e no mercado de trabalho. Além disso, ao focar 

diretamente em alguns países, Reino Unido, Bélgica, França e Dinamarca, com um rápido 

apêndice sobre a Holanda, busca observar a absorção das tendências mais gerais descritas ao 

longo do trabalho.  

Da Bélgica, França e Holanda apenas se destacam algumas ações relacionadas ao 

serviço público de emprego. Mais ênfase é dada à Inglaterra e à Dinamarca por serem países 

pioneiros no uso das políticas sociais ativas e por seus bons resultados, representando duas 

das melhores taxas de emprego da Europa. Os dois países são normalmente identificados 

como determinantes da atual tendência de modernização das políticas de emprego. A 

Dinamarca, por sua vez, vem se destacando nos últimos anos como caso de estudos, sobre 

cujo modelo, chamado de flexiguridade, tem baseado as reformas de mercado de trabalho 

defendidas pela União Européia.  

 

2.8.1. O Reino Unido 

 

O Reino Unido foi um dos primeiros países a procederem às reformas no seu sistema 

público de emprego, e no serviço de emprego – que influenciou os outros países. Já no 

começo dos anos 1980, no governo conservador de Margareth Thatcher, adotaram a visão de 

que o ajuste do mercado de trabalho deveria ocorrer mediante maior flexibilização das 

relações trabalhistas. 

Em 1986, implantou-se o programa “Restart”, segundo o qual o beneficiário de seguro 

desemprego a mais de seis meses desempregados ficava obrigado a comparecer ao Jobcentre 

(“pontos de trabalho”) 
72

 para uma entrevista. Após a averiguação da sua situação e a partir de 
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 O Jobcentre, criado ainda nos anos 1970, representaram um novo conceito de ajuda ao trabalhador, 

concentrando as atividades do serviço de emprego, com conselheiros treinados e inovações de auto-atendimento.  
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um diagnóstico, esse recebia um menu de estratégias para conseguir um novo posto de 

trabalho; assinava um acordo de retorno ao trabalho e era obrigado a realizar testes de 

disponibilidade para o trabalho com maior regularidade. Assim, dava-se início ao controle 

mais restrito sobre o trabalhador desempregado, além de punições em caso de recusa a vagas 

consideradas adequadas. 

Em 1987, com a criação de uma organização chamada Employment Service (ES), essa 

passa a administrar tanto os Jobcentres, quanto as agências de benefício de desemprego, com 

o objetivo de fortalecer um regime de benefícios mais rigorosos. Em 1989 é introduzida uma 

nova lei de seguridade social, de acordo com a qual os desempregados que requeressem o 

benefício desemprego seriam obrigados à procura ativa, que seria supervisionada pelos 

funcionários dos ES nas entrevistas Restart. Outro ponto da lei foi retirar o direito do 

requerente desempregado recusar um emprego sob a alegação de que o mesmo era 

inadequado (remuneração não condizente com o posto, ou função não condizente com a 

qualificação). A provisão do benefício passou a depender em grande medida dos funcionários 

do serviço de emprego (ES).  

Outros programas de mercado de trabalho, como os de qualificação, também foram 

unificados. Os encaminhamentos para esses programas também eram feitos pelos funcionários 

do ES, após entrevistas e avaliações dos agentes. 

Como o sindicato não quis colaborar com o novo programa, o governo acelerou sua 

decisão em abandonar a Comissão de Serviços de Mão-de-obra (MSC) 
73

 responsáveis pelas 

agências de serviço de emprego e qualificação (ESA e TSA) 
74

. Em seu lugar criou, em 1988, 

os Conselhos de Qualificação e Empreendimento (Training and Enterprise Council – TEC) 

baseado no modelo dos EUA, cuja base era a economia local. Com a TEC, a responsabilidade 

dos programas de qualificação governamentais passou para empresas do setor privado. Isso 

criou um contraste administrativo dentro do Departamento de Emprego, entre o ES, com 

servidores públicos, e o TEC, conduzido por empregadores. A cooperação necessária entre 

esses órgãos se tornou difícil, e o sindicato ficou alijado de participação.  

Nos primeiros anos da década de 1990 ocorrem novas mudanças no sistema público de 

emprego, tanto no seu papel, quanto nos seus objetivos e atividades. Primeiramente, passa-se 

a enfatizar os incentivos à procura dentro da perspectiva do “work first”, ou seja, prioriza-se o 

trabalho. Procede-se à gradual substituição de programas de mercado de trabalho de longo 
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 Comissão tripartite, criada nos anos 1970, composta por trabalhadores, empregadores e governo, para 

supervisionar as atividades do serviço de emprego. 

74
 Employment Service Agency e Training Service Agency. 
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prazo e de grande escala por medidas de baixo custo e que tem como objetivo imediato a 

inserção no emprego. Outra tendência foi a consolidação de um regime focado no 

desempenho do sistema, “crescentemente engrenado na inserção imediata no emprego, 

regulamentação dos benefícios e imposição de sanções”. Por fim, a imposição sobre o SPE 

para a otimização dos recursos disponíveis. (Moretto, 2007: 48-53). 

Dentro desse processo de racionalização da prestação dos serviços de emprego, eles, 

hoje, se dividem em dois conjuntos de ações: 

i) “The Jobseeker's Allowance”: Base do sistema de políticas ativas de mercado 

de trabalho do Reino Unido. O objetivo é promover a procura contínua por trabalho por meio 

de um plano individualizado de ações (“back-to-work-plan”), atendimento regular, individual 

e obrigatório. Baseia-se na procura contínua, com conselheiros treinados e entrevistas. Os 

indivíduos devem demonstrar que estão ativamente procurando por trabalho. Os resultados 

desses esforços demonstram que cerca de 80% dos atendidos voltam ao mercado em menos 

de 6 meses, prevenindo o desemprego de longo prazo.  

ii) “The New Deals”: Foca os desempregados de longo prazo. Oferece um período 

de intenso aconselhamento e suporte, seguido por algumas opções como treinamento e 

experiência de trabalho, em que o indivíduo não pode ficar sem fazer nada. É obrigatório para 

aqueles que não conseguem encontrar trabalho. Tem tido sucesso em reduzir o desemprego de 

longo prazo, principalmente entre jovens, sendo estendido para outros grupos ainda mais 

distantes do mercado, como, por exemplo, pessoas que recebem benefícios por incapacidade. 

(Comissão Européia, 2006: 6). 

Esses serviços, por sua vez, são entregues por meio dos Jobcentre Plus (resultado da 

junção do antigo Jobcentre com as agências de benefícios). Assim, o Jobcentre Plus 

determina um serviço mais integrado, combinando o pagamento dos benefícios do trabalho e 

da assistência social com as políticas ativas com ênfase na procura por trabalho em um só 

lugar (one-stop-shop), possibilitando maior eficiência e qualidade na prestação e controle dos 

benefícios para a ativação.  

Os Jobcentre Plus têm maiores ambições, inclusive buscando empregar os inativos e 

apoiando o desenvolvimento de capital social. Assim, representa não somente uma mudança 

de estrutura, mas de cultura organizacional, buscando ações que promovam a busca ativa por 

parte dos demandantes em uma mudança que pode ser observada na própria terminologia de 

suas ações que, do anterior, unemployment benefits (benefício desemprego) se transforma em 

jobseekers allowance (subsídio à procura); contando ainda com serviços de conselheiros 

individuais e foco em “clientes” prioritários. 
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2.8.2. Bélgica 

 

Na Bélgica destaca-se o programa chamado de “Novo Começo” (New Start) que foca 

os jovens com menos de seis meses de desemprego e adultos com menos de doze meses, em 

que os desempregados de longo prazo têm direito a um “novo começo” a cada dois anos. São 

concepções dessa abordagem: buscar combinar as requisições e expectativas dos 

empregadores em termos de qualificação para as vagas; entregar automaticamente a oferta de 

empregos por meio de um sistema computadorizado (desde 2004); e a rápida identificação de 

problemas individuais e assistência na busca por emprego.   

Desde 2002, o VDAB 
75

, em cooperação com organizações não lucrativas e 

organizações de benefícios sociais, tem realizado work-shops em escritórios locais para reunir 

as habilidades dos jobseeker. Em relação ao desemprego de longo prazo, procede às seguintes 

ações preventivas: registro e combinação de serviços de forma a que todos os jobseekers 

recebam vagas adequadas ao seu perfil; entrega automática de vagas durante todo o período 

de desemprego por sistema computadorizado; pesquisa e identificação por meio de telefone 

(telephone screening) pelo call centre; aconselhamento por consultor, oferecido três meses 

após a seleção por telefone (telephone screening); e seções coletivas de re-ativação com 

informações, orientação, motivação e aconselhamento. 

Assim, as vagas são entregues por e-mail de acordo com o perfil do indivíduo. O 

serviço de identificação e seleção feito por meio de telefone, por sua vez, além de ser 

atualizado a cada três meses para jovens, e seis meses para adultos, mantém um 

acompanhamento das ações de procura e identificação de necessidades por suporte extra. A 

partir desse acompanhamento, são analisadas as melhores formas de ajuda, procedendo a 

encaminhamentos para treinamento, ou orientação. Desde 2004, esses serviços tem sido 

oferecidos à todos os desempregados de longo prazo. 

 

2.8.3. França 

 

A França, através da ANPE (Agence Nationale Pour L' Emploi), desenvolveu um novo 

sistema com foco na prevenção, a partir da maior aproximação e contato personalizado com o 

jobseeker (“helping people back to work”) - influenciada pela Estratégia Européia para 

Emprego de 1998 e 2001. Dentre seus objetivos, destaca-se: reduzir o tempo que vai do 
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 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), ou Flemish Employment and 

Vocational Training; traduz-se por algo como Treinamento Vocacional e Emprego Flamengo. 



83 
 

registro do desempregado à primeira entrevista no SPE (objetiva chegar a cinco dias); e 

aumento da freqüência de contato entre o SPE e o jobseeker (mensal e sempre com o mesmo 

conselheiro). 

O sistema utiliza-se de técnicas de classificação (profiling system) para a rápida 

identificação de risco de desemprego de longo prazo, assim como daqueles com maiores ou 

menores perspectivas de emprego. A classificação dos jobseekers se dá em três níveis de 

riscos: baixo, médio e grande. A partir daí, desenvolve planos personalizados, procedendo à 

seleção das ações necessárias: elaboração de um plano de retorno ao trabalho (back to work 

plan), aconselhamento, treinamento e experiência de trabalho em parceria com firmas. 

Finalmente, determinam as direções futuras, de acordo com a classificação: 

i) Modelo rápido de procura por trabalho (quick job-search model): quatro a seis 

encontros em três meses. Oferecimento de trabalhos e informações sobre como procurar por 

trabalho (work shops, contatos com empregadores etc.). 

ii) Procura por trabalho ativa (Actively looking for a job): acompanhamento 

mensal após quatro meses de registro. Objetivo de minimizar os riscos do desemprego de 

longo prazo. Provido pelo ANPE ou parceiros. 

iii) Orientação intensiva e acompanhamento (More intensive guidance and 

following up): maior aproximação e atendimento personalizado. Acompanhamento mensal 

(ou ainda mais intensivo) com aconselhamento e provisão dos serviços, durando três, seis, 

nove, ou doze meses, dependendo da necessidade. É realizado pela ANPE e por parceiros 

especializados.  

 

2.9. O Modelo Dinamarquês: Flexiguridade 

 

O conceito de flexiguridade (flexicurity) tem se tornado uma preocupação central das 

iniciativas de reforma da União Européia. Suas políticas têm se tornado paradigma tanto para 

a regulação social e leis do trabalho (em direção à flexibilização), como para os programas de 

emprego. A abordagem dá destaque para as políticas de mercado de trabalho ativas, com 

abordagem rápida e preventiva, assim como para estratégias de aprendizado constante, 

principalmente para os mais vulneráveis. Inclui também ampla cobertura na provisão social, 

com modernização do sistema, porém, com aumento de condicionalidades e foco no retorno 

para o mercado de trabalho. Alguns autores acrescentam o desenvolvimento de um suporte 

baseado no diálogo social. (Bekker e Wilthagen, 2008: 70-71). 
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 O grande precursor desse movimento é a Dinamarca, cujo modelo chega a se 

confundir com a própria noção de flexiguridade. O sistema de emprego dinamarquês é 

considerado o exemplo maior de mercado de trabalho funcionando por meio de um arranjo de 

flexiguridade - muito disso devido aos números que apresenta: segunda menor taxa de 

desemprego da Europa, 3,3% em 2008, e com indicadores macroeconômicos geralmente 

bons. 

A flexiguridade, no entanto, é muito mais do que um modelo nacional, podendo ter 

diferentes formas de combinação de arranjos de trabalho flexíveis e diferentes formas de 

seguridade. A Dinamarca, por sua vez, caracteriza-se pela grande flexibilidade (de regras de 

contratação e demissão) combinada ao generoso regime de bem estar social escandinavo, 

marcado por forte seguridade social. Contudo, esse já era o caso do período entre os anos de 

1970 e 1990, em que o país passou por seguidas crises e persistente desemprego.  

Andersen e Svarer (2007) chegam a argumentar que flexiguridade não é o melhor 

termo para o modelo dinamarquês, já que antes dos anos 1990 o modelo já se baseava nas 

duas pernas: flexibilidade e seguridade. O desemprego alcançava 10% e a fração da 

população correspondente a idade entre 15 e 66 anos recebendo transferências públicas subia 

de 10%, em 1970, para 30%, no início dos 1990. A rede social protegia a renda, mas não 

trazia o trabalhador de volta para o mercado. (p. 391). 

Assim sendo, certamente esse pacote não determinou por si só a queda do 

desemprego. Uma série de reformas durante os anos de 1990 foram determinantes para a 

mudança 
76

. De acordo com os autores acima, a grande virada consistiu na mudança do foco 

passivo para políticas de mercado de trabalho mais ativas. Consequentemente, o aumento de 

restrições e diminuição dos benefícios, assim como introdução de elementos de “workfare” - 

entendido como programas de ativação em que a participação é uma pré-condição para 

permanecer elegível para benefícios desemprego e assistência social. Essa virada pode 

também ser notada pelo melhor desempenho macroeconômico do período (com adoção de 

políticas expansionistas em 1993-94) que, adicionalmente à característica própria dos países 

escandinavos para o bom diálogo social, garantiu o apoio político necessário.  

O modelo dinamarquês, portanto, só se tornou realmente viável com a incorporação da 

terceira perna: as políticas de mercado de trabalho ativas (PMTAs) com foco na procura (job 

search). Antes das reformas, o welfare state dinamarquês era passivo. Com a ativação, 

tornou-se possível fortalecer o emprego (e a empregabilidade), mas mantendo a flexibilidade 
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 Em 1992 assume, no lugar do governo liberal conservador, o governo social-democrata que dá início às 

reformas.  
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e a segurança de renda. A figura abaixo apresenta didaticamente o “triangulo de ouro” da 

flexiguridade. 

      

 O Modelo de Flexiguridade Dinamarquês 

 

 

Fonte: Madsen (2008) 

 

 

Em uma comparação entre países, a Dinamarca possui uma LPE (legislação de 

proteção ao emprego) liberal e um generoso seguro desemprego, contrariando o entendimento 

de que esses são substitutos 
77

 - o que o determinou como um país com flexiguridade. A 

duração do emprego no país é relativamente baixa, o que em parte pode ser explicada por uma 

estrutura industrial com firmas relativamente pequenas e também pela relativa baixa idade de 

aposentadoria. Por outro lado, não há grande variação de emprego relativo ao aumento ou 

queda da produção. Uma explicação é que, a despeito da legislação frouxa, arranjos entre 

patrões e empregados tendem a privilegiar a proteção do capital humano específico das 

firmas. Alguns fatos justificam esse arranjo, como a boa produtividade dos trabalhadores 

dinamarqueses, além do fato de o país ter um dos mais altos níveis de treinamento entre os 

países da OCDE. O nível de dispensa temporária é alto, porém, a ligação com o empregador 
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 Ou seja, que os países com LPE frouxo e mercado de trabalho mais flexível têm necessariamente seguro 

desemprego não generoso. Da mesma forma, que os países caracterizados pelo mercado de trabalho mais rígido 

possuem, necessariamente, benefícios generosos. 

O quadro com valores da LPE está na p.51. 
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precedente permanece. Novamente o modelo é contra-intuitivo, pois, apesar da fácil demissão 

(dado legislação propícia à contratos temporários), as firmas mantém o investimento em 

capital humano e conseguem alta produtividade (Andersen e Svarer, 2007: 393-5). 

Apesar da baixa “proteção ao emprego” (employment protection) (seu índice LPE foi 

de 1,5, em 2008, acima apenas do Reino Unido entre os países da Europa), os trabalhadores 

dinamarqueses têm grande sentimento de “segurança de emprego”. Importante enfatizar essa 

diferença: enquanto o primeiro termo, proteção ao emprego, refere-se à manutenção de dado 

emprego, assim, um mercado de trabalho menos flexível, com leis rígidas sobre contratação e 

demissão. O segundo termo, por sua vez, refere-se à manutenção da alta empregabilidade do 

trabalhador, não permitindo que ele fique muito tempo sem trabalho. Um sistema de LPE 

rígido costuma fornecer o primeiro tipo de segurança-proteção, enquanto que a organização 

no sentido da flexiguridade busca garantir o segundo tipo, a segurança de emprego (alta 

empregabilidade). Adicionalmente, salienta-se que a flexibilidade na Dinamarca não se 

resume a facilidade de contratação e demissão, mas também na descentralização cada vez 

maior da negociação salarial, na flexibilidade funcional e flexibilidade de horas de trabalho. 

Acordos coletivos recentes, por exemplo, têm consentido que as horas semanais normais (de 

37 horas) sejam uma média, permitindo que os empregadores variem nesse limite, de acordo 

com a necessidade, sem ter que pagar hora extra. 

 Recente pesquisa mostrou que 70% dos trabalhadores dinamarqueses acham uma boa 

coisa a mudança de emprego de tempos em tempos. Mesmo em períodos de baixo 

crescimento o país apresenta menores taxas de desemprego e de dependentes da assistência 

social. A maioria dos que ficam desempregados acha o seu próprio caminho de volta ao 

mercado, já os que não conseguem por si próprios recebem apoio por meio das políticas de 

mercado de trabalho ativas. 

Comparativamente, as PMTAs da Dinamarca são caras e ambiciosas (1,35% do PIB 

em 2008), o maior entre os países da OCDE, o que só a torna viável com uma alta taxa de 

emprego. Outro ponto importante do modelo é a ênfase na rápida intervenção. Com um mês 

de desemprego o jobseeker entra em um regime compulsório de atividades, como entrevistas, 

aconselhamento e monitoramento das atividades de procura por trabalho. Depois de seis ou 

nove meses, dependendo da idade, o desempregado deve tomar parte em alguma atividade de 

ativação mais específica: como treinamento ou educação para o mercado de trabalho. 

