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Introdução: uma escolha entre tantas possíveis
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"Quaisquer que sejam nossas possibilidades de liberdade, elas não se
poderão concretizar se continuarmos a pressupor que o 'mundo aprovado'
da sociedade seja o único que existe". (Peter Berger)

A definição do tema a ser tratado em uma dissertação tem sempre determinantes

intrínsecos à história de vida do autor, mas também sofre a influência dos fatores externos

e conjunturais. A identidade com o objeto é, assim, pressuposto para a realização do

trabalho. Dessa forma, antes de adentrar especificamente o campo de análise, proponho

uma breve incursão sobre a história do sujeito que a escreve.

A preocupação com as questões sociais tem sido constante tanto na minha

trajetória pessoal como profissional. Na trajetória profissional, o trabalho sempre esteve

relacionado à questão do emprego e das relações de trabalho. A passagem pelo DIEESE,

pela Fundação SEADE, pela Secretaria de Desenvolvimento e Emprego de Santo André

e, mais recentemente, o projeto de avaliação do Programa Estadual de Qualificação

Profissional, realizado junto ao Instituto Uniemp, permitiram um contato não apenas com

as estatísticas do mundo do trabalho, mas com toda a problemática que envolve a

implementação de políticas públicas direcionadas à redução das desigualdades sociais.

Essas experiências vieram, portanto, ao encontro de minhas inquietações e concepções,

referentes à necessidade de problematizar, discutir e propor alternativas para a atuação

do setor público e da sociedade civil.

Foi possível observar, nos últimos anos, uma preocupação crescente não só da

comunidade acadêmica, mas de movimentos sociais, governos em todas as esferas, com

a questão do emprego. A modernização tecnológica e o processo de abertura dos

mercados colocaram em pauta a necessidade de atuação pública no mercado de

trabalho, através de políticas passivas ou ativas de emprego. Se a situação do mercado

de trabalho brasileiro já se caracterizava pela precarização das relações de trabalho e

pelas condições desiguais de inserção ocupacional, neste processo de reestruturação e

modernização produtivas, evidenciou-se de forma mais abrangente a questão da crise do

mundo do trabalho.
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Em meados da década de 80, a discussão sobre a necessidade de construção de

instrumentos de ação pública direcionados à minimização dos problemas sociais,

advindos do aumento do desemprego e das formas precárias de inserção, ganhou espaço

na agenda pública. Esse processo de debate e proposição de ações por parte dos

movimentos sociais e do Estado coincidiu com o processo de abertura democrática, que

permitiu maior participação e envolvimento dos atores sociais na construção de um

conjunto de políticas públicas focadas na questão do desemprego. Tem-se, assim, uma

história recente de formulação e implementação de políticas públicas de emprego no país.

Não obstante o curto período de maturação destas políticas, deve-se atentar para o

panorama restritivo sob o qual elas se estruturaram. Quando veio à tona a crise

financeira e fiscal dos Estados nacionais, ao final da década de 70, houve um intenso

processo de rediscussão do espaço de atuação do setor público. Amparado fortemente no

ideário neoliberal, este debate em tomo da diminuição do tamanho do Estado e da

necessidade de focalizar as políticas públicas, ainda que com relativo atraso no Brasil,

teve impactos marcantes no desenho das políticas sociais e na definição de papéis entre

os setores privado e público.

A partir da atuação de um conjunto de forças no interior da sociedade brasileira,

foram se constituindo, gradativame.nte, as políticas públicas de emprego, sem que se

obtivesse, até o momento, uma coordenação sistêmica destes instrumentos. Houve,

claramente, avanços na criação de arranjos institucionais facilitadores desta estratégia - a

criação do Codefat, no âmbito federal, e das comissões estaduais e municipais de

emprego são exemplos claros - mas não se pode dizer, até o momento, que tenham sido

capazes de conferir organicidade às políticas públicas de emprego implementadas nos

últimos vinte anos, de modo a configurar um sistema público de emprego. Aprofundar esta

questão é a meta geral desta dissertação.

Como sistema público de emprego entende-se o arcabouço institucional que

articula instrumentos e ações voltados à cadeia de emprego. Na análise que segue serão

focalizados quatro tipos de instrumentos de implantação da política pública de emprego: o

programa de seguro-desemprego, o programa de intermediação de mão-de-obra, o

programa de qualificação profissional e programas de geração de emprego e renda, todos

concebidos em âmbito federal, ainda que os dois últimos sejam implementados de forma

descentralizada.
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A restrição da análise a estes instrumentos decorre da necessidade de delimitar o

espaço de estudo do objeto em questão. Não se desconhece, porém, que uma série de

iniciativas direcionadas à formulação de estratégias de combate ao desemprego esteja

sendo desenvolvida por governos estaduais e municipais ou por organismos públicos não

estatais, como centrais sindicais e entidades patronais, possibilitando identificar que o

tema tem conquistado espaço na agenda pública brasileira e merece estudos mais

aprofundados.

Deve-se observar, de antemão, que o objeto desta dissertação não consiste na

avaliação da efetividade das políticas públicas no combate ao desemprego, mas na

análise da capacidade de articulação entre os diversos segmentos sociais envolvidos na

formulação e implementação da política pública de emprego, bem como na análise da

integração e coordenação das ações direcionadas ao mercado de trabalho. Assim, a

relevância do tema recai sobre os arranjos institucionais utilizados e a capacidade dos

gestores da política em envolver os demais atores na articulação de um sistema capaz de

atender o público-alvo prioritário e, simultaneamente, integrar os diversos interesses dos

segmentos sociais envolvidos na implementação do programa. Ainda que a questão

relativa à capacidade das políticas de emprego (ativas ou passivas) atuarem sobre a

problemática do desemprego permeie o texto e sirva como pano de fundo ao tema aqui

tratado, não pode ser considerada como aspecto central deste estudo.

o texto está organizado da seguinte maneira: no primeiro capítulo, apresenta-se

uma sistematização do debate acerca da política pública, destacando-se prioritariamente

as suas diversas formas e as peculiaridades afeitas ao caso brasileiro. Adicionalmente,

trabalham-se os conceitos de sistema, em um sentido amplo, para depois restringir-se a

análise sobre os aspectos característicos de um sistema público de emprego.

A seguir, identifica-se, a partir de quatro casos representativos dos tipos de

atuação pública na área de emprego no cenário internacional, a trajetória das políticas

públicas de emprego e a situação atual do debate em torno das mesmas. São analisadas,

mais detidamente, as experiências de quatro países desenvolvidos - Estados Unidos,

Espanha, Canadá e Alemanha - a fim de identificar diferentes modelos de implementação

de sistemas públicos de emprego. A análise das políticas de emprego nos países

selecionados será focada nos aspectos concernentes à forma de financiamento das

mesmas, ao alcance das políticas e ao grau de descentralização das decisões e

9



operacionalização dos sistemas, bem como ao grau de articulação entre os diversos

instrumentos de políticas de emprego nestes países.

Este capítulo introduz e contextualiza a discussão feita a seguir, a respeito do

processo de implementação do conjunto de políticas públicas de emprego no Brasil.

Analisar a trajetória da relação entre Estado e sociedade no Brasil e a participação

dos grupos sociais na definição da agenda pública é pressuposto para a análise das

políticas públicas de emprego. Ainda que se observem peculiaridades no caso das

políticas de emprego, as questões subjacentes ao modelo de funcionamento das

instituições que participam da definição e implementação destas integram-se em um

conjunto mais amplo de relações entre Estado e sociedade. No mundo todo, esta relação

tem sofrido profundas modificações nos últimos 20 anos, com o processo de globalização

e de crise fiscal e financeira dos Estados nacionais. Para os países latino-americanos, em

especial o Brasil, a crise do paradigma do Estado de Bem-Estar Social nos países

desenvolvidos, associada ao agravamento das questões sociais, colocaram novos

desafios à forma de organizar as relações entre Estado e sociedade civil. Neste contexto,

a avaliação de políticas públicas tem especial relevância, uma vez que permite elucidar

não só a relação de causalidade entre os instrumentos adotados e os custos a eles

associados ao resultado da política, mas também a avaliação dos processos de decisão e

de execução das ações públicas, de modo a explicitar em que medida estes instrumentos

contribuem para a atividade política da sociedade civil envolvida tanto na formulação

quanto na implementação da política pública.

No capítulo 4, o foco está direcionado ao estudo do processo de implementação

da programa de formação profissional no Estado de São Paulo, identificando, a partir da

análise de um caso específico, quais os limites e possibilidades impostos à articulação

entre atores e instrumentos para a consolidação de um conjunto de práticas e políticas,

que se poderia nomear de sistema público de emprego. Nas considerações finais,

apresenta-se um balanço sobre os principais avanços e limites na constituição de um

sistema público de emprego.
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Capítulo 1

Políticas públicas: novos atores, novos cenários
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"O futuro da terra só pode ser objeto de uma aposta; ou, para quem não
se contenta com uma aposta, e acredita que isso esteja em nossas mãos,
ou pretenda agir como se estivesse em nossas mãos, de um empenho".
(Norberto Bobbio, Tempo de Memória)

Esta dissertação trata dos limites e possibilidades impostos à articulação de um

conjunto de políticas públicas de emprego. Não apenas se analisa a capacidade do gestor

público em articular as ações voltadas para o mercado de trabalho, mas também a

existência de articulação entre os diversos atores sociais que participam da formulação e

implementação das políticas públicas de emprego, visto que na área do mercado de

trabalho, assim como nas demais áreas sociais, encontra-se uma tendência à

descentralização da gestão e à participação da sociedade no processo decisório e na

implementação das ações públicas.

Para que se compreenda a análise posteriormente elaborada, faz-se necessário

introduzir o debate acerca do conceito de políticas públicas - em especial as políticas

públicas de emprego - e de sistema, uma vez que o objetivo deste estudo reside na

identificação do processo de configuração de um sistema público de emprego no Brasil.

1.1 POLÍTICAS PÚBLICAS OU ESTADO EM AÇÃO

Política pública é um conceito, como outros tantos nas ciências sociais, de difícil

definição. A princípio, qualquer intervenção do Estado pode ser considerada uma política

pública. Entre os autores que tratam do tema, pode-se observar a utilização do termo

Estado em ação, ou ação do Estado, como sinônimo de políticas públicas (O'DONELL,

1992; FARAH, 1997). Se o conceito de políticas públicas encontra-se fortemente

vinculado à idéia de atuação e intervenção do Estado, o termo política apresenta distintos

significados. Para WEBER, política pode ser definida como qualquer tipo de liderança

independente da ação'.

1 Conforme define WEBER, em seu ensaio" A política como vocação".
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Na sua origem, o termo política advém de polis, que se refere à cidade, ao urbano,

civil, público e até mesmo sociável ou social (808810, Dicionário de Política, 1995). Na

definição clássica, o termo política encontrava-se associado ao estudo sobre a natureza,

funções e divisão do Estado.

'0 termo Polftica foi usado durante séculos para designar principalmente
obras dedicadas ao estudo daquela esfera de atividades humanas que se
refere de algum modo às coisas de Estado (...) Na época moderna, o
termo perdeu seu significado original (...) passando a ser comumente
usado para indicar a atividade ou conjunto de atividades que, de alguma
maneira, têm como termo de referência a pólis, ou seja, o Estado."
(BOBBIO, MATTEUCCI e PASQUINO, 1995)

Para a análise aqui empreendida o conceito de políticas públicas será

compreendido como ações do Estado direcionadas ao público, ou à coletividade, no

sentido moderno do termo Política, relacionado às atividades do Estado.

Ao relacionar políticas públicas ao Estado em ação, entra em cena a análise sobre

as características da intervenção estatal, que sofrem alterações, em função de sistemas

de governo vigentes e de relações estabelecidas entre Estado e sociedade, ou seja, as

características das ações do Estado encontram-se em permanente mudança, em

decorrência das alterações nas formas de governo e das relações entre Estado e

sociedade. No caso brasileiro, pode-se perceber a existência de três fases distintas

quanto às características da intervenção do Estado na área social, no período recente: a

que antecede o processo de democratização de meados da década de 80; em seguida, a

fase de descentralização e participação social, a partir de meados dos anos 80, e

posteriormente uma outra fase, marcada pela crise fiscal e financeira do Estado (FARAH,

1997).

o padrão anterior de intervenção do Estado, vigente até início da década de 80,

encontrava-se pautado nos seguintes aspectos: centralização decisória na esfera federal;

padrão verticalizado de tomada de decisões e gestão; padrão administrativo baseado na

burocratização de procedimentos; penetração de interesses privados na estrutura estatal;

exclusão da sociedade civil no processo decisório; fragmentação institucional; práticas

13



clientelísticas do Estado; impermeabilidade das políticas e agências estatais ao cidadão e

ausência de controle social sobre as ações".

A partir do processo de democratização, em meados da década de 80, observou-

se significativa mudança na ação do Estado, consubstanciada em mudanças no processo

decisório - com maior participação dos cidadãos na formulação das políticas públicas e

maior descentralização decisória nas demais esferas de governo - no conteúdo das

políticas públicas, no processo de implementação das ações de Estado e na atuação das

agências públicas, introduzindo-se novos processos e novas formas de gestão

(O'DONELL, 1992).

No entanto, a reforma na ação estatal impulsionada pelo processo de abertura

democrática, ficou condicionada, a partir do final dos anos 80, à crise de financiamento do

Estado, tal como analisa FARAH (1997):

"Num segundo momento, a escassez de recursos passou a ser uma
questão central, ao limitar a capacidade de investimento do Estado,
afetando também sua capacidade de resposta às demandas crescentes
na área social. Assim, ao lado da preocupação com a democratização dos
processos e com a eqüidade dos resultados, foram introduzidas na
agenda preocupações com a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação
estatal, assim como a qualidade dos serviços públicos". (p.8)

Através desta breve apresentação sobre os padrões de ações do Estado,

relacionados a distintos momentos históricos no Brasil, pode-se perceber que não apenas

o conteúdo, mas também a forma de implementação e decisão acerca das políticas

públicas apresentam uma dinâmica estreitamente relacionada ao sistema de governo e às

relações entre Estado e sociedade.

Um outro recorte analítico no estudo sobre políticas públicas refere-se ao conjunto

de determinantes das ações de Estado. REIS (1976), resumindo a bibliografia do período

50-70, quando houve uma expansão da discussão sobre políticas públicas, identificou

duas orientações básicas quanto a estes determinantes, ambas considerando políticas

públicas como variáveis dependentes de um conjunto de atributos previamente definidos.

As orientações divergem, porém, quanto ao conjunto de atributos determinantes das

ações. A posição externalista considera que são os fatores situados fora das fronteiras

2 Tal como sistematizado por FARAH (1997), a partir de AURELIANO e DRAIBE (1989) e DRAIBE
·1

(1992).
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governamentais que têm a capacidade de determinar a forma e conteúdo das políticas

públicas. O autor identifica três variantes desta posição: a abordagem elitista, segundo a

qual modificações nas atitudes ou comportamentos das elites implicam alterações nas

ações de Estado, uma vez que as elites refletem a composição da sociedade e sua

configuração de poder; a abordagem de grupos, cuja ênfase recai sobre os processos

de mobilização, articulação e confrontação de grupos de interesse; e a abordagem

ecológica, ou 'modelo de recursos' que indica a necessidade de reconhecer as

características ambientais como fatores determinantes das políticas públicas. Em

contraposição a estas vertentes, encontra-se a posição internalista, segundo a qual os

fatores determinantes das políticas públicas constituem-se em um conjunto de

características do próprio aparato governamental e não do meio ambiente em um sentido

mais amplo (REIS, 1976, p. 242-43).

No entanto, salienta o autor, as duas posições não são mutuamente exclusivas.

Cada uma das orientações não considera a possibilidade de feedback, ou seja, a

possibilidade das políticas alterarem o meio ambiente - a composição social, a posição

dos grupos de interesse e as condições ecológicas - e o próprio aparato governamental.

Assim , para a análise mais abrangente sobre as políticas públicas, deve-se fazer um

esforço de integração entre as duas posições, considerando a dinâmica do processo de

mudança na política pública e desta nas condições ambientais e no próprio aparato

estatal.

o grau de participação da coletividade na formulação e implementação da política,

assim como o grau de transparência e de publicidade das ações públicas encontram-se

estreitamente vinculados a fatores internos sob os quais são definidas e implementadas

essas políticas e também a movimentos externos, ou seja, às mudanças ambientais, cujo

reflexo mais importante no período recente pode ser encontrado no processo de

globalização e na, rediscussão em âmbito mundial das relações entre os Estados

nacionais e a sociedade civil.

Ainda que as políticas públicas sejam decididas no âmbito do Estado, mesmo que

com maior abertura à participação dos atores sociais no período recente, a sua origem'

encontra-se nas necessidades e demandas dos cidadãos. Essas demandas coletivas,

quando defendidas por grupos sociais podem configurar-se - e isso deriva da capacidade

destes grupos em organizar-se socialmente e da permeabilidade do aparato estatal para
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captar essas demandas - em fundamentos da política pública. Quando ocorre esse

movimento de transformação de demandas de grupos sociais em questões relativas ao

Estado, pode-se dizer que determinada questão entrou na agenda pública ou na arena

política. Em SABATIER e JENKINS-SMITH (1993), encontra-se uma série de exemplos,

dentre os quais vale mencionar o que se refere ao processo de discussão em tomo da

questão do controle à poluição nos Estados Unidos. Na década de 50, iniciou-se o debate

acerca da qualidade atmosférica e da necessidade de ação pública para controlar a

poluição. No entanto, apenas em meados de 70, a questão ganhou destaque e passou a

integrar a pauta de atuação do Govemo Federal norte-americano. Desde então, tem-se

ampliado o espaço de ação pública no combate à emissão de poluentes (p. 13 e 14).

Para a análise da formação e implementação de políticas públicas, usualmente,

utiliza-se o recurso de dividir o processo em quatro etapas" ou fases: a formação da

agenda pública, a formulação da política pública, a implementação e avaliação dos

resultados da ação.

A fase de elaboração da agenda é marcada pela defesa de interesses políticos de

grupos distintos relacionados à questão em pauta. Essa é uma fase em que a disputa

caracteriza-se como essencialmente polí1ica:

"Uma opção de política pública feita na arena governamental sempre
reflete a vitória de um grupo polftico sobre os outros. O impacto dessa
opção beneficia um segmento comunitário em detrimento de outros. Todo
o refinamento técnico e racional utilizado na análise e formulação de uma
política pública jamais servirá como instrumento para resolver divergência
de valores e conflitos existentes entre individuos e grupos de uma
comunidade. Além do mais, a análise racional pode ser um meio
(freqüentemente, o é) para fundamentar opções políticas já realizadas e,
portanto, assim, angariar elementos para justificar as razões pelas quais
valores de um grupo devam prevalecer sobre outros." (MOTTA, 1990, p.
225-26).

o ingresso de uma questão na agenda pública pode também advir da emergência

de uma situação crítica, que requer uma atuação govemamental imediata, tal como ações

sobre os efeitos de inundações, secas, poluição, entre outros. Uma outra via de ingresso

decorre do debate público acerca de determinada questão. Nesses casos, os assuntos

são colocados na agenda através de grupos organizados que pressionam organismos

3 Para uma crítica a este método de análise, que divide o processo de política pública em etapas ou
estágios, ver SABATIER e JENKlNS-SMITH, 1993.
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governamentais envolvidos com a questão. Uma das formas de pressão exercida por

estes grupos decorre da utilização da mídia e de outros veículos de comunicação para

convencer o público de que tal assunto deve compor a agenda públíca. Não só os fatores

internos podem influenciar a agenda pública, mas também instituições e atores
•

internacionais exercem influência sobre a pauta pública de um país (WILSON, 2000, p.

49). Dessa forma, a mobilização e articulação de grupos de interesse, assim como a

atuação das elites e mesmo do aparato estatal podem influenciar a entrada de

determinada questão na agenda pública.

No momento em que se dá o debate em torno da relevância de determinado

problema, das necessidades e demandas de grupos sociais específicos, deve-se atentar

para a influência das relações entre Estado e sociedade civil na definição do escopo das

políticas públicas. A capacidade de criar um conjunto de políticas públicas que respondam

às necessidades da. coletividade e que atuem coordenadas em um sistema lógico e

organizado vincula-se, estreitamente, à capacidade de articulação entre o Estado e as

várias forças - antagônicas, muitas vezes - que interagem no interior da sociedade civil.

Ao tratar-se de sociedade civil, utiliza-se aqui o conceito próximo à definição de

GRAMSCI4, segundo o qual a sociedade civil constitui-se no espaço de debate público

entre projetos sociais concorrentes entre si na busca da consolidação de um projeto

hegemônico. No entanto, não se pode considerar a sociedade civil como imediatamente

.política, uma vez que representa, muitas vezes, os particularismos, a defesa de interesses

egoístas e parciais de grupos sociais. Para que ela alcance sua dimensão política, é

necessário que a atividade política seja exercida no interior da sociedade civil, vinculando-

se ao espaço público democrático e exercendo seu papel de definição das demandas e

dos projetos coletivos.

Através do desenvolvimento de uma abordagem alternativa ao estudo das políticas

públicas, SABATIER e JENKINS-SMITH (1993) apresentaram um modelo para explicar as

interações entre as diferentes coalizões na definição e implementação das políticas

públicas. No modelo, pode-se observar que o debate político pressupõe não apenas o

4 Em Quaderni dei Carcere, 1977, vol. 1 e 2.
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questionamento acerca de como enfrentar o problema, mas também a gravidade do

mesmo.

Deve-se considerar, no entanto, que a interferência das coalizões na definição e

no desenho das políticas públicas não está relacionada a grupos fragmentados e

defensores de interesses privados, mas a grupos ou atores sociais que compartilham do

mesmo sistema básico de crenças (objetivos da política, relações causais e outras

percepções) e que procuram interferir nas regras da política, na alocação de recursos, no

processo decisório dos formuladores de política, no sentido de alcançar objetivos comuns

ao grupo. Neste sentido, o conceito aproxima-se de parceria duradoura, em contraposição

à idéia de aliança temporária.

A partir do esquema apresentado a seguir, pode-se observar que o debate público

entre as diversas coalizões ocorre não apenas no processo de discussão sobre a

importância do tema, da relevância da questão para adentrar a agenda pública, mas

também em tomo das causas e formas de solucionar os problemas, que se traduz na

forma de implementação das políticas públicas. Esse modelo, no entanto, pressupõe uma

sociedade civil politizada, apta a discutir os efeitos de suas demandas e de suas

formulações na esfera pública.

O modelo de definição e implementação de políticas públicas apresentado permite

identificar, de forma simplificada, as disputas entre duas coalizões no processo de

transformação de determinada questão em objeto de ação pública. Em um primeiro

momento, o debate se dá em tomo da gravidade do problema. Determinada coalizão (A),

ao identificar o problema, busca recursos e apoio político para identificar as suas causas.

Caso seja bem sucedida no convencimento sobre a relevância da questão, a coalizão A

propõe uma ação pública destinada a resolver o problema identificado. A partir deste

momento, entra em cena um outro grupo (8), que pode adotar postura favorável ou não à

proposição da política. Quando a coalizão 8 posiciona-se contrariamente à política

proposta por A, ocorre um debate acerca da seriedade do problema, ou se houver

concordância sobre a sua importância, trava-se um debate analítico sobre as causas do

problema e a eficácia ou os custos das ações destinadas a corrigi-lo. Após um intenso

processo de discussão, o resultado pode ser de consenso ou dissenso sobre a política a

ser aplicada. Quando não se chega a um consenso, o resultado é que as duas coalizões
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buscam expandir a base de apoio político às suas propostas, para retomarem ao

processo de definição da política.

Tabela 1.1 Esquema de definição e implementação da política pública - ACF
(Advocacy coalition framework)

Resultados Ações da Coalizão A Debate Político Ações da Coalizão B Resultados
Percebe o problema;

Procura recursos para
identificar causas e para

obter apoio oolítico
Sai do sistema +--Se falha Se bem

sucedido
-l-

Propõe política 1 p/ Algum efeito
enfrentar causa 1 ~ adverso na coalizão

8?
Aciona política +-- +-- +-- Se não Se sim Procura recursos

1 ~ técnicos e políticos
Se bem Se falha Sai do sistema

sucedida ~
-l-

Pesquisa para: Análise para:
Defender a evidência Debate Desafiar os dados
sobre a seriedade do analítico relativos a seriedade do

problema; problema
Defender importância da Desafiar a evidência para
causa 1 e questionar a causa 1 e/ou identifica

causa 2; outra causa (2, p.ex.)
Defender eficácia e Contestar eficácia ou
custos da política 1 custos da política 1

Há consenso sobre
a polftica a ser

aplicada?
Programa +-- +-- +-- Se sim Se não

entra em ação -l-
Há um consenso

sobre a seriedade
do problema e de

suas causas?
Cada coalizão Desenvolvimen

buscará to de um
expandir a +-- +-- +-- +-- Se sim Se não ~ ~ ~ ~ programa

fonte de apoio governamental
político à sua com forte

proposta conteúdo de
pesquisa e

pequena forca

Fonte: Sabatier e Jenkins-Smith, 1993, p.46

Assim, ao analisar-se a política pública ou um conjunto de ações do Estado, está

no centro da questão a relação que se estabelece entre Estado e sociedade civil. E como

esta relação encontra-se associada ao modelo de gestão do Estado e de participação da

sociedade civil nos assuntos públicos, far-se-á um breve estudo sobre estas relações,
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especialmente focadas no caso brasileiro, para que se compreenda quem são os atores

que participam da definição das ações públicas e a forma de participação. Estas questões

incluem-se no debate sobre as relações entre Estado e sociedade e, ainda que este seja

um tema que mereça um estudo à parte, pela sua magnitude, aqui será apresentada uma

discussão acerca das diversas facetas dos problemas relacionados à atuação da

sociedade civil na delimitação de necessidades e demandas a serem atendidas pelo

Estado.

Primeiramente, deve-se tratar de discutir qual o papel da sociedade civil na

definição do escopo das políticas públicas, ou seja, na transformação de demandas e

necessidades coletivas em fundamentos de políticas públicas. Para que a sociedade civil

integre o espaço público, faz-se necessário que não seja o espaço de representação e

defesa de interesses particulares e egoístas, mas que seja um espaço de disputa por

projetos políticos que se chocam e concorrem entre si, na direção da construção de um

projeto para a coletividade. Este conceito de sociedade civil foi bem compreendido por

NOGUEIRA (1999), que a define com "um espaço de organização das subjetividades, no

qual pode-se dar a elevação política dos interesses econômico-corporativos ou, em outros

termos, a passagem dos interesses do plano 'egoístico' para o plano 'ético-político' (p.

81).

Como tem sido, no contexto brasileiro, a interação entre sociedade civil e Estado?

Quais são os determinantes desta relação e quais as perspectivas futuras? Essas são

questões que, sem dúvida, devem permear este trabalho, uma vez que se trata de um

tema de grande relevância para o estudo de qualquer política pública, mas que ganha

contornos específicos em função do desenho atual das instituições e dos instrumentos

relacionados às políticas públicas de emprego, no Brasil.

1.1.1 O ESTADO EM AÇÃO NO BRASIL

A relação Estado-sociedade nos países latino-americanos e no Brasil,

especificamente, guarda profundas diferenças em relação aos países desenvolvidos. Os

condicionantes destes processos diferenciados encontram-se no processo de formação

do Estado e das sociedades nestes diversos países. Ainda que as origens das diferenças

remontem a um passado longínquo - desde a época da colonização hispano-ibérica dos
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países sul-americanos - a análise aqui empreendida deter-se-á sobre a trajetória mais

recente das relações entre Estado e sociedade.

SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA, analisando os traços característicos da

sociedade brasileira, em 1936, apontava para a dificuldade em delimitar os espaços

público e privado:

"A entidade privada precede sempre, neles {nos indivíduos}, a entidade
pública. A nostalgia dessa organização compacta, única e intransferível,
onde prevalecem necessariamente as preferências fundadas em laços
afetivos, não podia deixar de marcar nossa sociedade, nossa vida pública,
todas as nossas atividades (...) O resultado era predominarem, em toda a
vida social, sentimentos próprios à comunidade doméstica, naturalmente
particularista e antipolftica, uma invasão do público pelo privado, do
Estado pela temltts". (BUARQUE de HOLANDA, 1995, p.82)

Este traço marcante da sociedade brasileira revela um aspecto bastante particular

da forma como se deu a constituição do Estado e do aparelho burocrático no Brasil. A

dissociação entre as esferas pública e privada ou o domínio da lógica privada e da defesa

de interesses particulares sobre o interesse coletivo revelam-se como traços marcantes

não só das organizações estatais como também das demais instâncias de representação

política, sejam os movimentos sociais, os sindicatos ou as ONGs.

No entanto, não se pode dizer que o cenário permaneceu estático desde sempre.

No interior dos movimentos sociais e mesmo na estrutura organizacional do Estado,

observou-se uma dinâmica de mudanças nos processos decisórios, na forma de conduta

dos gestores, nos canais de participação social, que não pode ser negligenciada. Os

fatores políticos, culturais, internos e externos, em grande medida, atuaram no sentido de

modificar as estruturas políticas e sociais no país.

O importante a reter é que essas peculiaridades na conformação da sociedade e

do Estado no Brasil guardam diferenças marcantes em relação aos países de capitalismo

avançado. E esses determinantes influenciaram e influenciam a forma como a dinâmica

externa interfere no modo de reação não apenas dos movimentos sociais, mas do próprio

Estado brasileiro ao novo contexto mundial.

Um outro aspecto marcante na diferenciação entre países capitalistas avançados e

os países latino-americanos, a partir da segunda metade deste século, pode ser traduzido

como o processo de modernização conservadora adotado pelos países latino-americanos

na implementação do modelo nacional-desenvolvimentista. Os países capitalistas
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avançados adotaram políticas de orientação Keynesiana e consolidaram o welfare state,

através de um sistema amplo e coordenado de políticas públicas de cunho universalista e

redistributivo. Nas economias latino-americanas, observou-se, igualmente, um período de

forte intervenção do Estado na economia, mas com um caráter bastante distinto. O

modelo aplicado nos países latino-americanos, especialmente após o segundo pós-

guerra, caracterizou-se por um processo de modernização acelerada das estruturas

econômicas, mas que não se fez acompanhar de um processo de modernização das

instituições de representação da sociedade.

FlORI (1995) sintetiza apropriadamente a fragilidade das instituições de

representação brasileiras neste período:

"A resposta conservadora a esse novo desafio teve várias faces, mas
apresentou um denominador comum constante: o autoritarismo. Fosse ele
explicito como nos anos 30 e depois nos anos 60, ou assumisse as formas
da coopfação e do populismo, as quais impediram, nos 'anos
democráticos, a consolidação de instituições representativas sólidas e
eficazes (...) O pacto conservador que sustentou o Estado
desenvolvimentista no Brasil não computou a participação democrática em
nenhuma de suas formas, e jamais patrocinou, por conseqüência, a
instituicionalização de estruturas que pudesses dar conta das pressões
pela ampliação da cidadania polftica e social" (p. 145),

Nas décadas de 50 a 70, observou-se um processo de acelerado crescimento

econômico e de transformação da sociedade, com aumento do grau de urbanização e de

industrialização das economias latino-americanas. De países estruturalmente agrícolas

emergiram economias industriais, que se desenvolviam com rápido grau de absorção da

população que migrava do campo para as cidades. No entanto, essas mudanças no

aspecto econômico e social não tiveram contrapartida equivalente quando se analisa o

sistema de relações entre Estado e as camadas sociais emergentes (trabalhadores

urbanos, campesinato, classes médias). O que se tornou conhecido como processo de

modernização conservadora" significou a incorporação de novos demandas dos

representantes do capital industrial nacional e internacional, sem que houvesse uma

ruptura com práticas e estruturas políticas e socias de fases anteriores, especialmente

com a estrutura oligárquica agrária.

5 Dentre a vasta bibliografia sobre o tema, optou-se por destacar SANTOS (1979), FlORI (1995),
NOGUEIRA (1998) e TELLES (1994),
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o pacto conservador - ou a aliança conservadora entre as elites e a

tecnoburocracia - responsável pela condução do processo de modernização econômica e

social, no Brasil, optou por uma estratégia que propiciasse a acomodação de interesses

entre as classes dominantes, fossem elas representantes das oligarquias agrárias ou do

capital industrial nacional e internacional, rejeitando a incorporação e a mobilização

popular como forma de sustentação política. Para viabilizar politicamente esta estratégia,

durante a maior parte da fase desenvolvimentista, a estratégia de ação do pacto

conservador teve um componente que limitou a possibilidade de participação

democrática, de expressão política de um novo projeto coletivo das massas urbanas que

se adensavam: o autoritarismo. Essa estratégia do pacto social conservador, ao rejeitar a

participação democrática e a ampliação da cidadania trouxe como conseqüência o

descompasso entre a modernização econômica e social e as formas de representação

política. (FlORI, 1995, p. 145)

Na mesma linha de argumento, o Estado autoritário foi forte para coibir a

representação das demandas dos movimentos sociais e urbanos, mas ao mesmo tempo

mostrou-se frágil para limitar a atuação dos interesses privados das oligarquias atrasadas

ou dos capitalistas industriais na definição das estratégias de ações públicas durante todo

o período conhecido como nacional-desenvolvimentismo. Essa estratégia trouxe como

conseqüência uma forma de representação de interesses fragmentados, "uma multidão

de interesses particulares, com o que se generalizaram inúmeras 'agregações inferiores',

contrapostas a agregações de natureza mais propriamente política e associadas"

(NOGUEIRA, 1999, p. 82).

Assim, quando se deu a crise de paradigma do welfare state, desencadeada pelos

países desenvolvidos a partir de meados da década de 70, a crise fiscal e financeira que

afetou os Estados nacionais sobrepôs-se à crise política de representação do Estado e ao

agravamento da situação de desigualdade econômica e social nestes países.

No interior da sociedade civil, posta à margem no Brasil, durante todo o período

autoritário e mesmo nos intervalos democráticos, de uma participação ativa na definição

da agenda pública nacional, surge, na década de 70, uma intensa movimentação, a partir

do fortalecimento dos movimentos populares e da atuação destes como formuladores de

projetos alternativos e coletivos. Nessa fase, que alguns autores interpretam como a

"emergência heróica" dos movimentos sociais, ressaltam-se de forma geral o
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espontaneísmo e a autonomia desses movimentos, uma vez que passaram a ocupar um

vazio de representação política da sociedade, em função do bloqueio imposto pela

ditadura aos canais usualmente estabelecidos (CARDOSO, 1994, p. 82).

Quando se inicia, a partir de meados da década de 80, o processo de

democratização no Brasil, a sociedade civil passa a se relacionar com o Estado ou com

as agências estatais de forma institucionalizada. Muitas estruturas de governo abriram

espaços de comunicação entre a sociedade civil e a organização estatal, através da

criação de conselhos, de representações dentro dos movimentos, de câmaras setoriais ou

regionais. Houve, conforme analisa CARDOSO (1994), ainda que não generalizadamente,

uma tendência à abertura de espaço para que a sociedade civil retomasse o seu papel de

lo cus de definição e debates de idéias e projetos coletivos.

No entanto, a dinâmica imposta pela ascensão do projeto neoliberal, que trouxe

em seu bojo a defesa da redução da esfera estatal e a priorização dos interesses privados

sobre o interesse público e coletivo, colocou novos entraves ao fortalecimento da

sociedade civil como espaço de representação e luta política por projetos coletivos.

Ou seja, um movimento observado em âmbito mundial combinou-se a uma frágil

estrutura interna das representações sociais e políticas brasileiras, ocasionando a

continuidade de um processo de distanciamento entre Estado e sociedade. Isto

comprometeu a capacidade de articulação de interesses em torno da construção de um

conjunto de instrumentos coordenados e destinados ao atendimento das demandas

acumuladas durante um longo período de exclusão, associadas às novas demandas

colocadas pelo agravamento das desigualdades sociais, a partir da crise dos anos 80 e 90

(FARAH, 1997). Nos países latino-americanos, em especial no caso brasileiro,

comprometeu-se tanto a organização das demandas, em função da fragmentação e da

particularização de interesses, como a capacidade de que o Estado, fragilizado pelas

questões relativas à capacidade de financiamento, pudesse responder às necessidades

colocadas pela sociedade.

Ao longo desse processo de dissociação entre sociedade civil e política, não se

pode desconsiderar que tenha havido uma dinâmica interna na sociedade civil, no sentido

de organizar demandas e de se fazer representar no espaço público. Não se trata, aqui,

de anular o dinamismo de alguns movimentos sociais - mesmo durante a fase de
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ditaduras militares e civis. O exemplo mais típico desse dinamismo da sociedade civil

pode ser encontrado no que se denominou de novo sindicalismo, originado na década de

70, a partir da organização de trabalhadores do setor industrial, especialmente localizados

no ABC paulista, com a proposta de discutir um projeto social para o Brasil". Mais

recentemente, o Movimento dos Sem Terra', também mostrou-se como uma organização

coletiva capaz de interferir na definição de demandas coletivas, colocando novos temas

para a agenda pública brasileira.

No entanto, esses casos e outros aqui não mencionados, mas que evidenciam

algum movimento da sociedade civil no sentido de proposição de ações políticas, não

permitem que se refute a tese segundo a qual a organização do Estado brasileiro não

estivesse orientada para a promoção da ampliação dos espaços de participação

democrática. Mais recentemente, a partir de meados da década de 80, o processo de

abertura democrática possibilitou novas formas de organização das lutas sociais. No

entanto, neste mesmo período, intensificou-se o debate acerca da necessidade de

redimensionar o Estado, visto que ganhou força a idéia de ineficiência e ineficácia das

ações estatais, propugnada pelos defensores do projeto neoliberal.

Diante do fenômeno da globalização e da emergência do Consenso de

Washington, observou-se a tendência de polarizar, no plano teórico, as concepções

acerca do papel do Estado Nacional na nova ordem mundial. De um lado, encontram-se

aqueles que enfatizam as variáveis externas como determinantes da atuação dos

governos nacionais. Essa visão tende a encarar a agenda pública nacional como mero

reflexo dos processos que ocorrem fora dos limites nacionais. De outro, os que privilegiam

os fatores internos, admitindo total autonomia dos Estados nacionais frente ao processo

de globalização. Entre os dois pólos reducionistas, pode-se encontrar uma forma de

analisar o processo que considere os fatores externos como relevantes para a definição

da agenda pública nacional, mas que possibilite analisar que as reações políticas

nacionais podem impor traços distintos ao processo de decisão e de implementação de

políticas públicas no âmbito nacional. Dessa forma, estar-se-ia integrando as duas visões,

6 A esse respeito, ver RODRIGUES (1990) e ABRAMO (1988).

7 Para uma análise do Movimento dos Sem Terra (MST), ver RODRIGUES (1997).
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de forma a não privilegiar apenas uma delas na determinação da forma e atuação dos

Estados nacionais sob o processo de globalização (DINIZ, 1992, p. 92).

Como forma de resposta a esse novo padrão de organizações das relações em

nível mundial, a estratégia adotada pelo Estado nacional pode tomar duas direções, a

depender da opção política do Estado em questão: o fortalecimento das estruturas

tecnocráticas de poder, a fim de racionalizar a ação do Estado, ou a incorporação da

esfera política às ações estatais. A primeira baseia-se no diagnóstico de incapacidade do

Estado em articular os interesses e garantir o atendimento das demandas sociais e é

defendida tanto pela abordagem neoliberal como pela abordagem da escolha racional e

institucionalista. Segundo seus defensores, essa estratégia proporcionaria maior

eficiência na ação pública. A outra alternativa para reformular a gestão pública consistiria

em incorporar a esfera política às ações estatais, através de maior participação da

sociedade civil, do fortalecimento dos mecanismos de accountability e de transparência

nos processos decisórios e na prestação de contas. Esta última opção considera que o

fortalecimento das estruturas democráticas e de participação social e a eficiência no uso

do recurso público podem garantir uma ação estatal mais eficaz do que aquela resultante

de estruturas insulares de tecnocratas munidos de poder discricionário.

Até aqui a análise esteve centrada na fase de incorporação de temas sociais na

agenda pública, porém não apenas na fase de definição das demandas e de incorporação

destas à agenda pública, mas também na etapa de formulação da política, observa-se um

amplo processo de disputa por espaço dos diversos grupos sociais na arena política. É

nesta etapa que são definidas as metas da ação pública, os agentes sociais envolvidos no

processo, a forma de financiamento, a distribuição de recursos. Assim é nesse momento

que os grupos e as coalizões agem em defesa de seus interesses, criando um ambiente

de disputa não só por recursos mas também por definir o modelo de funcionamento das

políticas públicas em questão.

1. 2 DEFININDO O CONCEITO DE SISTEMA

o segundo conceito a ser trabalhado neste estudo também revela-se como

integrante do grupo de difícil definição, ainda que pese o fato de estar incorporado na

linguagem cotidiana, com significado próximo ao que se pretende utilizar para fins desta

análise. No dicionário, encontram-se as seguintes definições para o termo:
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Sistema pode ser definido como um conjunto de elementos, materiais ou
ideais, entre os quais se possa encontrar ou definir alguma relação.
Também pode ser a disposição das partes ou dos elementos de um todo,
coordenados entre si, e que funcionam com estrutura organizada ou a
reunião coordenada e lógica de principios ou idéias relacionadas de modo
que abranjam um campo de conhecimento ou, ainda, a reunião de
elementos naturais da mesma espécie, que constituem um conjunto
intimamente relacionado (Dicionário da Língua Portuguesa).

Assim, na definição usual do termo sistema, encontra-se a idéia de relação,

coordenação e de organização entre os elementos que o compõem. Ainda que essas

noções estejam subjacentes à análise empreendida sobre o sistema público de emprego,

faz-se necessário adentrar um pouco mais a discussão sobre sistema, para que se

compreenda quais os elementos e condições determinantes para a constituição de um

efetivo sistema que proporcione o atendimento integral ao trabalhador, para que este

possa se reintegrar à força de trabalho.

Na concepção mais geral acerca de sistema político, a expressão refere-se a

qualquer conjunto de instituições, grupos ou processos políticos caracterizados por um

certo grau de interdependência recíproca (808810, MATTEUCCI e PASQUINO, 1995)

A idéia subjacente a este conceito é de que o homem, como ser social, encontra-

se envolvido numa multiplicidade de relações, que possibilitam que ele condicione as

ações de seus semelhantes e seja por elas condicionadas. Assim, nos agrupamentos

sociais, encontram-se duas dimensões de análise: a dos indivíduos singulares e a das

relações entre os mesmos.

"Dai que, para ser observado adequadamente, qualquer agrupamento
social deva ser considerado sob um duplo aspecto: como uma constelação
de membros e como uma rede de relações interindividuais mais ou menos
complexa, ambas observáveis unitariamente em termos de sistema.
Assim, mesmo no que diz respeito à vida política, podemos observar, de
um lado, cada um dos protagonistas e cada uma das instituições de um
dado regime (análise parcialmente abrangente); mas, se desejarmos
saber, por outro lado, como e por que tais protagonistas e instituições se
influenciam reciprocamente (...) devemos olhar para o conjunto das
relações que ligam entre si as várias partes do agrupamento em questão
(análise sistêmica)". (URBANI,1995, in: BOBBIO, MATEUCCI E
PASQUINO, Dicionário de Politica)

Na abordagem da teoria de sistemas, nota-se a influência de dois grupos de

cientistas: o de origem norte-americana, tendo por representante mais significativo,

8ertalanffy, um biólogo estudioso das relações entre organismos vivos, autor de Teoria

Geral dos Sistemas, publicado em 1968 e Boqdanov, também biólogo, mas de origem
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russa, que publicou um grande volume de obras, dentre as quais a mais significativa,

Tectologia: a ciência universal da organização, datada de 1912. O primeiro postulava que,

sendo a organização o caráter fundamental da coisa viva, lia investigação costumeira das

diversas partes e processos em separado não podiam fornecer-nos uma explicação

completa do fenômeno da vida"; na mesma linha de argumento, o autor russo considerava

a necessidade de estudar as formas de organização de forma global, como sistemas

integrados. (MOTTA e BRESSER PEREIRA, 1983).

Esses trabalhos, embora desenvolvidos em períodos e contextos históricos

distintos, exerceram grande influência no método de análise científico, não apenas entre

os biólogos, mas entre os analistas das demais áreas de conhecimento científico,

significando um novo modelo de investigação, passível de aplicação a outros sistemas

genéricos ou subsistemas.

'Para Bogdanov, os sistemas podiam ser maiores, iguais ou menores que
a soma de seus componentes, dependendo exclusivamente do nível de
organização do sistema, de suas atividades integradoras ou
desistegradoras (...) O nível de organização do sistema, tão importante
nesse tipo de visão, era em grande parte função de sua abertura, isto é,
de sua capacidade de receber a diversidade de insumos ambientais."
(MOTTA e BRESSER PEREIRA, 1983, p. 210)

Os autores, analisando a influência do trabalho de Bertalanffy, verificam a

disseminação do uso do método de análise sistêmica entre os cientistas das mais

distintas áreas", dentre as quais os téoricos das organizações norte-americanos. Assim,

para melhor compreender a influência do método de análise sistêmica, os autores

sistematizam o desenvolvimento de esquemas conceituais baseados na teoria geral dos

sistemas. A seguir, apresenta-se a tabela 1.2, que permite a visualização das distintas

fases de desenvolvimento do conceito, associando-as aos principais teóricos da teoria

das organizações.

8 Na cibernética, com Norbert Wiener; na área de ecossistemas, por Kenneth Boulding, na Psicologia
social, por J. G. Miller, conforme MOTTA e BRESSER PEREIRA, 1983.

28



Tabela 1. 2 Esquemas conceituais da teoria das organizações

Esquema conceitual Noção básica Composição da organização
1. Esquema de Tavistock Organização é vista como - Subsistema técnico, composto por demandas,
ou de Trist eRice um sistema sociotécnico implantação física e equipamentos, cuja

aberto. eficiência é apenas potencial;
- Subsistema social dotado de normas, aspirações

e valores, que transformam a eficiência potencial
em real

2. Esquema de Homas Conceito de sistema total, - Sistema externo: atividades, relações entre os
que inclui sistema externo membros do grupo, impostos pelo ambiente
e interno. flsico, cultural ou tecnológico;

- Sistema interno: relações sociais que se
estabelecem a partir do sistema externo e a ele
reagem.

3. Esquema de Michigan Organização é um Funcionamento harmõnico da organização depende
(Ann Arbor, Likert, Kahn, sistema aberto de grupos de suas funções administrativas e institucionais que
Katz, Wolfe, Quinn, (elos de ligação), ou coordenam o funcionamento de vários subsistemas
Rosenthal e Snoeck) conjunto de papéis ou de funções (Kahn, WOlfe, Quinn, Snoeck e Rosenthal)

normas e valores que se
sobrepõem e se ligam,
ultrapassando alguns as
fronteiras organizacionais
e relacionando-se como o
ambiente

Fonte: Motta e Bresser Pereira, 1983, p. 211.

O importante a reter, para fins deste estudo, é a complexidade do método de

análise sistêmica, que consiste na interpenetração entre várias formas de abordagens

(histórica, sociológica, político, econômico etc), para análise de sistemas complexos, que

envolvem a forma de funcionamento da máquina administrativa, as funções de Estado em

períodos determinados, as relações intra e inter-organizacionais nestes sistemas.

"Tal método terá seu caráter específico derivado da natureza particular da
administração enquanto processo de solução de problemas práticos
complexos que exigem levar em consideração, a 'um só tempo, fatores os
mais diversos, tais como políticos, econômicos, jurídicos etc..."
(JAMPOL'SKAJA, apud MOTTA e BRESSER PEREIRA, 1983, p. 211)

No foco específico de que trata este estudo, o sistema público de emprego, pode-

se notar a existência de relações complexas entre as instituições que dele participam.

Entretanto, seu grau de coordenação ainda está para ser determinado. O esquema abaixo

contribui para a identificação dos atores que participam da definição das políticas públicas

de emprego. Através dele, podem-se perceber tanto relações verticais (entre esferas de

governo e entre comissões de emprego), como relações horizontais (esferas de governo e

organizações não estatais).
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Tabela 1. 3 Esquema de representação das relações entre agências estatais e
demais atores envolvidos na política pública de emprego
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A partir deste esquema, é possível identificar uma série de inter-relações

existentes no âmbito institucional, o que evidencia a necessidade de estudar não apenas

as relações estabelecidas entre as agências estatais, mas as interligações entre estas e

os demais atores ou grupos sociais que interagem na formulação e implementação de

programas e políticas componentes do sistema.

Assim, um primeiro aspecto a ser analisado refere-se ao grau de integração entre

o conjunto de instrumentos voltados ao mercado de trabalho, a fim de verificar se

comportam-se como um conjunto fragmentado e desarticulado de ações, na forma de

programas e políticas apostos uns aos outros, sem que se configure uma integração entre

os mesmos ou, inversamente, se configuram um sistema coordenado e articulado de

programas e políticas.

Não obstante, deve-se analisar também o grau de articulação inter e intra grupos

sociais e as agências estatais no sentido de consubstanciarem uma rede organizacional,

direcionada ao mesmo sentido de ação.

Trabalhados os conceitos de políticas públicas e sistema, resta uma última

definição, relacionada ao conceito de políticas públicas de emprego. Esta tarefa não se

constitui das mais simples, visto que o debate em tomo das políticas públicas de emprego

envolva questões relacionadas ao que se constitua efetivamente em políticas de atuação

sobre as condições do mercado de trabalho. Assim, associada à dificuldade de definição

do espectro de atuação das políticas públicas, encontra-se uma adicional e específica à

área aqui estudada.

1. 3 As pOLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO

Como definir, então, as políticas públicas de emprego? Muitos autores consideram

o campo da atuação das políticas públicas de emprego como o mais difícil de ser

delimitado, devido ao fato de que praticamente tudo o que acontece na economia e na

sociedade acaba afetando a dinâmica do mercado de trabalho, bem como o número e o

tipo de empregos gerados. Assim, desde as políticas macroeconômicas gerais (política

cambial, monetária, comercial, fiscal) até políticas direcionadas a setores específicos da

atividade econômica e mesmo aquelas direcionadas à educação, habitação e bem-estar
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social podem incluir-se entre as ações que resultam em impactos no mercado de trabalho

(BARBOSA e MORETTO, 1998).

Não apenas políticas públicas interferem na determinação do nível de emprego,

mas também as negociações coletivas entre empresários e trabalhadores e o nível de

tecnologia utilizado no processo produtivo desempenham papel relevante na qualidade e

no volume de emprego de determinada economia.

No debate geral acerca do tema, duas correntes podem ser identificadas: de um

lado, os defensores da proposta Keynesiana de intervenção do Estado de forma mais

ampla na determinação do nível de emprego. Para esta linha de argumento, as variáveis

chaves para ampliar o espaço ocupacional correspondem ao nível de investimento e de

gasto público. Para a corrente ortodoxa, no entanto, as variáveis relevantes para a

determinação do nível de emprego encontram-se no funcionamento do mercado de

trabalho, ou seja, nas condições de oferta e demanda de mão-de-obra, no nível de

produtividade e nos custos associados à contratação dos trabalhadores (POCHMANN,

1998b).

Para uma visão abrangente sobre os níveis de política pública de emprego, pode-

se utilizar o quadro sistematizado por BARBOSA e MORETTO (1998), que possibilita

verificar as diferenças entre as políticas ativas, passivas, as políticas macroeconômicas,

estruturais e as sociais.
Tabela 1. 4 Tipos de políticas públicas de emprego

Políticas passivas Seguro-desemprego, aposentadoria antecipada e incentivo à permanência do
jovem no sistema escolar.

Políticas ativas Criação de emprego público, redução da jornada de trabalho, subsídios a
contratações do setor privado, oferta de crédito às microempresas, formação
profissional e intermediação de mão-de-obra.

Políticas macroeconõmicas Definem o nível de juros, o cãmbio, as medidas comerciais, o nível de gasto
público e ações setoriais para a indústria e a agricultura

Políticas estruturais Sistemas de negociações coletivas, mudanças na estrutura de impostos sobre
a propriedade e a renda (lucros e salários)

Políticas de Proteção Social Saúde, previdência e assistência social.

Fonte: Barbosa e Moretto, 1998, p. 23.

Assim, um amplo sistema público de emprego significaria um conjunto articulado

de estratégias direcionadas à elevação do nível geral de emprego, que incluísse desde as

ações voltadas à atuação no mercado de trabalho (políticas ativas e passivas) até as

políticas macroeconômicas (política cambial, monetária, fiscal e comercial), passando

pelas ações estruturais, relacionadas à atuação dos empresários e trabalhadores nas
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negociações coletivas. Entretanto, para fins deste estudo, utilizar-se-á o conceito de

sistema público de emprego definido como um conjunto específico de políticas ativas e

passivas, visto que o interesse desta análise consiste em avaliar o grau de articulação e

coordenação perceptíveis no âmbito da atuação em quatro instrumentos - seguro-

desemprego, intermediação de mão-de-obra, programa de geração de emprego e renda e

qualificação profissional e não a capacidade e a eficácia deste sistema em promover a

ampliação do nível geral de empregos.

1.4 O PAPEL DA AVALIAÇÃO NO NOVO CONTEXTO

No contexto de garantir maior controle social sobre a gestão pública, a questão da

necessidade de empreender avaliação das políticas públicas ganha relevância no

processo de implementação das políticas públicas. O exercício de avaliação deve garantir

que as informações sejam sistematizadas e repassadas à sociedade, a fim de que

possam ter conhecimento sobre a forma de implementação e os resultados obtidos

através da ação pública.

Em um primeiro momento, deve-se registrar que avaliação de políticas públicas,

especialmente na área social, é um tema que suscita discussões entre os pesquisadores

da área. Assim, a dificuldade de delimitar o escopo da avaliação das políticas públicas

não se encontra restrito à questão da necessidade de avaliar, mas do que e como avaliar.

A decisão do enfoque metodológico utilizado na avaliação da política pública também

pressupõe uma escolha política.

Nas abordagens neoliberal e da escolha racional e institucionalista, a avaliação

deve centrar-se sobre o grau de eficiência na aplicação de recursos públicos. Para

aqueles que defendem a necessidade de maior participação da sociedade civil na

definição das políticas públicas, o foco principal da avaliação recai sobre os processos de

tomada de decisão, sobre a transparência das ações, sobre as questões relacionadas à
participação mais que à eficiência dos gastos, tidos como decorrência de uma

implementação pautada em processos democráticos e participativos da sociedade civil9.