(Madsen, 2008: 74-6). 

Os benefícios eram quase infinitos anteriormente, pois, após sete anos de duração, 

poderiam ser renovados simplesmente a partir da participação em um esquema de trabalho. 
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Agora o período é menor, a ativação é compulsória e a simples participação em algum 

programa de emprego não mais requalifica para o seguro desemprego 
78

. Essas mudanças 

basearam-se no princípio dos “direitos e deveres”, de acordo com a qual o indivíduo tem o 

direito de suporte de renda, mas o dever de buscar um novo trabalho. Da mesma forma, a 

sociedade tem o direito de exigir dos beneficiários, porém, o dever de assisti-los. Em 1998, 

esse princípio se estendeu também para a assistência social. (Andersen e Svarer, 2007: 398). 

Outra medida importante de ativação, a exemplo das estratégias européias, foi o 

“programa para o desemprego jovem”, de 1996, que introduziu a ativação compulsória para 

todos os jovens desempregados abaixo de 25 anos. A ativação poderia ser feita em programas 

educacionais de duração mínima de 18 meses. (Andersen e Svarer, 2007: 405). 

 

 

Elementos Chave do Modelo de Flexiguridade Dinamarquês (2005) 

 

Fonte: Zhou, 2008: 79 
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 Ainda assim o seguro desemprego na Dinamarca segue sendo um dos mais generosos do mundo, podendo 

chegar a quatro anos e quase 90% da renda anterior do desempregado. 
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2.9.1. O Modelo Holandês 

 

Vários países realizaram reformas nos seus mercados de trabalho que poderiam ser 

classificadas como estratégias da flexiguridade, uma vez que buscaram integrar aspectos de 

flexibilidade e seguridade permeados por políticas de mercados de trabalho, com ênfase na 

ativação e com destaque para o serviço público de emprego. Outro país muito referenciado ao 

se citar exemplos de flexiguridade é a Holanda, que também vem apresentando bons 

resultados em termos de emprego (foi de apenas 3,9% a sua taxa de desemprego em 2008), 

crescimento e inflação. Com vistas a seguirmos nosso objetivo de apresentar diferentes 

práticas potencialmente boas, destaca-se uma de suas ações, que apresentaram bons 

resultados: 

O modelo holandês caracterizou-se pela normalização de trabalhos atípicos enquanto 

preservou a flexibilidade do mercado de trabalho. Diversidade contratual, como meio período 

(part-time), por tempo determinado e trabalhos de agenciamento (agency work, on-call 

workers etc.) é numerosa. Em 2006, 46% dos empregados foram part time, contra 18% na 

UE, considerado normal e até desejado pela população, especialmente pelas mulheres. 

Empregados por tempo determinado foram 16,6% da força total. Dada a quantidade de formas 

de trabalho “atípico”, o país desenvolveu leis para proteger esses trabalhadores (como Dutch 

Flexibility and Security Act, de 1999). Uma delas visa coibir discriminações quanto à entrada, 

extensão e terminação de contratos, tendo como objetivo aproximá-los dos direitos dos 

trabalhadores mais estáveis, das formas típicas com as atípicas. Assim, esse arranjo 

possibilitou o acordo no sentido da flexibilidade, com redução da proteção ao trabalho, e 

seguridade com igualdade de condições. (Bekker e Wilthagen, 2008: 71).  

 

2.10. Considerações Finais 

 

O presente capítulo teve como objetivo principal apresentar e conceituar as políticas 

de emprego, mais especificamente, as políticas de mercado de trabalho. Observou-se que as 

origens e os vários momentos do seu desenvolvimento se deram em contextos bem 

específicos, dentro de paradigmas teóricos dominantes e em momentos de menor ou maior 

crescimento econômico, com seus respectivos reflexos sobre o emprego. Até a década de 

1970, o sistema de emprego estava colado ao padrão de acumulação vigente (keynesianismo-

fordismo), associado à institucionalidade vigente no campo das políticas sociais (welfare 

state) e ao tipo de desemprego predominante, baixas taxas de desemprego e desemprego de 
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curta duração. A partir da década de 1970, com a diminuição do ritmo de crescimento e altas 

taxas de desemprego aberto e oculto, os sistemas de emprego passaram a ser mais exigidos e a 

demonstrar fragilidade ou inadequação diante de novo contexto. Procederam-se as reformas e 

tentativas de formação de um verdadeiro sistema de emprego, visando dar coesão às políticas 

de mercado de trabalho, através da maior integração e articulação das ações, sendo enfatizada 

a necessidade de modernização do serviço público de emprego. 

Outros direcionamentos tenderam a certa congruência conceitual entre os países, como 

a ênfase na empregabilidade, nas políticas ativas, na abordagem rápida e preventiva, dentre 

outros cursos de ação, até chegar aos elementos relacionados ao conceito de flexiguridade – 

os quais foram adotados, com pequenas diferenças, entre organismos como OCDE e OIT, 

além da Estratégia Européia para o Emprego, no âmbito da União Européia. Contudo, podem 

ser constatadas grandes diferenças entre as reformas dos países, as quais, de acordo com 

Martin (2004), localizam-se, sobretudo, no processo de implementação das políticas. Desse 

modo, observam-se grandes diferenças de resultados na efetividade das mesmas políticas 

adotas em contextos diferentes, o que se explica não apenas pela maior ou menor capacidade 

de se estruturar os sistemas de emprego, mas também por diferenças de prioridades conferidas 

às políticas sociais e as políticas de mercado de trabalho, a saber, pelos aspectos tradicionais 

dos diferentes regimes. Persistem, pois, as sutilezas de desenhos anteriores e expectativas dos 

atores, isto é, das suas características específicas e históricas, resumidamente, do seu contexto 

político, institucional e cultural. 

Martin (2004) ilustra bem esse argumento a partir de um estudo avaliativo sobre a 

participação das firmas nos novos programas ativos. Para isso, a autora toma como referência 

dois países pioneiros nesses tipos de políticas, contudo, sendo um de tradição liberal, a 

Inglaterra, e o outro de tradição social democrata, a Dinamarca. Resumidamente, constatou-se 

que as firmas na Dinamarca são mais propensas a cooperarem com os programas 

governamentais. Dentre as várias explicações, destacam-se aquelas relacionadas aos 

chamados “feedback efects” (que atuam sobre o engajamento do setor privado; a formação de 

grupos; os efeitos interpretativos; a percepção pública; as preferências dos empregadores), ou 

seja, que os legados de políticas anteriores modelam as expectativas recentes, afetando os 

resultados das reformas.  

Constata-se, por exemplo, que a motivação para a participação é distinta nos dois 

países - no exemplo do caso analisado, para políticas de treinamento e/ ou trabalho 

subsidiado, que necessitam de grande apoio do setor privado para dar certo. Enquanto na 

Inglaterra somente as empresas maiores, com vínculos e interesses políticos, e aquelas com 
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mão de obra menos qualificada parecem se interessar, o perfil na Dinamarca é bem diferente. 

As firmas em geral são menores e a participação inclui firmas com trabalhadores de diversas 

qualificações. Ou seja, as firmas acreditam que os programas podem ser úteis para reforçar 

seu quadro técnico e para ampliar a produtividade e a competitividade. Ademais, os setores 

empresariais na Dinamarca demonstram-se mais dispostos a assumir certas responsabilidades 

sociais, enquanto na Inglaterra as firmas preferem distanciar-se de responsabilidades 

“paternalistas” relativas à vida social dos seus trabalhadores. Assim, os empresários 

dinamarqueses engajam-se mais amplamente nos programas, contribuindo para os bons 

resultados. 

Ao apresentar e explorar os avanços alcançados pelos países europeus, destacando 

princípios, diretrizes e práticas adotadas por diversos países, o objetivo dessa dissertação 

consiste em vislumbrar direções que possam ser úteis para se pensar o caso brasileiro. Como 

observado, todas essas ideias devem servir como uma estrutura para inspiração, já que os 

contextos institucionais e históricos onde serão aplicadas variam muito. No que se refere aos 

princípios da flexiguridade, por exemplo, verifica-se no caso brasileiro grande distância em 

relação aos países europeus, tanto no que se refere aos aspectos relacionados à flexibilidade 

do mercado de trabalho (nas facilidades de contratação e demissão), quanto no que se refere à 

segurança de emprego. O mercado de trabalho no Brasil nunca chegou a alcançar o nível de 

estruturação e organização em moldes tipicamente capitalistas como o dos países onde essas 

políticas obtiveram sucesso – sendo marcado por enorme mercado informal. Deve-se, 

portanto, ter grande atenção para não repetir processos de absorção de políticas exógenas de 

forma acrítica, como tem ocorrido repetidamente na história do país. Ademais, é fundamental 

estar atento às motivações que norteiam as políticas, uma vez que princípios como os da 

flexiguridade são muitas vezes usados para ampliar os interesses dos empresários em torno da 

flexibilização do mercado de trabalho, deixando para segundo plano a proteção ao 

trabalhador.  
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CAPÍTULO III 

AS POLÍTICAS DE EMPREGO NO BRASIL 

 

 

3.1. Formação do Mercado de Trabalho Brasileiro  

 

Passaram-se muitos anos até que o Brasil encontrasse diante de si um ambiente 

econômico e político mais adequado para sustentar taxas de crescimento econômico e 

políticas sociais mais consistentes com o objetivo de inclusão (como parece ser o caso 

recente). Dentre elas, as políticas de emprego que, apesar de remontarem à década de 1970, 

somente se estabeleceram nos anos de 1990, em um período de baixo crescimento econômico 

e diante de um processo de desestruturação do mercado de trabalho.  

O Brasil chegou à década de 1980 como um país industrializado e moderno, tendo 

efetivado as relações típicas do modo capitalista de produção, isto é, o assalariamento da mão 

de obra e a regulamentação das relações e condições de trabalho. No entanto, ao modernizar-

se, o país deixou de lado grande parte da população. Se, por um lado, conseguiu formar um 

mercado de trabalho estruturado e moderno, baseado em relações de assalariamento e garantia 

de direitos, pelo outro, permanece uma massa de trabalhadores subempregados, mal 

incorporados ao mercado e isolados do sistema de proteção social. 

Vários autores apresentam o entendimento de que a formação do mercado de trabalho 

brasileiro remonta ao século XIX, à resolução da questão dos escravos libertos, e ao processo 

de modernização econômica iniciada nos anos 1930. Assim, quando da abolição da 

escravatura, em vez de se aproveitar os mais de dez milhões de livres e libertos disponíveis, a 

substituição da mão de obra escrava na organização produtiva mais estruturada da época 

(basicamente as fazendas de café) deu-se pela imigração de trabalhadores brancos europeus 
79

. 

Uma alternativa para essa população descartada dos processos produtivos foi a procura de 

alguma ocupação em centros urbanos. Desse modo, o nascimento do mercado de trabalho, ou 

do trabalho livre como base da economia, foi acompanhado de uma entrada crescente de 

trabalhadores no setor de subsistência e em atividades mal remuneradas - processo esse que 

dará origem ao que mais tarde será denominado de “setor informal” no Brasil. (Theodoro, 
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 São vários os motivos apresentados para a opção pela imigração européia, dentre elas: o argumento de que 

essa população de ex-escravos seria avessa às atividades laborais, ou de que não seria bem adaptada ao trabalho 

assalariado regular; além disso, havia por parte de certa elite política o objetivo de “branqueamento da nação”. 

(Theodoro, 2009: 93-94). 
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2009:95). O outro ponto diz respeito aos processos migratórios internos com destino às 

cidades das regiões mais industrializadas a partir do processo de modernização econômica. 

Assim, além da atratividade das indústrias, acrescenta-se a modernização produtiva da 

agricultura, culminando na expulsão de mais trabalhadores para as periferias das grandes 

cidades. Nesse sentido, é crucial o fato de o país não ter realizado a reforma agrária. 

No entanto, apesar dessa estrutural dual, característica do mercado de trabalho 

brasileiro (que nunca chegou a se estruturar como nos países desenvolvidos), com a divisão 

entre setores da economia modernos e outros arcaicos, as relações de trabalho caminharam, 

até a supracitada década, em um movimento crescente de formalização. Apesar da 

heterogeneidade do mercado de trabalho, o dinamismo que se verificou, principalmente entre 

os anos de 1950-1980, com destaque para o boom do início dos anos 1970, possibilitou a 

incorporação de grande contingente de pessoas no trabalho assalariado com registro em 

carteira. Daí o fato da ausência de políticas sociais mais sólidas, e do não desenvolvimento de 

políticas voltadas para o mercado de trabalho. O entendimento que se fazia à época era de que 

o crescimento econômico seria condição suficiente para tirar o país da sua posição de 

subdesenvolvimento, com a consequente absorção das pessoas no mercado de trabalho 

moderno e estruturado. 

A década de 1980 representou para o Brasil algo parecido ao que a década de 1970 

representou para as economias centrais, uma ruptura com o modelo de desenvolvimento 

vigente: o nacional-desenvolvimentismo pode ser visto como a adaptação latino-americana do 

keynesianismo. Também como consequência dos impactos da crise internacional, segue-se 

um período de intensa instabilidade macroeconômica, baixas taxas de crescimento e altas 

taxas de inflação. Como resultado, um setor público altamente endividado e um setor privado 

financeiramente saneado. Com a ruptura do modelo de desenvolvimento industrial, ocorre 

também a ruptura do processo de crescente estruturação do mercado de trabalho brasileiro, ou 

seja, da consolidação das relações capitalistas de produção e da difusão do assalariamento da 

mão de obra. 

 

 

Tabela 3.1. 

 

Evolução da População Economicamente Ativa, da condição de ocupação e do 

desemprego, 1940/ 1980/ 1989/ 1995 (em %). 

 



93 
 

Condição da Ocupação 1940 1980 1989 1995 

População Total  41.165,3 119.002,3 144.293,10 152.374,6 

PEA 15.751,0 43.235,7 62.513,20 70.750,5 

  100% 100% 100% 100% 

Empregador 2,3 3,1 4,2 3,9 

Conta Própria 29,8 22,1 21,2 22,4 

Sem remuneração 19,6 9,2 7,6 9,0 

Assalariado 42,0 62,8 64 58,2 

     Com registro 12,1 49,2 38,3 30,9 

     Sem registro 29,9 13,6 25,7 27,3 

Desempregado 6,3 2,8 3 6,4 
  

    Taxa de subutilização * 55,7 34,1 31,8 37,8 

Fonte: FIBGE, Censos Demográficos e Estatísticas Históricas do Brasil, MTb.  

(apud Pochmann, 2002: 68; 72; 74) 

* Conta própria, sem remuneração, desempregado. 

 

 

 

Nos anos 1990, por sua vez, segue-se o aprofundamento desse processo. Para Cardoso 

Jr (2001), a década de 1990 se constitui na “segunda fase da trajetória brasileira de regressão 

industrial”. De acordo com o autor, além da desestruturação intensificada, segue, nesse 

momento, um processo de desregulamentação ligada à ampla agenda de reformas econômicas 

“estruturais” (liberais): liberalização comercial e financeira irrestrita, privatização abrangente 

das empresas estatais, reforma tributária colada à disciplina fiscal, desregulamentação do 

mercado de trabalho, redução e focalização dos gastos públicos, dentre outras. Destacando-se 

três eventos econômicos mais importantes.  

Primeiramente, o retorno do Brasil ao circuito financeiro internacional, no final da 

década de 1980. Se, por um lado, significou o fim das restrições externas que perduraram 

durante toda a década de 1980 (conseqüência da crise da dívida), por outro, dado o tipo de 

inserção, possibilitou a entrada indiscriminada de recursos especulativos, comprometendo a 

capacidade de regulação sistêmica das autoridades macroeconômicas e monetárias, e impondo 

maior vulnerabilidade internacional. 

Em segundo lugar, tem-se a abertura comercial, resultando em impactos setoriais 

bastante nítidos. Importante salientar os aspectos ligados à globalização, às reestruturações 

produtivas e à especificidade da dinâmica capitalista atual no sentido da concentração de 

mercados, determinando processos desiguais na difusão tecnológica e divisão do trabalho, 

com consequentes efeitos desagregadores para economias menos preparadas. No Brasil, a 
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reestruturação produtiva e organizacional pela qual teve que passar a indústria levou a perda 

de dinamismo da economia e diminuição sensível da mão de obra absorvida pelos seus vários 

ramos. 

 Por fim, a estabilização relativa da moeda nacional, em 1994. A princípio, o fim do 

“imposto inflacionário” trouxe implicações positivas para os índices de pobreza. No entanto, 

as altas taxas de juros, somadas ao controle do déficit fiscal, restringiram o crescimento 

econômico e originaram maiores taxas de desemprego, assim como aumento da 

informalidade. Além disso, a sobrevalorização da moeda nacional determinou a entrada 

maciça de recursos financeiros externos e a diminuição das exportações, implicando em 

déficits frequentes nas transações correntes e na formação de um ambiente interno ainda 

menos favorável ao crescimento econômico.  

Visto isso, considerando-se o mercado de trabalho, além de taxas mais altas e estáveis 

de desemprego, verificou-se o crescimento do setor terciário (comércio e serviços), e a 

proliferação das formas atípicas de ocupação e de contrato (trabalhadores parciais, por tempo 

determinado, terceirizados). Além disso, crescimento da informalidade, medida pelo peso 

crescente dos trabalhadores sem registro, sem remuneração e por conta própria; precarização 

80
 crescente das relações e condições de trabalho; estagnação dos rendimentos médios 

oriundos do trabalho; e estagnação relativa da situação distributiva (tanto entre as diferenças 

de rendimentos entre capital e trabalho, quanto em relação às diferenças entre os segmentos 

estruturados e os não estruturados do mercado de trabalho). (Cardoso Jr, 2001). Por fim, não 

se olvida outras tendências desagregadoras mais gerais, relacionadas a aspectos sociais mais 

complexos, como questões de gênero, idade e raça: em que mulheres, jovens e negros atingem 

percentuais de desemprego mais elevados, além de ocuparem as posições mais precárias. 

Esse é o contexto sobre o qual irão se fortalecer as políticas de mercado de trabalho 

em meados da década de 1990 no Brasil: crise econômica; crescente desemprego aberto; 

formas atípicas de emprego; aumento da informalidade; e menores e mais mal distribuídos 

rendimentos do trabalho. Tudo isso apoiado em um mercado de trabalho de estruturação 

incompleta, fortalecendo seu traço mais marcante: a heterogeneidade das situações 

ocupacionais. Os marcos iniciais dessas políticas são a Constituição Federal de 1988 e a Lei 
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 Embora certa complexidade conceitual e empírica em se definir a “precarização”, pode-se associá-la ao fim da 

segurança e estabilidade no emprego, logo, às novas legislações mais flexíveis e às formas atípicas de emprego 

(contratos temporários e de meio período). Além disso, ao aumento da rotatividade; a degradação salarial; ao 

visível processo de redução de horas e intensificação do trabalho; e à informalização, que por si só já se associa a 

insegurança e a menor acesso aos benefícios associados ao emprego formal. Assim, às tendências associadas ao 

fim do que Castel (1998) chamou de “sociedade salarial”.  
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7.988 de 1990, que regulamentou o seguro desemprego e instituiu o Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT). Esses normativos visaram estabelecer um novo arranjo para as funções e 

ações básicas dessas políticas, bem como sua base de financiamento, com o objetivo da 

construção de um “sistema” público de emprego (acrescido posteriormente dos termos 

“trabalho e renda”). 

 

3.2. A Construção do Sistema Público de Emprego Trabalho e Renda (SPETR) 

no Brasil 

 

Durante o período da industrialização e modernização do Estado brasileiro, o 

desenvolvimento econômico continuado permitiu a incorporação das massas, principalmente 

por meio de ganhos sociais resultantes da geração de empregos e de aumento salariais nos 

períodos de maior crescimento. Com isso, além de outros bem conhecidos expedientes do 

período, como o “corporativismo de Estado” (controle do Estado sobre as organizações 

sociais e sindicatos), passando por governos autoritários, o poder público garantiu uma 

participação política limitada às massas, adiando até recentemente a necessidade de 

constituição de um sistema de seguridade social realmente inclusivo (que ainda permanece 

incompleto). 
81

 Nesse mesmo sentido, pode-se falar na quase ausência das políticas de 

mercado de trabalho, que foram desenvolvidas tardiamente em relação aos países 

desenvolvidos. Por fim, outra razão para isso, diz respeito à facilidade com que a indústria 

pôde adquirir trabalhadores, dado o enorme excedente de mão de obra. 
82

 

No entanto, algumas medidas relacionadas de alguma forma com um sistema público 

de emprego foram sendo implementadas ao longo desses anos, ainda que de maneira isolada e 

tendo em vista, na maioria das vezes, desobstruir gargalos do desenvolvimento industrial. 

Assim, na década de 1940, ainda durante os anos da passagem da sociedade tradicional-

agrária para a industrial-urbana, foram criadas as primeiras entidades de ensino conhecidas, 
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 Ver Carvalho (2007), para o papel do Estado no processo de construção dos direitos de cidadania no Brasil.  

82
 O processo de consolidação e modernização do mercado de trabalho nacional iniciou-se no governo Getúlio 

Vargas, a partir de 1930, em torno do projeto de industrialização, o qual conseguiu reunir as várias forças sociais 

e avançar no desenvolvimento da legislação trabalhista e instituições do mercado de trabalho: regulação do 

trabalho imigrante, da mulher, do jovem - crianças e adolescentes; lei de sindicalização, lei das convenções 

coletivas, regulamentação da jornada de trabalho, do descanso semanal remunerado; além da introdução da 

carteira de trabalho (CTPS) e da previdência social; culminando na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

em 1943. No entanto, a característica marcante dessas iniciativas foi o fato de se concentrarem em determinadas 

categorias profissionais, excluindo grande parte dos trabalhadores urbanos e a totalidade dos trabalhadores 

rurais. 
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posteriormente, como “Sistema S”: o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 

e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). Supunha-se que a capacitação 

da mão de obra era o principal problema da indústria. 

No âmbito de reformas liberais levadas a cabo pelo governo militar, em 1966 é criado 

o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), como uma primeira tentativa de criação 

de um seguro para o trabalhador desempregado. No entanto, apesar de representar uma fonte 

de proteção financeira ao trabalhador, a instituição do FGTS flexibilizou os processos de 

demissão e aumentou a rotatividade do emprego, já que os empregadores viram-se livres das 

indenizações das demissões sem justa causa. 

Em outubro de 1975, por meio de decreto, é criado o Sistema Nacional de Emprego 

(SINE), como decorrência da ratificação do governo brasileiro a Conferência nº 88 da OIT, 

que dispunha sobre os serviços públicos de emprego, com foco no atendimento do 

desempregado. Assim, o SINE introduziu no país, ainda que tardiamente, um serviço público 

de emprego (SPE), sob a coordenação do Ministério do Trabalho. Além da função de pesquisa 

e informações sobre o mercado de trabalho, intermediação da mão de obra, orientação e 

formação profissional, o sistema seria responsável pela implementação dos serviços por todo 

o território nacional, por meio de agências, núcleos e balcões de emprego. Todavia, a 

implementação do serviço teve resultados incipientes e heterogêneos durante as décadas de 

1970-80, devido à fragilidade do financiamento, descontinuidades e instabilidades políticas.  

Ainda na década de 1970 e sob os pressupostos desenvolvimentistas, são criados o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e o Sistema Nacional de Formação de 

Mão de Obra (SNFMO), ambos no ano de 1976. No entanto, nenhum deles se consolidou 

como pretendido.   

No âmbito institucional, em 1970, é criado o PIS-PASEP, para formação de 

patrimônio para o trabalhador e estímulo à poupança interna. Apesar de seu objetivo de 

correção de distorções na renda, a iniciativa não foi muito efetiva. Por outro lado, cumpriu seu 

papel como fundo de desenvolvimento, constituindo-se como fonte de recursos importante 

para BNDES. 

Por fim, somente em 1986, passado o pior momento da crise de 1980, será instituído 

um Programa de Seguro Desemprego, com o objetivo de auxílio ao trabalhador demitido sem 

justa causa ou pela paralisação das atividades da empresa. Todavia, devido a uma base 

indefinida de financiamento, caracterizou-se por regras de acesso muito restritivas, baixa 

cobertura e baixa reposição salarial. Dado que a atividade de colocação, prevista como 

contribuição do SINE, também não havia sido propriamente efetivada, as ações do seguro-
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desemprego limitaram-se ao pagamento de benefícios e, mesmo assim, a um grupo bastante 

limitado de pessoas. 

 

3.2.1. A Experiência Pós - Constituição Federal de 1988  

 

Pode-se constatar que o entrave fundamental, por um ponto de vista objetivo, para o 

desenvolvimento do sistema público de emprego e renda no Brasil foi a falta de uma base de 

financiamento estável e segura. Situação essa que perdurou durante todo o tempo em que as 

taxas de crescimento possibilitavam a expansão do mercado formal de trabalho. Somente com 

as crises da década de 1980 e o aumento da pressão social por reformas sociais (no contexto 

da redemocratização), viabilizou-se, com a elaboração da Constituição Federal de 1988, o 

fornecimento das bases necessárias para a organização de um efetivo programa de amparo ao 

trabalhador desempregado. Por meio do artigo 239 ficou definido que a receita proveniente da 

arrecadação do PIS-PASEP passaria a financiar o seguro desemprego e o abono salarial 
83

. 

Dando sequência, destaca-se a Lei 7.998 de 1990, que regulamentou o programa 

seguro-desemprego e instituiu o FAT e o Codefat (Conselho Deliberativo do FAT), 

vinculados ao MTE. Procede-se a organização da nova estrutura institucional que, junto ao 

seguro desemprego, busca incorporar os serviços de intermediação de mão de obra (SINE) e 

qualificação profissional, nos moldes dos países desenvolvidos, em que a função do benefício 

deve ser a de ajudar o requerente a encontrar um novo emprego. O financiamento através do 

FAT, por sua vez, permite ampliar o escopo das políticas de emprego, flexibilizar os critérios 

de elegibilidade ao seguro e aumentar tanto sua cobertura, quanto sua clientela com o decorrer 

do tempo (incorporando o pescador artesanal, as empregadas domésticas e o trabalhador 

libertado de condições de escravo). 

Desse modo, além da expansão e flexibilização do seguro desemprego e abono 

salarial, passaram a constituir-se como parte do Sistema Público de Emprego Trabalho e 

Renda: o SINE, responsável pela intermediação de mão de obra; os Programas de 

Qualificação Profissional, com o Planfor, criado em 1995, que se transforma no PNQ, em 

2003; os Programas de Geração de Emprego e Renda (PROGER) 
84

, feitos por meio de linhas 
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 Através do Artigo 239, o PIS-PASEP passa a financiar os programas de seguro desemprego e abono salarial. 

Adicionalmente, 40% de sua arrecadação são convertidos a programas de desenvolvimento por meio do BNDES. 

Esses 40%, mais sua remuneração financeira, constituíram, posteriormente, o patrimônio inicial do FAT. 

 

84
 Engloba o sistema PROGER: Proger Urbano, Proger Rural e o Pronaf; PROEMPREGO e PROTRABALHO; 

além de várias outras linhas de crédito especiais com o objetivo declarado de geração de emprego e renda. Por 
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especiais de crédito a setores com pouco ou nenhum acesso ao sistema financeiro 

convencional, efetivados a partir de 1995 
85

; o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro 

Emprego para Juventude (PNPE), de 2003; e o Programa de Economia Solidária, também de 

2003.   

 

Tabela 3.2. 

 

Principais Programas Federais de Emprego, Trabalho e Renda 

 

Nome Descrição  Ano de início 

Abono Salarial 

Benefício no valor de um salário mínimo anual, 
assegurado aos empregados que recebem até dois 
salários mínimos de remuneração mensal, desde que 
cadastrados a 5 anos ou mais no PIS-PASEP e que 
tenham trabalhado pelo menos 30 dias em um emprego 
formal no ano anterior. 

1989 (1970 
para contas 
individuais) 

Seguro-
Desemprego 

Assistência financeira temporária ao trabalhador 
desempregado em virtude da dispensa sem justa causa. 
Concedido em parcelas mensais, que variam de três a 
cinco, dependendo do número de meses trabalhados 
nos últimos 36 meses, para um período aquisitivo de 16 
meses, ou seja:                                                                         
- três parcelas, caso tenha trabalhado pelo menos doze 
dos últimos 36 meses;                                                                              
- quatro parcelas, caso tenha trabalhado pelo menos 
doze dos últimos 36 meses;                                                                              
- cinco parcelas, caso tenha trabalhado pelo menos 
vinte e quatro dos últimos 36 meses. 

1986: 
Trabalhador 

Formal                                
1992:  

Pescador 
Artesanal 

2001: 
Trabalhador 

Doméstico 
2003: 

Trabalhador 
Resgatado 

Intermediação 
de Mão de 
Obra/ SINE 

Captação de vagas junto a empresas e encaminhamento 
de trabalhadores em busca de emprego. 

1977 

Qualificação 
profissional 

Oferta de cursos de qualificação profissional para 
trabalhadores desempregados ou em risco de 
desemprego e microempreendedores. 

1995 

                                                                                                                                                                                     
fim, o Programa de Crédito Produtivo Popular (PCPP) (extinto) e, posteriormente, o PNMPO – Programa 

Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, na área de microcrédito.  

85
 A partir da Lei n 8352/91, recursos do FAT passam a poder ser aplicados em instituições financeiras oficiais 

federais para incrementar as políticas de emprego no país. Mas só a partir da Resolução n59/1994 do Codefat, 

esses recursos deram origem aos Programas de Geração de Emprego e Renda (PROGER) do governo federal, 

sendo efetivados somente em 1995. 
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Geração de 
Emprego e 
Renda 

Concessão de crédito produtivo assistido a micro e 
pequenas empresas, cooperativas e trabalhadores 
autônomos. 

1995 

Primeiro 
Emprego para 
Juventude 

Promoção do ingresso do jovem no mundo do trabalho 
por meio de qualificação profissional, estímulo 
financeiro às empresas contratantes, parcerias para a 
contratação de aprendizes e apoio à constituição de 
empreendimentos coletivos pelos jovens. 

2003 

Economia 
Solidária 

Apoio à formação e divulgação de redes de 
empreendimentos solidários, pelo fomento direto, 
mapeamento das experiências e constituição de 
incubadoras.  

2003 

Fonte: Cardoso Jr; Gonzalez; Matos (2009) 

 

O FAT aparece como a grande novidade e um avanço fundamental para as PMTs, com 

o objetivo de custear o seguro desemprego, o abono salarial e o financiamento de programas 

de desenvolvimento econômico. Tem como fonte de receitas: i) a arrecadação do PIS-PASEP; 

ii) receitas financeiras resultantes das transferências ao BNDES (40%), dos depósitos 

especiais nas instituições financeiras oficiais e da aplicação de recursos no BB Extramercado; 

iii) multas e juros devidos ao FAT pelos contribuintes, pela inobservância de suas obrigações; 

e iv) a contribuição adicional pelo índice de rotatividade previsto pelo §4º do artigo 239 da 

Constituição (medida que nunca foi efetivada por falta de regulamentação posterior).  

O FAT abriga aplicações de custeio e de investimento, o que não tem paralelo no 

mundo, uma vez que nos países desenvolvidos, o benefício desemprego normalmente baseia-

se nas contribuições dos trabalhadores e empregadores. Ademais, não há aqui separação 

rígida entre usos e fontes, assim como não o há entre seus objetivos sociais e sua função de 

investimento. Desse modo, não se limita aos fluxos de contribuição, e compatibiliza diversas 

formas de usos dos recursos que sejam complementares para políticas de mercado de trabalho. 

(Moretto, 2007: 158-59).  

Outro importante avanço do sistema é a criação do Codefat, instância privilegiada de 

representação de interesses e de resolução de conflitos no âmbito do MTE, para a gestão dos 

recursos do FAT. O Codefat é um conselho de composição tripartite e paritária, ou seja, com 

igual número de representantes de três segmentos sociais (governo, trabalhadores e 

empresários), é uma instância decisória, com poder deliberativo, e exerce controle e 

fiscalização sobre os programas e ações de governo no seu âmbito. 

 O Codefat não foi um movimento isolado da área do trabalho, mas parte do mesmo 

plano dos demais conselhos nacionais de políticas sociais, tal como previsto pela Constituição 



100 
 

de 1988. Assim, insere-se em um contexto de demandas em torno da descentralização, tanto 

como uma característica da nova gestão pública e de critérios de eficiência, como das 

reformas ligadas à democratização e da emergência de uma sociedade civil mais participativa. 

Nesse sentido, na busca por maior transparência dos processos decisórios e por maior 

visibilidade das demandas sociais. (Cardoso Jr. et al., 2006:35). 

  

3.3. As Políticas Públicas de Emprego Trabalho e Renda: do período de crise ao 

retorno do crescimento econômico sustentado 

 

Segundo Teixeira (2004), as políticas de emprego e renda implementadas na década de 

1990, no governo Fernando Henrique Cardoso, reconhecem que o mercado brasileiro passa 

por grandes transformações, que se originam da reorientação do modelo de desenvolvimento 

(transição da industrialização protegida para uma economia aberta e competitiva) e dos 

resultados da estabilidade da moeda, (à época) “ainda em consolidação”. Assim, o governo 

admite que, “no curto prazo, existem custos sociais e econômicos de transição (desemprego, 

informalidade, obsolescência ocupacional, deslocamento setorial e regional de emprego)” e 

propõe uma política pública cujo objetivo imediato seria o alívio desses custos. (Brasil, 1997; 

1998, apud Teixeira, 2004:125). 

Os diagnósticos que fundamentaram as políticas giraram em torno de questões 

conjunturais, como a incipiente inserção competitiva do país na economia global; e questões 

estruturais, devido às reestruturações tecnológicas e organizacionais das empresas. Outro 

ponto importante, entendido como causa da informalização e precarização das condições de 

trabalho, seria a rigidez da legislação trabalhista. Por fim, admitia-se uma pior relação 

produto-emprego, tese segundo a qual as indústrias, no novo contexto de modernização 

tecnológica e globalização competitiva teriam, necessariamente, devido ao esforço em 

ampliar a produtividade, realizado um brusco enxugamento das ocupações, consolidando um 

nível geral de emprego mais baixo.  

Diante desse diagnóstico, foram desenvolvidas duas frentes de ação principais: por um 

lado, o fomento às políticas de mercado de trabalho, com destaque para a qualificação e 

requalificação profissional e para os programas de proteção ao trabalhador. Enfatizava-se a 

necessidade de ampliação, melhor articulação e focalização dos programas; por outro, a 

modernização das instituições que regem as relações entre capital e trabalho no país. Tinha-se 

claramente o foco no aumento da empregabilidade e nas reformas do marco legal a partir de 

uma visão liberal da economia, tendo em vista as novas exigências de qualificação e 
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competitividade das empresas, e do estímulo à criação de empregos por meio da diminuição 

do “excesso” de proteção e de benefícios trabalhistas.  

Não obstante, o crescimento econômico, ainda que não suficiente, foi colocado como 

fundamental para a geração de emprego, porém, agora a partir de uma política 

macroeconômica orientada para a estabilidade, via ajuste fiscal e equacionamento do déficit 

público. As políticas de desenvolvimento, por sua vez, deveriam ser perseguidas por um 

Estado que muda seu papel de empreendedor, para indutor do desenvolvimento. Por seu 

turno, as políticas públicas de emprego, trabalho e renda deveriam ser concebidas tendo em 

vista agir de forma integrada com a política macroeconômica. Conforme seus elaboradores, 

“aliviando, em curto prazo, os custos sociais e econômicos da transição e, a médio e longo 

prazo, permitindo a sociedade e aos trabalhadores obter os benefícios decorrentes da 

globalização” (Brasil, 1998: 6 apud Teixeira, 2004: 131).  

Assim, Teixeira (2004) tece um bom argumento para afirmar que a política social do 

governo FHC pode ser considerada como “compensatória” dos efeitos da política 

macroeconômica (restritiva e com contingenciamentos para o pagamento da dívida), sendo 

que, na medida em que assim são classificadas, “elas acabam sendo consideradas tímidas ao 

enfrentamento da questão social no país, já que mais se preocupam com o combate a pobreza 

ou a sua colocação em níveis ‘suportáveis’, do que com a sua superação via eliminação das 

desigualdades sociais”. (p. 121). 

O desemprego foi entendido como um problema de desajuste “temporário” entre 

oferta e demanda no mercado de trabalho e não como resultado da baixa geração de postos de 

trabalho em razão da política macroeconômica praticada pelo governo. Para Moretto (2007), a 

maior ênfase nas políticas de mercado de trabalho seguiu os passos das economias de 

industrialização avançada da OCDE, para quem, “transplantou-se para o mercado de trabalho 

brasileiro, sem as devidas mediações, as mesmas diretrizes de políticas adotadas naquelas 

economias” (p. 178). 

Observado essa dinâmica, uma importante questão diz respeito ao fato de que, a 

despeito dos avanços do SPETR, com a redução do potencial macroeconômico de geração de 

postos de trabalho, as políticas de emprego têm realmente menos chances de serem eficazes. 