9 A esse respeito, ver LOBO (1998), ARRETCHE (1998) COHEN e FRANCO (1994).
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Desta forma, antes de iniciar-se a discussão sobre a avaliação dos programas em

questão, far-se-á uma breve e resumida incursão sobre o tema mais geral, relacionado à

avaliação de políticas públicas.

1.4.1 POR QUE AVALIAR?

No campo da pesquisa em políticas públicas, uma primeira questão a responder é

"por que avaliar?" Várias são as respostas a esta questão, sendo que cada uma delas

encontra-se estreitamente vinculada à concepção acerca dos valores associados à

definição e implementação de políticas públicas. Para alguns, a justificativa básica para

empreender uma avaliação encontra-se associada à necessidade de racionalizar o uso do

recurso público. Dentre as funções técnicas de uma avaliação, a responsabilidade de

facilitar as decisões políticas expondo alternativas e esboçando soluções teoricamente

fundamentadas e que se apóiem na análise dos êxitos e fracassos do passado são

consideradas como aspecto relevante. A avaliação de projetos sociais tem o objetivo,

portanto, de elevar o grau de racionalidade das políticas.

Não obstante a avaliação servir para a finalidade de melhorar a eficiência no uso

do recurso público, não se podá pensar que seja o meio idôneo para superar todos os

problemas que surgem na prestação de serviços sociais (COHEN & FRANCO, 1998, p.

278).

Adicionalmente, aqueles que defendem a aplicação de metodologias de avaliação

para o uso racional do recurso público justificam a necessidade da avaliação através de

outras finalidades: a exigência por parte dos organismos financeiros internacionais de

avaliar o uso dos recursos que emprestam ou doam aos programas sociais. Ainda que

esta justificativa não seja por si suficiente para se empreender uma avaliação complexa

sobre os processos de definição e implementação de uma política pública, é inegável que

exerça um papel relevante, especialmente tendo em vista o uso freqüente de recursos

destes tipos de órgãos financiadores internacionais para a execução de políticas públicas,

principalmente através da participação de organizações não governamentais.

Também nesta perspectiva de que a avaliação constitua um instrumento

importante para aprimorar os programas sociais, encontra-se uma abordagem que

prioriza o aspecto transformador da avaliação, ao priorizar na análise o fornecimento de

subsídios que permitam confirmar as decisões e ações bem sucedidas, assim como
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propor mudanças e substituições de ações avaliadas como inadequadas. Nesta

perspectiva, o papel da avaliação não se restringe à verificação, ao controle e à

fiscalização de uma determinada ação pública, integrando-se em uma concepção mais

interveniente do processo de avaliação. (SAUL, 1999, p. 60).

Há também na literatura uma abordagem que confere à avaliação das políticas

públicas um papel importante no exercício da democracia, ainda que se considere que

outros fatores interfiram nas decisões dos formuladores de políticas.

Ora, sabemos que, em sociedades em que o mercado eleitoral tem peso,
o impacto social de uma polftica tende a ter menor peso no processo
decisório que seu impacto sobre a opinião pública ou seu impacto eleitoral
(...) Uma visão precipitadamente negativa desta tendência poderia concluir
pela irrelevância da realização de estudos da avaliação. Na verdade,
diferentemente, a produção e divulgação de avaliações (...) disponibilizam
instrumentos que capacitam o eleitorado a exercer o princípio democrático
de controle sobre a eficiência da ação dos govemosn (ARRETCHE, 1998,
p.37).

Uma outra forma de justificar a realização de avaliação pode pautar-se na

reivindicação de maior transparência nas decisões e processos de definição da política

pública. Não apenas reivindicam conhecer e acompanhar o uso dos recursos públicos,

mas a capacidade do instrumento e do arranjo institucional proposto em garantir maior

eqüidade social. Nesta perspectiva, a avaliação assume um caráter de prestação de

contas à sociedade, de accountability, constituindo-se em um instrumento importante para

atingir maior ética no uso do recurso público. Nota-se, aqui, assim como exposto

anteriormente, a preocupação em aprimorar o uso do recurso público, mas deve-se

atentar que esta justificativa encontra-se muito mais amparada no conceito de controle

social do que na questão de impor racionalidade técnica ao processo de alocação de

recursos.

Não só a eficiência do gasto público e o processo de publicização das informações

definem a necessidade de empreender estudos de avaliação. Também importante na

justificativa da relevância de realizá-los é a pressão exercida pela sociedade civil e

usuários dos serviços sociais, bem como pela comunidade nacional e internacional, no

sentido de garantir maior eficácia aos programas realizados.
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A maioria dos autores analisados converge para a compreensão de que o

processo de avaliação em si e os resultados por ele produzidos possam conduzir

mudanças no comportamento e desempenho das políticas e programas públicos.

Como pode ser observado pelo exposto acima, há um certo consenso acerca da

necessidade de se realizar estudos de avaliação, seja por por maior necessidade de dar

transparência ao processo de definição e implementação de políticas públicas ou porque

os governos sofrem pressão dos organismos de financiamento. Alguns autores, no

entanto, sugerem a necessidade de empreender estudos de avaliação que se aproximem

mais do objetivo de subsidiar as tomadas de decisões dos governos, outros reforçam a

necessidade de mostrar os resultados à sociedade civil, para que exerçam melhor

controle sobre os gastos sociais.

Pode-se notar uma certa tendência de se imprimir um viés acadêmico aos

resultados do processo de avaliação e, em alguns casos, uma preocupação excessiva

com a sofisticação de metodologias. Esses fatores podem conduzir a avaliação a se

tomar um fim em si mesmo, ao invés de constituir-se um instrumento que subsidie a

tomada de decisões e que propicie os canais de controle social sobre o gasto público na

área social (LOBO, 1998, p. 83).

Dentre os especialistas na gestão pública, encontram-se autores críticos aos

processo de avaliação empreendidos. Questionam a validade do processo de avaliação

como instrumento capaz de promover mudanças. WILSON10, em artigo publicado

recentemente, questiona-se acerca do motivo pelo qual há tanta pesquisa sobre políticas

urbanas e tão pouco se avança na ação política. O autor considera que o conhecimento

pode servir como um instrumento importante para a solução de problemas sociais,

ajudando a delimitar questões, analisar problemas e aprender sobre experiências

passadas. No entanto, considera que o conhecimento não é suficiente para alterar

processos de tomadas de decisão acerca de políticas públicas, em função da dificuldade

de se estabelecer uma ponte entre o conhecimento e o processo de formulação de

políticas públicas.

10 WILSON, Robert H. Knowledge and policy action in urban development: if we know 50 much, why
is the urban condition not improving? RAE Light, FGV, São Paulo, janeiro-março de 2000.
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Sobre a avaliação (uma das fases do processo da política pública), o autor

considera que:

The evaluation of policy and feedback into a new cycle of policymaking
occurs in a number of ways. Evaluation is typical/y understood to be a
technical activity in wich specific policy outcomes are measured against the
original policy objeclives in order lo determine policy efectiveness. The
costs associated with the policy or program may be compared with tne
benefits in order to examine its efficiency. Beyond this naffOW and
technical focus, evaluation also occurs through tne changing altitudes of
tne public, in general, and policymakers, in particular. In a complex process
of social inquiry, members of society can develop new ways of
understanding sociely, which can lead to developing lhe political will to
force tne changes in governmental action (...) The extent of democratic
practice and openness in a country will affect tne pace and potencial of
social inquiry. Changes in attitude may result from formal evaluations of
existing policies, but they may also be the result of shifts in general public
attitudes towards and understanding of issues. (WILSON, 2000, p. 51) 11.

1.4.2 Os OBJETOS E MÉTODOS DA AVALIAÇÃO

Essas considerações, portanto, estão vinculadas, não ao debate acerca da

relevância de se fazer avaliações de políticas públicas, mas de como proceder para que

os resultados da avaliação possam servir de subsídio aos formuladores de políticas

públicas, que é o tema a ser abordado na seqüência. A questão, pois, a que se pretende

responder, é como avaliar?, a fim de garantir que a avaliação efetivamente desempenhe

seu papel.

Antes de entrar propriamente na questão das metodologias de avaliação, faz-se

necessário diferenciar a avaliação de políticas públicas da avaliação política e da análise

de políticas públicas. Por avaliação política entende-se o exame de pressupostos e

11 Tradução livre do texto em inglês: A avaliação de políticas públicas e a sua utilização em um novo
processo de formulação de política pode ocorrer de diversos modos. A avaliação é tipicamente entendida
como uma atividade técnica que mede os resultados de uma politica em relação a seus objetivos, a fim de
verificar a efetividade da política. Os custos associados ao programa são comparados aos benefícios
proporcionados, para se avaliar a eficiência da política.

Além deste foco técnico e estreito, a avaliação também pode englobar mudanças na atitude do
público, em geral, e dos formuladores de política, especificamente. Em um processo complexo de pesquisa
social, os membros da sociedade podem desenvolver novos meios de compreender a sociedade, o que pode
levar ao desenvolvimento de vontade política para promover mudanças na ação governamental (... ) A
extensão da prática democrática e do grau de abertura em um país afeta o ritmo e o potencial [transformador]
da pesquisa social. As mudanças de atitudes podem resultar de avaliações formais de políticas existentes,
mas também são resultado de mudanças na postura do público em geral, em relação a determinadas
questões.
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fundamentos políticos de um determinado curso de ação pública, independentemente de

sua engenharia institucional e de seus resultados prováveis (ARRETCHE, 1998, p.30).

A avaliação política está direcionada ao entendimento dos critérios que

fundamentam determinada política. Quanto à análise de políticas públicas, pode-se defini-

la como a análise da engenharia institucional e dos traços que caracterizam o programa, a

fim de reconstituir este conjunto de características, de forma a sistematizá-Ias em um

conjunto coerente de proposições.

Ainda que a análise de políticas públicas possa tentar identificar resultados

prováveis de determinada ação, apenas à avaliação de políticas públicas cabe atribuir a

relação de causalidade entre os programas e seus resultados. Aqui, portanto, define-se a

função primordial de uma avaliação de política pública: estabelecer relação causal entre a

adoção de determinadas ações e os resultados alcançados através destas.

Feita esta distinção e definida, ainda que brevemente, a função da avaliação, cabe

ressaltar um aspecto presente na literatura sobre o tema, relativo ao caráter da avaliação

da política pública. A avaliação pressupõe um julgamento, ou atribuição de valor, não se

restringindo a um exercício desinteressado, limitado à aplicação de um modelo de análise

custo-benefício.

A política pública não pode ser avaliada sem que se conheçam os valores e

noções sobre a realidade, ou até mesmo o sistema de crenças, partilhados por aqueles

que elaboram a política - as coalizões, como chamariam SABATIER e JENKINS-SMITH,

pois esta está, necessariamente, inserida e envolvida em uma agenda pública mais

ampla. As concepções e valores ou a ideologia do grupo fornecem os termos do debate

sobre as políticas, delimitando e circunscrevendo a agenda pública em um determinado

momento.

De acordo com esta colocação, faz-se necessário, antes de proceder-se à

avaliação de eficácia, efetividade e eficiência de uma dada política, tentar compreendê-Ia

dentro de um espectro mais amplo, que envolve questões relacionadas ao ambiente

político, às forças políticas que se contrapõem ou se aliam ao programa, o ideário

econômico-financeiro subjacente à alocação de recursos públicos, as concepções acerca

do papel do Estado, da relação entre público-privado, dos limites de atuação de cada

esfera governamental. Assim procedendo, é possível entender a concepção da política

38



pública avaliada, não como um fragmento isolado, mas como parte integrante de um

contexto mais amplo, relativo à constituição de uma agenda pública.

No que diz respeito aos instrumentos analíticos e às técnicas de avaliação, a

literatura mostra uma tendência para a divisão da avaliação em três conceitos:

efetividade, eficácia e eficiência. Ainda que estes conceitos também possam variar, em

função das questões mencionadas anteriormente, pode-se defini-los de uma forma

genérica. Como avaliação de eficácia, entende-se o cotejamento entre as metas

estabelecidas e o que efetivamente foi alcançado.

Pode-se definir a avaliação de eficácia, em uma abordagem quantitativa, como a

anàlise dos resultados alcançados, vis-à-vis os objetivos pretendidos. Nesta medida, não

está em questão a avaliação dos objetivos pretendidos, em que medida podem ser

considerados adequados para responder às demandas sociais. Definidas as metas

pretendidas, procede-se à avaliação da aderência dos resultados alcançados.

Além deste aspecto quantitativo e de fácil verificação, a avaliação de eficácia está

direcionada, também, aos aspectos relacionados ao processo de implementação de dada

política, especialmente no que diz respeito aos instrumentos previstos e os efetivamente

empregados na implementação da política, embora este aspecto da avaliação de eficácia

nem sempre esteja presente nas avaliações de políticas públicas.

A análise de processos pressupõe questões qualitativas a serem avaliadas, tais

como variações político-institucionais, o comportamento dos atores envolvidos na

implementação das políticas e os mecanismos que potencializam ou limitam a execução

de determinada ação. Para os defensores da avaliação qualitativa, a questão da cultura

organizacional responsável pelo desenvolvimento das atividades, assim como a definição

de atores envolvidos em programas sociais assumem relevância. Este constitui-se em um

aspecto qualitativo da avaliação de eficácia e que tem especial importância para que a

avaliação desempenhe seu papel de transformar ou alterar a atitude dos agentes

tomadores de decisão e dos implementadores da política em análise. (LOBO, 1998, p.81-

82)

Por avaliação de eficiência, em geral, compreende-se a avaliação da relação entre

o esforço empregado na implementação da política e os resultados alcançados. O

aumento da importância deste tipo de avaliação está retacíonado, a dois fatores,
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principalmente: de um lado, a crise fiscal do Estado e a necessidade de otimização no uso

dos recursos públicos e, por outro, a ampliação do universo populacional a ser coberto

pelas políticas sociais. Um outro argumento em prol da avaliação de eficiência está

associado a questões relacionadas ao processo democrático. Como o recurso é público,

gastá-lo de forma adequada e competente é uma das atribuições do Estado. Assim, lia

probidade, competência e eficiência no uso de recursos publicamente apropriados

constituem, em regimes democráticos, uma das condições para a confiança pública no

Estado e nas instituições democráticas" (ARRETCHE, 1998, p.36).

No entanto, como os objetivos das políticas públicas estão associados à redução

das desigualdades, não se pode utilizar o mesmo conceito de eficiência do setor privado,

cujos objetivos estão centrados na minimização de custos e na maximização dos

resultados e não estão orientados para a garantia de igualdade de acesso a bens e

serviços ao público.

A avaliação de efetividade, segundo a literatura, é a que coloca maiores desafios

aos avaliadores. O conceito de efetividade está relacionado à causalidade entre

determinada política e seus efeitos. É um conceito que requer a verificação do alcance

dos resultados. A avaliação de eficácia está vinculada ao atendimento das metas

propostas. No entanto, é a avaliação de efetividade que pode responder se determinada

política atingiu os resultados esperados. O exemplo mais citado na literatura para traçar a

distinção entre os conceitos de eficácia e efetividade está associado a programas de

vacinação. Como avaliação de eficácia, pode-se obter a relação de pessoas vacinadas

em x tempo e verificar se condiz com as metas anunciadas no programa. A avaliação de

efetividade vai além e verifica se o programa de vacinação atendeu ao objetivo de reduzir

a incidência de determinada doença na população vacinada e se existe uma relação de

causalidade entre a redução do índice de doença e o programa de vacinação.

Um outro conceito de efetividade pode estar associado à capacidade

administrativa de responder às demandas sociais. É uma medida de cunho político, que

pretende avaliar se as organizações responsáveis pela formulação e gestão da política

foram capazes de desenhar e implementar instrumentos que fossem ao encontro dos

objetivos anunciados pela comunidade externa. O conceito de efetividade está associado

ao de responsabilidade social, de accountability, de prestação de contas daqueles que

implementam a política à sociedade.
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Pode-se definir, então, três dimensões relacionadas ao critério de efetividade: a

adequação dos resultados, diante das necessidades que deram origem à política; a

eqüidade, ao avaliar se a política resultou em distribuição mais justa, na sociedade, de

recursos e benefícios públicos e a propriedade política, que verifica se a política pública

satisfaz as demandas expressas pela comunidade.

Para grande parte dos analistas, a maior dificuldade no processo de avaliação da

efetividade de determinada política está associada à demonstração da relação de

causalidade, em função da dificuldade em isolar a ação da política avaliada de outras

questões que podem interferir nos resultados verificados entre a população beneficiária.

Além desta dificuldade, há também que se considerar que os efeitos das

intervenções governamentais nem sempre são passíveis de observação no curto prazo,

pois o tempo para se perceber os efeitos de determinadas ações governamentais é

relativamente longo. Como exemplo, cita-se o caso da política governamental para

erradicação do analfabetismo ou para a redução dos índices da mortalidade infantil. Ainda

que não apareça como um dos exemplos citados na literatura, o caso da política de

formação profissional, como uma ação governamental que visa a melhoria das condições

de vida dos beneficiários, assim como a inserção destes no mercado de trabalho, pode se

encaixar nos exemplos de intervenções que sofrem influências de outras questões e que

levam determinado prazo para a apresentação de resultados.

Ainda que tradicionalmente utilizem-se esses conceitos para a avaliação de

políticas públicas, há na literatura autores que consideram essa tipologia passível de

críticas:

A avaliação tradicional tem sofrido fortes críticas: pelo seu caráter externo;
pelas debilidades metodológicas apresentadas; pela preocupação
demasiada com a eficiência e, portanto, pela sua incapacidade de
apropriar-se do conjunto de fatores e variáveis contextuais e processuais,
que limitam ou potencializam resultados e impactos. E, especialmente,
pelo baixo grau de relevância e de utilidade dos produtos avaliativos que
não respondem às necessidades de informações dos agentes sociais
envolvidos no programa" (CARVALHO, 1998, p. 87)

Em função disso, considera a autora, tem-se a associação da avaliação à imagem

de auditoria ou de um instrumento de prestação de contas por parte dos executam a

política às suas chefias e não ao público, em geral.
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Dessa forma, reforça-se a necessidade de se ter conceitos mais totalizantes da

avaliação, a fim de que não se tenha apenas avaliação de resultados, mas também dos

processos, para não se correr o risco de avaliar uma política apenas mensurando

quantitativamente os seus resultados - análise de custo-benefício - negligenciado outros

aspectos relevantes, tais como a qualificação do processo decisório, dos processos de

implementação e qualificação dos resultados e impactos.

A discussão, pois, das metodologias de avaliação remetem a uma questão central:

em que medida as avaliações quantitativas são necessárias e suficientes para a avaliação

de uma política social. Em geral, os pesquisadores dessa área não desmerecem o valor

de empreender avaliações de impactos e resultados, através de medidas quantitativas. O

que sugerem, no entanto, é que a avaliação de programas e políticas sociais apresentam

tal grau de complexidade e especificidade, que não possibilitam que a avaliação resuma-

se ao aspecto quantitativo.

Um modelo que pode contribuir para a avaliação da política pública em sua

complexidade deve ser capaz de captar as relações complexas entre as formas de

implementação, o comportamento dos agentes envolvidos na implementação a estrutura

de operação da rede envolvendo as dimensões organizacionais, jurídicas de apoio

logístico. Assim, pode-se identificar no processo de implementação os obstáculos e os

elementos facilitadores, assim como o grau de adesão e resistência dos agentes

implementadores (PEREZ, 1998, p. 71)

O autor estabelece certa prioridade para a avaliação processual, identificando que

essa forma mais complexa de avaliar políticas supere aquelas de cunho estritamente

quantitativo. Os modelos que analisam a dinâmica dos processos aproximam-se mais da

realidade, pois supõem e acompanham as relações dinâmicas entre as estruturas

organizacionais e as características sociais, culturais e econômicas dos atores, que

influenciam sobremaneira seu comportamento, por serem eles agentes do processo de

implementação.

A importância deste conceito de avaliação aplica-se ao caso do programa de

qualificação profissional, analisado no capítulo 4, uma vez que o mesmo apresenta uma

gama variada de atores sociais participantes do processo, com distintas percepções

acerca do objetivo da qualificação profissional, pois representam diferentes posturas

42



diante desta questão. Apenas para citar um exemplo desta complexidade, pode-se

mencionar o fato de que participam do programa como entidades executoras, órgãos

vinculados aos trabalhadores e aos empregadores, que apresentam visões de mundo

bastante distintas, não apenas no tocante aos objetivos da qualificação profissional, mas

também em relação às concepções de Estado, especificamente em relação ao papel das

políticas públicas de trabalho e renda por este empreendidas. Não obstante esta

diferenciação entre os atores envolvidos no programa, há que se considerar a relação

entre as esferas governamentais na definição e implementação do programa. A inclusão

da qualificação profissional na agenda pública foi liderada pelo Ministério do Trabalho,

mais precisamente pela Secretaria de Formação Profissional, a este vinculada. No

entanto, a gestão dos programas estaduais de qualificação profissional é feita de forma

descentralizada, através da atuação das Secretarias Estaduais de Emprego (ou outras

Secretarias às quais a questão esteja víncuíaoa)". A relação entre estas duas instâncias,

ainda que houvesse relativa homogeneidade interna a cada uma, pode conter elevado

grau de dissonância e controvérsia, no que diz respeito à relevância da política, à forma

como se deva implementar a política, à necessidade de envolvimento de atores sociais,

às escolhas, ou seja, a uma série de fatores que podem influenciar a implementação da

política no Estado. Assim sendo, julga-se que a análise processual e não apenas de

impacto, nesse caso assim como em outros exemplos, tenha uma relevância particular,

uma vez que o processo de implementação da política de formação profissional envolva

um grande número de atores, com diferentes percepções e visões de mundo e que

partilham de conjuntos de valores bastante distintos.

A questão da defasagem entre o que foi concebido e o efetivamente implementado

sofre influência de uma gama variada de fatores.

Vê-se que a ligação entre a intenção da política e a sua realização nunca
é direta e explícita. Ocorre um fenômeno de difração política e
administrativa nos vários estágios de implementação. Uma política que
envolve a ação conjunta de vários órgãos aos nfveis federal, estadual e
municipal está fadada à redefinição de objetivos e prioridades segundo a
ótica e os valores defendidos pelas várias burocracias organizacionais, a
atrasos e deformações, de acordo com a complexidade do assunto, e a
disposição dos atores envolvidos na negociação sobre a execução dessas
políticas. (VIEIRA DA SILVA e PEDONE, 1986, p. 69)

12 Em diversos Estados, são as Secretarias de Bem Estar Social que têm a coordenação do
programa. Em Mato Grosso, é a Secretaria de Justiça; em Pernambuco, a de Planejamento.

43



No entanto, como advertem esses autores, o processo da política pública não é

linear. Durante o processo de implementação, ocorrem fluxos e refluxos, tomando a tarefa

de avaliação complexa, uma vez que o processo da política pública é dinâmico e circular

o que é importante compreender no debate acerca de "o que avaliar?" é que as

avaliações podem privilegiar uma ou outra etapa do processo de formulação e

implementação da política pública, em função dos interesses e dos valores

compartilhados pelos membros de grupos sociais e envolvidos na atividade de avaliação.

Como já apontado anteriormente, alguns autores reforçam o aspecto não neutro

da avaliação. E se a não neutralidade interfere na metodologia definida para a avaliação,

também exerce influência sobre as questões a serem avaliadas.

No caso do programa de qualificação profissional, pode-se claramente perceber

diferenças no que diz respeito aos aspectos que compõem as avaliações realizadas no

período de 1996-98. Algumas equipes de avaliação privilegiam a avaliação do processo

de definição e desenho do programa, as forças políticas que exercem influência neste

desenho e na distribuição dos recursos. Outros priorizam a avaliação de impacto do

programa, sem se ater aos procedimentos de definição do programa, no âmbito estadual.

Ainda que existam alguns aspectos comuns em todos os relatórios de avaliação, as

diferenças estão, em grande medida, associadas ao "sistema de crenças e valores" do

grupo social que realiza tais estudos.

44



Capítulo 2

Políticas públicas de emprego no cenário
internacional: possíveis caminhos para um sistema

público de emprego
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o objetivo deste capítulo é apresentar uma breve síntese acerca das experiências

internacionais de constituição de sistemas públicos de emprego, a fim de contribuir para a

contextualização da análise da forma de construção e do modelo de funcionamento do

conjunto de políticas públicas no Brasil, especialmente no que diz respeito aos programas

de qualificação profissional e sua integração com outros instrumentos de políticas de

emprego e renda. A análise das políticas de emprego nos países selecionados será

focada nos aspectos relacionados à forma de financiamento das mesmas, no alcance das

metas estabelecidas e no grau de descentralização das decisões e operacionalização dos

sistemas, bem como no grau de articulação entre os diversos instrumentos de políticas de

emprego nestes países.

Também relevante é a identificação das distintas tipologias de modelos de sistema

público de emprego adotados nos países selecionados, relacionadas aos momentos

históricos que corresponderam à gênese de tais sistemas. Desta forma, ao analisar-se a

experiência internacional, observa-se a existência de dois períodos bastante marcados. O

primeiro, que se inicia logo após a segunda guerra e se estende até início da década de

70, quando se observa uma conjuntura favorável à consolidação do sistema de políticas

de proteção social e emprego de caráter universal, em função da combinação do

crescimento econômico e do emprego nos países desenvolvidos. Nessa fase conhecida

como "trinta anos gloriosos", houve uma parceria bem-sucedida entre a política social e a

política econômica, sustentada por um consenso acerca do estímulo econômico com

segurança e justiça sociais. Combinoui-se de forma positiva a política econômica de

orientação keynesiana, direcionada à regulação do mercado e ao crescimento econômico,

e o welfare state, atenuando os conflitos sociais e permitindo a expansão das políticas

sociais, o que resultou não só no alívio das tensões sociais como no estímulo à demanda

efetiva (DRAIBE e HENRIQUE, 1988, p.55). O segundo período, cujo início data de

meados da década de 70, caracteriza-se pela restrição dos direitos sociais conquistados

na fase anterior, em função do crise fiscal-financeira dos Estados Nacionais.

Paralelamente ao esgotamento da capacidade de financiamento do Estado, observou-se

neste período o aumento das taxas de desemprego, ocasionado uma reversão no quadro

anterior de "círculo virtuoso". O dilema então colocado para os formuladores de políticas

sociais consistia na combinação perversa entre a ampliação da base de atuação do

sistema de proteção social - decorrente do aumento do contingente de desempregados,
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da precarização das formas de ocupação e da concentração de renda e riqueza - e a

imposição de limites orçamentários ao financiamento deste.

No âmbito do mercado de trabalho, as alterações mais marcantes no período atual

referem-se ao processo de reestruturação do processo produtivo, através da adoção de

processos de automação, de mudanças no modelo de gestão e organização empresarial,

que resultam em economia do fator trabalho. Dentre as implicações deste processo, tem-

se a substituição de empregos qualificados na indústria por empregos pouco exigentes

em qualificação nos serviços, aumento da informalização no mercado de trabalho, sub-

emprego e desemprego estrutural.

Com isto, observa-se redução da base de contribuição do sistema de seguridade

social, uma vez que as contribuições incidem sobre a parcela da população

economicamente ativa ocupada no setor formal da economia, que decresce não só nos

países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos mas também nos países de capitalismo

avançado, implicando dificuldades ao financiamento de um sistema amplo de proteção

social de caráter universal.