Além disso, o processo de desestruturação do mercado de trabalho brasileiro, ampliado nos 

anos 1990, tem gerado ainda maior necessidade de se buscar melhor articulação das políticas 

do emprego entre si e, de todo o sistema, com as políticas macroeconômicas (voltadas para o 

crescimento e geração de empregos). Para Cardoso Jr. et al. (2006), o Brasil não pode ficar 

condicionado às tendências mais gerais manifestas no âmbito mundial, uma vez que as 
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“políticas pelo lado da demanda por trabalho deveriam se constituir como núcleo central das 

políticas de emprego, ao redor das quais se articulariam as funções clássicas de intermediação 

e de capacitação profissional”. (p. 53). Ou seja, com vistas a tornar esse conjunto de ações 

mais efetivas, além de melhor articulação com políticas que atuam mais fortemente pelo lado 

da demanda, deveria-se buscar por políticas de trabalho que se adaptem às especificidades 

nacionais, como, por exemplo, dando maior atenção ao mercado informal (setor 

desestruturado da economia), que corresponde a cerca da metade da população 

economicamente ativa brasileira.   

Todavia, a dinâmica econômica no Brasil tem mudado nos últimos anos, assim como 

certas tendências do mercado de trabalho. Dedecca (2009), por sua vez, concorda que nos 

anos 1990 o foco das políticas de mercado de trabalho se orientou para a compensação dos 

problemas de emprego causados pela dinâmica econômica, que desestruturava o mercado 

formal. No entanto, argumenta que, com o crescimento aparentemente sustentado da 

economia brasileira dos últimos anos, abre-se uma nova perspectiva e oportunidade, na qual 

essas políticas poderiam superar seu caráter compensatório em favor de outro de natureza 

mais indutor. Tendo em vista o importante papel das PMTs para a organização do mercado de 

trabalho – conforme visto no capítulo anterior - enquanto elas atuariam sobre a estrutura 

ocupacional, na recomposição do mercado formal, caberia à (recente) dinâmica econômica 

responder pela geração de novas oportunidades de emprego. Adicionalmente, levando-se em 

conta as especificidades nacionais, agregar-se-iam a essas políticas os objetivos de inclusão 

social, principalmente através da inserção produtiva por meio de ações focadas na população 

mais vulnerável.  

Assim sendo, enquanto os anos de 1980 e 1990 representaram um período de ruptura 

com o movimento de crescente estruturação, os anos 2000 parecem caminhar em uma direção 

aparentemente contrária. Nitidamente, após a desvalorização cambial ocorrida em 1999, pode-

se dizer do início de certa ruptura com as tendências apresentadas até agora. Especialmente a 

partir de 2003, com o crescimento do comércio mundial, observa-se um processo de 

recomposição do mercado de trabalho nacional. Apesar da permanência do arranjo de política 

econômica restritiva 
86

, o contexto de comércio internacional favorável permitiu a melhora de 

algumas variáveis. Diminuíram o ritmo de crescimento dos níveis relativos e absolutos de 

desemprego, e também da informalidade (embora permanecendo ainda em patamares muito 

                                                           
86

 Câmbio semiflutuante, superávits fiscais generosos, taxas de juros elevadas e metas rígidas de inflação. 
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elevados). Quanto a distribuição de rendimentos, começou a esboçar pequena melhora já a 

partir de 2001. 

A partir de 2004, apesar de continuar inalterado o arranjo restritivo da política 

macroeconômica, um conjunto de fatores, como o fortalecimento do comércio exterior, a 

redução dos patamares de juros internos, a expansão de várias modalidades de crédito, o 

aumento do salário mínimo real e a expansão das políticas sociais, possibilitaram uma 

expansão positiva do mercado de trabalho. Diminuíram a taxa de desemprego aberto e o grau 

de informalidade e desproteção previdenciária. O nível de remunerações da base da pirâmide 

social parou de cair a partir desse mesmo ano, elevando-se um pouco em 2005, permitindo a 

continuação de um processo de redução das desigualdades de renda, que já esboçava alguma 

melhora desde 2001. (Cardoso Jr., 2007: 9-10). 

A tabela abaixo ilustra de forma clara as mudanças de tendências do mercado de 

trabalho nos dois períodos delimitados. Destaca-se a expressiva diminuição de crescimento do 

desemprego e o aumento do emprego assalariado com carteira assinada. Por outro lado, apesar 

da diminuição do ritmo, o trabalho informal continuou crescendo, sendo composto pelo 

assalariado sem carteira; pelo doméstico sem carteira; pelos trabalhadores por conta própria; e 

pelo trabalhador não remunerado. 

 

Tabela 3.3. 

 

Mudanças na Composição do Mercado de Trabalho Nacional entre 1995 e 2005 

 

Composição do Mercado 
de Trabalho  

População 
Ocupada 

1995 

População 
Ocupada 

1999 

População 
Ocupada 

2001 

População 
Ocupada 

2005 

Variação 
1995/ 1999 

Variação 
2001/ 2005 

População em Idade Ativa 
(PIA) 

86.844.125 97.394.347 102.059.409 112.044.816 12,10% 8,70% 

População 
Economicamente Ativa 

64.594.351 72.274.808 75.897.343 85.826.536 11,90% 13,10% 

População Ocupada Total 60.661.351 65.119.743 68.601.819 77.519.737 7,30% 13,00% 

     Taxa de Participação          
(PEA/ PIA) 

74,40% 74,20% 73,60% 76,60% -0,20% 4,00% 

     Taxa de Ocupaçao                                                
(PO/ PEA) 

93,90% 90,10% 90,40% 90,30% -4,10% -0,10% 

     Taxa de Desemprego 
(PD/ PEA) 

6,10% 9,90% 9,60% 9,70% 62,60% 0,70% 

Emprego Assalariado Total 33.383.619 35.913.595 39.581.532 45.852.402 7,60% 15,80% 
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     Assalariado Com Carteira 19.064.436 19.664.351 21.961.776 26.462.968 3,10% 20,50% 

     Assalariado Sem Carteira 9.841.855 11.530.983 12.856.904 14.158.860 17,20% 10,10% 

     Militar 282.364 288.891 267.106 253.760 2,30% -5,00% 

     Funcionário Público  
Estatutário 

4.194.964 4.429.370 4.495.746 4.976.814 5,60% 10,70% 

Trabalhador Doméstico 
Total 

4.514.037 5.019.957 5.490.403 6.174.596 11,20% 12,50% 

     Doméstico Com Carteira 947.137 1.314.510 1.500.260 1.686.982 38,80% 12,40% 

     Doméstico Sem Carteira 3.566.900 3.705.447 3.990.143 4.487.614 3,90% 12,50% 

Trabalhador Por Conta 
Própria Não Agrícola 

10.148.963 11.262.304 11.629.435 12.721.728 11,00% 9,40% 

Trabalhador Por Conta 
Própria Agrícola 

3.564.359 3.575.242 3.202.067 3.252.182 0,30% 1,60% 

Empregador 2.466.068 2.674.429 2.836.181 3.203.238 8,40% 12,90% 

Trabalhador Não 
remunerado 

4.369.723 4.514.675 3.899.379 3.912.632 3,30% 0,30% 

Trabalhador Produção 
Consumo Próprio 

2.209.320 2.072.669 1.838.936 2.318.243 -6,20% 26,10% 

Trabalhador Construção 
Uso Próprio 

0 85.720 121.508 84.716 .. -30,30% 

Fonte: Cardoso Jr; Gonzalez; Matos (2009)  

 

3.4. As Políticas de Emprego Trabalho e Renda (Hoje): Problemas, Avanços e 

Desafios 

 

Nesta seção procede-se a apresentação das medidas voltadas para o mercado de 

trabalho desenvolvidas no Brasil. Da mesma forma como foi feito no capítulo anterior, as 

políticas, programas, projetos e ações serão apresentados por meio de uma perspectiva 

temporal e crítica até chegar à sua conformação atual. Serão destacados os problemas, 

possíveis soluções, perspectivas e possibilidades, tanto por um ponto de vista que perceba a 

sua eficácia (na prestação dos serviços) e efetividade (na geração de emprego e bem estar 

social), quanto por uma perspectiva que avalie a sua composição como parte de um sistema de 

emprego integrado. Por fim, outro objetivo consiste na tentativa de apreensão do grau de 

adequação dessas medidas às necessidades específicas do mercado de trabalho brasileiro. 
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3.4.1. Seguro Desemprego 

 

O seguro desemprego normalmente baseia-se em contribuições feitas no passado (por 

trabalhadores e empregadores, podendo ter a participação do Estado) e repõe um percentual 

do salário anterior do trabalhador. 
87

 Sua premissa consiste na manutenção da renda ao 

desempregado enquanto ele procura por trabalho. Todavia, com o aumento do número de 

desempregados, além dos maiores gastos com os benefícios, eles passaram a ser vistos como 

fator de desestímulo à procura. A partir daí, os programas de seguro desemprego começaram 

a passar por reestruturações, com o aumento da rigidez dos critérios de elegibilidade, do valor 

pago e do tempo de duração. O seguro desemprego passa a ser visto como um instrumento 

importante de estímulo à busca ativa por emprego. 

No Brasil, o seu desenvolvimento foi tardio, consolidando-se apenas nos anos 1990, a 

partir da instituição do FAT e da resolução do seu problema de financiamento. A partir da Lei 

7.998 de 1990, que o regulamentou, prevê a sua associação com os serviços de intermediação 

de mão de obra e aos programas de qualificação profissional, assim como do seu 

cancelamento no caso do trabalhador recusar outro emprego, ou a participação nas ações 

integradas. 

O problema desse desenho relaciona-se ao fato de que no Brasil não faz sentido falar 

em restrição ao pagamento (como nos países europeus), uma vez que o tempo médio do 

número de prestações é muito menor do que o tempo médio de desemprego. Moretto (2007) 

argumenta que no Brasil, ao contrário, é necessário trilhar o caminho inverso, ou seja, ampliar 

o tempo de cobertura, ao mesmo tempo em que se deve fortalecer a articulação com as outras 

medidas integradoras com o objetivo de melhorar a condição dos trabalhadores em encontrar 

emprego. Nesse sentido, destaca-se a necessidade de se ampliar papel do SINE na habilitação 

do desempregado para o seguro que, por seu intermédio, passa a ter acesso direto a outras 

ações, como a intermediação de mão de obra. 
88

 

Quanto ao desempenho e eficácia do programa no correr dos anos, verifica-se que o 

número de segurados aumentou continuamente, de cerca de 4,7 milhões, em 1995, para mais 
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 Existem modalidades que concedem benefícios independentemente de contribuições anteriores, como: a 

assistência ao desemprego, que se assemelha a assistência social, e é paga aos que não satisfazem as condições 

de elegibilidade ao seguro desemprego. No Brasil não existe essa modalidade, como nos países desenvolvidos, e 

o trabalhador, após receber as prestações a que tem direito, deixa de receber qualquer ajuda.  

88
 A atividade de habilitação para o seguro desemprego é hoje dividida entre o SINE, a Caixa Econômica Federal 

(única responsável pelos pagamentos) e as Delegacias Regionais do Trabalho (DRTs), criadas no início da 

década de 1990 devido à fragilidade institucional do SINE à época. Todavia, o SINE vem se fortalecendo desde 

1993, por resolução do Codefat, que estipulou critérios de desempenho e acesso a mais recursos. Em 2006, 

respondeu por cerca de 45% das habilitações, ante menos de 20% em 1994. (Moretto, 2007: 165- 163).  
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de 6,2 milhões de pessoas em 2007 (com um crescimento de 31% no número de beneficiários, 

entre os anos de 2000 e 2007). Argumenta-se que, como não houve mudanças nas regras de 

concessão, um dos motivos para o aumento dos segurados seja o aumento do número de 

empregos formais, por conseguinte, de elegíveis, considerando também o aumento da taxa de 

rotatividade. Em relação à taxa de reposição da renda, observa-se uma melhora nos anos, indo 

de 51,0% em 1995, para 68,3% em 2007. (Cardoso Jr. et al., 2009: 153) 

Apesar dos avanços, o seguro desemprego ainda cobre apenas uma pequena parte da 

população, o que pode ser atribuído a diversos fatores, como o nível ainda incipiente de 

integração entre os programas, ou à capacidade exaurida dos gastos 
89

.  Dentre os 

trabalhadores demitidos sem justa causa, 64,4% foram contemplados pelo seguro. Todavia, o 

maior problema se reflete sobre os não elegíveis pelas regras atuais.  

Assim, embora a base de financiamento do programa seja o faturamento das empresas 

e, em menor medida, os salários, estabeleceu-se o vínculo assalariado como condição de 

elegibilidade, como uma forma tanto de valorizar e incentivar o assalariamento formal, quanto 

de impor melhores condições de fiscalização do programa. O problema é que a enorme massa 

de trabalhadores oriundos do mercado informal, normalmente associados aos trabalhos mais 

precários, acaba ficando de fora, o que se torna ainda mais evidente após as desestruturações 

dos anos 1990, com o crescimento do setor informal, do desemprego de longa duração, além 

da crescente proporção de trabalhos atípicos. Desse modo, o seguro desemprego baseado 

apenas no trabalho típico, formal assalariado, estaria, a princípio, limitado a apenas um 

subconjunto de trabalhadores. (Cardoso Jr. et al., 2009: 150-52). Pode-se, dizer que o 

benefício do seguro desemprego atinge um segmento da população “não pobre” 
90

. 

Visto isso, permanece a questão sobre o papel que deve ser desempenhado pelo seguro 

desemprego no Brasil. Por um lado, seu papel como fortalecedor do processo de reintegração 

do trabalhador ao mercado de trabalho. Por outro, a sua função social, na assistência e 

proteção à subsistência do trabalhador desempregado. Entende-se que ambas devem ser 

ampliadas. Em relação à primeira função, através do aumento do tempo de cobertura e da sua 

melhor articulação com os serviços de emprego. Do contrário, continuará o processo em que 

os segurados esgotam rapidamente suas parcelas, sem ter sido contemplado por atividades de 

colocação ou treinamento, devendo aceitar ocupações mal remuneradas e de curta duração. 
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 Abordaremos melhor essa questão quando tratarmos dos novos problemas de financiamento. 

90
 De acordo com um estudo do IPEA, apenas os trabalhadores localizados entre o 4º e 7º decis, numa escala de 

pobreza, são bem representados entre os beneficiários. Os mais pobres e, felizmente (num contexto de poucos 

recursos), os representantes de faixas salariais mais altas são sub-representados. (Neves Jr e Paiva, 2002).     
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No que se refere à segunda função, com a contínua ampliação para outros setores vulneráveis 

não contemplados, como já vem sendo feito com a incorporação dos trabalhadores 

domésticos, pescadores artesanais e trabalhadores resgatados de regime de trabalho forçado. 

  

3.4.2. Abono Salarial  

 

O número de abonos salariais emitidos subiu enormemente nos últimos anos. De um 

patamar da ordem de 5 milhões ao ano, em 2002, chegou a 9,6 milhões em 2005 e 13,8 

milhões em 2007. As razões levantadas seriam o aumento da divulgação; a queda dos 

rendimentos médios reais dos ocupados; e o crescimento de empregos formais na faixa de 1 a 

2 salários mínimos. Importante considerar que a elevação do salário mínimo faz aumentar o 

número de elegíveis, já que os salários superiores não cresceram na mesma proporção. 

No entanto, conforme aponta Cardoso Jr. et al ( 2009) há certo consenso de que o 

abono salarial é pouco eficaz ao combate a pobreza e desigualdade de rendimentos, já que se 

limita a um salário mínimo anual. Como seu gasto total anual já chegou aos R$ 2 bilhões, 

discute-se se essa quantia poderia ser mais bem aplicada em outras políticas do sistema 

público de emprego. Uma opção seria a destinação de parte dos recursos para programas que 

tem gastos anuais muito inferiores, como a intermediação de mão de obra e a qualificação. 

Outra boa destinação seriam os programas voltados às parcelas ainda mais pobres da 

população, como os trabalhadores populares atendidos pelo microcrédito e projetos de 

economia solidária. Todavia, caso esse remanejamento se restrinja devido ao foto dessa 

política ter gasto vinculado constitucionalmente, talvez fosse mais bem aproveitada na 

ampliação do próprio seguro desemprego. 

 

3.4.3. Intermediação de Mão de Obra - SINE 

 

A atividade de intermediação de mão de obra não possui um conjunto de ações 

padronizadas e universais, podendo variar muito de acordo com as estratégias para o emprego 

de cada país. Conforme visto na literatura internacional (nas terminologias utilizadas pela 

OIT, OCDE, entre outros), essa ação corresponde à atividade precípua do “serviço público de 

emprego” (SPE), ou “public employment service” – (PES) na Europa. Entre suas ações mais 

destacadas estão o serviço de colocação, com orientação à procura; administração do seguro 

desemprego; e encaminhamentos para outros serviços do sistema, como a qualificação. Hoje, 
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têm-se dado muita atenção ao seu papel na formação de um sistema de informações e estudos 

sobre o mercado de trabalho. Conforme visto no capítulo anterior, o SPE, através de sua 

multiplicidade de atividades, ampliou-se e tornou-se mais complexo, constituindo-se em uma 

referência para o trabalhador e adquirindo papel central no processo de maior integração das 

políticas de mercado de trabalho.   

No Brasil, o Sistema Nacional de Emprego (SINE), assume o papel do SPE que, 

introduzido na década de 1970, após altos e baixos, se tornou mais efetivo apenas em 1993, 

quando resolução do Codefat passou a enfatizar a sua melhor articulação com o seguro 

desemprego. A partir de então, o número de colocados no mercado de trabalho via SINE 

passou a crescer. Sua taxa de aderência (colocados via SINE/ vagas captadas pelo SINE) foi 

de 30,2% em 1995, para 54,3% em 2003, caindo para 47,5% em 2007. Já a taxa de admissão 

(colocados via SINE/ admitidos totais segundo o CAGED) foi de 1,5% em 1995, para 8,6% 

em 2003 e 6,8% em 2007. (Cardoso Jr. et al.,  2009: 157). Verifica-se que, apesar dessa 

melhora, a participação do SINE na redução do desemprego, mesmo que friccional, é ainda 

bastante limitada.  

O SINE ainda possui uma estrutura bastante frágil considerando-se o potencial que 

pode vir a desempenhar. Atinge 1/5 dos municípios e conta com pouco mais de mil e cem 

postos de atendimento, com menos da metade informatizados 
91

. (Moretto, 2007: 207). 

Portanto, parece claro que o SINE pode e deve ser aprimorado, sendo a principal via para isso, 

o fortalecimento da integração dos seus serviços com as demais políticas de mercado de 

trabalho, num sentido próximo ao que vem sendo feito na Europa. 

Conforme visto, uma importante ação seria fortalecer sua função na habilitação do 

seguro desemprego, almejando-se o ponto em que substitua por completo a CEF nessa função 

(além da CEF, o SINE divide essa função com as Delegacias Regionais do Trabalho (DRTs)). 

Dessa forma, o desempregado requerente desse benefício estaria automaticamente ligado aos 

serviços de intermediação. Em relação às atividades de qualificação e formação, a partir de 

seleção inicial feita pelo SINE, os trabalhadores seriam encaminhados, cabendo aos 

profissionais responsáveis por essa política remeterem-nos aos cursos existentes mais 

indicados.  

Outro ponto diz respeito a introdução de tecnologias de informação e comunicação 

que visem ampliar os auto-serviços (pontos de acesso – ou “totens” informatizados, serviços 

telefônicos, internet). Obviamente, os avanços desses serviços devem ser adaptados à 
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 Por razões de comparação, os Jobcentre Plus, no Reino Unido, contavam, em 2002, com 1.500 escritórios 

integrados e 90 mil funcionários. (Moretto, 2007: 60). 
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realidade brasileira, em que, dada a pouca formação do trabalhador médio, muitos não 

saberiam manipular os instrumentos disponibilizados. Ocorre que os usuários do SINE no 

Brasil são exatamente essa população menos qualificada. Contudo, a despeito desse problema 

estrutural e da óbvia questão dos custos, essas inovações são importantes para o processo de 

modernização dos serviços (conforme vem sendo feito nos países desenvolvidos), inclusive 

como forma de ampliar as atividades e introduzir mecanismos de auto-ajuda (self-help), 

atraindo também os trabalhadores mais qualificados.  

Não obstante, enfatiza-se que o atendimento pessoal convencional, de “balcão”, ainda 

pode melhorar muito. Ações com vistas a conhecer melhor o perfil dos inscritos, ajuda 

especializada que detecte necessidades de capacitação e conselheiros pessoais são exemplos 

de boas práticas adotadas por países membros da OCDE. No caso específico do Brasil, é 

importante que os atendentes sejam habilidosos para lidar com a grande heterogeneidade de 

situações que caracterizam o mercado de trabalho nacional.    

Outro ponto importante para contribuir na ampliação do SINE refere-se à necessidade 

de se intensificar as atividades de prospecção de vagas, aumentando o contato com as 

empresas. Vislumbra-se também a possibilidade de ampliação dessa atividade para o nível de 

assessoramento, principalmente, nesse caso, para os pequenos e micro empreendimentos - 

mas sempre ressaltando o caráter de apoio e não de fiscalização, que não corresponde às 

atividades desempenhadas pelos serviços de emprego. (Moretto, 2007: 211). 

Obviamente o serviço prestado pelo SINE no Brasil ainda está longe de representar o 

papel atribuído aos SPEs europeus, com destaque para os serviços do Reino Unido e 

Dinamarca. Aqui, ele ainda tem se limitado a intermediação e habilitação do seguro 

desemprego, com muito pouco sendo feito em relação à orientação profissional, informação, 

acompanhamento personalizado, dentre outras atividades. Para melhorar a atuação do SINE 

nesses aspectos, um primeiro passo consiste em ampliar e qualificar seu quadro de 

funcionários, inclusive para buscar atender as diversas funções que pode vir a desenvolver.  

Por fim, salienta-se o fato do SINE ter sido desenhado conforme diretrizes externas, 

com foco no trabalho assalariado, fazendo com que seja menos efetivo para uma economia 

como a brasileira, marcada pela informalidade. Argumenta-se, contudo, que o SINE, a partir 

de maiores investimentos em sua estrutura, pode ainda ser muito aproveitado no atual 

contexto de crescimento econômico, ampliando sua participação no processo de estruturação 

do mercado de trabalho. Por outro lado, a partir de nova concepção, deve buscar o 

desenvolvimento de novos programas e ações que foquem especificamente o setor informal, a 

partir do entendimento de que esse setor econômico faz parte da realidade brasileira e, como 
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tal, deve ser incorporada nos desenhos de políticas públicas. Como elemento inovador, fala-

se, por exemplo, na intermediação de autônomos, com o desenvolvimento de certificação que 

facilite a apresentação dos serviços aos clientes. Outra estratégia para esse setor seria a 

articulação de serviços do SINE com programas de microcrédito e economia solidária, 

principalmente através dos serviços de orientação, consultoria e encaminhamento para cursos 

de especialização. Essas atividades, no entanto, ainda precisam ser desenvolvidas. 

  

3.4.4. Informação 

 

Quanto a função informação, observa-se que no Brasil há grande conjunto de base de 

dados disponibilizadas, entre elas, pelo MTE: o Cadastro Geral de Empregados e 

desempregados (Caged) e a Relação Anual de informações Sociais (RAIS). Além dessas, as 

informações sobre as atividades de intermediação de mão de obra e sobre o seguro 

desemprego, responsabilidade do SINE. Realizadas pelo IBGE: a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD); a Pesquisa Mensal de Emprego (PME); e as pesquisas sobre 

as empresas, Pesquisa Industrial Mensal, Pesquisa Anual do Comércio e Pesquisa Mensal dos 

Serviços; Por fim, a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), que é realizada por diversos 

órgãos de pesquisa estaduais a partir de metodologia desenvolvida pela SEADE e DIEESE. 

(Moretto, 2007: 214). 

De acordo com Moretto (2007) não há falta de dados, mas sim sua sub-utilização no 

âmbito do SINE e no âmbito das demais políticas de mercado de trabalho, em parte devido à 

falta de pessoal para esse tipo de atividade, em parte devido a ausência de uma política de 

informação que baseie a concepção de ações a partir de análises e diagnósticos. O autor 

levanta a necessidade de formação de um “Observatório do Mercado de Trabalho”, para a 

articulação desse conjunto de informações e produção de conhecimento, com vistas a 

subsidiar a formulação das políticas de mercado de trabalho, auxiliando tanto os formuladores 

quanto os tomadores de decisão. Por último, melhorar também a possibilidade de estudos 

prospectivos que apontem os caminhos do futuro do trabalho.  

 

3.4.5. Qualificação Profissional: do Planfor ao PNQ 

 

Com as mudanças das décadas de 1980 e 1990, assim como ocorreu na Europa anos 

antes, as políticas de qualificação passaram a ser enfatizadas. O intuito principal era fazer 
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frente aos processos da “revolução tecnológica”, atender as novas demandas das empresas em 

termos de mão de obra e instrumentalizar as pessoas para enfrentar o acirramento da 

competição em um contexto de menor nível de emprego. Já o princípio norteador dessas ações 

gira em torno da ideia da “empregabilidade”, de acordo com a qual, diante da inevitabilidade 

dos processos reestruturantes vistos, a saída seria a qualificação e requalificação permanente. 

Nesse contexto foi instituído o Plano Nacional de Formação Profissional (Planfor), 

como parte da política do Governo Federal de expansão e diversificação da educação 

profissional, que atuou por meio de dois mecanismos: os Planos Estaduais de Qualificação 

(PEQs) e as Parcerias Nacionais e Regionais (PARCs). O Planfor era implementado de duas 

maneiras: por meio de convênios sob coordenação das secretarias estaduais de trabalho, com a 

colaboração das comissões estaduais e municipais de emprego; e por meio de parcerias 

(convênios, termos de cooperação técnica e protocolo de intenções) com toda a rede de 

educação profissional do país, incluindo os sistemas de ensino técnico público, as 

universidades, o Sistema S, sindicatos de trabalhadores, ONGs, ensino profissional livre, 

escolas e fundações de empresas. (Araujo e Lima, 2006: 178-79). 

A formação profissional chegou a demandar 0,04% do PIB entre 1997-2001 

(percentual comparável a diversos países da OCDE). As metas do plano visavam, por meio de 

todo o sistema de formação do Brasil, com gestão pelos estados, beneficiar a cada ano 20% da 

PEA. Assim, em cinco anos, todos os trabalhadores deveriam ser contemplados com algum 

curso. Essa meta se mostrou irreal, e levou a práticas distorcidas, como duplas contagens, 

cursos de curta duração e palestras para grande número de pessoas.  

Fora esses problemas de execução, acrescidos da fraca fiscalização realizada pelo 

MTE no uso desses enormes recursos, devem-se destacar algumas críticas mais conceituais 

feitas ao programa. Primeiramente, sobre a pantomima que se fez em torno da ideia da 

“empregabilidade”, cujo discurso da mídia e do governo sobre o caráter inexorável das novas 

condições do mercado de trabalho e do enfrentamento do desemprego por meio da 

qualificação, acaba jogando sobre o trabalhador a responsabilidade pelo desemprego. Ramos 

(2009) argumenta que todo esse discurso ajudou a minimizar as críticas que deveriam recair 

sobre o governo como resultado do alto nível de desemprego. Castioni apud Wendhausen 

(2009), por sua vez, fala da necessidade de se buscar por políticas mais amplas, com o risco 

da formação de “analfabetos funcionais”, considerando o fato de que sem crescimento, corre-

se o risco de se capacitar pessoas para vagas inexistentes. 

Destacam-se outras fragilidades levantadas em diversas avaliações e em documentos 

oficiais e não oficiais: pouca integração com as demais políticas de emprego; desarticulação 
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em relação às políticas públicas de educação; fraca participação da sociedade civil por meio 

das comissões; ausência de uma sistematização teórico metodológica mais efetiva; proposta 

pedagógica centrada em habilidades e competências, em cursos de curta duração e sem uma 

concepção de desenvolvimento integral do trabalhador; mecanismos de gestão pouco 

transparentes; dentre outros. (Saul et al., 2007 e Wendhausen, 2009).  O fato é que os 

resultados em termos de eficácia na colocação dos treinados num posto de trabalho foram 

muito baixos. Todos esses problemas levaram a quase paralisação do programa ainda em 

2002. 

Em 2003, sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, foi instituído o Plano Nacional 

de Qualificação Profissional (PNQ), que ampliou o monitoramento e controle e introduziu 

nova metodologia: como maior carga horária, outros conteúdos pedagógicos e certificação 

profissional, além de acentuar a focalização nos mais vulneráveis e buscar maior integração e 

articulação com as outras políticas vinculadas ao trabalho, renda e educação. O PNQ possui 

três eixos de atuação: os Planos Territoriais de Qualificação Social e Profissional (Planteqs), 

dirigidos para as demandas de qualificação dos estados, municípios e consórcios 

intermunicipais; os Projetos Especiais, para o desenvolvimento de metodologias na educação 

profissional; e os Planos Setoriais de Qualificação Social e Profissional (Planseqs), para as 

demandas dos processos de desenvolvimento regional e local.  

Para além do desenho e dos aspectos operacionais, os dois planos de capacitação 

profissional desenvolvidos nos diferentes governos apresentaram concepções norteadoras 

diferentes: o PNQ foi definido como instrumento de promoção de desenvolvimento social, 

ultrapassando uma visão mais restritiva de treinamento para o mercado de trabalho ou para a 

aquisição de habilidade técnica voltada para a profissionalização. Assim, fundamentado em 

concepção complexa da ordem social, sobre uma perspectiva mais ampla da ideia de trabalho 

como fundamental à realização plena do cidadão. O plano tem como um dos seus objetivos 

esclarecer para o trabalhador “o que é o trabalho na sociedade moderna” e da possibilidade da 

sua emancipação frente às contradições capitalistas a partir da visualização de novas formas 

de expressão do trabalho e da geração de renda. O Planfor, por sua vez, fundamentou-se na 

premissa de que o problema essencial é capacitar o indivíduo para enfrentar o desafio da 

mudança tecnológica em contexto de demanda por “perfis flexíveis”. (Silva, 2006: 27-8). 

Contudo, apesar dos indicadores positivos quanto ao seu novo formato do ponto de 

vista qualitativo, o PNQ tem sido muito fraco do ponto de vista numérico, recebendo bem 

menos recursos comparativamente ao Planfor. Enquanto que em 2001, as políticas ativas (no 

caso, o Planfor somado ao SINE, com bem maior peso para o primeiro) atingiram 11% do 
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total gasto com as políticas de mercado de trabalho (com mais de R$1 bilhão empregados), 

em 2007, corresponderam a apenas 1,16% do total. (Ramos, 2009: 43).  

São várias as razões possíveis para essa diminuição de recursos. Para Silva (2006) uma 

razão importante seria a incompatibilidade entre a concepção, desenho e objetivos da política 

diante do seu processo de implementação, que se constitui em outra arena de disputas 

políticas por interesses e recursos. Assim, recursos federais, a princípio reservados para a 

realização de objetivos mais universais, como promoção do emprego e desenvolvimento 

social, quando vão para o plano da aplicação no âmbito estadual, podem ser usados para a 

promoção de interesses do governo da hora, responder a cálculos eleitorais, ou conflitos 

partidários. 

 No entanto, os recursos têm escasseado no âmbito federal antes mesmo de chegar aos 

estados e municípios. Para Ramos (2009), isso só pode ser sinal da perda da relevância desse 

tipo de política que, diante de uma economia aquecida e com melhor elasticidade produto-

emprego, têm recebido menor atenção. Desse modo, poderia estar ocorrendo o que aconteceu 

com os países da OCDE em que, diante da volta do emprego nos anos 2000, somado aos 

resultados decepcionantes com as políticas de qualificação anteriores, diminuíram sua ênfase 

nessas ações. 

Além dessas, várias outras questões emergem, como as concernentes ao sistema 

político brasileiro. Assim, certas práticas políticas como o loteamento de cargos para a 

obtenção de maiorias no Congresso, produzindo fragmentações profundas nas políticas 

públicas e causando prejuízos à sua continuidade e desenvolvimento. Por esse viés 

interpretativo, o governo, ao priorizar determinada agenda, “abriria mão” de outras áreas, no 

caso, do MTE, dado esse processo de “escambo político”. 

Por fim, existem outras questões complicadas concernentes ao esgotamento dos 

recursos do FAT: com concentração de recursos em uma política específica (seguro 

desemprego); desvios para outras finalidades; dentre outras. Essas questões serão mais bem 

vistas adiante, quando tratarmos um pouco mais a fundo dos atuais problemas de 

financiamento SPETR em seu conjunto.  

Conclui-se que, apesar dos maus resultados e das dificuldades operacionais, além dos 

problemas de implementação e de financiamento, a qualificação profissional continua tendo 

um papel muito importante. No Brasil, a educação tradicional insere-se em um contexto de 

problemas sociais estruturais muito antigos, de descaso dos governos e de grandes diferenças 

em sua distribuição, sendo um dos principais fatores a explicar a desigualdade salarial e de 

renda. (Segnini, 2000). Nesse sentido, parece correta a concepção do PNQ que busca articular 
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suas ações à política educacional mais ampla. Por outro lado, deve também visar o mercado 

de trabalho de forma direta, dado a escassez de mão de obra qualificada, rapidamente notada 

ao menor sinal de aquecimento da economia, tornando essa uma questão urgente no período 

atual. Como aprendizado deixado pelo plano anterior, deve-se descartar programas de escalas 

amplas, os quais resultaram em grande ineficiência e desperdício, e focar em ações 

específicas, em contextos específicos e a partir de demandas específicas – sem deixar de 

vincular a habilitação básica à habilitação escolhida. Nesse sentido, novamente faz-se menção 

sobre a importância da capacitação constante das comissões estaduais e municipais de 

emprego, uma vez que essas instituições são as mais gabaritadas para levar aos gestores as 

necessidades de treinamento locais, dado proximidade com as realidades específicas. 

Ademais, consolidar formas de integração com as demais políticas para o mercado de 

trabalho, com especial atenção ao SINE, a quem caberia encaminhar trabalhadores com 

necessidades específicas de treinamento. Por fim, melhorar a base de dados e avançar no 

sistema de avaliação do programa. 

 

3.4.6. Programas de Geração de Emprego e Renda – PROGER  

 

Ao conjunto dos instrumentos clássicos (seguro desemprego, intermediação e 

qualificação da mão de obra), juntaram-se na formação do SPETR os programas de geração 

de emprego e renda (PROGER). Através da Lei 8.352/ 91 recursos “excedentes” do FAT 

passaram a poder ser aplicados em depósitos especiais remunerados em instituições 

financeiras oficiais federais, cujos rendimentos permitiram incrementar as políticas de 

emprego no país. 
92

 Assim, a partir desses recursos, foi criado o PROGER, em 1994, cujas 

ações prioritárias foram a concessão de crédito para micro e pequenas empresas, cooperativas 

e formas associativas de produção, iniciativas de produção do setor informal, dentre outras 

formas de empreendimentos que normalmente tem maiores dificuldades em conseguir 

financiamento pelo sistema privado convencional. Todas essas formas de produção, além de 

expressiva participação no total de empregos existentes na economia, têm enorme potencial 

de geração de emprego e renda. 
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 Observa-se que o FAT não é a única forma de financiamento do MTE. Os recursos gastos em alguns 

programas (PROGER, PNMPO, PAT – Programas de Alimentação do Trabalhador) não aparecem no Orçamento 

Fiscal, pois são compostos por créditos das instituições financeiras oficiais, financiados com aportes do FAT 

excedentes à reserva mínima de liquidez (valor que deve ser mantido em títulos do Tesouro Nacional no 

extramercado, de forma a garantir, grosso modo, o pagamento do benefício do seguro-desemprego e o abono 

salarial - que possuem vínculo constitucional). Assim, são alocados extra-orçamentariamente, sob a forma de 

depósitos especiais remunerados. (MTE, 09/2010). 
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O PROGER foi efetivado em 1995, tendo como agentes financeiros o Banco do Brasil 

e o Banco do Nordeste (BNB), sendo incluídos posteriormente a Financiadora de Estudos e 

Projetos (Finep),  o BNDES, a CEF e o Banco da Amazônia (Basa). O programa se 

concentrou nas instituições financeiras federais, com os Estados assumindo apenas a função 

de acompanhar os empreendimentos. Constitui-se em inúmeras linhas de crédito, que foram 

aos poucos sendo incorporadas e que acrescentaram ao objetivo precípuo de atendimento aos 

pequenos empreendedores, objetivos relacionados à escassez de crédito em diferentes setores 

da economia os quais, a princípio, deveriam ser de grande potencial à geração de emprego e 

renda. Algumas das mais importantes: 

- Proger Urbano (1994): Projetos para áreas urbanas, com investimentos em micro e 

pequenas empresas; cooperativas e associações; profissionais liberais; professores; dentre 

outros. 

- Proger Rural (1995): Foca em mini e pequenos produtores rurais que utilizam 

prioritariamente mão de obra familiar, para implantação, ampliação e modernização da 

infraestrutura de produção e serviços no estabelecimento rural.   