Estas transformações configuram o pano de fundo sobre o qual se analisam as

alterações do quadro de formulação e implementação de políticas de emprego e de

proteção social. Ainda que não configure um sistema de valores definido, as "políticas

sociais de última geração" parecem seguir dois caminhos distintos: de um lado, seguindo

a rota conservadora e neoliberal, encontram-se direcionadas à minimização do gasto e à
focalização nos grupos sociais mais vulneráveis, abandonando-se assim o caráter

universal dos programas sociais característicos do welfare state. Um outro caminho

possível, presente em alguns casos, pode buscar:

(...) não só preservar o caráter universal dos programas tradicionais 13
desenvolver a natureza solidária que os preside, mas acrescentar novos
elementos ligados à descentralização na prestação dos serviços, à
ampliação da participação da sociedade e à procura de novas formas de
articulação entre o setor público 13 o setor privado. (AZEREDO, 1998, p.3).

Sustentam essa forma de encaminhamento aqueles que acreditam que o welfare

state não passa por uma verdadeira crise, mas sofre uma mutação em sua natureza e

operação. Segundo analistas dessa corrente, o aspecto central reside na necessidade de

repensar o sistema de proteção social, na direção de maior ampliação de opções aos

beneficiários - ao contrário da excessiva padronização e massificação dos programas
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estatais de benefícios sociais - e na maior participação de organizações comunitárias e

locais na gestão dos programas, o que significa maior democratização do sistema.

Entre os defensores13 dessa tese, sustenta-se que o problema não está tão

relacionado à crise financeira do governo, mas à necessidade de reorientação das ações

no sentido de darem respostas mais assertivas sobre os problemas da pobreza e

desigualdade sociais. Dentre as falhas encontradas no sistema de proteção vigente até

meados da década de 70, são apontadas insuficiência de atendimento às famílias de

baixa renda, às mulheres e minorias, assim como aos trabalhadores em tempo parcial e

aqueles que ingressam no mercado de trabalho em busca do primeiro emprego (DRAIBE

e HENRIQUE, 1988, p.S6).

Segundo a tipologia definida por ESPING-ANDERSEN (1995), podem ser

identificados três tipos de respostas diferenciadas por parte dos welfare states às

transformações econômicas e sociais, a partir do início da década de 70. O primeiro grupo

- composto pelos países escandinavos - segue o padrão denominado por "caminho

escandinavo", que consiste na resposta à crise dos anos setenta através de estratégias

de expansão do emprego público, especialmente nos serviços públicos. Essa estratégia

tem como princípio a manutenção e o fortalecimento do papel do welfare state de

assegurar e estimular o emprego. Dentre os resultados positivos resultantes da aplicação

dessa estratégia, pode-se mencionar a capacidade de geração de postos de trabalho para

a população feminina e jovem. Como política ativa na área do emprego, estes países têm

investido em oferta de treinamento, em subsídios para contratação no setor privado e

para aqueles que se estabelecem por conta própria. Este modelo, no entanto, apresenta

limitações, em função da crescente carga tributária exigida para sustentar o mercado de

trabalho, em grande medida baseado no setor público, quando o investimento e a

produtividade no setor privado entra em declínio".

As principais mudanças verificadas nas políticas de proteção social nos países

escandinavos diz respeito às exigências de trabalho e treinamento para aqueles que

recebem seguro-desemprego, o que significa uma ênfase no retomo das pessoas ao

13 Dentre eles, Holland, Berlinger, Delcourt e Malloy, segundo DRAIBE e HENRIQUE, 1988.

14É o caso da Suécia, que apresenta redução da capacidade fiscal associada ao aumento da
demanda social para a criação de empregos públicos e/ou para a preservação da renda.
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trabalho. Adicionalmente, observa-se uma tendência para a descentralização e

privatização da oferta de serviços. No entanto, o autor considera que esta estratégia não

pode ser tomada como uma estratégia neoliberal de privatização, visto que existe forte

regulamentação e normatização sobre a prestação de serviços - exercida de forma

centralizada - visando eficiência e maior ampliação e diferenciação de serviços

oferecidos, em função das demandas específicas da clientela.

As alterações observados nos países escandinavos direcionam-se muito mais a

promover "ajuste marginal do que de um iminente e paradigmático abandono dos

princípios do welfare state universal e igualitário" (ESPING-ANDERSEN, 1995, p. 88)

o segundo grupo de países nesta tipologia é composto por EUA, Grã-Bretanha e

Nova Zelândia15, que adotaram estratégias de desregulamentação orientadas para o

mercado. Os casos mais notórios de transformação são os dois últimos países, uma vez

que podem ser considerados pioneiros na implementação de welfare state. O aspecto

mais marcante neste tipo de reação às transformações econômicas e sociais ocorridas

nos anos 70 é a focalização dos benefícios, combinada à incapacidade de assegurar

cobertura compatível às mudanças econômicas. Como resultado da adoção desta

estratégia, pode-se perceber que, nestes países, a situação de desigualdade se amplia,

assim como o nível de pobreza, principalmente em função da desregulamentação dos

salários e dos encargos trabalhistas. Para avaliar o grau de aprofundamento das

desigualdades nestes países, podem-se utilizar os seguintes dados: os ganhos do estrato

mais baixo de renda caíram, em relação aos estratos médios, 11% nos EUA e 14% no

Reino Unido.

Como contrapartida a esta estratégia, observou-se o efeito do aumento do nível de

emprego na década de 80, ainda que concentrado em trabalhos considerados precários.

Se isso possibilita, de um lado, o acesso de trabalhadores não-qualificados e da

população mais vulnerável - mulheres, jovens e imigrantes - ao mercado de trabalho, de

outro, gera o que o autor denomina de "armadilha da pobreza", que ocorre quando a

estratégia de baixos salários passa a criar um novo tipo de proletariado cronicamente

empobrecido. A parcela da população mais afetada pelo fenômeno dos baixos salários é

15 o autor inclui entre estes países Canadá e Austrália, ainda que nestes países a orientação
neoliberal tenha sido verificada em menor grau.
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composta por trabalhadores não-qualificados, não sindicalizados e jovens. Estes

segmentos, ao encontrarem obstáculos à mobilidade ocupacional no mercado de

trabalho, acabam por tomar-se dependentes dos sistemas de benefícios assistenciais,

que funcionariam como desincentivo à busca de emprego.

o terceiro grupo na tipologia de ESPING-ANDERSEN é composto pelos países da

Europa Continental, que, contrastando com os demais países mencionados, apresentam

altas taxas de desemprego nos anos 80. Nestes países, o problema concentra-se na

dicotomia estabelecida entre incluídos e excluídos. Ao lado de um segmento pequeno da

população economicamente ativa, predominantemente masculina, ocupada em empregos

que possibilitam altos salários, benefícios sociais e segurança no emprego, existe uma

quantidade crescente de pessoas excluídas, dependentes dos rendimentos do provedor

masculino ou das transferências de renda dos programas do welfare state.

Como política ativa na área de mercado de trabalho, destaca-se, nestes países, a

adoção da estratégia de aposentadoria precoce, cuja finalidade consiste em limitar a

oferta de mão-de-obra. Esta estratégia implica elevação dos custos do sistema

previdenciário, uma vez que o incentivo à saída precoce do mercado de trabalho faz-se

através de pensões generosas, o que resulta em déficits crescentes da previdência social

nestes países. Para financiá-los, utiliza-se da ampliação das contribuições sociais, o que

acarreta aumento dos encargos trabalhistas. A fim de minimizar o impacto deste nos

custos da produção, os empregadores ajustam a necessidade de trabalho por meio de

horas trabalhadas e não através de novas contratações. Como saída, pode-se mencionar

a alternativa de estabelecimento de relações de trabalho informais ou autônomas, nos

dois casos sem contribuição ao sistema de welfare state. Em alguns países, houve

mudanças no sentido de maior flexibilização das relações de trabalho, através de

regulamentação de jornadas parciais de trabalho - na Itália - e de implementação de

novas formas de contratação, especialmente através de contratos temporários de

trabalho. No entanto, embora tenha havido crescimento dessa modalidade de contração

na Espanha e, em menor grau, na França, não há como afirmar que tenha resultado em

crescimento do total de empregos.

Assim, realizando um balanço das avaliações dos sistemas de proteção social,

conclui-se que, embora tenham ocorrido reformas do sistema de welfare state, não houve

desmonte de seu arcabouço, tendo sido percebido até mesmo um aumento do espaço de
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atuação do Estado. Conforme avalia AZEREDO (1998), houve um redirecionamento dos

sistemas para uma maior focalização, para a busca de políticas específicas para enfrentar

o problema do desemprego, no sentido de aumentar o papel regulador do Estado.

Um aspecto destacado por ESPING-ANDERSEN diz respeito ao trade-off entre

igualdade e pleno emprego. Analisando-se as experiências internacionais, pode-se

afirmar que aqueles países que adotaram a rota neoliberal - maior desregulamentação do

sistema de welfare state - obtiveram resultados mais satisfatórios em relação à

capacidade de ampliação de empregos, ao preço, porém de agudização das

desigualdades sociais e da pobreza. Ao contrário destes, nos países que mais resistem

às mudanças do sistema, observam-se taxas de desemprego mais elevadas, ainda que

se preservem benefícios sociais de caráter universal e igualitário.

Não obstante as diferenças relacionadas às formas de enfrentamento das

transformações econômicas e sociais pelos Estados Nacionais, um traço comum é a

importância assumida pela questão do emprego como núcleo central das estratégias

adotadas pelos países desenvolvidos, a partir dos anos 80. Tal como analisa AZEREDO,

a experiência dos países desenvolvidos, por sua vez, mostra como o Estado tem

desempenhado um papel estratégico na construção de instrumentos em busca do

equacionamento do problema.

2.1 A DELIMITAÇÃO DO ESPAÇO DAS POLíTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO

Tal como mencionado no capítulo 1, as políticas públicas de emprego podem ser

segmentadas em políticas ativas e passivas, muito embora existam outros tipos de

políticas que interferem na determinação do nível geral de empregos, como políticas

macroeconômicas e estruturais.

No entanto, para fins deste estudo, como já explicitado anteriormente, serão

consideradas como políticas públicas de emprego aquelas direcionadas especificamente

ao mercado de trabalho, como intermediação de mão-de-obra, política de qualificação

profissional, seguro-desemprego, políticas de geração de emprego e renda, através de

linhas de financiamento destinadas às atividades empreendedoras geradoras de trabalho,

aposentadoria antecipada, subsídios à contratação de trabalhadores, dentre outras. Este

conjunto de políticas coordenadas e articuladas conformaria o que se denomina sistema

público de emprego.
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Uma primeira classificação permite diferenciar políticas passivas e ativas de

emprego. Dentre as primeiras inserem-se aquelas de natureza compensatória, como

seguro-desemprego e programas assistenciais voltados para os que não têm acesso ao

seguro-desemprego.

As políticas ativas de emprego podem estar direcionadas à demanda ou à oferta

de mão-de-obra e têm por objetivo alterar o perfil da oferta de trabalho como ampliar o

número de vagas oferecidas pelos setores público e privado. Exemplos de políticas ativas

são as frentes de trabalho, a redução da jornada de trabalho, a garantia de subsídios às

contratações do setor privado, assim como a oferta de crédito às pequenas e

microempresas. Dentre as políticas ativas direcionadas à oferta de trabalho, incluem-se

as políticas de qualificação profissional, bem como o sistema de intermediação de mão-

de-obra, voltados à alteração do perfil dos que buscam inserção no mercado de trabalho,

a fim de permitir maior adequação ao perfil requerido por aqueles que demandam mão-

de-obra (empregadores) ou mesmo possibilitar aos desempregados qualificação e

capacitação necessárias ao desempenho de tarefas associadas a pequenos

empreendimentos, cooperativas e negócios auto-geridos.

Há, no entanto, uma controvérsia na literatura acerca da definição do escopo das

políticas ativas de emprego. Alguns autores, entre eles POCHMANN (1997) e URANI

(1997), consideram que as políticas voltadas ao mercado de trabalho sejam de cunho

compensatório, dado seu limite em expandir a oferta de emprego. Para esses autores,

portanto, as políticas de qualificação profissional e de estímulo ao auto-empreendimento

encontram-se entre o conjunto de políticas compensatórias de emprego.

Essa discussão, entretanto, insere-se em um debate ideológico entre as correntes

neoclássica e Keynesiana sobre a definição de políticas de emprego. Na abordagem

keynesiana, a responsabilidade pela geração de emprego e renda não diz respeito

diretamente ao mercado de trabalho, mas à condução de políticas macroeconômicas e ao

comportamento do nível geral de atividade. Como nesta abordagem é o investimento que

possui papel principal na ampliação do nível ocupacional, as políticas de emprego

funcionam de forma sistêmica dentro do compromisso de pleno emprego e de

incorporação social. A abordagem neoclássica, ao contrário, pressupõe que o conjunto de

instrumentos sejam direcionados especificamente ao mercado de trabalho, permitindo que

52



este funcione mais livremente e, conseqüentemente, resulte em expansão do nível de

emprego. (POCHMANN, 1998a, p. 107).

A despeito deste debate em tomo do conceito e da delimitação de escopo das

políticas públicas de emprego, utilizar-se-á, neste trabalho, a subdivisão do campo das

políticas ativas e passivas tal como exposto anteriormente, visto que é de uso mais

comum entre os especialistas da área de emprego e se encontra afinada com o que

define a Organização Intemacional do Trabalho (OIT).

Não há dúvida de que o instrumento mais clássico de política pública e mais

amplamente utilizado tenha sido o seguro-desemprego. Informações acerca da proporção

dos gastos com políticas passivas em relação ao PIB nos países da OCDE no início dos

anos 90 mostram claramente que as políticas passivas superam as demais políticas

voltadas para o mercado de trabalho. Como exceção ao padrão, pode-se mencionar o

caso da Suécia, que apresentou uma despesa de 3,21% do PIB com políticas ativas,

enquanto o gasto com políticas passivas situou-se em 2,78% do PIB.

Embora as políticas passivas predominem no âmbito das políticas públicas de

emprego, as políticas de formação profissional e de intermediação de mão-de-obra têm

ocupado espaço crescente na agenda dos países que se defrontam com problema de

desemprego crescente, especialmente em um contexto de mudanças profundas no

mercado de trabalho, que exige novas qualificações e habilidades dos trabalhadores.

Outro aspecto que coloca as políticas ativas de emprego em destaque diz respeito ao

fenômeno vinculado ao desemprego de longa duração.

Na seqüência, serão apresentadas as principais características dos sistemas

públicos de emprego em países selecionados, a fim de identificar as diferentes formas de

articulação entre políticas ativas e passivas de emprego, bem como os diversos modelos

de implementação dos sistemas, com especial ênfase para o grau de descentralização

decisória e de execução das políticas e para o alcance das mesmas. Busca-se, a partir

desta análise, identificar em que medida estes casos podem ser considerados como

estratégias bem sucedidas de construção de sistemas públicos de emprego.

Importante ressaltar que as diferenças verificadas nos modelos apresentados

dizem respeito não somente às orientações ideológicas dos formuladores de políticas

públicas, mas também aos tipos de desemprego que se pretende combater em cada um
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dos países analisados, assim como ao grau de envolvimento e participação dos diversos

atores no processo de implementação das políticas públicas de emprego.

Alguns países defrontam-se com desemprego crescente da força de trabalho

jovem, especialmente daqueles que nunca ingressaram no mercado de trabalho. Outros

identificam no desemprego de longa duração o alvo preferencial para atuação das

políticas públicas de emprego. Assim, as características de cada um dos sistemas devem

ser analisadas diante do contexto específico em que se inserem, especialmente no que

diz respeito às condições do mercado de trabalho.

A seguir, serão apresentadas as características principais dos sistemas públicos

de emprego de quatro países selecionados: Estados Unidos, Espanha, Alemanha e

Canadá Buscou-se identificar, através dessa seleção, uma gama variada de sistemas

públicos de emprego, que se diferenciam pelo grau de cobertura do sistema, pelos

instrumentos utilizados para o combate ao desemprego e pela situação do mercado de

trabalho de cada um desses países. Ainda que esses sistemas apresentem situações

bastante diversas em relação às características citadas anteriormente, destacam-se como

pontos convergentes a tendência à descentralização das políticas de emprego e à maior

articulação entre os diversos instrumentos de política pública que compõem o sistema.

No caso espanhol, observa-se elevada taxa de desemprego aberto, especialmente

entre jovens. Na Alemanha, a taxa de desemprego nas últimas décadas manteve-se

abaixo do patamar observado naquele país; entretanto, observou-se um aumento da taxa

de desemprego de longa duração, especialmente para a população adulta. Os Estados

Unidos destacaram-se pela baixa taxa de desemprego quando comparada à média

observada entre os países europeus, como conseqüência da adoção de medidas de

flexibilização do mercado de trabalho. Neste país, há que se considerar ainda a pequena

proporção de desempregados de longa duração (apenas 11,7% do total de

desempregados, enquanto na Espanha a proporção de desempregados de longa duração

atingiu 50%, em 1993) e da baixa taxa de desemprego entre os jovens: no final da década

de 80, a taxa de desemprego entre os jovens de 15 a 24 anos situou-se em 10%,

enquanto na Espanha, este mesmo segmento populacional apresentou taxa de

desemprego em tomo de 32%. Ao lado de taxas de desemprego em patamar

relativamente baixo nas últimas duas décadas, observou-se uma dualidade no mercado
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de trabalho norte-americano, marcado por formas de inserção precárias, especialmente

entre a população vulnerável - jovens, mulheres e imigrantes.

No Canadá, observou-se uma mudança no perfil ocupacional: no início dos anos

90, predominavam as ocupações no setor terciário. Assim como nos países europeus, o

desemprego de longa duração entre a população adulta mereceu especial atenção por

parte dos formuladores de políticas de emprego: no início da década de 80, 4% dos

trabalhadores com 45 anos ou mais estiveram desempregados por mais de um ano; no

final da década, este percentual cresceu para 14%.

A tabela 2.1 permite visualizar os gastos efetuados com políticas públicas de

emprego no período 1995-96, para os países selecionados. As informações baseiam-se

na sistematização realizada por RAMOS e FREITAS16.

Tabela 2.1 Gastos em políticas públicas de emprego (em % do PIS e da PEA)

Estados Canadá Espanha Alemanha
Programa Unidos

%do %da %do %da %do %da %do %da
PIS PEA PIS PEA PIS PEA PIS PEA

1. Administração e 0,07 N/d 0,09 N/d 0,24 N/d 0,20 N/d
serviços do Sistema
2. Formação Profissional 0,04 0,70 0,35 0,80 0,45 1,60 0,21 1,90
3. Políticas em favor dos 0,03 N/d 0,08 0,30 0,07 0,70 0,03 0,50
jovens
4. Políticas de ajuda às 0,01 N/d 0,14 1,50 0,40 1,40 0,08 0,30
contratações
5. Políticas em favor dos 0,04 N/d 0,01 0,10 0,27 0,30 0,03 N/d
deficientes
6. Seguro-desemprego 0,34 N/d 2,14 N/d 2,37 N/d 1,31 N/d
7. Aposentadoria N/d N/d N/d N/d N/d N/d 0,01 N/d
antecipada
Total 0,54 070 2,81 2,70 3,80 4,00 1,87 2,70
Fonte. Ramos e Freitas, 1998.

Conforme pode-se observar pela tabela acima e pela situação diferenciada no que

se refere ao mercado de trabalho, os quatro países selecionados apresentam diferenças

marcantes no que diz respeito ao montante gasto com políticas públicas de emprego e ao

contingente da população economicamente ativa atingida pelo sistema. Os Estados

Unidos destacam-se como o país membro da OCOE com o segundo menor percentual do

PIS gasto em políticas públicas de emprego - apenas o Japão apresenta percentual )

r

55



inferior: 0,52% do PIB. Dentre aqueles que apresentam gastos elevados com políticas

públicas de emprego, encontram-se Alemanha (3,80%), Holanda (4,78%), Irlanda

(4,30%), Suécia (4,52%), Bélgica (4,22%), Dinamarca (6,62%) e Finlândia (5,48%). Entre

aqueles que apresentam gastos com políticas públicas de emprego em tomo de 2,0% do

PIB, encontram-se Espanha e Canadá, embora os dois países tenham diferenças

expressivas no que se refere à situação do mercado de trabalho e aos instrumentos de

políticas públicas componentes do sistema.

Na seqüência deste capítulo, sistematizam-se as informações a respeito da

conformação dos sistemas públicas de emprego nestes quatro países, a fim de possibilitar

uma análise comparativa da forma e do modelo implementado no Brasil, em meados da

década de 80, tema que será abordado no capítulo seguinte.

2.2 O CASO NORTE-AMERICANO: INTEGRAÇÃO E FOCALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS

o mercado de trabalho neste país caracteriza-se pelo elevado grau de flexibilidade

e por baixas taxas de desemprego, quando comparadas às dos países da Europa

Continental. Entre 1983 e 1990, a taxa média de desemprego nos EUA foi de 7,1%,

enquanto nos países europeus da OCDE, esteve em. 9,6% e entre os países da

Comunidade Européia, em 10,2% (RAMOS, 1997b).

Ainda em contraste com os países europeus, observou-se uma menor incidência

do desemprego entre jovens - na PEA de 15 a 24 anos, a taxa de desemprego atingiu, no

final da década de 80, cerca de 10%, enquanto na Itália e na Espanha este mesmo

segmento apresentou taxas de desemprego de 34% e 32% da PEA, respectivamente. Tal

como mencionado anteriormente, o desemprego de longa duração não é um problema

tão grave nos EUA: cerca de 12% dos desempregados, em 1993, encontravam-se na

situação de desemprego por mais de um ano; nos países que compõem a União

Européia, a média da proporção de desempregados nesta situação alcançou 42,5%.

Como contrapartida à reduzida taxa de desemprego entre a população jovem e a

baixa incidência de desemprego de longa duração, há que se constatar que o mercado de

trabalho norte-americano apresenta dualidade em termos de qualidade da inserção, ou

16 Ramos e Freitas: Sistema Público de Emprego: Objetivos, Eficiência e Eficácia, em Planejamento
e Políticas Públicas, junho de 1998.
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seja, neste país, o foco do problema situa-se não na capacidade de geração de postos de

trabalho, mas na qualidade dos postos gerados (renda proporcionada aos ocupados nos

postos de trabalho de menor qualidade) e a rotatividade dos indivíduos no mercado de

trabalho. Esta segmentação no mercado de trabalho está refletida na distribuição de

rendimentos: no início da década de 90, a relação entre os rendimentos do nono decil da

distribuição e o primeiro decil equivalia a 5,55, enquanto este mesmo indicador na União

Européia encontrava-se em 2,43.

No que se refere à rotatividade da força de trabalho americana, RAMOS (1997b)

destaca a alta proporção de assalariados que permanecem na mesma ocupação por

período inferior a um ano (28,8%), enquanto no Japão e na Alemanha, este percentual

encontra-se em patamar bastante inferior - 9,8% e 12,8%, respectivamente.

Assim, por este breve relato acerca das condições do mercado de trabalho

americano, pode-se afirmar que a capacidade de manter a taxa de desemprego em

patamar inferior ao dos países europeus, deu-se concomitantemente à baixa capacidade

de geração de postos de trabalho de boa qualidade - em termos de salários, estabilidade,

acesso a benefícios sociais e produtividade.

A origem do sistema público de emprego norte-americano coincide com o período

posterior à Depressão de 1930, orientado pela teoria Keynesiana de intervenção do

Estado na economia com objetivo de alcançar o pleno emprego das forças produtivas. Em

1935, surgem as primeiras medidas que proporcionariam a criação do sistema de seguro-

desemprego nos EUA.

O aspecto mais marcante do sistema público americano é seu grau de

descentralização. Ainda que no âmbito federal, um conselho - composto por 15 membros,

de caráter supra ministerial - forneça as diretrizes em termos de distribuição de recursos

entre os estados e de tendências do mercado de trabalho, cabe aos Estados, através do

State Job Training Coordinating Council (SJTCC) o desenho das políticas de emprego a

serem implementadas e ao poder local, especificamente aos Priva te Indusfry Council

(PIC), que congregam além de representantes do setor privado, as agências públicas

locais e diversos representantes da comunidade, o papel de adequação das metas e

diretrizes estaduais e federais às necessidades locais, responsabilizando-se pela decisão

sobre os serviços oferecidos e pelos planos locais de treinamento.
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Dentre os instrumentos de políticas públicas de emprego, o que apresenta maior

relevância no caso dos EUA é o de intermediação de mão-de-obra. Não obstan,te a

antigüidade do sistema de seguro-desemprego, o grau de cobertura é baixo, atingindo

cerca de 34% do total de desempregados no país. Em relação ao benefício, observa-se

que em média representa 23,7% do último salário do desempregado, sendo superior

apenas ao verificado na Itália (7,3%) e na Inglaterra (23%).

Quando se analisa a tabela 2.1, é possível identificar a reduzida proporção do PIS

associado ao sistema de seguro-desemprego: no período de 1995-96, os EUA

destinavam apenas 0,34% do PIS para este sistema, enquanto o Canadá disponibilizava

um percentual quatro vezes maior.

o financiamento do sistema é efetuado através de contribuições dos

empregadores, sendo que aos trabalhadores não cabe contribuição, exceção feita

àqueles residentes nos estados do Alaska, New Jersey e Pennsylvania. Como condição

de habilitação ao recebimento do seguro, grande parte dos estados norte-americanos

exige comprovação de ganhos no ano anterior à requisição do benefício, enquanto oito

estados exigem tempo de emprego. Além destas comprovações, o candidato ao seguro-

desemprego deve estar registrado no serviço de emprego e disponível para o trabalho.

A reduzida cobertura do sistema de seguro-desemprego e o pequeno valor do

benefício, aliados à capacidade de geração de postos de trabalho, ainda que com

restrições no que diz respeito à qualidade destes, resultam em menor resistência do

trabalhador norte-americano à aceitação de ocupações com remuneração inferior ao

último posto de trabalho ocupado. Segundo RAMOS e CARDOSO (1997), entre 1980 e

1986, 50% dos desempregados aceitaram colocações no mercado de trabalho com

remuneração inferior à anterior e dois terços tiveram redução salarial superior a 20%.

o sistema de intermediação de mão-de-obra no país revela-se extremamente

importante como instrumento de política ativa na área do emprego. A operacionalização

do sistema ocorre através de 1.800 agências estaduais que coletam e processam

informações relativas à oferta e demanda de mão-de-obra em todo o país, estando

vinculadas a uma rede nacional de informações - Banco Americano de Emprego

(America's Job Bank). Ainda que não haja obrigatoriedade de prestar informações sobre

a disponibilidade de vagas junto a estes escritórios estaduais, as empresas utilizam-se em
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grande medida deste serviço, especialmente em função do fácil acesso às informações

sobre candidatos, que podem ser acessadas via Internet.

Associado ao sistema de intermediação, encontra-se uma gama variada de

programas de qualificação profissional. Dentre estes, destacam-se os serviços destinados

ao atendimento de clientelas específicas, em especial os segmentos considerados

vulneráveis, entre eles jovens economicamente vulneráveis, adultos com renda familiar

abaixo da linha de pobreza, imigrantes, mulheres chefes de família, entre outros.

Dentre os programas administrados pelo Departamento de Trabalho, o Ato de

Parceria para Treinamento Profissional (JTPA - Job Training Partnership Act), criado em

1982, provê aconselhamento vocacional, treinamento em habilidades básicas e ajuda na

busca por trabalho. No que diz respeito à operacionalização do programa., pode-se dizer

que conta com relativo grau de descentralização: os conselhos privados locais exercem

poder de veto sobre as decisões de gastos efetuados no âmbito local, o que permite

garantir o atendimento às necessidades locais e reforça. a importância das parcerias na

execução do programa.