Além do Proger Urbano e Rural, foram constituídos muitos outros programas na área 

de geração de trabalho e renda com recursos do FAT: 

- Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) (1995), localizado no 

âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário, operado pelo Banco do Brasil, BNB e 

BNDES: para apoio financeiro ao pequeno empreendimento agrícola e familiar. Tem obtido 

maio sucesso relativo do que o Proger Rural, devido, aparentemente, a maior facilidade na 

concessão dos empréstimos.  

- Emprego e Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador (Proemprego) (1996): 

para financiar, por meio do BNDES, empreendimentos de maior porte e com potencial de 

geração de empregos: setores de energia, transportes urbanos, saneamento, telecomunicações, 

exportações, comércio e serviços turísticos, infraestrutura viária, desenvolvimento urbano, 

dentre outros. 

Devido ao baixo número de operações, dadas as dificuldades impostas pelas 

instituições financeiras principalmente em relação aos pequenos tomadores, em 1999 foi 

criado o Fundo de Aval para a Geração de Emprego e Renda (Fumproger), em que o governo 

garantia parte do risco dos financiamentos. Desde então se seguiram inúmeras outras linhas de 

crédito, algumas delas podendo não mais existir ou estarem inoperantes no momento, já que 

os montantes de recursos para cada linha de crédito são definidos pelo Codefat, por meio da 
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Programação Anual da Aplicação de Depósitos Especiais (PDE), para cada ano. Desse modo, 

listamos algumas outras:  

 A partir de 2002, o FAT Habitação, que busca gerar emprego na cadeia produtiva da 

construção civil; FAT Pró-inovação, para financiar a realização de estudos e projetos 

realizados por empresas brasileiras; FAT Empreendedor Popular, para expandir a capacidade 

de financiamento dos pequenos empreendimentos. A partir de 2003, o FAT Exportação, para 

estimular exportação em condições compatíveis com o mercado internacional; FAT Fomentar, 

para ampliação, recuperação e modernização das empresas; FAT Infraestrutura, para a 

implementação, ampliação, recuperação e modernização dos setores de infraestrutura; FAT 

Giro, para financiar capital de giro de empreendimentos urbanos e rurais; dentre outros.  Além 

disso, foram concebidas outras linhas com o objetivo declarado de geração de emprego e 

renda, mas que não se constituem formalmente em novos programas, como: FAT Integrar; 

FAT Integrar Norte; FAT Vila Pan-Americana; FAT Inclusão Digital e FAT Cédula de 

Produto Rural Financeira/ Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio; dentre outras.
 

(Cardoso Jr. et al, 2006 e MTE, 2010). 

Destaca-se a importante evolução global dos empréstimos a partir de 2003, tanto no 

número de linhas, quanto no volume financiado, que vêm suprindo, de alguma forma, a 

escassez de crédito em alguns setores da economia, contribuído inclusive para atenuar o 

impacto das altas taxas de juros (referenciadas na taxa SELIC 
93

) e, consequentemente, com o 

atual processo de crescimento econômico. Por outro lado, se partirmos da premissa de que a 

desigualdade no Brasil envolve aspectos estruturais que devem ser considerados na 

elaboração das políticas públicas, os programas que fazem parte do PROGER são importantes 

à medida que buscam atuar sobre um desses nós estruturais, ou seja, o acesso ao crédito por 

enorme parcela da sociedade tradicionalmente excluída dos meios convencionais.  

 

Gráfico 3.1. 

 

Evolução do número de operações com recursos do FAT 

                                                           
93

 Taxa básica de juros utilizada como referencia pela política monetária.  
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Fonte: MTE. Elaboração Disoc/ Ipea. (Ipea, 2007: 215). 

 

No entanto, como observado, essa grande quantidade de programas e linhas de crédito 

apresenta uma variedade de objetivos e fins que nem sempre se adéquam aos objetivos para os 

quais o fundo foi estabelecido. Um exemplo são os recursos destinados ao Proemprego, que 

muitas vezes são alocados para setores com relativa baixa capacidade de geração de emprego, 

como, por exemplo, o setor de telecomunicações (objeto de privatização) 
94

.  

Analogamente, Cardoso Jr. et al (2006), chama atenção para o fato de que essa 

expressiva injeção de crédito na economia vem acompanhada de um conjunto confuso de 

linhas de financiamento, com efeitos prejudiciais como sobreposições e desperdícios, além de 

dificultar a avaliação geral de desempenho. Levanta-se inclusive o questionamento acerca de 

usos políticos questionáveis desses recursos. Observa que a constante abertura de linhas de 

crédito tem uma dinâmica política própria, muitas vezes descolada de estudos e de estratégias 

de desenvolvimento específicas.  

Nesse sentido, mais uma vez destaca-se a fragilidade da rede de controle baseada na 

sociedade civil e, portanto, no papel dos governos (estadual e municipal) na constituição e 

manutenção das comissões de emprego. A ausência de um efetivo trabalho por parte dessas 

comissões, assim como de um plano de ação em decorrência, acaba delegando aos agentes 

financeiros a decisão sobre os projetos a serem financiados. Essa negligencia dá base para que 

predominem interesses de grupos que detêm melhor acesso a informação e maior influência 
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 Interessante notar alguns dados, como a distribuição dos recursos por setores: se considerarmos a quantidade 

de operações, os pequenos empreendimentos foram responsáveis por 85,6% delas, no ano de 2007, denotando 

boa aderência ao objetivo do programa. No entanto, em relação aos valores totais contratados, os pequenos 

empreendimentos ficaram com apenas 33,47% dos recursos, de um total de cerca de R$20,5 bilhões. O setor de 

infraestrutura, com apenas 0,11% das operações, recebeu 23,97% dos recursos totais, enquanto a política 

industrial, com 1% das operações, ficou com 21,42%. (Informe PROGER, 2001 a 2007, Vol. 2). 
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política na intermediação dos projetos. O resultado é a concentração do direcionamento dos 

recursos de acordo com estes poderes de influência e o não atendimento aos setores populares 

mais necessitados. As instituições financeiras, por sua vez, acabam por atender primeiramente 

unidades formais mais estruturadas. 
95

 

Contudo, o atual esquema de financiamento dos programas de geração de emprego e 

renda tem dado sinais de esgotamento. Em 2007 o número de operações de crédito caiu 25% 

em relação ao ano anterior, representando quase R$5 bilhões a menos. O principal motivo 

para isso parece ser a redução dos excedentes da reserva mínima de liquidez (dos quais 

dependem o PROGER), resultado do crescimento dos gastos com seguro desemprego e abono 

salarial, que representam gastos compulsórios, dado vínculo constitucional.  

Considerando-se a grande importância do PROGER para a geração de emprego e 

renda, algumas colocações parecem oportunas, tendo em vista a manutenção e o melhor 

desempenho do programa. Em relação ao financiamento, cresce a necessidade por maior 

racionalização, reduzindo as linhas de crédito de impacto duvidoso sobre a geração de 

trabalho e promovendo uma democratização mais efetiva do acesso ao crédito. Na atual 

arquitetura institucional, quem define a alocação dos recursos do FAT, em última instancia, 

são as instituições financeiras, que em geral acabam operando dentro da lógica de mercado. 

Outra questão refere-se à necessidade de planejamento dessas políticas, tanto em nível 

estadual, que considere as necessidades específicas de cada região, quanto local, com vistas a 

uma estratégia de desenvolvimento e de política social que procure atingir os municípios de 

acordo com suas necessidades específicas. Assim, o governo de cada unidade da federação, 

junto com as comissões e conselhos, deve sinalizar junto aos agentes financeiros suas 

prioridades estratégicas em termos espaciais e setoriais. Para isso, é importante um trabalho 

de monitoramento e avaliação permanente, assim como a consolidação da rede institucional 

de controle social (para planejamento, acompanhamento e controle) por meio do apoio 

consistente do governo e de uma atitude mais ativa da própria sociedade civil (sindicatos, 

grupos associativos etc.).  

 

                                                           
95

 Com esse mesmo objetivo de melhorar o encaminhamento dos recursos, foram dadas atribuições ao SINE para 

o suporte técnico, administrativo e acompanhamento dos programas, os quais foram posteriormente abandonados 

em 1999, por falta de capacidade deste. Também aqui, novamente, se argumenta a favor da necessidade de 

fortalecimento do SINE nos moldes do que vem sendo feito com os SPE na Europa, importante para o processo 

de constituição de um verdadeiro “sistema” de emprego.  
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3.4.7. Microcrédito  

 

O microcrédito ainda é muito incipiente no Brasil comparativamente a experiências 

como o Grameen Bank, de 1974, em Bangladesh, ou o Banco Sol, dos anos 1980, na Bolívia, 

e tem ainda um grande potencial a ser explorado, dado a realidade de exclusão social 

brasileira (enorme “público alvo”). No país, a iniciativa apareceu nos anos 1990 com o 

terceiro setor. Entre os bancos federais, a iniciativa mais antiga foi a do CrediAmigo do 

Banco do Nordeste (BNB), em funcionamento desde 1998.  

O microcrédito se trata de um serviço atestado pela experiência internacional e 

justifica-se por diversos motivos. Por um lado, pela sua capacidade de estimular o 

empreendedorismo, principalmente da população mais carente. Assim, constitui-se em uma 

ferramenta muito importante na luta contra a pobreza, pois atua sobre um dos seus aspectos 

estruturais mais importantes: o acesso ao crédito, não como consumo diretamente, mas para 

investimento em ferramentas e matéria prima, para que os trabalhadores adquiram os meios 

de produção que os possibilitem encontrar seu próprio caminho de saída da condição de 

pobreza ou miséria. Por outro lado, o microcrédito tem-se constituído também como uma 

atividade financeira que dá retorno, tem baixa inadimplência e é viável economicamente, 

desde que com uma metodologia bem adaptada às condições locais. Pode, inclusive, adquirir 

importante papel macroeconômico ao aumentar o volume de crédito na economia. 

Contudo, não se pode perder de vista que o microcrédito consiste numa prática 

diferenciada, em que o beneficiário final é muito diferente daquele que tem acesso ao crédito 

tradicional. É um programa que não deve ser visto meramente como oportunidade 

mercantilista, mas de inclusão social, econômica e cidadã. É um crédito no qual as garantias 

formais devem ser substituídas por garantias solidárias - o que não quer dizer emprestar 

dinheiro a juros negativos, mas ter critérios de escolha de beneficiários, mantendo as taxas de 

juros, ainda que mais baixas. 
96

 (Antonio E. Carraro apud Lisboa, 2001). 

No Brasil, essa iniciativa ficou muito tempo relegada à atuação de ONGs e algumas 

(raras) iniciativas isoladas, como a do BNB. O bom desempenho do Banco do Nordeste em 

comparação às ONGs demonstra, contudo, o potencial dessa iniciativa e, consequentemente, 

da necessidade de maior apoio do governo. 
97

 Em um país como o Brasil, em que o crédito é 
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 No mesmo sentido, Costa (2010) argumenta que, dado seu viés social, os programas de apoio aos 

trabalhadores informais empreendedores não devem ser avaliados, simplesmente, como políticas de emprego.   

97
 No final dos anos 1990, as ONGs atendiam um número estimado de 76.000 micro e pequenos 

empreendedores. O BNB, entre os anos de 1998 e 2001, realizou 502 mil operações de microcrédito, num valor 

total de R$364 milhões. (Costa, 2010:11) 
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caro, a oferta de financiamento em melhores condições, usando, muitas vezes, fundos 

públicos, torna-se uma importante iniciativa para a geração de emprego e renda. As ONGs, 

por sua vez, apesar do seu importante papel, principalmente no atendimento local, dado sua 

maior capacidade de se aproximar da realidade da população atendida, não possuem escala, 

além de raramente alcançarem autosuficiência. 

Em 1996 foi criado o Programa de Crédito Produtivo Popular (PCPP), e em 2002, o 

FAT Empreendedor Popular (com a novidade de financiamento de capital de giro, visando 

atender empreendedores populares). Todavia, essas ações tiveram resultados muito tímidos, 

inclusive no que diz respeito à formação de uma rede para atingir os mais pobres. A partir de 

2003, no governo Lula, foram tomadas medidas com o objetivo de democratizar o acesso ao 

crédito e a outros serviços bancários. No âmbito do SPETR, em 2004, foi criado o Programa 

Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), que consiste exatamente no apoio 

ao desenvolvimento de microempreendimentos econômicos. Por microcrédito orientado 

pressupõe a atuação de agentes de crédito, com visitas in loco, acompanhamento do negócio e 

a formação de grupos de aval solidário (formas de garantia solidária baseada na confiança, em 

que um grupo de tomadores individuais se torna responsável, no caso de falta, pelos 

pagamentos do grupo a que pertencem). 

Desde então o programa vem crescendo continuamente. Em 2007 foram realizadas 

963.459 operações de microcrédito, um aumento de 16,24% em relação ao ano anterior. O 

valor concedido no acumulado até 2007 foi de mais de R$2,5 bilhões. No entanto, o volume 

de recursos ainda é muito abaixo do potencial existente. Existe, ademais, recurso financeiro 

sendo desperdiçado, já que os recursos da exigibilidade bancária disponível para esse tipo de 

operação (2% dos depósitos a vista), ao não ser aplicado, retornam para o Banco Central sem 

qualquer remuneração. Em 2007, apenas R$1,1 bilhão do montante disponibilizado, de 

R$2,98 bilhões, foi utilizado. Infere-se que não se conseguiu criar incentivos para que as 

operações de microcrédito se tornem atrativas aos interesses dos bancos privados (Cardoso Jr. 

at al, 2009: 167).  

Assim, torna-se um importante desafio fazer crescer os programas de microcrédito no 

Brasil, um país que, em sua tamanha desigualdade, consegue ter uma das economias mais 

modernas do mundo, enquanto apresenta, nos seus grotões, indicadores sociais similares a de 

países muito pobres como Bangladesh e Bolívia. Inicialmente, um ponto importante a se 

destacar refere-se a reformas nos marcos legais e institucionais que busquem garantir maior 

viabilidade econômica a essas operações, cujos custos de monitoramento e assistência aos 

beneficiários podem parecer altos às instituições de microfinanças. Por outro lado, observa-se 
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certa dificuldade não muito bem justificada, já que os programas de microcrédito, geralmente, 

apresentam boas taxas de adimplência, além de outras vantagens, como a enorme clientela 

potencial. Alguma mudança cultural parece ser necessária para que os agentes de crédito (e a 

sociedade como um todo) enxerguem na parcela da população mais pobre maior potencial de 

sucesso e capacidade empreendedora. 

 Por fim, saliente-se que programas de microcrédito devem envolver o esforço da 

construção de redes - com a economia solidária, o comércio justo, dentre outras formas de 

ações transformadoras que envolvem aspectos solidários. Devem ainda ser articuladas de 

forma integrada as outras políticas, como educação, assistência e capacitação profissional. 

Como no caso das outras ações de emprego e renda, torna-se mais eficaz se inserido num 

projeto mais amplo de desenvolvimento nacional, e, no caso específico dessas políticas, 

também em ações de desenvolvimento local. 

 

3.4.8. Programas para os Jovens 

 

Com a reorganização do mercado de trabalho e suas novas tendências, como o menor 

nível de emprego geral da economia, os jovens foram a parte mais afetada. 
98

 Verifica-se que 

a taxa de desemprego entre esta faixa etária cresceu mais do que entre os adultos, fenômeno 

que é global (como vimos, os jovens são um grupo de atenção prioritária das políticas de 

mercado de trabalho entre os países da OCDE 
99

). Em países como o Brasil a questão é 

duplamente mais complicada. Se, por um lado, o ingresso no mundo do trabalho constitui um 

marco da passagem da condição juvenil à vida adulta, importante no processo de emancipação 

financeira (para a fruição dos bens culturais considerados “tipicamente juvenis”), e daí sua 

grande importância social e psicológica para o indivíduo. Por outro, nos países não ricos, o 

trabalho jovem se torna uma imposição da necessidade de contribuir para a subsistência 

familiar. Nesse sentido, o problema se agrava a partir do momento em que esse jovem é 

obrigado a aceitar condições precárias (na informalidade, ou em empregos de curta duração e 

baixa remuneração), o que não favorece o aprendizado, além de não favorecer o 

aprofundamento da educação básica já que, muitas vezes, a necessidade do trabalho implica 
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 Segundo estudos preliminares de agosto de 2007 realizados pelo DIEESE, na década atual, a taxa de 

desemprego aberto da população adulta diminuiu levemente (6,1%, em 2005), mas o desemprego dos jovens 

aumentou (19,1%, em 2005), impedindo uma queda da taxa geral de desemprego. (MTE, 2010). 

99
 A Alemanha apresenta-se como a única exceção, já que sua a taxa de desemprego juvenil é bem similar à sua 

taxa de emprego total. Uma explicação para isso são os seus tradicionais programas de transição escola- 

trabalho. 



122 
 

em abandono precoce dos estudos. Essa experiência em trabalhos precários, por sua vez, 

tende a ser vista como negativa pelos empregadores que, somado ao baixo nível escolar, 

contribui para reproduzir as desigualdades sociais herdadas da geração anterior. 

 

Tabela 3.4.  

Desemprego Juvenil entre países da América Latina e da OCDE (1985, 1995, 2005) 

 

País 

Taxa de Desemprego Juvenil 
(15 a 24 anos, em %) 

Razão da taxa de desemprego 
juvenil e adulto (25 anos ou mais) 

1985 1995 2005 1985 1995 2005 

 Argentina  .. 12 24 44,1 39,9 39,6 

 Brasil 6 11 19 59,8 51,1 46,6 

 França 26 26 23 38,7 20,3 22,1 

 Alemanha .. 8 15 .. 12,4 16,3 

 EUA 14 12 11 38,6 35,0 33,2 

 Reino Unido 18 15 12 36,2 28,6 38,6 

 Suécia 7 20 22 37,0 25,2 33,3 

 Fonte: (Key Indicators of the Labour Market Program - KILM) 

Elaboração: Disoc/ Ipea. (Ipea, 2008: 151). Seleção dos dados própria. 

.. Dados não disponíveis na base. 

 

 

No Brasil, a partir dos anos 1990, os jovens, principalmente aqueles pertencentes às 

comunidades mais pobres, passaram a ser o público alvo preferencial do conjunto das 

políticas desenvolvidas para o emprego. Nesse período, de fortes investimentos nas políticas 

de qualificação profissional, o Planfor chegou a ter no seu último ano 40% dos seus 

educandos situados na faixa entre 16 e 24 anos. Com o PNQ, a focalização nessa faixa etária 

superou os 50%, em 2004.  