Em 1992, o programa destinado a adultos vulneráveis economicamente atendeu

388.559 pessoas, ao custo de US$ 1 bilhão, enquanto o programa JTPA Title 11.8, cujo

público-alvo compõe-se de jovens em desvantagem econômica, atendeu

aproximadamente 1 milhão de jovens, ao custo de US$ 1,3 bilhão. Em 1996, 500 mil

pessoas participaram do JTPA, ao custo total de US$ 1,5 bilhão, sendo que a maioria

constituía-se de pessoas desfavorecidas e, aproximadamente 20% dos beneficiários eram

integrantes do sistema de welfare americano. Além deste programá, existem ainda

programas de subsídios à contratação de desempregados de longa duração e de jovens

com dificuldades de ingresso no mercado de trabalho.

Os programas de formação profissional nos Estados Unidos apresentam

claramente a tendência à focalização na clientela considerada vulnerável

economicamente, o que permite a associação destes programas a políticas de combate à

pobreza no país. Para que os programas tivessem caráter universal, os recursos

destinados à formação profissional deveriam apresentar uma magnitude bastante superior

à observada nos anos 90. Segundo KAPSTEIN (1996a), para a qualificação e treinamento

dos 7 milhões de desempregados norte-americanos, os recursos deveriam ser da ordem
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de 49 bilhões de dólares. No entanto, os EUA gastam em ensino profissionalizante e

treinamento cerca de 10 bilhões de dólares ao ano (AZEREDO, 1998, p. 37).

Dentre os programas voltados ao público considerado desfavorecido, encontram-

se: Oportunidades de Emprego e Habilidades Básicas (JOBS - Job Qpportunities and

Basíc Skills) direcionado a beneficiários do sistema de proteção social denominado Auxílio

às Famílias com Filhos Dependentes (AFDC - Aíd do Famílies !.Mth Dependent Children).

O objetivo da articulação do sistema de bem-estar (welfare) e das políticas de treinamento

e auxílio à reinserção no mercado de trabalho, no caso norte-americano, concentra-se,

em grande medida, na tentativa de redução de gastos com programas sociais. Assim, ao

fornecer ao público do sistema de bem-estar uma gama variada de serviços, dentre os

quais auxílio na busca de emprego, educação básica e serviço de "chíld cere", tem-se a

expectativa de diminuir o prazo ou o valor do benefício pago, em termos de transferência

de renda.

2.3 O SISTEMA ESPANHOL - INTEGRAÇÃO ENTRE SEGURO-DESEMPREGO, INTERMEDIAÇÃO DE

MÃO-DE-OBRA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

O mercado de trabalho espanhol contrasta com o americano, especialmente em

relação ao crescimento substancial das taxas de desemprego, particularmente para os

segmentos jovens e para as mulheres. O crescimento do desemprego no país esteve

associado ao aumento da taxa de participação, especialmente da população feminina.

Comparativamente aos demais países da OCDE, a taxa de participação na Espanha

elevou-se com velocidade bastante superior à média observada naquele grupo de países:

na década de 80, o crescimento da taxa de participação na Espanha situou-se em 1,2%

ao ano, enquanto nos demais países da OCDE o aumento da força de trabalho em

relação à população em idade ativa apresentou acréscimo de 0,9% ao ano.

A Espanha passou de uma situação de pleno emprego em meados da década de

70 -desemprego de 5% - para uma situação de desemprego alto em meados da década

de 80, quando a taxa elevou-se para níveis superiores a 20% da PEA. Entre 1975 e 1985,

houve uma perda de 2 milhões de postos de trabalho. Ainda que na fase posterior, a

Espanha tenha ingressado em um ciclo de crescimento econômico e expansão do

emprego - geração de 1,5 milhão de postos de trabalho - este movimento não foi
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suficiente para compensar a perda verificada nos anos anteriores e para responder ao

aumento da taxa de participação observada a partir de meados dos anos 80.

Entre a população feminina, o aumento da taxa de participação - que passou de

23% em 1970, para 33% em 1990 - deu-se simultaneamente à elevação da taxa de

desemprego (de cerca de 4% da PEA nos anos 70 saltou para 30%, em média, no

período de 1986-89). Além da taxa de desemprego elevada, ressalta-se a alta proporção

de mulheres entre os ocupados em postos de trabalhos precários: em 1989, cerca de

77% dos postos de trabalho em tempo parcial eram ocupados por mulheres.

A taxa de desemprego dos jovens também apresentou índices altos de

crescimento, entre o início da década de 70 e meados da década de 90. Neste período, a

taxa de desemprego dos jovens de 15 a 24 anos saltou de 5% para 35% da respectiva

PEA. Em 1983, a taxa de desemprego entre o segmento da população com idade entre

16 e 19 anos atingiu 48%.

Um problema que afeta a todos os desempregados espanhóis,

independentemente da idade e sexo diz respeito à duração do désemprego. Segundo

RAMOS (1997b), em 1993, metade dos desempregados permanecia por mais de um ano

nesta situação, o que refletia a existência de dificuldades de ingresso dos jovens no

mercado de trabalho ou de reinserção de adultos.

Como resposta à situação de desequilíbrio observada no mercado de trabalho,

adotou-se a partir de meados de 80, medidas que visavam a flexibilização da legislação

trabalhista, permitindo modalidades de contratação em tempo parcial e por tempo

determinado. Como resultado desta flexibilização, observou-se que dos 5,5 milhões de

novos contratos de trabalho estabelecidos em 1989, apenas 6% referiam-se a jornadas

em tempo integral e com duração indeterminada.

O sistema público de emprego espanhol origina-se de forma tardia quando

comparado aos demais países europeus. Em 1978, no período que coincide com o

processo de abertura democrática no país, foi criado o Inem (Instituto Nacional de

Emprego), vinculado ao Ministério de Trabalho. Os programas de seguro-desemprego,

intermediação de mão-de-obra e formação profissional estão sob sua responsabilidade,

desde a sua criação. As linhas de atuação são definidas por um conselho tripartite e

paritário, composto por representantes do governos, dos trabalhadores e dos
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empresários, de forma centralizada, ainda que a operacionalização do sistema ocorra de

forma descentralizada.

A entrada do trabalhador no sistema público de emprego decorre de sua inscrição

em um dos escritórios do Inem, que, além de realizar o serviço de intermediação de mão-

de-obra, também administra o pagamento do seguro-desemprego aos beneficiários. Em

1994, encontravam-se inscritos 8,7 milhões de trabalhadores no Inem, em busca de

colocação no mercado de trabalho - mais que o dobro do contingente inscrito em 1984.

O sistema de seguro-desemprego é composto por dois tipos de benefícios: um,

vinculado à contribuição do trabalhador, denominado seguro e outro de caráter

assistencial, que o trabalhador passa a receber após esgotado o período em que tem

direito ao seguro, vinculado a sua contribuição ao sistema. O valor do benefício do seguro

é equivalente, na Espanha, a 70% do salário anterior, uma das maiores proporções

observadas entre os países europeus. O financiamento do fundo de seguridade é feito

através de contribuições dos trabalhadores (1,6% dos rendimentos) e dos empregadores

(6,2% da folha de pagamentos).

Para se habilitar no sistema, o trabalhador espanhol deve comprovar contribuição

por período equivalente a 12 meses no período de 6 anos anteriores à demissão, sendo

que a duração do benefício depende do tempo de contribuição, atingindo o teto máximo

de 24 meses, para aqueles que contribuíram por 6 anos.

A manutenção do cadastro no Inem e o comparecimento quando houver

disponibilidade de vagas são condições para a permanência do indivíduo no sistema de

seguro-desemprego. Caso contrário, suspende-se o pagamento da assistência ao

desempregado.

Na intermediação de mão-de-obra, o diferencial da Espanha decorre da

obrigatoriedade por parte das empresas de comunicar ao Inem a disponibilidade de vagas

a serem preenchidas, ainda que o caráter obrigatório resulte em reduzida relação

vaga/candidato: no período 1982-89, esta relação foi de 0,01 vaga por candidato inscrito

no Inem. Feita a inscrição da vaga no sistema, o escritório regional do Inem encaminha a

lista de candidatos inscritos à empresa demandante. A empresa, caso não escolha um

candidato dentre os que compõem a lista, tem um prazo de até três dias para justificar a

sua escolha.
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A integração dos instrumentos de intermediação de mão-de-obra e do seguro-

desemprego encontra correspondência quando se analisa a política de formação

profissional na Espanha. Ainda que exista um sistema de formação profissional destinado

aos jovens em busca do primeiro emprego, gerenciado pelo Ministério da Educação, há

um outro, articulado às demais políticas administradas pelo Inem.Este último é destinado

exclusivamente aos desempregados beneficiários de algum sistema de assistência

financeira, com prioridade de acesso à população vulnerável, em especial a população

adulta, desempregados de longa duração e mulheres. Além do gerenciamento deste

sistema, operacionalizado de forma descentralizada, através dos escritórios estaduais, o

Inem também é responsável pelo levantamento de estudos que permitam identificar a

demanda de cursos de formação profissional, em função da tendência das contratações

em período recente e pelo reconhecimento das entidades que fornecem os cursos
(Centros Colaboradores).

Há, também, no âmbito da política de formação profissional, uma parceria entre

Estado e iniciativa privada, que permite às empresas assinarem convênios de

colaboração com estudantes, para que realizem estágios remunerados, que não se

consubstanciam em vínculo empregatício. Além deste, há um programa de formação

profissional destinado aos empregados, resultado de um acordo tripartite entre

organizações sindicais e empresários (Acordo Tripartite de Formação Contínua).

2.4 A ROBUSTEZ DO SISTEMA DE EMPREGO ALEMÃO: PARTICIPAÇÃO DO EMPRESARIADO NAS

AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Segundo avalia RAMOS (1997b), "a Alemanha pode ser considerada uma 'média'

entre o radicalismo social-democrata dos países nórdicos e a prática mais ec/ética dos

países do sul da Europa" (p.212).

o mercado de trabalho alemão caracteriza-se pela apresentação de baixas taxas

de desemprego, mesmo quando comparada à norte-americana e de reduzida dispersão

entre os salários". No entanto, o modelo adotado pela Alemanha distancia-se do

17 A relação entre o salário de um trabalhador em tempo integral no nono decil era equivalente a 2,52
vezes o de um trabalhador no primeiro decil, enquanto este mesmo indicador nos EUA equivalia a 5,55, em
1990 (RAMOS, 1997b).
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praticado pelos países de tradição anglo-saxã, que adotaram a flexibilização do mercado

de trabalho como instrumento principal de combate ao desemprego.

Contrariamente ao que se observa nos EUA, o desemprego de longa duração

consiste no principal problema relativo ao mercado de trabalho alemão: em 1993,40,3%

dos desempregados encontravam-se em situação de desemprego por período superior a

um ano. No entanto, a Alemanha não se defronta com o problema de desemprego de

inserção de jovens, tal como ocorre nos demais países europeus, especialmente na

Espanha e na Itália, em função de um articulado sistema de integração entre o ensino e o

mundo do trabalho. A taxa de desemprego entre os alemães de 20 a 24 anos situa-se em

14,0% (RAMOS, 1997b).

Um outro aspecto marcante do mercado de trabalho no país é a baixa taxa de

rotatividade, que contribui para o elevado índice de produtividade da economia alemã. Em

1991,12,8% dos trabalhadores possuíam menos de um ano no mesmo posto de trabalho,

enquanto nos EUA, essa taxa correspondia a 28,8% do total de ocupados. Um outro

indicador da estabilidade do mercado de trabalho alemão pode ser identificado a partir do

tempo médio de ocupação do mesmo posto de trabalho: na Alemanha, este indicador

encontrava-se no patamar de 10,4 anos, em média, bastante superior ao observado nos

EUA (6,7 anos) e na Inglaterra (7,9 anos).

Não obstante este desempenho favorável do mercado de trabalho alemão, os

gastos com políticas públicas de emprego situam-se entre os maiores dos países

membros da OCDE: em 1995, equivaliam a 3,80% do P18, sendo que 2,37% destinavam-

se ao seguro-desemprego, o principal instrumento do sistema público de emprego

alemão.

O sistema de seguro-desemprego caracteriza-se pela existência de dois

subsistemas: o seguro, propriamente dito, financiado através de contribuições

compulsórias de empregados e empregadores, que requer um tempo mínimo de

contribuição equivalente a doze meses nos três anos anteriores à demissão. Têm acesso

a esse seguro aqueles que não conseguem ocupação compatível com sua formação

profissional, tendo esgotado os recursos da intermediação de mão-de-obra. A assistência

ao desempregado é paga àqueles que não têm acesso ao seguro, por não comprovarem

tempo suficiente de contribuição ao Fundo de Seguridade, mas que tenham contribuído
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por 150 dias úteis em 1 ano. Este benefício é financiado através de recursos

orçamentários federais e tem duração de até um ano, a depender da situação sócio-

econômica do requerente e dos salários previamente recebidos.

Ainda que o sistema de intermediação de mão-de-obra apresente baixa relação

vagas/desempregados, o percentual de desempregados que busca colocação

exclusivamente através de agências oficiais de emprego é bastante elevado em relação

aos demais países europeus: 47,4% do total de desempregados, enquanto na França,

esse percentual equivalia, no mesmo período, a 17,3% e, na Bélgica, a 12,3%.

o aspecto mais marcante do sistema público de emprego alemão é o sucesso da

política de formação profissional, decorrente da integração entre o sistema educacional e

o produtivo, possível em função da articulação entre empresa e escola. Nos anos 80, a

Alemanha foi considerada modelo de sistema de educação profissional, por sua

adequação às novas exigências advindas do processo de reorganização produtiva. O

aspecto inovador do sistema de educação profissional neste país traduz-se na integração

do estudante ao ambiente da empresa, como parte integrante do processo de formação.

No entanto, os recursos públicos alocados em políticas de formação profissional

como percentual do PIB camuflam a sua importância como instrumento de política ativa

de trabalho. A participação das empresas no processo de formação profissional permite

que estas possam emitir certificados e diplomas reconhecidos no mercado e resultam em

uma transição entre sistema escolar e mundo do trabalho relativamente bem sucedida,

responsável, em grande medida, pela baixa taxa de desemprego entre os jovens.

A taxa de participação da força de trabalho em programas de formação

profissional está entre as mais elevadas (3,3%, em 1992) da Europa, sendo superada

apenas pela Dinamarca (6,6%), Suécia (4,6%) e Portugal (6,2%). Entre os assalariados

alemães, 24% já haviam participado de algum curso de formação profissional, segundo a

Pesquisa de Formação Profissional Contínua em Empresas, cujos resultados são

apresentados em DEDECCA (1998)18.

18 o texto Qualificação e Formação Profissional: algumas experiências européias integra o projeto UA
Visão Empresarial e da Universidade do Plano Nacional de Educação Protissional", realizado pelo Instituto '~'l

Uniemp, em 1998.
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2.5 O JOVEM SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO CANADENSE: SOFISTICAÇÃO DO PROGRAMA DE

INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

A relevância do caso canadense decorre de sua posição intermediária entre o

caso norte-americano e os países europeus aqui analisados. Também exerceu influência

sobre a sua escolha o fato de ser um sistema de emprego relativamente recente, cuja

origem coincide com o início da construção das políticas públicas de emprego no Brasil.

Antes de analisar o funcionamento do sistema, faz-se um breve resumo sobre as

principais características do mercado de trabalho canadense. A taxa de desemprego, no

período de 1983 a 1997, situou-se em tomo de 10% da PEA19, patamar bastante próximo

ao observado para os países da Comunidade Européia. Um aspecto que merece

destaque corresponde à grande participação do setor serviços no total da ocupação: no

início da década de 90, 7 entre 10 trabalhadores canadenses encontravam-se alocados

neste setor de atividade. Essa transformação na estrutura ocupacional no país trouxe

como conseqüência a dificuldade de inserção da força de trabalho com baixa

escolaridade, visto que o setor serviços apresenta exigências mais elevadas em termos

de escolaridade que o setor industnaf".

Para se ilustrar essa dificuldade de inserção da força de trabalho de baixa

escolaridade, pode-se observar a evolução da taxa de desemprego para aqueles que

possuem menos de 9 anos de estudo: em 1975, a taxa de desemprego deste segmento

da força de trabalho situava-se em 19%; em fins da década de 80, a taxa elevou-se para

36%21. Outro aspecto a ser destacado no caso canadense, ainda que ocorra com menor

intensidade, quand~ comparado ao alemão, refere-se à taxa de desemprego de longa

'duração: em 1981,4% dos trabalhadores com 45 anos ou mais há haviam experimentado

a situação de desemprego por período superior a um ano; em 1989, essa taxa saltou para

14%.

19 Segundo POCHMANN, M, Mudanças na Ocupação e Formação Profissional, texto que integra o j
projeto "A Visão Empresarial e da Universidade do Plano Nacional de Educação Profissional", realizado pelo t
Instituto Uniemp, em 1998,

20 O fato de ser um país bilíngue coloca alguns problemas adicionais para a mobilidade ocupacional
da força de trabalho canadense, Um exemplo disto é a exigência, para o ingresso no serviço público, de
conhecimento das línguas inglesa e francesa, Muitos trabalhadores egressos do setor industrial têm que
passar por programas de alfabetização em outra língua, para exercerem atividades no setor de serviços,

21 Segundo RAMOS e CARDOSO Jr. (1997),
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A origem do sistema público canadense pode ser considerada tardia quando

comparada aos demais países da OCDE: apenas em meados da década de 70,

começou-se a estabelecer as regras e articulações dos instrumentos para a constituição

de um sistema público de emprego. Conforme salientam RAMOS e CARDOSO (1997), o

início tardio implicou a criação de um sistema que incorpora as tendências mais recentes

no que diz respeito às políticas públicas de emprego: descentralização das decisões

acerca das prioridades locais, do gerenciamento e da implementação dos programas, e .

focalização das políticas públicas, visando a atender grupos sociais mais vulneráveis.

Esta última orientação associa-se à necessidade de redução de gastos sociais, em função

da restrição fiscal vivida pelos países de economia avançada, a partir de meados da

década de 70, intensificada nos anos 80 e 90.

O sistema público de emprego canadense, tal como o americano, está centrado

nos serviços de intermediação de mão-de-obra. No entanto, pode-se observar que os

gastos públicos com o programa de seguro-desemprego neste país equivale a mais de 4

vezes, em termos de percentual do PIS, o que é gasto nos Estados Unidos. O sistema de

seguro-desemprego exige que o candidato comprove tempo de trabalho em emprego

segurável, definidos como aqueles empregos cobertos pela seguridade social. O tempo

mínimo de comprovação depende da taxa de desemprego regional: para aquelas regiões

em que a taxa de desemprego é menor, exige-se maior tempo de comprovação de

trabalho - o limite é de 20 semanas, para regiões onde a taxa de desemprego situa-se em

6%. O tempo mínimo de comprovação de trabalho é de 12 semanas e refere-se à taxa de

desemprego regional superior a 13%.

A duração do benefício também mantém estreita relação com a taxa de

desemprego da região em queo candidato se inscreveu e ao tempo de comprovação em

emprego segurável, sendo proporcional a estes dois indicadores, ou seja, quanto maior a

taxa de desemprego regional e maior o tempo de comprovação em emprego segurável,

maior o período de recebimento do seguro-desemprego, cujo teto máximo situa-se em 50

semanas". Há, adicionalmente, uma regra que estabelece que a soma dos rendimentos

como assalariado e do seguro-desemprego não pode ultrapassar 50 mil dólares ao ano.
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Caso isso ocorra, a parcela do seguro-desemprego que exceder este teto tem que ser

devolvida ao sistema. Este mecanismo limita a entrada de pessoas com nível de renda

elevado no sistema de seguridade canadense.

Há também um serviço de assistência social sob a responsabilidade das

províncias, destinado àqueles que não têm acesso ao seguro-desemprego.

No que diz respeito ao serviço de intermediação de mão-de-obra, a ênfase

encontra-se na articulação entre as necessidades estabelecidas pelo setor produtivo e os

serviços prestados nos centros de emprego. Além da manutenção de um banco de

informações que lista as oportunidades de trabalho, por região geográfica, permitindo

conhecer as condições de trabalho e salários, os centros de emprego locais também

possuem acesso ao sistema de projeção ocupacional, que permite identificar as

ocupações que apresentam tendência de ampliação, para subsidiar as políticas de

formação profissional e de orientação para reinserção no mercado de trabalho. Participam

do serviço de intermediação tanto as agências estatais, vinculadas ao Ministério do

Trabalho, como os sindicatos e as agências privadas, que oferecem os serviços de

aconselhamento e prospecção de vagas.

A política de capacitação profissional no Canadá tem apresentado, tal como nos

EUA, a tendência à focalização em grupos vulneráveis e nos beneficiários do seguro-

desemprego, o que está associado à tentativa de redução dos gastos com políticas

sociais. Um aspecto a considerar no caso canadense diz respeito ao esforço em envolver

o setor privado na política de qualificação profissional, objetivando maior adequação entre

cursos oferecidos e necessidades do setor produtivo.

Ainda como característica marcante no caso canadense, pode-se destacar a

existência de Conselhos Locais Consultivos (Local Advisory Councils), responsáveis pela

definição de prioridades no âmbito local.

22 Todas as informações referentes ao sistema de seguro-desemprego no Canadá encontram-se em
RAMOS e CARDOSO Jr (1997) e baseiam-se em Canadian Law Book Inc: Unemployment Insurance Act,
1995.
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2.6 CAMINHOS TRILHADOS; ALTERNATIVAS PARA O BRASIL?

Das experiências aqui apresentadas, pode-se destacar como característica

comum uma tendência à descentralização das políticas públicas de emprego, à

focalização em grupos sociais vulneráveis, especialmente nos Estados Unidos e no

Canadá, que adotaram rotas neoliberais, na classificação de ESPING-ANDERSEN, mas

também presentes na Espanha e Alemanha, embora em menor intensidade na última.

Também como aspecto marcante pode-se identificar o esforço em articular os

diversos instrumentos de política de emprego, visando ao aumento da possibilidade de

reinserção do trabalhador no mercado de trabalho. Especialmente nos casos canadense e

americano, nota-se o esforço de conjugação de políticas ativas - serviços de

intermediação e capacitação profissional - a outros instrumentos de transferência de

renda ou de seguro-desemprego. Na Espanha, também é possível identificar uma

tendência à articulação entre seguro-desemprego e serviço de intennediação e

qualificação profissional, ainda que focalizando estes serviços às clientelas definidas

como desfavorecidas ou vulneráveis (especialmente mulheres e desempregados de longa

duração).

A experiência alemã diferencia-se das demais aqui apresentadas, em função da

manutenção de um patamar alto de gastos públicos com políticas públicas de emprego

(3,80%), direcionados, em grande medida, ao sistema de seguro-desemprego. No que

concerne à capacitação profissional, ressalta-se a intensa articulação entre sistema

produtivo e escola e grande participação das empresas na formação profissional, o que

resulta em proporção relativamente elevada da força de trabalho com participação em

cursos de formação profissional e em baixa taxa de desemprego da população jovem.

AZEREDO (1998), analisando as experiências internacionais, dentre elas os casos

da Alemanha, Estados Unidos, Espanha, Suécia, Dinamarca e Japão, conclui que:

As características básicas do seguro-desemprego evidenciam que, apesar
das críticas e do movimento de reformas nos welfare states ocorridos na
década de 80, esses programas permaneceram como um instrumento
importante de proteção ao trabalhador". (...) Apesar deste mecanismo
continuar a desempenhar um papel decisivo nos sistemas de proteção
social, as profundas mudanças no mundo do trabalho têm colocado novos
e permanentes desafios para os governos. O desemprego de longa
duração e as novas relações no mercado de trabalho (...) obrigaram os
países a optar por estratégias mais amplas, alargando o campo dos
instrumentos passivos e, principalmente, adotando novas e múltiplas
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medidas e programas no campo das políticas ativas de mercado de
trabalho. (AZEREDO, 1998, p. 31-32).

A tendência de ampliação dos gastos com políticas ativas de emprego é um

fenômeno recente, que indica a necessidade de analisar e discutir os limites e as

possibilidades da ação pública através de instrumentos como políticas de formação

profissional e de intermediação de mão-de-obra, no sentido de reduzir ou minimizar o

problema do desemprego.

o caso alemão revela-se uma experiência bem sucedida de articulação entre os

setores público e privado na implementação de políticas públicas de emprego,

especialmente daquelas voltadas à educação profissional. O sistema adotado promove

integração entre as demandas do setor produtivo e as ações de qualificação profissional e

de ensino, em geral. Como resultado desta estratégia, destaca-se a baixa taxa de

desemprego entre os jovens alemães, o que contrasta com a situação deste segmento

etário nos demais paises europeus.

Também na Espanha e no Canadá, pode-se perceber um grau relativamente alto

de integração entre as ações de qualificação profissional, intermediação de mão-de-obra

e seguro-desemprego, através da atuação de agências estatais, em conjunto com outros

atores sociais.

O caso americano mostra-se como representativo da tendência de articulação das

ações voltadas ao combate à pobreza. Ainda que não se possa considerar que o sistema

norte-americano propicie acesso universal a todos os trabalhadores, há que se considerar

que, para a parcela considerada vulnerável (econômica e socialmente), há uma gama de

instrumentos articulados, dentre eles programas de qualificação profissional e

intermediação de mão-de-obra.

Ainda que comportem diferenças quanto ao grau de abrangência e à forma de

atuação, os quatro casos aqui analisados direcionam-se para maior participação de

agências locais e de órgãos consultivos, formados por representantes de trabalhadores,

empresários e governos, no direcionamento das políticas públicas de emprego. Ao que

parece, já encontraram o caminho para a descentralização, sem perder de vista a

articulação entre as estratégias adotadas.
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Neste breve relato acerca das experiências internacionais relacionadas aos

sistemas públicos de emprego, buscou-se não apenas identificar as diferentes formas de

implementação de políticas passivas e ativas, mas também apresentar as relações que se

estabelecem entre as mesmas. O objetivo deste capítulo não consiste na apresentação

de modelos prontos a serem seguidos pelo Brasil, dado que se consideram as diferenças

e peculiaridades não só em relação às características do mercado de trabalho brasileiro,

mas também no que diz respeito à experiência na formulação de políticas sociais e de

emprego no país, quando comparado aos demais casos aqui analisados. No entanto,

julgou-se pertinente apresentar algumas tendências de direcionamento das políticas

públicas de emprego, no sentido de subsidiar a análise a respeito dos limites e

possibilidades colocados para a conformação de um sistema público de emprego no
Brasil.
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Capítulo 3

A evolução das políticas públicas de emprego no
Brasil
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UÉ certo que o mundo não tolerará por muito mais tempo o desemprego
que, à parte curtos intervalos de excitação, é uma conseqüência - e na
minha opinião uma conseqüência inevitável - do capitalismo individualista
no nosso tempo. Mas pode ser possível curar o mal por meio de uma
análise correta do problema, preservando ao mesmo tempo a eficiência e
a liberdade". (Keynes)

Este capítulo tem por finalidade apresentar uma sistematização acerca da

evolução do conjunto de políticas públicas implementadas no Brasil. Para tanto, lança-se

mão da literatura existente, buscando responder, através da análise da trajetória dos

programas, quais os limites e as possibilidades para a construção de um sistema público
de emprego no país.

A hipótese subjacente à dissertação é que a consolidação de um sistema público

de emprego no país ainda se coloca como um desafio para os diversos atores que dele

participam, tendo em vista, especialmente, a brevidade do arcabouço institucional que

poderia vir a coordenar os instrumentos de políticas de emprego. Serão apresentados, de

forma sucinta, os quatro principais instrumentos da política pública de emprego brasileira,

buscando-se identificar os limites e as potencialidades para transformar este conjunto em

um efetivo sistema.

Antes de adentrar o campo dos instrumentos, será apresentada uma breve

descrição sobre as especificidades do caso brasileiro, em termos tanto da estrutura do

mercado de trabalho, quanto dos arranjos institucionais criados ao longo dos últimos 25
anos.

Será feita também uma breve exposição acerca do sistema de intermediação de

mão-de-obra, que teve sua origem vinculada à criação do Sistema Nacional de Emprego

(SINE), em 1975. Além da apresentação dos objetivos da política de intermediação,

implementada através de convênios com as Secretarias de Trabalho Estaduais e

coordenada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, serão apresentados alguns
I

indicadores de desempenho dos escritórios regionais do SINE, para que se tenha clareza

sobre os seus principais gargalos e, principalmente, sobre as dificuldades de articulação

entre a política de intermediação e os demais instrumentos de emprego no país.
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Na síntese sobre a evolução do seguro-desemprego no Brasil, busca-se resgatar o

debate público em tomo da questão da proteção social ao desempregado, quando da sua

criação, em meados de 1986. Também estarão presentes no texto, as principais

mudanças por que passou este instrumento ao lonqo dos seus quatorze anos de

existência. Em função da forte correlação entre a evolução do seguro-desemprego e do

Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), nesta parte do texto, descreve-se o

funcionamento deste último, especialmente tendo em vista a participação dos atores

sociais na definição de diretrizes dos programas públicos de emprego custeados a partir
dos recursos do FAT.

Também será apresentado, ainda que brevemente, o Programa de Geração de

Emprego e Renda (Proger), evidenciando-se alguns aspectos relacionados ao

desempenho deste programa desde sua criação, em 1992, e as propostas de

reformulação associadas às mudanças efetivas no desenho do programa, ao longo de

seus sete anos de existência.

Finalmente, será exposta uma síntese acerca do Plano Nacional de Formação

Profissional (Planfor), que tem especial relevância para este estudo, pois o Programa

Estadual de Qualificação e Requalificação em São Paulo (PEQ-SP) será analisado de

forma mais aprofundada neste trabalho. Na parte relativa ao Planfor, pretende-se

apresentar as principais características do Programa e situar o PEQ-SP entre os seus

componentes, em âmbito nacional.

3.1 ESPECIFICIDADES DO CASO BRASILEIRO

o processo de construção do conjunto de políticas públicas de emprego no Brasil

guarda algumas peculiaridades em relação aos observados nos países de capitalismo

avançado. Um primeiro traço que o distingue dos demais diz respeito ao seu início. Em

meados dos anos 70, enquanto nos países europeus e nos EUA, assistia-se à

reformulação das políticas públicas de emprego, em função da crise mundial, da

conseqüente restrição orçamentária ao financiamento das políticas sociais e do aumento

do desemprego, no Brasil, o tema das políticas públicas de emprego começava a ganhar

um espaço na agenda pública.

Uma outra questão importante para a análise comparativa das políticas públicas

de emprego está relacionada às características do mercado de trabalho brasileiro,
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fortemente marcado pela dualidade e heterogeneidade. Estes traços encontravam-se

presentes muito antes da crise que atingiu a economia mundial, a partir de meados dos

anos 70. Os problemas advindos da modernização das bases produtivas, do novo

paradigma tecnológico da abertura dos mercados e da globalização financeira foram

sobrepostos aos problemas estruturais do mercado de trabalho brasileiro, caracterizado

pelo alto grau de informalização, pela precariedade das relações de trabalho,

desigualdade social, deficiências no sistema de proteção social, baixíssimo nível de

escolaridade da força de trabalho, entre outros aspectos.

Uma outra característica particular do Brasil no que diz respeito à formulação das

políticas públicas de emprego guarda estreito vínculo com o cenário político sob o qual se

estruturou o principal instrumento de política pública de emprego no Brasil - o seguro-

desemprego. Sua origem coincide com o processo de abertura democrática no país, em

meados da década de 80.

Enquanto nos países de capitalismo avançado, a organização política dos grupos

e movimentos sociais encontrava-se articulada ao espaço público de definição e

implementação das políticas sociais, no Brasil, encontrava-se à margem do pacto político

de sustentação do Estado autoritário, tal como discutido no capítulo 1.

Desde os anos 30 até o final da década de 70, durante a fase do Estado nacional

desenvolvimentista, não se havia constituído um arcabouço institucional que

correspondesse aos sistemas públicos de emprego existentes nos demais países

capitalistas. Não apenas na área de emprego, mas também nas demais áreas das

políticas sociais, não se tinha uma intervenção direcionada à proteção social ao

desempregado e aos excluídos socialmente". Este fato deve-se, em parte, à crença de

que o crescimento econômico, por si, traria como conseqüência a melhoria das condições

de vida da população brasileira e do perfil da distribuição de renda no país. O ambiente

político desfavorável ao fortalecimento dos movimentos sociais e ao debate acerca das

questões sociais, associado a uma fase de aceleração do crescimento econômico,
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especialmente durante a década de 60, contribui para a compreensão dos motivos pelos

quais o Brasil entrou relativamente atrasado não só no debate acerca do sistema público

de emprego, mas também de outras políticas de cunho social.

A partir da crise do modelo desenvolvimentista, evidenciado no início da década

de 80, e do arrefecimento da repressão imposta pela ditadura militar, pode-se questionar

a "validade" da tese de que o crescimento econômico traria maior eqüidade social. No

período de abertura democrática, o tema das políticas sociais foi trazido para a agenda

pública brasileira, após um longo processo de construção latente nos movimentos sociais

e no meio acadêmico. As políticas de emprego no Brasil tiveram início com a introdução

do benefício do seguro-desemprego, em caráter ainda provisório, em meados da década

da 80.

Na questão do emprego, resta mencionar a importância da Convenção 88, da

Organização Internacional do Trabalho (OIT), de 1948, que estabelece normas para a

regulamentação do sistema público de emprego nos países signatários do acordo. O

Brasil foi um dos signatários, mas levou mais de 30 anos para iniciar a construção de um

sistema público de emprego, amparado nas normas estabelecidas pela OIT,

especialmente no que diz respeito à participação de trabalhadores e empregadores nos

órgãos consultivos para a tomada de decisões acerca das políticas públicas de emprego.

A convenção estabeleceu que os problemas relacionados ao mundo do trabalho deveriam

ser tratados em organismos de caráter tripartite, nos quais as organizações de

trabalhadores e de empregadores atuariam em conjunto com os orqanlsrnos de governo,

de forma a se alcançar políticas negociadas de intervenção no mundo do trabalho.

Assim, pode-se dizer que, embora com relativo atraso, o país adotou uma política

de emprego nos moldes definidos pela OIT, considerando-se a recomendação desta em

efetivar a participação da sociedade civil na elaboração das propostas de políticas

públicas de emprego.

23 Não se trata de desconsiderar que, no período de 1932 a 1964, tenham sido introduzidas alguns
mecanismos de proteção social. O Estatuto da Estabilidade, criado durante o Governo Vargas, significou um
avanço, ao garantir a estabilidade no emprego para os trabalhadores com mais de 10 anos de serviço, sendo
posteriormente substituído pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). No entanto, não se pode
dizer que esses mecanismos correspondessem aos sistemas de proteção social existentes em outros países,
em especial na Europa.
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A consolidação do sistema tripartite só ocorreu, entretanto, no início da década de

90, com a constituição do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador

(Codefat), composto de forma tripartite e paritária, com a representação de nove

membros: três representantes das centrais sindicais (Força Sindical, CUT e CGT), três

representantes de confederações empresariais (CNI, CNC e CNF) e três representantes

do Governo Federal (Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência e BNDES).

A criação do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) representa um importante

passo na construção do sistema público de emprego no Brasil, ao propiciar uma fonte de

financiamento desvinculada do orçamento da União para o custeio das políticas ativas e

passivas de emprego. Atualmente, o FAT financia programas de investimento em

atividade produtiva, tanto aqueles de grande porte - através do BNDES - quanto políticas

de micro-crédito, destinadas a pequenos negócios, passando pelo programa de seguro-

desemprego, pela intermediação de mão-de-obra e pelo programa de qualificação e
requalificação do trabalhador.

Pela sua relevância, a constituição do FAT será aqui analisada, ainda que

brevemente, para possibilitar a compreensão da origem dos recursos que financiam os

programas de geração de emprego e renda e de como foi o processo de construção do

mecanismo de financiamento. Antes disso, porém, deve-se ressaltar a importância do

processo constituinte .para colocar a criação de um sistema público de emprego na

agenda pública brasileira.

O artigo 239 da Constituição de 1988 possibilitou uma forma de custeio do

programa de seguro-desemprego - criado em 1986 - e do abono salarial, através de

recursos provenientes da arrecadação do PIS-Pasep. Não apenas viabilizou o

financiamento do programa de seguro-desemprego de forma desatrelada da receita

corrente da União, mas também permitiu que o fundo composto por estas contribuições

fosse utilizado para o financiamento de programas de investimentos produtivos com

impactos sobre o nível de emprego, aliando instrumentos passivos a instrumentos ativos

de combate ao desemprego. Os recursos destinados aos investimentos produtivos

ficariam a cargo do BNDES, o principal órgão responsável pelo investimento de longo
prazo no país.
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Conforme salienta AZEREDO (1998), a Constituição de 1988 estabeleceu as

bases para a organização de um efetivo programa de amparo ao trabalhador

desempregado. O programa de seguro-desemprego daí resultante e sua forma de

financiamento vieram a representar o grande eixo organizador de um conjunto de

benefícios e serviços, relativos tanto às chamadas políticas passivas para o mercado de

trabalho quanto às políticas ativas, como a qualificação da mão-de-obra e os programas

de apoio a pequenos e micro-empreendimentos (p. 85)

Ainda que se constituísse, portanto, em um grande avanço conceitual para a

construção do sistema público de emprego no país, a regulamentação do artigo 239 só

ocorreu em início de 1990, através da lei 7.998, que estabeleceu a criação do FAT e as

novas regras de acesso ao programa de seguro-desemprego no país.

3.2 O SERViÇO PÚBLICO DE INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO

DoSINE

A prestação de serviços de intermediação de mão-de-obra no Brasil, responsável

por possibilitar o (re)ingresso do trabalhador no mercado de trabalho, ficou a cargo do

Sistema Nacional de Emprego (SINE), criado pelo Decreto 76.403, de 1975. Desde a sua

criação, as funções atribuídas ao SINE são definidas como:

Atuar com vistas à intermediação de mão-de-obra e criar um sistema de
pesquisa e informações sobre o mercado de trabalho visando municiar
tanto os executores de polfticas de emprego, como os órgãos treinadores
e capacitadores de mão-de-obra e para ser fonte de orientação sobre o
mercado de trabalho em geral e da mão-de-obra em particular.
(CA CCIA MA LI, SILVA E MATOS, 1998)

Mais recentemente, coube também ao SINE a função de fomentar os projetos de

geração de emprego e renda. No entanto, para fins desta breve apresentação, será

analisado o papel desempenhado pelo SINE no que se refere, especificamente, à

intermediação de mão-de-obra.

Neste sentido, a primeira questão que se apresenta relevante é a grande

heterogeneidade no funcionamento dos escritórios regionais do SINE, nas diversas

unidades da federação. Essa diferenciação, em grande medida, associa-se à questão do

financiamento: até 1981, o Ministério do Trabalho incumbia-se da totalidade dos recursos

financeiros; a partir deste ano, reduziu-se a parcela sob responsabilidade federal para

50% dos custos totais. A partir de 1989, passou-se para os Estados a incumbência de
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financiar os custos relativos à folha de pagamento, cabendo ao Ministério do Trabalho os

encargos relativos a equipamentos, material permanente, consultorias e ampliação dos

postos de atendimento.

Dessa forma, ao transferir para os Estados o financiamento do pessoal

. encarregado por operacionalizar o sistema, obteve-se relativo grau de diferenciação entre

o desempenho do SINE, segundo as unidades da federação.

o modelo de funcionamento da intermediação de mão-de-obra consiste na

captação de vagas no mercado, seja através de anúncios e classificados ou da atuação

direta junto aos ofertantes de vagas. Os postos de atendimento do SINE estão

encarregados também do cadastramento de candidatos às vagas. Na sua origem, não se

estabeleceu como obrigatório o cadastro dos trabalhadores para a obtenção de outros

benefícios, mesmo porque os demais instrumentos de políticas públicas de emprego só

foram implementados muito tempo depois da criação dos serviços de intermediação de

mão-de-obra - o seguro-desemprego teve início em 1986, o Proger, em 1992 e o Planfor,

em 1995. Tampouco em relação às empresas, colocou-se qualquer obrigatoriedade de

divulgar as vagas através desta estrutura de atendimento, tal como verificado na

Espanha.

Atualmente, existem, para efeito de controle do Ministério do Trabalho e Emprego

(MTE), três grandes programas: o programa seguro-desemprego, que inclui o seguro

propriamente dito e o de intermediação de mão-de-obra; o Planfor e o Proger. Embora no

desenho, exista uma relação entre os programas, na prática, observa-se uma grande

desarticulação entre intermediação e seguro-desemprego. Um dos motivos dessa

desarticulação decorre da operacionalização dos sistemas de cadastramento de usuàrios.

A intermediação é realizada pelos escritórios regionais do SINE e, mais recentemente,

pelas centrais sindicais. Para a operacionalização do seguro-desemprego, há outras

agências envolvidas (Caixa Econômica Federal e Delegacias Regionais de Trabalho),

além do SINE. Os sistemas de informação não são compatíveis, dificultando a captura

dos requerentes ao seguro-desemprego, para que possam ser cadastrados no serviço de
intermediação de mão-de-obra.

A avaliação de desempenho do serviço de intermediação de mão-de-obra tem

apresentado resultados pouco favoráveis. Um estudo publicado recentemente, acerca da
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avaliação da atuação do SINE, por unidade da federação, revela que de modo geral o

serviço de intermediação de mão-de-obra apresenta problemas relacionados à baixa taxa

de envolvimento dos desempregados. Os indicadores relativos a número de inscritos e

dispensados do setor formal indica a capacidade de atendimento à clientela potencial.

Ainda que o estudo considere apenas os dispensados do setor formal, pela dificuldade em

captar os movimentos do setor informal, é possível identificar uma baixa relação

inscritos/dispensados para a maioria dos estados analisados. Este resultado, segundo os

avaliadores, pode estar associado à escala operacional insuficiente, escolhas

inadequadas das localidades de atuação ou divulgação pouco eficaz dos serviços de

intermediação de mão-de-obra (CACCIAMALI, SILVA e FRANCO, 1998, p. 188).

Um outro indicador da qualidade de desempenho deste serviço foi calculado a

partir da relação de colocados pelo SINE e admitidos no setor formal, pelas estatísticas do

CAGED24
. Este indicador permite aferir a quantidade de trabalhadores que consegue

colocação através do serviço público. Também quanto a este critério, o desempenho do

SINE mostrou-se problemático: de todas as unidades da federação, apenas 3 Estados

apresentaram indicadores superiores a 10% (Ceará, Amapá e Roraima). Em 22 Estados,

o índice oscilou entre O e 5%, o que revela que a maioria dos Estados apresenta um

índice de atendimento pouco satisfatório. Na tentativa de justificar este baixo

desempenho, os autores identificam a possibilidade de falhas no trâmite do serviço, na

captação de vagas e no encaminhamento dos candidatos às vagas disponíveis. -

Aliados ao reduzido envolvimento dos desempregados e à captação de vagas

incipiente, observa-se uma baixa taxa de encaminhamento ao mercado de trabalho, além

da discrepância entre o número de encaminhamentos e a efetiva colocação dos

candidatos nas vagas captadas, o que pode estar associado ao elevado grau de

exigência das firmas para a contratação".

Esse fenômeno pode ocorrer tanto em função da demanda insuficiente pelo perfil

de trabalhadores cadastrados pelo SINE, como pela inexistência de estratégias para a

24 Os dados do CAGED restringem-se à movimentação do emprego formal.

25 Tem sido comum, em anúncios de emprego na imprensa ou no serviço público, a existência de
exigências por parte do contratante que não correspondem às necessidades das funções a serem exercidas
pelos trabalhadores. Há casos em que as firmas solicitam grau de escolaridade equivalente a 2°, para vagas
de faxineiro ou porteiro, por exemplo.
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coleta de vagas compatível às necessidades, ou ainda, pela ausência de programas de

capacitação que permitam ajustar os atributos do trabalhador às necessidades do

mercado (CACCIAMALI, SILVA e MATOS, 1998, p. 188). Também como fator explicativo

pelo desempenho desfavorável do SINE, pode-se encontrar a falta de compromisso de

seus gestores ou a falta de engajamento com os objetivos propostos pelo Ministério do

Trabalho e Emprego (MTE).

Dentre os problemas extemos que ajudam a explicar o desempenho insuficiente

do serviço de intermediação, três merecem destaque, segundo os avaliadores: a

instabilidade no repasse de recursos provenientes do MTE; a imposição da adequação

das atividades a serviço de determinadas correntes político-partidárias, desviando-os de

seus propósitos e a ausência de coordenação do MTE, que dificulta a padronização dos

serviços e da qualidade no atendimento.

O estudo aponta falhas relacionadas aos aspectos financeiros, institucionais e

operacionais e sugere a necessidade de se definirem diretrizes gerais para o

funcionamento do serviço, além de maior articulação entre as esferas federal e estadual

na execução do programa. Quanto à restrição financeira, o principal problema encontra-se

atrelado à instabilidade em termos de quantidade e o prazo de recebimento de recursos,

através de convênios entre o MTE e as Secretarias Estaduais de Trabalho.

Além destes, pode-se dizer que os postos do SINE não se encontram capacitados

para fornecimento de informações relativas ao mercado de trabalho e para serem

identificados pelas empresas como um serviço de intermediação eficaz, o que pode ser

visualizado através da baixa captação de vagas.

Um outro problema identificado diz respeito à inexistência de adequada articulação

entre os diversos instrumentos de políticas ativas e passivas de emprego. Pode-se dizer

que esta é uma questão relacionada ao conjunto das políticas e não restrito,

especificamente, ao serviço de intermediação de mão-de-obra.

No estudo mencionado, os autores identificam as seguintes medidas que poderiam

contribuir para a melhoria no serviço de intermediação: alteração no esquema de suporte

financeiro que limita e, em alguns casos, inviabiliza os serviços nos estados,

investimentos na formação dos profissionais técnicos ligados ao SINE, ampliação da

abrangência extensiva e intensiva dos serviços e a adoção de critérios de avaliação para

81



todas as Unidades Federativas, divulgados periodicamente para o acompanhamento dos

gestores do serviço e da sociedade (CACCIAMALI, SILVA e MATOS, 1998, p. 190).

AZEREDO (1998), analisando os indicadores relativos ao desempenho do SINE,

em 1995, chega a conclusões semelhantes: o número de inscritos nos 570 postos,

eqüivalia a 15,7% do total de demitidos neste período". Além deste dado, a autora

apresenta a insuficiência estrutural do SINE, que representa apenas um terço da rede de

atendimento ao trabalhador que recebe seçuro-desernpreço".

Conforme salienta a autora, a concepção ampla de proteção ao desempregado é

uma característica básica de programas dessa natureza nos países desenvolvidos. Neles,

o seguro-desemprego aparece acoplado a sistemas nacionais de emprego, de tal forma

que muitos critérios para concessão ou manutenção do benefício estão vinculados á

passagem do trabalhador pelas agências de emprego, o que revela a importância da

estruturação de uma prática de atendimento ao trabalhador que alie os diversos

instrumentos direcionados à proteção ao desempregado e que a intermediação de mão-

de-obra seja vista de forma ínteqrada às demais políticas de emprego. (AZEREDO,

1998b, p. 134).

Isso exposto, fica claro que o que se denominou oficialmente de Sistema Nacional

de Emprego, não foi capaz, nos 25 anos de atuação, de integrar, coordenar e articular as

políticas públicas de emprego em um sistema, no sentido mais específico do termo.

Atualmente, a estrutura do SINE incumbe-se apenas da prestação de serviços de

intermediação de mão-de-obra, e seu desempenho nesta tarefa específica tem-se

mostrado irregular e insuficiente. Não se trata aqui de negar a importância da prestação

deste serviço público. Ao contrário, considera-se necessário repensar toda a estrutura do

SINE, de modo a tomá-lo um instrumento efetivo de atendimento ao trabalhador.

3.3 O SEGURO-DESEMPREGO NO BRASIL - ORIGENS E DESDOBRAMENTOS

Já foi mencionado neste trabalho o caráter tardio da implementação do seguro-

desemprego no Brasil. O dinamismo da economia brasileira, associado à capacidade de

26 Considerados apenas os demitidos sem justa causa do setor formal.

27 A maior parte é atendida através da Caixa Econômica Federal, seguida pelas Delegacias
Regionais de Trabalho.
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absorção de mão-de-obra pelo setor formal da economia, contribuiu para que a questão

do desemprego e da necessidade de criação de aparatos de proteção ao trabalhador

desempregado demorasse a entrar na pauta da agenda pública nacional. Associado a

isso, como já mencionado anteriormente, os canais de comunicação entre a sociedade

civil e o aparelho burocrático encontravam-se bloqueados, em função da estratégia de

condução da política pública no país, adotada pelos governos autoritários.

Após a crise do final da década de 70, os efeitos da perda de dinamismo

econômico recaíram sobre o mercado de trabalho brasileiro. O desemprego foi alçado à

categoria de questão de relevância nacional e, junto com ele, o debate em tomo da

criação de um sistema de seguro-desemprego no país. Segundo menciona AZEREDO

(1998), no início da década de 80, mais acentuadamente em 1983, começa a ganhar

força o debate acerca do tema, o que pode ser demonstrado não apenas pelo maior

interesse do Congresso Nacional em elaborar projetos que visassem a criação de um

sistema de seguridade ao trabalhador desempregado, mas também pelo envolvimento de

especialistas no debate acerca da criação do seguro-desemprego, através de promoção

de seminários relacionados à questão do desemprego, à publicação de textos e artigos

em jornais e revistas.

Em 1986, através do Decreto-Lei 2.284, foi instituído o programa de seguro-

desemprego no Brasil. Neste período, as regras de acesso ao benefício encontravam-se

bastante restritivas: o trabalhador teria que comprovar o vínculo de trabalho assalariado

nos últimos seis meses, aliado à contribuição previdenciária por 36 meses nos últimos

quatro anos. O tempo de recebimento do seguro limitava-se a quatro meses e o valor era

equivalente a 50% do último salário, para aqueles que recebiam até três salários mínimos

e de um salário mínimo e meio para os que recebiam valor acima deste montante.

O financiamento do programa neste período era realizado através do Fundo de

Amparo ao Desempreqado", sendo custeado, durante o ano de 1986, através de

recursos do Orçamento Geral da União.

28 o FAD foi criado pela Lei 4923, de 1965 e regulamentado no ano seguinte. O fundo tinha a
finalidade de custear a assistência financeira aos trabalhadores dispensados de empresas em processo de
fechamento. Era constituído dos recursos provenientes da folha de salários (1%) e pela conta Emprego e
Salário (213 desta) integrada por 20% da contribuição sindical.
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No seu primeiro ano de funcionamento, o programa apresentou uma baixa taxa de

cobertura - apenas 4,9% dos trabalhadores demitidos sem justa causa no período foram

beneficiados pelo seguro - o que pode estar associado à desinformação tanto por parte

dos trabalhadores como dos empregadores que deveriam fornecer a documentação

necessária para que o desempregado recebesse o seguro. No entanto, mesmo no quarto

ano de implementação do programa, a taxa de cobertura ainda se encontrava em patamar

reduzido: em 1989, cerca de 25% dos demitidos sem justa causa encontravam-se

segurados, o que deve estar estreitamente vinculado ao critério restritivo de acesso ao

seguro.

As instituições envolvidas na implementação do programa neste período eram: o

Ministério do Trabalho, ao qual cabia o papel de organização e administração do seguro,

os postos do SINE, as Secretarias Estaduais de Trabalho e as Delegacias Regionais de

Trabalho (DRT), responsáveis pelo recebimento do requerimento do seguro-desemprego,

verificação das informações e encaminhamento ao Ministério, a Caixa Econômica

Federal, que realizava o pagamento dos benefícios, a Empresa de Correios e Telégrafos,

que também respondia pelo recebimento do requerimento, além da Datamec, responsável

pelo processamento de dados para a operacionalização do pagamento.

Ao SINE, como já mencionado anteriormente, também caberia auxiliar o

trabalhador desempregado na sua recolocação no mercado de trabalho e fornecer o

serviço de reciclagem profissional. No entanto, esta articulação não se mostrou efetiva e o

programa de seguro-desemprego restringiu-se basicamente à assistência financeira ao

trabalhador.

No processo constituinte, em 1988, novamente entrou em pauta a questão do

sistema de proteção ao desempregado. Em função da fragilidade financeira do programa

de seguro-desemprego, que nos seus primeiros anos foi custeado, basicamente, com

recursos provenientes do Orçamento da União, esse foi o tema que mais suscitou

debates e propostas. Como resultado desse processo, a questão do custeio do seguro-

desemprego foi tratada no artigo 239, que estabeleceu que a contribuição do PIS e do

Pasep financiaria o programa, além do abono salarial, pago aos trabalhadores que

recebessem até dois salários mínimos. Também neste artigo, ficou estabelecido que 40%

da arrecadação destas contribuições fossem destinadas ao financiamento de programas

de desenvolvimento econômico, através do BNDES.
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Esta modificação no modelo de financiamento trouxe um significativo avanço para

o programa e também representou a abertura de um caminho para a construção de um

sistema público de emprego - ao menos no que se refere à capacidade de financiamento

- pois a disponibilidade de recursos provenientes das contribuições do PIS e Pasep

possibilitaram a ampliação dos instrumentos destinados ao amparo do trabalhador

desempregado.

Em 1989, teve início o processo de regulamentação do artigo 239 da Constituição,

resultando na Lei 7.998190,que estabelecia as novas regras do seguro-desemprego. Em

relação às regras que vigoravam anteriormente para a concessão do benefício, observou-

se ampliação da cobertura, flexibilização do acesso e aumento do valo do seguro. O

critério de acesso passou a ser a comprovação de 15 meses de contribuição

previdenciária nos últimos 24 meses e do vínculo de emprego formal nos últimos seis

meses, por um empregador ou mais. Os valores dos benefícios variavam conforme a faixa

salarial do trabalhador: para aqueles que recebiam, na média dos últimos três salários,

até três salários mínimos, o valor do seguro era equivalente a 80% desta média; para os

que recebiam de três a cinco salários mínimos, em média, o valor do seguro não

ultrapassava 68% do último rendimento e, para aqueles que recebiam salários acima do

teto de cinco salários mínimos, o valor do seguro era fixado em três salários mínimos. O

prazo de recebimento do seguro foi mantido em quatro meses, porém, o tempo de espera

para o requerimento do seguro reduziu-se de sessenta para sete dias após a demissão do

trabalhador.