A primeira ação do governo Lula, já em 2003, foi o Programa Nacional de Primeiro 

Emprego para a Juventude (PNPE), financiado por recursos ordinários do orçamento, e 

voltado para a inserção laboral de jovens entre 16 e 24 anos, de baixa renda e escolaridade 

(priorizando ainda afrodescendentes, portadores de necessidades especiais e jovens em 

conflito com a lei). Uma primeira vertente do programa consistiu em subsídios para a 

contratação, que cobria cerca de metade do salário mínimo no primeiro ano. No entanto, a 

iniciativa apresentou baixa adesão por parte dos empregadores. Uma explicação refere-se ao 

fato de que as restrições do contrato sobre demissões tornariam a contratação subvencionada 
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pouco atrativa. Assim, essa acabou deixando de ser a principal ação do PNPE, que passou a 

apostar na combinação entre qualificação profissional, intermediação e prestação de serviço 

comunitário, consubstanciada nos Consórcios Sociais da Juventude (CSJ) (composto por um 

arranjo de ONGs 
100

). Ocorre que o programa ficou bastante semelhante ao ProJovem (do 

âmbito da Secretaria-Geral da Presidência da República), gerando sobreposição das ações. 

(IPEA, 2008).
 
 

Desde então ações vem sendo tomadas no intuito de integrar as ações de diversos 

Ministérios, tendo em vista os moldes da Política Nacional da Juventude, do Governo Federal. 

O MTE passou a ser responsável pelo desenvolvimento do “Programa ProJovem 

Trabalhador”, com a unificação das ações do ProJovem com os do CSJ, possibilitando a 

ampliação da cobertura das ações. 
101

 Com o estabelecimento de metas bastante ambiciosas 

(atender 1.003.848 jovens até 2010), esse programa passou a absorver grande parte dos 

recursos do MTE para a juventude.  

Esses programas têm sido importantes para demonstrar a importância de integrar 

vários serviços e políticas ligadas à transição escola trabalho, assim como da necessidade de 

aliá-los a marcos normativos específicos para o emprego jovem, como contratos de 

experiência, regulamentação de estágio, dentre outros. Existe, hoje, por exemplo, institutos 

como o “contrato de aprendizagem”, para a contratação de jovens entre 14 e 24 anos por 

tempo determinado, até dois anos, sob a condição de que frequentem um curso de 

aprendizagem profissional. A lei determina que as empresas de médio e grande porte 

contratem um número mínimo de aprendizes e que limite a jornada daqueles que ainda não 

concluíram o ensino médio.  

Importante destacar, contudo, que antes de se pensar as políticas de mercado de 

trabalho para os jovens, a ação prioritária do governo deveria ser mantê-los por mais tempo na 

escola, um direito básico, que nem sempre é assegurado, principalmente para as famílias mais 

pobres.  Desse modo, além de diminuir a oferta de trabalhadores de faixas etárias mais novas 

e a pressão sobre o mercado de trabalho, garantiria uma melhor formação e, assim, melhores 

oportunidades futuras. Essas ações passam pela atuação conjunta com outros programas 

sociais que tirem as crianças das ruas e do trabalho infantil, como aqueles que garantam uma 
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 As ONGs são responsáveis pela inscrição e seleção, pela divulgação dos programas e pela definição do 

conteúdo dos cursos – obedecidas algumas diretrizes do termo de referência de contratação. 

101
 A parte de qualificação do PNPE tem sido comparável ao PNQ em termos de jovens atendidos e recursos 

aplicados. No caso do Primeiro Emprego gastou-se R$ 100 milhões em 2005, mais do que os gastos com o PNQ 

(e muito menos do que era gasto com o Planfor). Sua execução foi ampliada dado peso das ações ligadas aos 

Consórcios Sociais (Cardoso Jr. at al., 2009). 
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renda mínima à sobrevivência da família, consubstanciado com o aumento da fiscalização e 

punição contra situações irregulares – prerrogativas do MTE, Ministério Público do Trabalho 

e Justiça do Trabalho.  

Pelo lado das políticas, um importante aspecto a se considerar nas ações de 

qualificação refere-se ao seu conteúdo. Observa-se por parte dos jovens e, mesmo pelas 

instituições de ensino, resistência em aceitar a preparação para profissões vistas como 

subalternas, dado perspectivas de remuneração, ou de status social. Ofertar habilidades gerais, 

como conteúdos introdutórios de informática pode ser de pouca valia. Por outro lado, 

treinamento para profissões como as ligadas à construção civil, com grande demanda pelo 

mercado atualmente, além da boa remuneração relativa, são, muitas vezes, estigmatizadas e 

rejeitadas pelos jovens. Essa questão, no entanto, parece passar por problemas educacionais e 

culturais mais amplos, que envolvem novos conteúdos valorativos e a tomada de uma nova 

consciência.   

Por fim, conforme os próprios princípios da Política Nacional para a Juventude, adotar 

a perspectiva de uma visão mais ampla da juventude, por meio de políticas que não almejem 

simplesmente “arranjar uma ocupação”, mas contemplar o jovem como um sujeito de direitos, 

contribuindo para a sua independência econômica, mas também para a sua socialização e 

desenvolvimento pessoal. Como objetivo último, contribuir para romper barreiras sociais, 

possibilitando a superação de sua condição inicial de pobreza. 

 

3.4.9. Economia Solidária  

 

Finalmente, destacam-se os empreendimentos de economia solidária que, apesar de 

não ser evidente sua inclusão no rol das políticas de mercado de trabalho, constituem-se como 

importante alternativa de geração de emprego e renda para os grupos mais pobres. Ademais, 

permite suprir uma grande lacuna que ainda permanece em relação aos programas oficiais 

para o mercado de trabalho, ou seja, aquela representada pelo setor informal, que no Brasil 

chega a representar praticamente metade da população economicamente ativa. 
102
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 Não se optou neste trabalho em se falar dos empreendimentos de economia solidária nos países ricos, sendo 

um dos motivos a sua não articulação direta com os sistemas públicos de emprego. No entanto, é importante 

destacar o seu bom desenvolvimento na Europa, com destaque para o complexo de Mondragón na Espanha, a 

principal referência de sucesso desses tipos de empreendimentos, também devido a sua grande magnitude (com 

53.377 postos de trabalho em 2000). Itália, França, Canadá, dentre outros países, também poderiam oferecer 

bons exemplos. No Brasil, por sua vez, a Secretaria de Economia Solidária (Senaes) situa-se no âmbito do MTE 

e deve ser destacada principalmente devido ao seu potencial junto a uma parcela da população tradicionalmente 

excluída até mesmo de políticas sociais, e das políticas de mercado de trabalho em particular. Adicionalmente, 
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A partir do reconhecimento desse mercado, programas do PROGER, algumas de suas 

linhas de crédito, além do programa de microcrédito, têm buscado alcançar essa fatia da 

população. Da mesma forma, as ações clássicas dos sistemas públicos de emprego (seguro, 

intermediação, qualificação) têm desenvolvido novos serviços – ainda que incipientes - com o 

intuito de incluir os trabalhadores informais. No entanto, no Brasil existem setores populares 

que ainda se encontram muito distantes da economia capitalista mais estruturada. Para essa 

população, que se alimenta de atividades individuais, familiares ou associativas, em que há 

enorme escassez de capital, os princípios da economia solidária são uma boa possibilidade. 

Daí a necessidade de suporte governamental que busque fomentar essas atividades, 

possibilitando a melhoria da condição de vida dessa população. 

Por outro lado, a economia solidária apresenta-se também como um modo alternativo 

de produção, sendo considerada por alguns autores como uma forma de resistência ao modelo 

vigente. Enquanto o capitalismo baseia-se na propriedade privada dos meios de produção e na 

divisão entre o trabalho assalariado e o capital, a economia solidária tem como princípios 

básicos a propriedade coletiva ou associada do capital, assim, uma única classe de 

trabalhadores que são possuidores por igual do capital na cooperativa, ou sociedade 

econômica. A economia solidária seria também um modelo de desenvolvimento econômico 

mais justo; ético, social e ambientalmente superior. 

Os empreendimentos solidários podem comportar grande variedade de práticas, como 

associações, clubes de troca, empresas auto-gestionárias, redes de cooperação, dentre outras, 

que se formam muitas vezes através de iniciativas da igreja, de ONGs ou de grupos 

comunitários. Outra variante de destaque são as cooperativas que administram empresas 

falidas. Esses empreendimentos devem ser administrados de forma participativa e 

democrática, ou seja, por meio da autogestão, assim como proceder à repartição igualitária 

dos rendimentos entre os associados.  

Os princípios da economia solidária no Brasil remontam ao início do século XX, com 

o cooperativismo trazido pelos imigrantes europeus, mas sob a forma de cooperativas de 

consumo e não autogestionárias. Sua conceituação mais atual, no entanto, se dá na década de 

1980, em meio aos processos de crise econômica e aumento do desemprego. Nessa década, 

destaca-se a Cáritas, entidade ligada a Conferência Nacional dos Bispos (CNBB), com o 

financiamento de PACs, Projetos Alternativos Comunitários, que se transformaram, 

posteriormente, em unidades de economia solidária. Outro impulso se dá nos anos 1990, 

                                                                                                                                                                                     
como afirma Pochmann (2004), é “inegável reconhecer o espaço de oportunidades da economia solidária no 

Brasil”.  
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resultado de investimento de movimentos sociais, ONGs e sindicatos. Destaca-se a 

Associação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Autogestão e Participação Acionária 

(Anteag), à qual estão filiadas várias cooperativas. Sua atividade consiste no fomento e apoio 

à transformação de empresas em crise em cooperativas. Outras ações referem-se aos 

assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) organizados sob a 

forma de cooperativas autogestionárias; às ações de universidades por meio de incubadoras 

que buscam atender grupos comunitários que desejam trabalhar em conjunto sob a forma de 

cooperativismo e economia solidária; e sindicatos, como a Central Única dos Trabalhadores 

(CUT), que vem difundindo conhecimentos sobre economia solidária entre lideranças 

sindicais e militantes, por meio de cursos em parcerias com universidades. (Singer, 2002).  

Finalmente, com a mudança de governo, em 2003, é criada a Secretária Nacional de 

Economia Solidária (Senaes), sob responsabilidade do MTE, a partir do reconhecimento da 

importância dessas atividades para os setores populares, propondo atuar com trabalhadores 

fora da relação de assalariamento. Compreende-se, portanto, o seu grande potencial em 

relação aos problemas de exclusão característicos do mercado de trabalho brasileiro. Suas 

ações não envolvem essencialmente o crédito, mas o mapeamento dos empreendimentos 

existentes, a constituição de uma rede de incubadoras e o apoio a fóruns de articulação das 

redes de economia solidária. 

As propostas recentes em torno da economia solidária parecem promissoras, mas, 

apesar do substantivo aumento do número de empreendimentos nos últimos anos (alcançou 

21.859 empreendimentos em 2007) 
103

, elas são ainda muito incipientes. A secretaria conta 

com poucos recursos (não provenientes do FAT) e vem tendo grandes dificuldades de 

avançar, principalmente devido à diferença entre os desafios apresentados e os recursos de 

que dispõe. Pochmann (2004) chama atenção para um amplo conjunto de políticas públicas 

que poderiam ser determinantes para o fortalecimento da economia solidária no país: 

Inicialmente destaca a necessidade de uma melhor regulação pública que defina o 

estatuto da economia solidária, tendo como um dos objetivos combater falsas cooperativas 

que, embora assumindo essa forma jurídica, tem em vista deixar de pagar encargos 

trabalhistas. Em segundo lugar, um padrão de financiamento apropriado. Parte do pressuposto 

de que os bancos se encontram eticamente distantes da economia solidária, daí a necessidade 

de uma linha de financiamento própria, com agentes de crédito populares e cooperativas 

comunitárias adequadas ao modo de produção não capitalista. Em terceiro lugar, a formação 
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 Relatório Nacional do Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária (SIES). (MTE, 2010). 
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de uma rede de produção, difusão tecnológica e extensão técnica no âmbito da economia 

solidária, assim como sua articulação com instituições de financiamento e de ensino 

existentes. Em quarto lugar, a incorporação da economia solidária em outras políticas 

públicas, como as direcionadas para a indústria e comércio exterior, possibilitando a difusão 

dos seus valores. 
104

 Por fim, o autor trata do tema das compras do setor público que, dado o 

seu volume de gastos, poderia ser um instrumento importantíssimo para o fomento dos 

empreendimentos ligados a economia solidária. (Pochmann, 2004: 31). 

  

3.5. Limites e Desafios ao Sistema de Financiamento   

 

A constituição do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) foi fundamental para a 

formação do sistema público de emprego. Da sua criação, em 1990, até o ano de 1994 houve 

folga financeira, com a arrecadação do PIS-PASEP sendo superior às despesas. Contudo, a 

partir de 1995, dois fatores principais passaram a comprometer a manutenção do sistema 

baseado no FAT: as desvinculações orçamentárias para a formação de superávit primário e a 

grande expansão do custeio das despesas constitucionais: seguro desemprego e abono salarial. 

O patrimônio do FAT cresceu continuamente desde a sua criação. Entre 1995 e 2007 o 

crescimento foi de 7,3% ao ano, taxa bem maior do que o crescimento do PIB no período (em 

termos absolutos seu patrimônio passou de R$60,2 bilhões para R$139,1 bilhões) 
105

. 

Comparado a países da OCDE, o Brasil encontra-se em posição intermediária em termos de 

gastos com políticas de emprego, como percentual do PIB. Em 2007, contando os 

empréstimos ao BNDES, os recursos alocados para as políticas de emprego ultrapassaram 1% 

do PIB. 

Todavia, desde 1995, com a introdução do Fundo Social de Emergência (FSE), a 

arrecadação do PIS-PASEP líquida passou a ser inferior às despesas de custeio, causando 

déficit primário, que passaram a ser cobertos pelas receitas financeiras. O FSE, rebatizado 

posteriormente de Fundo de Estabilização Fiscal (FEF), foram predecessores da 

Desvinculação de Receita da União (DRU), constituindo-se nas ferramentas usadas para os 

esforços de superávit fiscal primário, que, hoje, representam um desconto de 20% do total 
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 Um bom exemplo nesse sentido pode ser representado pelo conceito de “comércio justo” que, 

resumidamente, trata-se de um movimento social e uma modalidade de comércio internacional que busca o 

estabelecimento de preços justos, bem como de padrões sociais e ambientais equilibrados nas cadeias produtivas. 
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 Como o crescimento do PIB não foi tão expressivo, essa expansão deve-se aos retornos financeiros dos 

ativos, isto é, dos repasses dos depósitos especiais e do “extramercado” aplicado em títulos públicos, 

remunerados pelos altos juros da taxa SELIC e da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_social
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arrecadado pelo PIS-PASEP. Destaca-se que esses instrumentos inserem-se no contexto da 

consolidação do Plano Real e nos compromissos estabelecidos à época, de estabilização 

econômica e responsabilidade fiscal. Inicialmente estabelecido como um mecanismo 

provisório, verificou-se a sua consolidação entre os governos que se sucedem 
106

.  

  Além disso, desde 2000 tem crescido o número de beneficiários do seguro 

desemprego e abono salarial, não devido a menores restrições de acesso, mas ao maior 

número de pessoas que cumprem os requisitos legais, em consequencia do aumento do 

emprego formal e de níveis elevados de rotatividade. O problema que pode decorrer disso é 

que com a manutenção das desvinculações, e do FAT como sendo a única fonte de 

financiamento do SPETR, a grande concentração dos recursos em apenas dois programas 

tende a comprometer diretamente os recursos para os programas de intermediação de mão de 

obra e qualificação, além de reduzir os excedentes da reserva mínima de liquidez, necessários 

à constituição dos fundos dos quais depende o PROGER. Não se questiona o aumento de 

beneficiários do seguro, o que é positivo, mas o fato de que com a restrição de recursos para 

os serviços de emprego (intermediação e qualificação) 
107

, o SPETR perde eficácia e 

efetividade em seu conjunto, pondo em risco mesmo a ideia, ainda em desenvolvimento, de 

um sistema público de emprego mais integrado e abrangente. O próprio programa do seguro 

desemprego fica prejudicado, já que incorpora essas ações em seu desenho. 

  Visto isso, algumas propostas alternativas de financiamento vêm sendo levantadas 

pelos diversos autores engajados nas discussões sobre o SPETR. De início, um recurso 

adicional poderia ser levantado simplesmente ao se tornar efetivo o adicional de contribuição 

do PIS-PASEP para as empresas com maior índice de rotatividade, já previsto no artigo 239 

da Constituição, porém nunca regulamentado. Outra proposta rapidamente levantada seria a 

revinculação dos recursos que são subtraídos do FAT por meio da DRU. Se considerarmos os 

valores do ano de 2005, os 20% desvinculados representam um total de R$4,2 bilhões a 

menos de recursos. Esses valores significam a subtração de cerca de R$1,7 bilhões para o 
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 De acordo com Oliveira (2007), existe uma relação orgânica entre projetos de políticas sociais e o programa 

de reformas e políticas econômicas adotados no Brasil desde 1994. Para os ajustes, com objetivos de gasto 

nominal zero (superávit primário), fez-se a opção por políticas sociais focalizadas (compensatórias), com 

tentativa de limitar gastos e reduzir direitos, gerando consequencias sobre a saúde, a educação, até chegar às 

políticas de geração de emprego e renda. (45-6).   
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 De 3 milhões de trabalhadores treinados em 2000, passou-se para 100 mil em 2007. No SINE não houve 

diminuição de trabalhadores atendidos, porém, com a diminuição de recursos observa-se perda de qualidade no 

serviço, com queda na taxa de admissão entre os anos de 2003-2007 - mede a eficácia da intermediação, ou seja, 

colocados via SINE sobre admitidos totais segundo o CAGED. (Cardoso Jr. et al., 2009: 147). 
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BNDES e de R$2,5 bilhões para o MTE, o suficiente para converter o déficit registrado 

naquele ano, em superávit. 

Uma possibilidade foi levantada no II Congresso do Sistema Público de Emprego de 

2005. No caso, propôs-se vincular 8% da arrecadação do PIS-PASEP para as funções do 

sistema, com exceção do seguro desemprego e abono salarial. Ou seja, a ideia é a 

revinculação de ao menos parte dos recursos desviados para a DRU. Mesmo sendo um valor 

inferior, esses recursos aumentariam em cerca de oito vezes o atual montante de gasto com 

intermediação de mão-de-obra e qualificação profissional. 

Cardoso Jr. et al. (2009) apresenta uma proposta complementar às revinculações 

destacadas acima, qual seja, aproveitar parte desses recursos sob a forma de receitas 

financeiras. A partir daí, explicitar e disciplinar o seu uso no financiamento de certos gastos 

correntes do MTE, separando uma parte destinada à manutenção do patrimônio do FAT, e 

outra voltada para a expansão dos programas de crédito. De acordo com o autor, essas 

medidas evitariam que os programas necessários ao SPETR fossem sistematicamente 

contigenciados, além de melhorar programas como o microcrédito, já que, com mais recursos, 

possibilitaria juros de empréstimo mais baixos (p.147-9). 