A Lei 7998/90, além de modificar as regras de acesso e a forma de cálculo do

benefício do seguro-desemprego, introduziu uma inovação importante na construção do

arcabouço institucional responsável pelas políticas públicas de emprego: institucionalizou

o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e definiu a criação do Conselho Deliberativo do

FAT (Codefat), composto de forma tripartite e paritária, com atribuições amplas no que se

refere à aplicação dos recursos financeiros e à intervenção nos contratos e convênios

firmados entre o MTE e outras entidades para utilização dos recursos do Fundo.

Outra inovação importante trazida pela Lei 7998/90 diz respeito ao caráter mais

abrangente do programa em termos de benefícios concedidos aos desempregados. Pela

primeira vez, construiu-se a concepção de um programa que, além da ajuda financeira,

proporcionasse auxílio aos requerentes do seguro-desemprego na busca de nova
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colocação no mercado de trabalho, podendo, para essa finalidade, promover cursos de

reciclagem profissional. Assim comenta AZEREDO (1998):

(...) pela primeira vez no país adotou-se uma concepção de seguro-
desemprego que ia além do auxílio financeiro, incorporando outros
serviços de assistência ao desempregado, como a intermediação e a
formação profissional, nos moldes de sistemas adotados nos países
desenvolvidos ( p. 87).

Mesmo contando com a prerrogativa legal de estabelecer a articulação entre

seguro-desemprego e outros instrumentos destinados ao auxílio ao trabalhador

desempregado, apenas em 1996, como será exposto adiante, foi criado, em âmbito

nacional, o programa de formação profissional, com cobertura mais ampla que o

atendimento aos segurados. No entanto, a vinculação dessa fonte de financiamento a

outras políticas de emprego pode ser considerada uma brecha importante para o caminho

rumo à construção do sistema público de emprego.

Nos últimos dez anos, o programa de seguro-desemprego sofreu algumas

alterações de caráter temporário ou permanente. Em 1991, houve a criação de um seguro

especial destinado à ampliação da cobertura do atendimento. Criado para vigorar no

primeiro semestre de 1992, este programa especial vigorou até meados de 1994,

adotando um critério mais flexível de acesso: bastava a comprovação de vínculo formal

de trabalho por um período de seis meses para que o trabalhador recebesse as três

parcelas do seguro. Para aqueles que comprovassem o vínculo por quinze meses, nos

últimos dois anos, o benefício tinha duração de quatro meses.

Essa medida teve impacto imediato no grau de cobertura (segurados em relação

aos demitidos no setor formal) do seguro-desemprego, que passou de 55,1%, em 1991,

para 66,7%, em 1992 e no coeficiente de habilitação (proporção de segurados em relação

aos requerentes), que passou de 93,2%, em 1991, para 97,01%, no ano seguinte,

conforme dados da tabela abaixo.

Em 1994, foram realizadas mudanças importantes no sistema de seguridade ao

trabalhador desempregado. A lei 8.900/94 não apenas concedeu um caráter permanente

ao seguro-desemprego especial, como estabeleceu prazos diferenciados de recebimento,

conforme o tempo de serviço do trabalhador. Dessa forma, o prazo máximo de

pagamento do seguro passou de quatro para cinco meses - para os trabalhadores que

comprovassem vínculo empregatício por mais de 24 meses.
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Tabela 3.1 Evolução do programa seguro-desemprego
Ano Demitidos (A) (1) Requerentes (B) Segurados (C) Coeficiente de Cobertura IHabilitação (C/B) (C/A)

1986 (2) 3.207.257 204.324 150.741 73,78 4,7
1987 6.667.069 999.967 734.260 73,43 11,0
1988 6.749.200 I 1.322.432 1.045.534 79,06 15,5
1989 6.329.607 1.912.185 1.620.543 84,75 25,6
1990 7.135.381 3.099.910 2.806.820 90,55 39,3
1991 6.350.790 3.742.840 3.498.235 93,92 55,1
1992 5.837.347 4.015.225 3.895.157 97,01 66,7
1993 5.730.844 3.825.547 3.756.365 98,19 65,5
1994 5.837.400 4.091.318 4.029.718 98,49 69,0
1995 7.193.138 4.789.294 4.737.055 98,91 65,9
1996 6.593.472 4.395.190 4.352.860 99,04 66,0

Fonte: Azeredo, 1998, p. 98.
(1): Demitidos sem justa causa, pelos dados do CAGED.
(2): período de julho a dezembro.

Além de promover o aumento da duração do seguro, a Lei 8.900 agregou a

possibilidade, a critério do Codefat, de estender o prazo de pagamento do seguro, em

caráter excepcional, por até dois meses, quando houvesse disponibilidade financeira e

necessidade (aumento da taxa de desemprego). O Codefat, amparado nesta prerrogativa

legal, determinou, em julho de 1996, a ampliação do prazo de pagamento do seguro-

desemprego em mais dois meses, para os requerentes com domicílio no Distrito Federal e

nas regiões metropolitanas de São Paulo, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo

Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre. Essa mudança vigorou até o final de

1996, quando voltaram a prevalecer os critérios anteriores.

Nos últimos três anos, a despeito da permanência das altas taxas de desemprego

nas regiões metropolitanas mencionadas acima, não foi introduzida nenhuma modificação

no programa de seguro-desemprego, mas foram desenvolvidas outras medidas de auxílio

ao trabalhador desempregado, como será visto logo a seguir, na apresentação de outros

programas públicos de emprego - o Programa de Geração de Emprego e Renda (Proger)

e o Plano Nacional de Formação Profissional (Planfor).

Um aspecto importante a ser mencionado quando se analisa o desempenho do

programa diz respeito à estrutura utilizada para o atendimento do segurado. Como já

citado anteriormente, na primeira fase do programa, tanto as Delegacias Regionais do

Trabalho como os postos do SINE eram responsáveis pelo atendimento dos requerentes

ao seguro-desemprego. No entanto, em função do crescimento da demanda pelo

benefício, propiciado pela flexibilização no critério de acesso, assim como pela maior
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divulgação do programa, observou-se um aumento mais que proporcional do número de

requerentes em relação à capacidade de atendimento".

Em função desse aumento, associado aos problemas estruturais dos postos do

SINE, principalmente decorrentes da não informatização do atendimento, o Ministério do

Trabalho, em meados de 1992, firmou convênio com a Caixa Econômica Federal (CEF),

com a finalidade de facilitar o acesso do trabalhador ao benefício e de diminuir o tempo

decorrido entre a solicitação do seguro e seu efetivo pagamento. Já em 1992, a estrutura

de atendimento ampliou-se para 1.720 postos de atendimento, possibilitando melhoria no

programa.

No entanto, há que se considerar a permanência da questão referente à

necessidade de ampliar a capacidade de atendimento por parte dos SINE, uma vez que

uma das formas mais eficazes de incrementar a articulação dos programas decorre da

concentração espacial dos mesmos. Ao possibilitar que o trabalhador faça o requerimento

e receba o benefício nas agências bancárias da CEF, dificulta-se o acesso desse

trabalhador desempregado a outros serviços públicos de emprego.

Ainda que 25% dos segurados, em 1999, tenham utilizado a estrutura da CEF para

o recebimento do seguro, pode-se perceber uma significativa ampliação da participação

do SINE no programa. Em 1995, 21% do total de segurados foram atendidos por estes

posto; em 1999, este percentual passou para 37%, o que pode estar associado a uma

iniciativa conjunta do Ministério do Trabalho, Codefat e Secretarias Estaduais de

Trabalho, no sentido de coordenar e articular as políticas públicas de emprego, através da

melhoria e da ampliação da capacidade de atendimento dos postos do SINE. Em agosto

de 1999, foi permitido aos sindicatos a recepção e o pagamento dos benefícios do

seguro-desemprego, mas a utilização desta estrutura ainda se mostra bastante incipiente.

É importante registrar que, ainda que o programa tenha sofrido ao longo de sua

existência modificações visando à ampliação de sua cobertura, à facilidade no acesso e

ao aumento do número de parcelas do benefício, permanecem problemas relacionados à

articulação deste programa às demais políticas de emprego, principalmente em relação à

29 Em 1986, foram atendidos 204 mil trabalhadores, em busca do seguro-desemprego, através de
545 postos de atendimento. Em 1991, a demanda pelo benefício ampliou-se para 3,7 milhões de
desempregados requerentes, enquanto o número de postos aumentou para 739.
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integração do seguro-desemprego com os programas de qualificação profissional, de

intermediação de mão-de-obra e de crédito destinado à geração de emprego e renda.

Ainda há que se considerar que o número de parcelas do seguro mostra-se bastante

reduzido, diante do aumento do tempo de procura por trabalho. Na Grande São Paulo, o

tempo médio de procura atinge 10 meses, enquanto o número de parcelas do seguro-

desemprego não ultrapassa os quatro meses, mostrando-se bastante inferior ao que se

observa nos programas implementados nos paises desenvolvidos.

3.4 O PROGER - PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NA FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO

PROGRAMA

o processo de formulação do Proger teve início nos anos de 1993 e 1994, a partir

de um trabalho conjunto entre Ministério do Trabalho, membros do SINE e de ONGs e

representantes do Codefat. Na sua origem, contou ainda com a participação do Conselho

de Segurança Alimentar (Consea), formado por representantes da sociedade civil,

especialmente vinculados ao movimento Ação pela Cidadania contra a Fome e pela Vida.

Ainda que a formulação do programa date deste período, a sua efetiva implementação

ocorreu em 1995, a partir da Resolução 59, do Codefat.

O programa originou-se, tendo por finalidade garantir acesso ao crédito por parte

das pequenas e micro-empresas formais e informais, com o objetivo de gerar

oportunidades de emprego e renda. Partiu-se de um diagnóstico de carência de linhas de

crédito direcionadas aos pequenos produtores da área urbana e da necessidade de

alavancar a atividade econômica dessas unidades produtivas, uma vez que são

considerados relevantes na estratégia de aumentar o nível de emprego.

Ainda que posteriormente o programa tenha sido ampliado, contemplando também

o financiamento da atividade no setor rural, através do Proger rural, o Programa Nacional

de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e Programa Especial de crédito para a

Reforma Agrária (Procera), bem como aportes à FINEP, destinados ao financiamento de

programas de geração de emprego e renda, esses programas não serão aqui

considerados, em função de possuírem na prática e na concepção diferenças em relação

ao Proger urbano, alvo de interesse para fins de análise de políticas públicas de emprego,

por envolver as comissões tripartites e por constituir-se em um dos instrumentos do

conjunto de políticas públicas brasileiras.
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Na sua concepção, o programa dirigia-se ao atendimento de uma clientela que não

apenas estivesse à margem do sistema financeiro, mas que se caracterizasse como

excluída socialmente. Tanto é que a sua origem encontra-se estreitamente vinculada ao

Movimento de Ação Cidadã Contra a Fome e a Miséria, que tinha como ideário o combate

à pobreza sob uma perspectiva que promovesse a ruptura com a natureza assistencialista

dos programas sociais.

Se no início o programa poderia estar inserido no rol de políticas públicas

destinadas ao combate à pobreza, no decorrer de sua implementação, observou-se uma

certa modificação de seu caráter. A despeito de incluir entre a população-alvo micro e

pequenos produtores urbanos do setor informal, o foco do programa tem recaído sobre as

empresas do setor formal.

Os motivos que levam a esse desvio de foco, conforme autores que avaliam o

desempenho do programa, entre eles TOMEI (1999) e GUIMARÃES (1998), estão

vinculados a diversos fatores: de um lado, a predominância do setor financeiro - Banco

do Brasil (BB), Caixa Econômica Federal (CEF) e Banco do Nordeste do Brasil (BNB) - na

definição dos critérios de acesso às linhas de financiamento. De outro, a incipiente

participação das Comissões Estaduais e Municipais de Emprego, bem como das

Secretarias de Trabalho na definição de prioridades de investimentos.

Quanto às exigências colocadas pelo setor financeiro, TOMEI (1999) avaliou que

os requisitos e procedimentos que os beneficiários em potencial tinham que cumprir eram

mais condizentes com uma lógica que privilegia o desenvolvimento de empresas

relativamente consolidadas, em detrimento de empresas menores que necessitam de

capital de giro para manutenção da atividade econômica.

As exigências das entidades financeiras são equivalentes para todos os mutuários

que solicitam empréstimo, independentemente do tamanho, do grau de formalidade e da

necessidade da empresa. O BNB demanda dos beneficiários potenciais garantias reais

de, no mínimo, 130% do valor do empréstimo. A CEF exige "alienação fiduciária" e o

Banco do Brasil faz exigências de garantias reais fixas sem diferenciar as empresas em

função de tamanho, ou em termos de valores do empréstimo. Há um diferencial em

termos de valores máximos de empréstimo, de carência e de prazo para amortização, que

privilegia as empresas do setor formal: enquanto para essas, o valor máximo situa-se em
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R$ 50 mil, para aquelas do setor informal, limita-se a R$ 5 mil. Os prazos de carência são

de até 12 meses e até 6 meses, respectivamente. O prazo para a devolução do

empréstimo para o setor formal varia de 24 a 60 meses, enquanto para empreendimentos

informais, oscila entre 18 e 24 meses.

O aspecto inovador do Proger, assim como do Planfor, é a descentralização e o

caráter multipartite da política. Referindo-se ao Proger especificamente, pode-se afirmar

que o Estado renuncia ao seu papel de executor direto, para assumir outras funções,

como as de convocação, coordenação, canalização de recursos e orientação de política.

Também abre espaço para a atuação de novas organizações sociais, como as Comissões

Estaduais e Municipais de Emprego, que expressam uma nova orientação em matéria de

políticas sociais e de emprego, baseadas no diálogo e na interação entre as forças

públicas e privadas da sociedade dirigidas a construir critérios comuns de eficiência e co-

responsabilidade na distribuição e no uso dos recursos (TOMEI, 1999, p. 331).

No entanto, pode-se avaliar que a participação desses atores na definição dos

critérios de acesso ao programa ainda se encontra em estágio bastante incipiente. As

Comissões Municipais e Estaduais de Emprego, assim como o Codefat, no âmbito

federal, pouco têm contribuído, ao longo dos últimos 5 anos de existência do programa,

para promover mudanças significativas no desempenho do mesmo. Uma das causas que

podem estar associadas ao fraco desempenho das comissões é a criação recente das

mesmas, quase simultâneas ao surgimento do programa. Assim, não se dispunha de um

corpo de atores envolvidos com a questão até surgir a oportunidade de definição de

critérios para distribuição de recursos, seja do Proger ou do Planfor, a ser analisado no

próximo item. Se no primeiro caso, esse "vazio" de representação social foi preenchido

pelo setor financeiro e pelas entidades que realizam a avaliação técnica dos projetos, no

caso do Planfor, tem sido pelas instituições de formação profissional já consolidadas.

A resolução n° 227, de dezembro de 1999, dificultou ainda mais a participação das

comissões na definição do Proger, ao revogar parcialmente a resolução 114, de agosto de

1996, que dispunha sobre as atribuições das comissões de emprego. O artigo revogado

refere-se ao encaminhamento, após avaliação das comissões, de projetos para obtenção

de apoio creditício às entidades financeiras. Ao assinar a resolução, o Codefat contribuiu

para alargar ainda mais o poder das entidades financeiras sobre o destino dos recursos

do Proger.
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Mesmo com essas dificuldades de operação, no entanto, não se pode negar a

relevância de programas dessa natureza, tanto pela questão relativa ao potencial gerador

de emprego e renda, quanto pela oportunidade de fortalecer a rede institucional que

participa de sua implementação.

Em dezembro de 1999, o Codefat, através da resolução 231, criou o Fundo de

Aval do Proqer (Funproger) destinado a proporcionar parte das garantias requeridas pelas

instituições financeiras que participam no programa. Embora não tenha decorrido tempo

suficiente para avaliar se a criação do Fundo tenha implicado aumento da possibilidade

de pequenos empresários do setor urbano serem beneficiários do programa, pode-se

afirmar que essa resolução vai ao encontro das demandas dos representantes da

sociedade civil que participam da implementação do Proqer e, obviamente, para os micro

e pequenos empreendedores que demandavam maior flexibilidade nas exigências

estabelecidas pelas instituições financeiras para a concessão dos empréstimos àqueles

que não dispunham das garantias exigidas.

Quanto aos resultados do programa, não se tem uma avaliação que contemple a

capacidade do mesmo em gerar oportunidades de emprego e renda. Ao contrário do

Planfor, que define entre os seus objetivos a realização de avaliações externas cuja

finalidade consiste na identificação dos resultados atingidos, o proger não dispõe de

recursos e critérios a serem utilizados na avaliação do programa.

Assim, as informações disponíveis apenas permitem identificar alguns resultados

em termos de cumprimento das metas previstas. Um dos resultados está vinculado à não

utilização total dos recursos destinados ao programa. As instituições financeiras

conveniadas no período de 1995 a 1997 não utilizaram parte dos recursos

disponibilizados para o programa, em função das dificuldades anteriormente apontadas

na fase de implementação, relacionadas aos critérios de acesso aos benefícios.

De janeiro de 1995 a dezembro de 1997, o Banco do Brasil aplicou 86% do total

de recursos disponibilizados através de convênios, enquanto a CEF utilizou cerca de 40%

dos recursos. O número de contratos firmados pelos três agentes financeiros foi de

108.770, sendo o valor médio por contrato equivalente a, aproximadamente, 10 mil reais.

Há que se considerar que o valor médio praticado no Banco do Brasil (16 mil reais)
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superou o dos demais agentes financeiros, que tiveram valores médios por contrato em

torno de 9 mil (BNB) e 7,6 mil (CEF).

FERNANDES (2000), avaliando o desempenho do Proqer, no período 1995-98,

encontra disparidades regionais. Na região sul, responsável por 15% da população do

país, concentram-se cerca de 52% dos recursos aplicados no Proger, enquanto na região

sudeste, que responde por 42,6% da população brasileira, encontram-se apenas 17% dos

recursos totais do Proger.

Buscando identificar as variáveis relevantes na distribuição de recursos do Proqer

entre as unidades da federação, a autora utilizou-se de testes estatísticos. Uma primeira

hipótese, confirmada pelo teste estatístico, relacionava o montante de recursos ao

tamanho do estado, em termos populacionais. Dividiram-se, assim, as 27 unidades da

federação em três grupos: Estados de grande, médio e pequeno porte, no que se refere

ao número de habitantes. Realizando-se o teste estatístico, observou-se que a hipótese

de correlação entre volume de recursos e tamanho do Estado tinha significância

estatística.

Buscou-se, então, testar outras hipóteses subjacentes ao desempenho do Proger

por unidades da federação. A correlação entre índice de desenvolvimento do Estado e

montante de recursos utilizados pelo Proger não se mostrou válida estatisticamente. Em

outros termos, a distribuição de recursos não privilegia estados menos desenvolvidos,

tampouco os mais ricos.

Uma outra hipótese levantada pela autora diz respeito à influência do desempenho

das agências estaduais na alocação de recursos do Proger. Embora não tenha realizado

uma análise estatística para todas as unidades da federação, percebeu-se uma

correspondência entre o desempenho do SINE estadual e o desempenho do programa.

Os dois Estados que sobressaem, ao analisar-se o desempenho do SINE, são os

mesmos que respondem pela maior participação nos recursos do Proger: Paraná e Rio

Grande do Sul. Em contrapartida, os Estados da região sudeste são os que apresentam

desempenho mais tímido do SINE, assim como participações modestas na alocação dos

recursos do Proger. Assim, a autora conclui pela existência de certa correspondência

entre a atuação das agências estaduais e a alocação de recursos do Proger. No entanto,

há que se considerar que o bom desempenho do Proger na região Sul pode estar

93



associado a outras questões, em especial às características sócio-econômicas da região,

onde há predomínio de pequenos e micro-empreendimentos. A cultura de pequenos

negócios (cooperativas e pequenos produtores integrados à cadeia agroindustrial) pode,

em grande medida, responder pelo maior número de demanda por recursos do Proger na

região.

Aprofundando a análise, FERNANDES testou a hipótese de que o montante de

recursos per capita nos Estados estivesse relacionado ao número de comissões

existentes (dividido pelo número de municípios), buscando identificar se o desempenho

do Proger encontra-se associado ao desempenho das comissões municípais de emprego.

Feito o teste, observou-se a não existência de correlação entre os recursos do proger e a

quantidade de comissões por número de municípios. No entanto, a autora observou que

os três Estados da região sul são aqueles que apresentam maior participação no

montante de recursos e maior proporção de comissões municipais de emprego, o que

pode indicar na direção de alguma relação entre a organização da sociedade civil e a

implementação de políticas públicas. Não obstante esta percepção, FERNANDES admite

que a quantidade de comissões pode não ser suficientemente representativa do grau de

organização e participação da sociedade, indicando a necessidade de empreender

estudos que dêem conta da apreensão da estrutura e da organização social no interior

destas comissões (p. 143-45)

Uma outra hipótese apontada, mas não testada pela autora, diz respeito à

existência de correlação entre o volume de recursos do Proqer e a forma de atuação das

agências financeiras locais (Banco do Brasil e CEF). Como são importantes na

operacionalização e definição do programa, deve-se atentar para a influência do tipo de

atuação destas agências locais no desempenho do programa.

Além dos aportes destinados ao Proger, o FAT também tem disponibilizado

recursos para o Programa de Crédito Produtivo Popular (CPP). O BNDES executa o

programa, que tem por finalidade a concessão de crédito aos pequenos empreendimentos

do setor formal e informal, que não têm acesso aos bancos. O programa divide-se em

dois subprogramas: BNDES Trabalhador e BNDES Solidário, sendo que o primeiro

envolve os governos estaduais e municipais, através de suas secretarias de trabalho na

implementação das ações e último encontra-se direcionado às ONGs voltadas para o

microcrédito.
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Em função desta disponibilidade, pode-se observar, mais recentemente, nos

âmbitos estadual e municipal, a criação de programas de micro-crédito destinados a

agilizar e facilitar o acesso de pequenos e micro empreendimentos ao financiamento da

atividade produtiva. Além disso, pode-se notar que, a partir do ingresso do BNDES no

programa de crédito produtivo, houve um maior estímulo para a formação de uma rede de

agentes financeiros novos, formados por governos locais ou estaduais e ONGs, como o

BRB Trabalho, no Distrito Federal, a Instituição Comunitária de Crédito Porto Sol, em

Porto Alegre, o Banco do Povo, em municípios como Santo André, Londrina, Blumenau e

o Banco do Povo no Estado de São Paulo.

Assim, conclui-se que a criação do Proger e as dificuldades verificadas na sua

implementação auxiliaram na construção de modelos alternativos de financiamento e

colocaram esta política ativa na agenda dos governos estaduais e municipais, bem como

para as comissões tripartites.

3.5 O PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL- O MAIS RECENTE INSTRUMENTO DO

CONJUNTO DE POLíTICAS PÚBUCAS DE EMPREGO

o tema da qualificação profissional só ganhou espaço na agenda pública brasileira

no início da década de 90, sendo incorporado às políticas públicas de emprego, a partir

da elaboração do Plano Nacional de Formação Profissional, em 1995. É importante

mencionar que a formação profissional anteriormente era tratada como uma questão

restrita ao setor produtivo, implementada pelo Sistema "S" (SENAI, SENAC, SENAR e

SENAT). No período de 1950 a meados da década de 90, a questão da educação

profissional encontrava-se ancorada na visão de formação técnica, voltada para o

trabalho. O setor público desempenhava um papel marginal na definição e

implementação da política de formação profissional.

A partir do início da década de 90, entra em debate a eficiência e adequação do

modelo de educação profissional aplicado pelo Sistema "S". O que estava em questão era

a atuação restrita ao segmento formal da força de trabalho, especialmente aos

trabalhadores de grandes empresas, aos assalariados, com perfil de escolaridade mais

elevado que a média brasileira. Além deste aspecto, o modelo mostrava-se insuficiente

para atender às novas exigências do mercado de trabalho, que demandava um

trabalhador não só qualificado tecnicamente, mas apto a compreender seu papel no
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processo produtivo e a tomar decisões. Nos termos da Secretaria Nacional de Formação

Profíssionaf", um "cidadão produtivo".

o debate acerca dos limites do modelo de educação profissional adotado até

então e a necessidade de trazer o tema para a agenda pública impulsionaram a

formatação de um Plano de Qualificação Profissional em âmbito nacional. É importante

frisar que a disponibilidade de recursos no FAT, associada à criação do Codefat e das

comissões estaduais e municipais de emprego, pode ser considerada como aspecto que

facilita e impulsiona a construção da política nacional de formação profissional.

A primeira tentativa de estabelecer tal política deu-se com o Programa

Governamental de Reciclagem Profissional (PRP), lançado em 1994, na gestão do

Ministro Walter Sarelli. Nesta formulação, e já se encontravam presentes os conceitos

embrionários do que seria, posteriormente, o Planfor. O objetivo do programa era

propiciar ao trabalhador desempregado conhecimentos básicos e específicos para sua

reinserção no mercado de trabalho, dando-se prioridade para o atendimento dos

beneficiários do seguro-desemprego.

Na origem, o programa estava inserido em um contexto de ampliar o atendimento

público ao desempregado.

°PRP já delimitava uma mudança de clientela ou foco para privilegiar os
desempregados, principalmente beneficiários do seguro-desemprego. É
possivel sugerir que o paradigma da exclusão dominava absolutamente
esta proposta, muito nos moldes dos modelos europeus de política social
e refletindo a influência do movimento sindical paulista no Ministério do
Trabalho da época. (RIOS NETO, 1998)

A mudança de concepção acerca da educação profissional e a necessidade de

articulação com o seguro-desemprego, presentes no PRP, ressurgem quando da criação

do Planfor, em 1995. Assumiu-se, a partir deste programa, que o assunto qualificação

profissional seria um tema pertinente à agenda pública nacional. A relevância do tema foi

trazida à tona, em função do processo de modernização produtiva e das mudanças

verificadas na economia mundial, que passaram a exigir uma nova formação profissional

dos trabalhadores.

30 Até 1999, o Planfor era coordenado pela Secretaria Nacional de Formação Profissional. A partir de
2000, houve uma reorganização estrutural no Ministério do Trabalho e o programa ficou alocado na Secretaria
de Políticas Públicas de Emprego, que abrange o Departamento de Qualificação Profissional.
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A construção de um programa nacional teve como proposta fornecer educação

profissional adequada às "novas" exigências do mercado, que englobam características

como capacidade de raciocínio, leitura, escrita, iniciativa,autocontrole e liderança.

Segundo os formuladores do programa, os objetivos podem ser resumidos da seguinte

forma:

A construção de uma nova institucionalidade para a EP passa pela agenda
mais ampla de construção e implementação de politicas públicas de
trabalho e geração de renda, assim como da modernização das relações
de trabalho no pafs.31

Não se pode, porém, analisar o Planfor sem que se compreenda seu papel em

relação ao conjunto de políticas públicas de emprego: intermediação de mão-de-obra,

seguro-desemprego e, mais recentemente, os programas de geração de emprego e renda

(Proger e Pronaf e programas de micro-crédito), pois o Planfor nasceu com o desafio de

constituir-se em um mecanismo integrado às demais políticas de emprego, de modo a

caminhar na construção de um sistema público de emprego.

Há que se considerar a importância do programa em mobilizar a sociedade civil

para a criação de um novo modelo de educação profissional. Não menos relevante é o

fato de que, por dispor de recursos provenientes do FAT, o programa tenha uma

capacidade de cobertura ampla, associada à garantia de continuidade, em função da

independência em relação aos recursos do orçamento público federal.