 

3.6. Considerações Finais: novas propostas ao SPETR brasileiro 
108

 

 

Muito se avançou na consolidação de um sistema público de emprego no Brasil, com 

destaque para os avanços na sua formatação de forma integrada, ao menos no desenho, do 

conjunto clássico de suas funções: o seguro desemprego, a intermediação de mão de obra e a 

qualificação profissional. Por outro lado, pode-se dizer também da consolidação de certa 

institucionalidade favorável, com regulamentação, fundo de financiamento próprio, entidade 

de representação de interesses, além de equipamentos públicos para a sua efetivação (agências 

para a prestação dos serviços, bancos públicos para as atividades que envolvem recursos 

financeiros, sistema de ensino profissionalizante, dentre outros). 

Destaca-se uma moldura muito baseada na experiência internacional. No plano 

institucional, a partir de diretrizes centrais, salienta-se a descentralização administrativa, a 

centralização do atendimento e a participação de atores privados, passando pela coordenação 

e montagem de uma rede de serviços. No plano da gestão das políticas, é perceptível a ênfase 

sobre o aperfeiçoamento da integração e articulação das políticas, procedendo à incorporação 
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 Além das apreensões feitas pelo próprio autor, esta seção baseou-se grandemente no trabalho feito por 

Moretto, 2007; e também nos resultados dos Congressos do Sistema Público de Emprego.  
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de avaliações sistemáticas. No plano da execução, a perspectiva do aumento da eficiência e 

eficácia, destacando-se a focalização e a redução de custos. 

Contudo, no plano da realidade concreta, há enormes deficiências a serem tratadas em 

todos os planos, tanto o organizacional, no que diz à capacidade de execução da política 

conforme seus pressupostos, como na sua utilização de forma mais estratégica, por meio de 

desenhos que potencializem sua efetividade. Se considerarmos as possibilidades que o sistema 

de emprego pode vir a desempenhar, levando-se em conta o atual panorama de crescimento 

econômico sustentado, abre-se a perspectiva de que as políticas de emprego possam superar 

seu caráter compensatório em favor de outro de natureza mais indutor – isso, porém, se 

superarem vários dos seus problemas mais graves, podendo ser destacado o esgotamento 

eminente da capacidade de financiamento.  

Outro aspecto inicial, levantado por vários autores, diz respeito a necessidade de um 

arcabouço legal para consolidar os avanços das políticas e a institucionalidade criada. Dentre 

os vários pontos, destacam-se a distribuição clara de competências entre níveis de governo; o 

estabelecimento de canais de participação da sociedade; a delimitação de funções e 

responsabilidades das instituições privadas; e a criação de mecanismos que garantam a 

articulação entre diversos programas.  

Outro ponto refere-se à importância de se continuar avançando na gestão dos 

programas, com o fortalecimento dos mecanismos de controle social e monitoramento das 

atividades; avanço nos critérios de escolha dos indicadores adequados para uso no processo de 

formulação e avaliação de políticas públicas; e na necessidade de se garantir a prestação 

continuada e permanente das atividades, bem como de cumprir os prazos da liberação de 

recursos. Quanto a estrutura física, é importante a padronização das unidades de atendimento, 

em um desenho que possibilite a articulação das várias atividades prestadas pelo serviço de 

emprego.  

Nos anos de 2004 e 2005 foram realizados o I e II Congresso Nacional Sobre o 

Sistema Público de Emprego, a partir dos quais se seguiram congressos regionais e novas 

propostas com o objetivo de modernização do mercado de trabalho. Uma das intenções 

manifestas nas novas propostas consiste em superar a concepção original do sistema, 

desenvolvido em um contexto de pleno emprego (europeu) e marcado pela homogeneidade do 

mercado de trabalho, portanto, inadequado a realidade brasileira. 

Dentre as várias propostas, três pontos valem a pena destacar, pois atendem as 

especificidades brasileiras: a intermediação de autônomos; a certificação profissional; e o 

fortalecimento de crédito subsidiado. Essas ações visam atingir um segmento com dificuldade 
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de inserção, ou inseridos de forma precária no mercado de trabalho. Entende-se que a 

atividade por conta-própria, em contexto de crescimento, se torna uma alternativa viável. O 

aprimoramento de habilidades, com certificação e intermediação dos serviços, somado à 

facilidade de acesso ao crédito subsidiado para aquisição dos instrumentos de trabalho, 

contribuiria para melhorar a trajetória ocupacional desses trabalhadores. (Moretto, 2007). 

 Em relação às políticas passivas, elas apresentam uma importante função na 

contenção da oferta de mão de obra, ainda mais notória ao se considerar o contexto brasileiro. 

No país, muitos dos indivíduos que se encontram ativos não deveriam fazer parte da força de 

trabalho, como idosos, crianças e adolescentes.  

Quanto as crianças e os adolescentes, trata-se de um direito básico que se mantenham 

na escola, o que nem sempre é assegurado, principalmente para os de famílias pobres, em que 

o trabalho infantil serve de ajuda à garantia de uma renda mínima para a sobrevivência da 

família. Políticas como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) são 

importantes nesse sentido. A essa se soma a maior intervenção pública na fiscalização das 

condições de trabalho. Obviamente não se olvida que essa é uma questão mais profunda, 

relacionada aos graves problemas educacionais, de pobreza e miséria do país.   

Outras medidas importantes são aquelas que buscam manter a criança na escola, 

transferindo renda à família (o programa bolsa família tem obtido importantes resultados 

nesse sentido). Para o caso dos adolescentes, uma boa medida é a concessão de bolsas de 

estudos como incentivo para a conclusão do ensino médio, podendo ser associadas a 

atividades extracurriculares e serviços comunitários que ampliem sua experiência de trabalho. 

Em relação aos idosos, de forma aproximada à questão anterior, sua permanência no 

mercado se deve ao fato de o rendimento da aposentadoria ou da pensão normalmente ser 

insuficiente à manutenção da sua condição de vida. Desse modo, grande parte dessas pessoas 

é obrigada a voltar à atividade para buscar uma complementação à renda, se tornando mais 

um fator de pressão sobre o mercado de trabalho. Uma boa prática nesse sentido parece ser a 

manutenção das políticas de salário mínimo, uma vez que as aposentadorias deveriam ser 

corrigidas em conformidade (apesar de que essa questão tem sido alvo recente das reformas 

previdenciárias). Outra forma de diminuir a inserção dessas pessoas no mercado é melhorar a 

condição de acesso e da qualidade dos serviços públicos que atendem esse grupo 

populacional, de forma que seus custos, principalmente os de saúde, se reduzam. 

Por fim, uma das medidas de maior destaque dos sistemas de emprego de países da 

OCDE, com destaque para o Reino Unido, com os JobCentre Plus, são os centros integrados 

de atendimento ao trabalhador. Esses centros devem funcionar como porta de entrada do 
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trabalhador para todos os serviços a serem prestados. Além de possibilitar grande articulação 

e integração das medidas, e daí maior eficiência e eficácia, eles facilitam a vida do 

trabalhador, que passa a não mais necessitar ter que percorrer diversas agências para ter 

acesso a cada um dos serviços de emprego. As unidades de atendimento dos SINEs deveriam 

ser as estruturas para assumirem de vez este papel, contudo, para que isto se efetive 

realmente, há um longo caminho de avanços institucionais e priorização governamental para 

serem cumpridos. 

Uma diferenciação importante dos JobCentres do Reino Unido é o fato de que 

concentram num mesmo lugar os benefícios da assistência social, facilitando a estratégia de 

ativação dos beneficiários, buscando inserir todas as pessoas em condições de trabalho de 

volta ao mercado. Algumas vezes, até mesmo os anteriormente em situação de inválidos são 

encaminhados a partir do encontro de uma ocupação que se adéque à condição debilitante. 

Tendo como um norte a integração cada vez maior, não só das políticas de mercado de 

trabalho, mas das políticas públicas como um todo e, no caso específico, das políticas sociais, 

o caso inglês nos remete às estruturas dos Centros de Referência da Assistência Social 

(CRAS). Os CRAS, responsáveis por serviços localizados de assistência social, receberam 

proeminência especial do atual governo (ao contrário das políticas do âmbito do MTE), 

estabelecendo grande cobertura no território nacional. Assim, aventa-se a possibilidade do uso 

dessa estrutura já estabelecida para ampliar os serviços prestados à população; no caso, com 

os serviços de emprego. O trabalhador só teria a ganhar, pois, ao ser atendido pela assistência, 

poderia ser, conforme uma seleção prévia do próprio assistente social, encaminhado para as 

Unidades do SINE, onde teriam acesso aos serviços de emprego e a possibilidade de 

reinserção no mercado de trabalho, saindo da condição de assistido. O ideal seria que os dois 

serviços pudessem se estabelecer numa mesma estrutura.  

Finalmente, destaca-se a necessidade de integração do sistema público de emprego 

com os demais programas sociais e econômicos nos três níveis de governo, assim como seu 

melhor aproveitamento em ações de desenvolvimento a nível local. Nesse sentido, salienta-se 

a importância da aproximação do MTE principalmente com o Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate a Fome (MDS) e com o Ministério da Educação, dada a natureza de seus 

objetivos e funções. Por fim, vários autores advogam a possibilidade de participação do MTE 

ou do Codefat (dado seu caráter tripartite e paritário de representação) nos fóruns do governo 

que definem as políticas econômicas e as estratégias de desenvolvimento, nas agencias de 

fomento (como no BNDES, para a definição dos usos dos recursos do FAT) e nos fundos 

constitucionais, “procurando introduzir metas de emprego na política econômica e nos 
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financiamentos públicos”. (Moretto, 2007: 243). Sobressai o fato de que o MTE pode 

contribuir com as discussões a partir do conhecimento diferenciado que detém sobre o 

mercado de trabalho e sobre as deficiências e necessidades de qualificação da mão de obra. 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

CONCLUSÃO 

 

 

Uma questão principal deste trabalho foi tentar entender o papel e objetivos das 

políticas de emprego, no geral, e das políticas de mercado de trabalho, especificamente. 

Verificou-se que a montagem do sistema público de emprego no Brasil seguiu os passos dos 

países de industrialização avançada da OCDE. Ou seja, não se baseou em um diagnóstico 

prévio dos problemas específicos do mercado de trabalho interno, muito mais complexos. De 

início, saliente-se que o Brasil diferencia-se por uma economia de modernização incompleta, 

caracterizada por um mercado dual (moderno e arcaico), com enorme massa de mão de obra 

informal e sérios problemas estruturais de pobreza e de exclusão social. 

Da mesma forma que nos países da OCDE, as reformas das políticas de emprego, com 

a ênfase nas políticas voltadas para o mercado de trabalho, iniciaram-se em um período de 

crise econômica, com aumento do desemprego e de condições de trabalho atípicas e precárias. 

Contudo, nos anos 1990, os países ricos já avançavam suas políticas por meio de avaliações 

de eficiência e eficácia, que indicavam novos rumos a serem tomados, enquanto que no Brasil 

a montagem desse sistema estava ainda começando. Desse modo, além do caráter imitativo, 

houve certo “atraso” na implementação das políticas. Além disso, no Brasil, assim como na 

quase totalidade do mundo ocidental, ocorriam as reformas liberais e a implantação da 

ortodoxia econômica, que limitava a perspectiva de crescimento econômico, enfatizando o 

caráter compensatório do sistema de emprego.   

Contudo, os anos 2000 têm sido marcados pela reversão das tendências do período 

anterior. O momento atual é de aparente crescimento econômico sustentado, como há muito 

tempo não ocorria no país. Novas perspectivas se abrem sobre o potencial das políticas que 

compõe o sistema público de emprego, possibilitando-as assumir um papel mais ativo, tanto 

na sua função precípua de organização do mercado de trabalho, com vistas a modernizá-lo, 

quanto no atendimento da grande massa de trabalhadores heterogêneos que caracterizam o 

mercado de trabalho brasileiro.  

Advoga-se, pois, que as políticas de mercado de trabalho poderiam ser mais bem 

aproveitadas como parte de uma estratégia mais ampla de desenvolvimento, num sentido 

próximo ao apresentado por Araujo e Lima (2006): ”as políticas e ações definidas em um 

projeto de desenvolvimento nacional deveriam ter como diretriz básica, além do crescimento 

econômico, a redução das desigualdades, a ampliação de mercados e o atendimento das 
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necessidades básicas da população” (p.117). Argumenta-se que as políticas de emprego 

possuem tanto um viés social, por meio do seguro desemprego e das ações de geração de 

renda, como um viés econômico – neste caso, com sua contribuição sobre os gargalos do 

mercado de trabalho – intermediando e qualificando o trabalhador, bem como fornecendo 

informações valiosas para as estratégias de desenvolvimento.  

Para isso, como discutido, as políticas do sistema público de emprego deverão ter que 

lidar com vários dos seus atuais empecilhos: o financiamento; o desenho marcado por 

concepções imitativas de outros contextos; uma burocracia ainda muito permeada por práticas 

patrimonialistas; ineficiências e deficiências de gestão, característicos de várias áreas do setor 

público; estrutura pouco integrada; pouca priorização pelos governos; captura por interesses 

políticos, dentre outros.  

Destacam-se alguns avanços, como o aumento do crédito para setores populares e as 

recentes tentativas de inserir o setor informal no desenho das ações. Deve-se progredir agora 

no sentido da eficiência administrativa, da maior articulação de suas ações e da integração do 

sistema com as políticas econômicas, bem como das políticas de mercado de trabalho com 

políticas locais e setoriais de desenvolvimento. Como exemplo, por meio de suas informações 

privilegiadas sobre o mercado de trabalho, e com apoio através da intermediação e 

qualificação da mão-de-obra, com vistas a suprir possíveis demandas por trabalhadores 

requeridos pelos novos empreendimentos. Em relação às políticas sociais, deve-se fomentar a 

integração com os diversos setores a partir do vislumbre de ações que possam ser realizadas 

em conjunto. Neste caso, as políticas de emprego apresentam grande potencial como um 

próximo passo para o cidadão público da assistência social, que busca sua autonomia por 

meio da inserção produtiva, do emprego e da renda. Além disso, atenção destacada deve ser 

dada a educação, em especial para os programas que tenham em vista ações de qualificação 

profissional integrada a ampliação do nível educacional convencional, podendo em seguida 

fazer o encaminhamento dos formados para uma vaga de emprego. 

Finalmente, destaca-se que, sem uma agenda governamental que dê prioridade às 

ações desenvolvidas no âmbito do MTE, as perspectivas aqui aventadas dificilmente terão 

chances de se materializar apropriadamente, uma vez que o sistema político brasileiro 

continua causando enormes prejuízos à técnica, bem como sobre as políticas públicas e a 

sociedade como um todo. 
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ANEXO 
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ção
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job 
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job 

sharing
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Trabalho
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os 

desempr

ego

Aposenta

doria 

antecipa

da

TOTAL

PMTA * 

(políticas 

ativas)

PMTP ** 

(políticas 

passivas)

Alemanha 0,29 0,29 0 0,08 0,03 0,06 0,07 1,04 0,05 1,91 0,81 1,1

Austrália 0,16 0,01 0 0,01 0,06 0,04 0,01 0,45 0 0,74 0,29 0,45

Áustria 0,16 0,37 0 0,06 0,04 0,04 0,01 0,96 0,2 1,83 0,67 1,16

Bélgica 0,2 0,16 0 0,45 0,12 0,34 0 1,3 0,74 3,32 1,28 2,04

Canadá 0,12 0,08 0 0,01 0,02 0,02 0,01 0,66 0 0,96 0,3 0,66

Coréia 0,02 0,06 0 0,06 0,01 0,05 0 0,29 0 0,49 0,2 0,29

Dinamarca 0,37 0,23 0 0,14 0,61 0 0 0,73 0,48 2,56 1,35 1,22

Eslováquia 0,11 0,01 0 0,02 0,02 0,05 0,05 0,11 0,33 0,69 0,25 0,43

Espanha 0,13 0,17 0,01 0,19 0,03 0,09 0,11 1,84 0,05 2,62 0,73 1,89

EUA 0,04 0,07 0 0,01 0,04 0,01 0 0,81 0 0,98 0,17 0,81

Finlandia 0,15 0,36 0,06 0,08 0,09 0,07 0,02 0,96 0,39 2,18 0,82 1,35

França 0,2 0,25 0 0,1 0,07 0,15 0,03 1,15 0,02 1,98 0,81 1,17

Grécia .. 0,09 0 0,04 0 0,01 0,01 0,46 0 .. .. 0,46

Holanda 0,33 0,1 0 0 0,47 0,15 0 1,26 0 2,31 1,04 1,26

Hungria 0,09 0,06 0 0,09 0 0,04 0,01 0,37 0 0,67 0,3 0,37

Irlanda 0,13 0,3 0 0,04 0,01 0,23 0 1,26 0,06 2,03 0,7 1,33

Itália 0,09 0,18 0 0,15 0 0,01 0,02 0,72 0,09 1,26 0,45 0,81

Japão 0,14 0,03 0 0,01 0 0,08 0 0,3 0 0,57 0,26 0,3

Luxemburgo 0,04 0,04 0 0,25 0,01 0,09 0 0,37 0,15 0,95 0,42 0,53

Noruegaª 0,11 0,23 0 0,03 0,15 0,05 0 0,42 0 0,98 0,58 0,42

Nova Zelandiaª 0,11 0,17 0 0,01 0,05 0 0,01 0,23 0 0,98 0,58 0,42

Polonia 0,09 0,12 0 0,08 0,19 0,02 0,06 0,14 0,21 0,91 0,56 0,35

Portugal 0,15 0,24 0 0,13 0,03 0,02 0 0,93 0,09 1,59 0,57 1,02

Reino Unido 0,27 0,02 0 0,01 0,01 0,01 0 0,2 0 0,52 0,32 0,2

República Tcheca 0,12 0,01 0 0,01 0,07 0,01 0 0,2 0 0,42 0,23 0,2

Suécia 0,33 0,07 0 0,38 0,2 0 0,01 0,46 0 1,45 0,99 0,46

Suiça 0,11 0,16 0 0,06 0,14 0 0 0,54 0 1,01 0,47 0,54

.. sem dados disponíveis

ª referente ao ano de 2007

* PMTA refere-se a soma das sete primeiras colunas

** PMTP refere-se a soma da oitava e nona coluna

Fonte: OCDE. StatExtracts, jul. 2010. Elaboração própria. 

Gasto Público com as Políticas de Mercado de Trabalho (PMTs) como porcentagem do PIB em países da OCDE, no ano de 2007

 