Como demonstrativo da capacidade de ampla cobertura, o objetivo do Planfor

concentra-se na construção gradativa de oferta de educação profissional permanente,

com foco na demandado mercado de trabalho, de modo a qualificar ou requalificar, a

cada ano, articulado à capacidade e competência existente, pelo menos 20% da

população economicamente ativa - que soma hoje, no Brasil, 71 milhões de pessoas.

Para implementar estas metas, estabeleceu-se a forma de gestão descentralizada

e participativa, através de Planos Estaduais de Qualificação (PEQs), coordenados pelas

Secretarias Estaduais do Trabalho e pelas Comissões Estaduais de Emprego e demais

31 MTb/Sefor. PLANFOR - Programa Nacional de Qualificação do Trabalhador - Reconstruindo a \
institucionalidade da educação profissional no Brasil. Brasília, dezembro de 1998.
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parceiros nacionais e regionais. No âmbito local, as Comissões Municipais de Emprego

exercem sua contribuição no diagnóstico das necessidades especificas da região.

Uma aspecto positivo do Planfor diz respeito ao direcionamento de seus recursos

financeiros para a criação de novos espaços para a formação profissional, através da

articulação de componentes do sistema existente com novos atores (instituições não

tradicionais de educação profissional), gerando, desse modo, uma nova malha

institucional de formação profissional. Como resultado deste esforço, o número de

entidades executoras dos programas saltou de 500, em 1996, para 1.300, em 1998. Ao

longo do quadriênio 1995-1998, o número de beneficiários atingiu a soma de 5,2 milhões

(vide tabela 3.2), concentrada nos seguintes segmentos da força de trabalho:

desempregados de baixa escolaridade, trabalhadores afetados pela reestruturação

produtiva e os que estão fora do mercado de trabalho formal.
Tabela 3.2 Treinandos e investimentos realizados em educação profissional

Anos Planfor/FAT Outras agências Total

Treinandos Investimentos Treinandos Investimentos Treinandos Investimentos

(milhões) (R$ milhões) (milhões) (R$ bilhões) (milhões) (R$ bilhões)

1995 0,1 28 3,4 2,2 3,5 2,2

1996 1,2 220 3,9 2,3 5,1 2,5

1997 2,0 348 4,5 2,4 6,5 2,8

1998 (1) 2,0 409 5,0 2,6 7,4 3,0

1995-98 5,2 1.005 16,8 95 22,5 10,5

Fonte: Posthuma, 1999, p. 364
( 1) Estimativa

Os PEQs - Planos Estaduais de Qualificação - contemplam projetos e ações de

educação profissional circunscritos a uma unidade federativa, executados sob gestão da

Secretaria do Trabalho ou equivalente, com aprovação e homologação obrigatórias das

Comissões Estaduais do Trabalho, às quais cabe articular e prioriz:ar demandas de

educação profissional definidas pelas Comissões Municipais ou instâncias equivalentes,

bem como supervisionar a execução do plano.

Nos planos estaduais incluem-se programas de qualificação e requalificação

profissional e projetos especiais. Os projetos especiais, que podem representar até 4% do

volume de recursos totais dos PEQs ou parcerias, devem contemplar, necessariamente,

projetos de supervisão e acompanhamento gerenciais, avaliação externa e

acompanhamento de egressos, atualização de cadastro de entidades e podem, caso haja

recursos disponíveis, financiar estudos e levantamentos sobre a situação do mercado de

trabalho. Os projetos de capacitação de membros das comissões de emprego e de
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desenvolvimento de novas metodologias passou a integrar, a partir de dezembro de

1999, através da resolução '223, do Codefat, as ações de qualificação profissional.

Os programas de qualificação e requalificação profissional são cursos e

treinamentos em habilidades básicas, específicas e de gestão, cujo objetivo principal é

aumentar a probabilidade de obtenção de trabalho e renda e de permanência no mercado

de trabalho regional ou locar". Podem ser divididos em três categorias: programas

nacionais, emergenciais e estaduais. Os programas nacionais, concebidos em

consonância com eixos estratégicos do desenvolvimento nacional e diretrizes do Codefat,

são direcionados a clientelas e/ou setores prioritários. Sua execução se dá mediante

apresentação de projetos dos estados, orientados por termos de referências gerais,

elaborados pela Sefor, em parceria com entidades e especialistas em cada área. Os

programas emergenciais são concebidos e propostos para o atendimento de demandas

urgentes, associadas principalmente a conjunturas de crise e/ou a processos de

reestruturação e modernização produtiva que atingem determinados setores ou clientelas.

Os programas estaduais (PEQ) devem ter em vista as modalidades de formação

profissional que o programa contempla, a saber: a preparação básica para o trabalho,

destinada aos desempregados de baixo nível de escolaridade; a qualificação profissional;

direcionada aos desempregados que tenham concluído a quarta série do primeiro grau e

não tenham perfil profissional definido, ou aos que desejam aprender uma nova

ocupação, em conseqüência de mudanças na oferta de emprego e o aperfeiçoamento

profissional, voltado aos desempregados com formação profissional definida, que

necessitam atualizar-se ou especializar-se no âmbito da mesma família ocupacional.

As três modalidades diferenciam-se em termos de público alvo e conteúdo

programático, mas devem comportar habilidades básicas, habilidades específicas e/ou

habilidades de gestão. Entre as primeiras, figuram a competência e os conhecimentos

gerais essenciais para o mercado de trabalho e para a construção da cidadania;

habilidades de gestão contemplam competências e conhecimentos relativos a atividades

de gestão, autogestão, melhoria da qualidade e da produtividade de micro e pequenos

estabelecimentos; e, finalmente, as habilidades específicas compreendem competências

32 Este novo termo foi incluído no "GUIA DO PLANFOR 1999-2002". Até então permanecia o foco na
empregabilidade dos treinandos, em face de potencialidades do mercado de trabalho.
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e conhecimentos relativos a processos, métodos, técnicas, normas, regulamentações,

materiais, equipamentos e outros conteúdos específicos das ocupações.

As Parcerias Nacionais e Regionais do MTElSefor3 com outros ministérios e

entidades da rede de ensino público contemplam ações de qualificação profissional e

projetos especiais, tais como os PEQs, só que em escala nacional e regional, não

estando sob a coordenação das Secretarias Estaduais34
. Anteriormente à resolução 223,

de dezembro de 1999, as Parcerias destinavam-se a promover o avanço conceitual elou

metodológico e a articulação institucional do Planfor, e se concentravam, especialmente,

nas seguintes dimensões: formação de formadores, gestores e avaliadores em educação

profissional; capacitação de membros de Comissões Estaduais e Municipais;

desenvolvimento, produção, experimentação e avaliação de metodologias - inclusive

material didático - adequadas aos objetivos e à população alvo do Planfor e

desenvolvimento, fortalecimento e articulação da própria rede nacional de educação

profissional.
Tabela 3.3 Distribuição dos recursos do FAT, segundo a entidade executora dos
PEQs e parcerias do Planfor

Entidades 1997 (Ofo) 1998 (Ofo)

Universidades, fundações e institutos públicos. 21 25

Centrais e sindicatos dos trabalhadores 20 24

Universidades, fundações e institutos privados. 18 15

Sistema S 17 18

ONGs 12 12

Escolas Técnicas públicas 6 1

Escolas Técnicas privadas 5 2

Outras entidades (empresariais, internacionais). 1 3

Total 100 100

Total de recursos do FAT aplicados (R$ milhões) 348,2 408,8

Fonte: Posthuma, 1999, p. 367.

A tabela 3.4 permite analisar a evolução dos recursos do Planfor, por unidades da

federação. Pode-se notar que as regiões Sudeste e Sul respondem por mais de 50% dos

recursos destinados aos PEQs no período de 95-98.

33 Desde 1999, o Ministério do Trabalho passou a denominar-se Ministério do Trabalho e Emprego e
a SEFOR passou a denominar-se Secretaria de Políticas Públicas de Trabalho e Renda.

34 Conforme resolução nO223. de 9 de dezembro de 1999, que altera a resolução 194/98. v
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Tabela 3.4 Recursos aplicados no Planfor, por regiões e UF (R$ milhões), 1995-98

1995 1996 1997 i 1998 Subtotal

Amazônia

AC 0,0 0,6 0,9 1,1 2,6

AM 0,2 4,9 5,7 7,7 18,5

AP 0,0 0,6 0,8 1,0 2,4

MA 0,0 4,0 3,6 4,1 11,7

MT 1,0 7,3 10,3 10,0 ?8,6

PA 0,1 4,6 8,8 10,3 23,8

RO 1,1 3,5 0,6 2,5 7,7

RR 0,1 1,5 1,4 1,6 4,6

TO 0,0 2,0 1,5 1,8 5,3

Subtotal 2,5 29,0 33,7 40,1 105,2

Nordeste

AL 0,2 0,7 0,7 2,8 4,4

BA 1,1 9,0 16,7 16,4 43,2

CE 1,7 17,1 18,9 21,5 59,2

PB 1,1 4,2 6,0 6,3 17,6

PE 3,0 17,0 22,8 25,5 68,3

PI 0,0 3,0 4,8 5,5 13,3

RN 0,1 8,2 11,8 11,0 31,1

SE 0,8 3,0 3,8 4,4 12,0

Subtotal 8,0 62,2 85,5 93,4 249,1

Sudeste

ES 0,0 2,2 2,4 2,8 7,4

MG 0,7 11,1 34,9 35,3 82,0

RJ 0,0 1,5 17,3 54,6 73,4

SP 0,0 24,7 63,5 70,5 158,7

Subtotal 0,7 39,5 118,1 163,2 321,5

Centro-Oeste

DF 2,1 33,5 42,4 37,0 115,0

GO 0,0 2,8 3,1 4,2 10,1

MS 0,2 4,0 4,4 4,5 13,1

Subtotal 2,3 40,3 50,0 45,7 138,2

Sul

PR 1,5 7,9 9,6 13,0 32,0

RS 6,5 11,1 19,2 21,1 57,9

SC 6,7 30,0 32,2 32,3 101,2

Subtotal 14,7 49,0 61,0 66,5 191,2

BRASIL 28,2 220,0 348,2 408,8 1.005,2

-

'.

Fonte: MTElSecretana de Formaçao Profissional.
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Tabela 3.5 Distribuição da PEA e dos recursos e treinandos do Planfor (PEQ +
parcerias), por UF selecionadas, 1995-98

UF PEA (15 anos ou +) Treinandos Investimentos Treinandosl

(mil) % (mil) % (milhões) % PEA

Amazônia

AM 690,0 1,0% 101,7 1,8% 18,5 1,8% 14,7%

MA 2.361,5 3,4% 52,0 0,9% 11,7 1,2% 2,2%

MT 943,4 1,3% 118,1 2,1% 28,6 2,8% 12,5%

PA 1.216,4 1,7% 124,0 2,2% 23,8 2,4% 10,2%

Subtotal 6.344,8 9,0% 523,5 9,3% 105,2 10,5% 8,3%

Nordeste

BA 5.357,4 7,6% 394,1 7,0% 43,2 4,3% 7,4%

CE 2.850,3 4,1% 395,8 7,0% 59,2 5,9% 13,9%

PB 1.377,0 2,0% 135,3 2,4% 17,6 1,8% 9,8%

PE 3.180,1 4,5% 285,3 5,1% 68,3 6,8% 9,0%

PI 1.196,1 1,7% 83,3 1,5% 13,3 1,3% 7,0%

RN 1.070,3 1,5% 204,2 3,6% 31,1 3,1% 19,1%

Subtotal 16.750,4 23,9% 1.635,4 29,1% 249,1 24,8% 9,8%

Sudeste

ES 1.332,3 1,9% 57,1 1,0% 7,4 0,7% 4,3%

MG 7.774,2 11,1% 458,8 8,2% 82,0 8,2% 5,9%

RJ 6.103,4 8,7% 274,7 4,9% 73,4 7,3% 4,5%

SP 16.152,7 23,0% 745,7 13,3% 158,7 15,8% 4,6%

Subtotal 31.362,6 44,7% 1.536,2 27,3% 321,5 32,0% 4,9%

Centro-Oeste

DF 826,4 1,2% 430,0 7,7% 115,0 11,4% 52,0%

GO 2.058,2 2,9% 52,6 0,9% 10,1 1,0% 2,6%

MS 1.106,8 1,6% 70,2 1,2% 13,1 1,3% 6,3%

Subtotal 3.991,4 5,7% 552,9 9,8% 138,2 13,8% 13,9%

Sul

PR 4.277,6 6,1% 438,6 7,8% 32,0 3,2% 10,3%

RS 5.043,9 3,4% 315,2 5,6% 57,9 5,8% 6,2%

SC 2.420,0 7,2% 616,4 11,0% 101,2 10,1% 25,5%

Subtotal 11.741,5 16,7% 1.370,1 24,4% 191,2 19,0% 11,7%

BRASIL 70.190,7 100,0% 5.618,1 100,0% 1.005,2 100,0% 8,0%

Fonte: MTElSecretana de Formação Profissional

A tabela 3.5 apresenta informações, por unidade da federação, sobre a

distribuição financeira e física dos recursos do Planfor. Uma análise mais pormenorizada

destas tabelas (3.4 e 3.5) permite concluir que a distribuição de recursos não tem se

pautado no critério de participação da PEA estadual.
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Em 1998, o Codefat assinou a resolução 194, que introduziu mudanças

importantes em relação aos critérios de alocação dos recursos. Entre outras definições,

estabeleceu para o PEQ a seguinte distribuição dos recursos do FAT: mínimo de 75% do

investimento total e 85% da oferta de vagas em programas de educação profissional, em

benefício dos quatro grupos de população alvo do Planfor; até 15% dos recursos e da

oferta de vagas em programas de EP para outras clientelas não contempladas, mas

consideradas vitais para o desenvolvimento local.

Essa mesma resolução estabeleceu que os recursos fossem distribuídos de

maneira proporcional à representação de cada estado na PEA nacional, para que se

corrigissem as distorções verificadas no período 1995-98.

Antes desta resolução, o critério de alocação de recursos, que se pautava na

continuidade e na execução do programa em anos anteriores, acabou resultando em

benefício daqueles Estados que estavam implementando ações de formação profissional

há mais tempo, ocasionando uma distorção na distribuição dos recursos, quando se

considera a participação na PEA de cada unidade federativa. À região sudeste, cuja PEA

situa-se em tomo de 31.363 mil (44,7% do total), coube um montante de recursos

equivalente a 32% do total, enquanto que a região Centro-Oeste, cuja PEA é de 3.991

pessoas, ou 5,7% do total, recebeu 13,8% do total de recursos. O Distrito Federal, cuja

PEA representa 1,2% do total, recebeu 11,4% do total de recursos disponíveis. O Estado

de São Paulo, que apresenta participação relativa da PEA de 23% recebeu apenas 15,8%

dos recursos (Tabela 3.5).

Evidentemente, isso acarretou discrepâncias enormes em relação à porcentagem

da PEA atendida em cada unidade da federação. Os exemplos mais marcantes são: o

Distrito Federal, que já qualificou o equivalente à metade da sua PEA; Santa Catarina,

cerca de 25%; enquanto que São Paulo e Rio de Janeiro, apenas 4,5% da PEA.

De acordo com esta resolução (n? 194, de setembro de 1998), a população-alvo

beneficiária do programa é constituída por trabalhadores desocupados, principalmente

beneficiários do seguro desemprego e candidatos ao 10 emprego, por pequenos e micro

produtores urbanos e rurais, por trabalhadores sob risco de desocupação, em face de

processos de modernização tecnológica, desestatização, mudanças de política

econômica e por trabalhadores autônomos, cooperados, autogestionados (do mercado

-.:.
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formal e informal), especialmente aqueles afetados por fatores de sazonalidade, que

comprometem o fluxo de trabalho e renda.

Dentre a população alvo, têm atendimento preferencial as pessoas situadas no

primeiro terço da distribuição da renda familiar per capita, as pessoas com instrução

inferior ao 1° grau, em especial até 4 anos de estudo (analfabetos absolutos ou

funcionais), mulheres chefes de família, jovens de 14 a 24 anos de idade, em especial

candidatos ao 1° emprego e em situação de risco social, pessoas de etnia afro-brasileira e

indígena, além de outras minorias étnicas, moradores de periferias de áreas

metropolitanas, de municípios selecionados pelo programa Comunidade Solidária e outras

áreas urbanas e rurais que concentrem a população alvo do Planfor e pessoas com

necessidades especiais de visão, locomoção, audição ou mentais.

De acordo com o Guia do Planfor 1999-2002, do Ministério do Trabalho, os

principais desafios para o período são: a integração de mecanismos e programas

financiados pelo FAT, em especial qualificação, intermediação e programas de geração

de emprego e renda; a simplificação do arcabouço jurídico-burocrático que rege

convênios, contratos e repasses de recursos, no sentido de garantir a flexibilidade

operacional do Planfor; a incorporação de parceiros novos e inovadores; a articulação e

formação massiva de gestores, executores e avaliadores (incluindo Codefat, Comissões

Estaduais/Comissões Muni~ipais, Governos e entidades executoras); o aprimoramento de

indicadores da eficiência, eficácia e efetividade social, tratando da educação profissional

como questão a ser equacionada pelo setor produtivo (envolvendo empresários e

trabalhadores), superando de vez o enfoque "escolar'; incorporação progressiva, na

concepção, implementação e avaliação das ações, da visão do Planfor como política

social e articulação político-institucional para garantir mobilização, integração e

refocalização da competência e recursos disponíveis para educação profissional no país,

estruturando uma rede com capacidade para qualificar ou requalificar, anualmente, pelo

menos 20% da PEA e, ao mesmo tempo, elevar o nível de competências básicas e de

-" -""'escolaridade do trabalhador.

Com base nestas metas e diretrizes, será analisada no capítulo 4 a implementação

do Programa de Qualificação Profissional no Estado de São Paulo, buscando responder

se a gestão do programa no Estado tem sido capaz de responder aos desafios propostos
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pelo Codefat e pelo Ministério do Trabalho e Emprego, no sentido de integrar-se às

demais políticas públicas de emprego.

3.6 Os DESAFIOS PARA A INTEGRAÇÃO

Se uma das questões colocadas neste trabalho refere-se à discussão sobre o grau

de articulação das políticas de emprego em tomo de um sistema coordenado de ações,

analisando-se os principais instrumentos de políticas públicas implementados, pode-se

observar claramente a não existência de um eixo que organize os diversos atores e ações

na direção de um conjunto articulado e coordenado de estratégias de atuação na área do

emprego.

Há que se considerar que a relação entre estes instrumentos ampara-se na fonte

comum de financiamento - os recursos do FAT. Não se pode desconsiderar o avanço

representado pela constituição do fundo à ampliação das possibilidades de atuação nesta

área. Entretanto, a fonte de financiamento comum não se constitui em um fator

suficientemente capaz de promover a integração das políticas públicas de emprego

instituídas.

Um outro aspecto que poderia contribuir no sentido de garantir organicidade ao

conjunto de políticas públicas de emprego relaciona-se à constituição de conselhos

tripartites e paritários, responsáveis pela gestão dos recursos e pela integração entre as

ações implementadas tanto nos âmbitos federal, estadual e municipal na área do

emprego.

No entanto, a atuação destas instâncias pouco tem contribuído para a efetiva

articulação das políticas públicas de emprego, embora tenha exercido papel relevante no

aprimoramento de cada um dos instrumentos isoladamente. As alterações promovidas

pelas comissões tripartites, tanto no que se refere ao seguro-desemprego, ao Proger e ao

Planfor tiveram impacto significativo na esfera de atuação de cada um dos instrumentos,

mas não na coordenação entre eles.

Da mesma forma, não se observa no âmbito governamental um movimento

expressivo de redirecionamento das políticas públicas de emprego, de modo a promover

maior integração entre elas. Na origem do SINE, embora houvesse o discurso da

articulação dos instrumentos de políticas públicas de emprego, as dificuldades de

financiamento e a inexistência de canais institucionais de participação implicaram o
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esvaziamento da proposta de criação de um Sistema Público de Emprego. Quando

efetivamente criaram-se estes canais e a fonte de recursos para custeio de tal sistema, a

estratégia de atuação das esferas governamentais voltou-se para o desenho de

instrumentos isolados. Assim ocorreu com a criação do seguro-desemprego, desvinculado

do serviço de intermediação existente, com o Proger, dissociado dos outros dois

instrumentos e, ao final, com o Planfor. Ainda que nos documentos oficiais se identifique a

existência das metas de articulação, não se criou durante este período - últimos quinze

anos - uma estrutura que respondesse pela organização e coordenação das diversas

ações na área das políticas públicas de emprego. Há que se considerar, entretanto, dois

fatores recentes que podem conduzir a uma maior articulação destas ações: um deles diz

respeito ao desenvolvimento de um sistema de informações (SIGAE), destinado a integrar

as diversas ações na área do emprego, em especial o seguro-desemprego, a

intermediação de mão-de-obra e a qualificação profissional. O outro relaciona-se à
estrutura organizacional do Ministério do Trabalho e Emprego. Em 1999, a Secretaria de

Formação Profissional (SEFOR) foi transformada em Secretaria de Políticas Públicas de

Emprego, responsável pelas diversas ações na área de emprego.

Assim, se não se pode desconsiderar alguns avanços ocorridos em um curto

período de tempo no que tange à construção de instrumentos de políticas públicas de

emprego, especialmente tendo em vista a crescente participação da sociedade civil na

definição e implementação destas ações, deve-se ressaltar a existência de desafios a

serem vencidos, para que se tenha a efetiva articulação destes instrumentos.

Essa constatação reforça a necessidade de fortalecimento das estruturas e

instituições existentes para que o direito à política social neste âmbito configure como um

aspecto central na discussão de propostas e ações públicas. A partir do momento em que

a questão do direito aos bens e serviços na área do emprego estiver consolidada para a

sociedade civil e para as esferas governamentais, já instituído o canal de participação

destas na definição da política, poder-se-á considerar a possibilidade de concretizar a

proposta de um sistema público de emprego. Institucionalmente, deve ser revista a:

organização de centros integrados de atendimento ao trabalhador, de modo a garantir o "\,

acesso público aos programas, visto que atualmente a "porta de entrada" dos serviços

destinados ao trabalhador encontra-se pulverizada e fragmentada.
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Antes desta proposta vir a concretizar-se, as discussões a respeito da eficácia do

sistema público de emprego para a redução das desigualdades sociais constitui-se em

exercício teórico apenas, visto que não se pode ainda considerar que o conjunto de ações

esteja coordenado sob a forma sistêmica. A ação de cada programa isoladamente tem

mostrado efeito muito reduzido sobre a situação de inserção dos beneficiários. Mas a

articulação entre eles pode resultar em mecanismo mais eficaz de atendimento ao

trabalhador do que a soma de cada um dos programas implementados de forma isolada.

107



Capítulo 4

políticas públicas de emprego no Estado de São
Paulo: caminho para a integração?
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"Não era raro defrontar-se com nomes, pensamentos, formas e instituições
a que não correspondia nada de existente. E, por outro lado, o mundo
pululava de objetos e faculdades e pessoas que não possuíam nome nem
distinção do restante. Era uma época em que a vontade e a obstinação de
existir, de deixar marcas, de provocar atrito com tudo aquilo que existe,
não era inteiramente usada, dado que muitos não faziam nada com isso -
por miséria ou por ignorância ou porque tudo dava certo para eles do
mesmo jeito." (Italo Calvino)

Este capítulo busca analisar se o quadro de desarticulação entre o conjunto de

ações na área do emprego verificado em âmbito nacional, encontra correspondência

quando analisado o caso de um Estado específico. Tal como visto no capítulo anterior, os

programas nacionais, em especial os financiados por recursos do FAT, não se encontram

coordenados sob a forma de um sistema público de emprego, ainda que se possam

observar alguns avanços neste sentido.

A análise mais aprofundada sobre as relações entre agências estatais, comissões

de emprego e outros atores sociais que participam da definição e implementação das

políticas públicas em âmbito estadual pode contribuir no sentido de. indicar os elementos

explicativos dessa falta de articulação. A partir desta constatação, optou-se por analisar

mais detidamente as políticas públicas de emprego, com destaque para o programa de

qualificação profissional, implementadas no Estado de São Paulo, buscando-se identificar

o grau de articulação entre as ações públicas nesta área.

Partiu-se do pressuposto de que a falta de integração do conjunto de políticas

públicas de emprego, no âmbito nacional, não necessariamente conduz à desarticulação

em âmbito estadual, embora exerça grande influência sobre as ações implementadàs'··

nesta esfera de governo. No entanto, considera-se que as secretarias e as comissões de

emprego estaduais possam criar mecanismos próprios para a promoção da integração

não apenas entre as ações financiadas por recursos do FAT, como também entre as

demais ações financiadas por recursos próprios, a despeito da desarticulação dos

programas em âmbito nacional.

o que se pretende analisar aqui é se esta possibilidade de articulação em âmbito

estadual tem se mostrado efetiva. Não sendo, cabe questionar os motivos pelos quais não
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se tenha ainda consolidado o mecanismo de coordenação entre os diversos componentes

no sentido de configurarem um sistema.

o questionamento acerca deste tema originou-se durante o processo de avaliação

do Programa Estadual de Qualificação Profissional do Estado de São Paulo35
. Ao

analisar-se o processo de definição e implementação do programa, pode-se perceber que

o principal problema apontado tanto pelos técnicos da Secretaria como pelos membros

das comissões de emprego era a falta de articulação deste programa com as demais

ações desenvolvidas na área do emprego. Buscou-se então identificar quais os motivos

da falta de articulação e quais as estratégias adotadas para solucioná-Ia.

Antes de entrar propriamente nesta avaliação, cabem alguns comentários sobre o

que se pretende demonstrar. Tal como exposto no primeiro capitulo, várias são as formas

de realizar a avaliação de uma política pública. A análise aqui empreendida não terá como

foco a eficácia de um programa específico, ou os resultados em termos de metas

atingidas. O foco estará centrado no processo de implementação e na atuação dos

agentes envolvidos no processo. Este esclarecimento justifica-se, pois existe uma

corrente de avaliação de políticas públicas, em especial das políticas públicas de

emprego, que considera como aspecto mais relevante a avaliação de impacto dos

programas, relegando a um segundo plano a análise do processo de implementação da

política pública em questão. A questão a ser aprofundada aqui diz respeito não ao

impacto das ações de qualificação profissional, intermediação de mão-de-obra, seguro-

desemprego na solução do problema do desemprego, mas à capacidade de organização

sistêmica do conjunto destas ações.

A análise do Programa Estadual de Qualificação Profissional no Estado de São

Paulo é utilizada como elemento chave para a compreensão do grau de articulação entre

as ações, bem como para o levantamento das dificuldades ou facilidades relacionadas à

organização sistêmica do conjunto de ações implementadas no Estado. Também

importante para a escolha deste programa específico é o envolvimento de uma gama

variada de atores e setores da sociedade civil na implementação das ações. Em 1999, no

Estado de São Paulo,152 entidades de educação profissional participaram sua

35 Participei como coordenadora do projeto de avaliação do Programa Estadual de Qualificação
Profissional do Estado de São Paulo, sob a responsabilidade do Instituto Uniemp, em 1999 e 2000.
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implementação, além de membros das comissões municipais de emprego e dos

representantes da comissão estadual de emprego.

O objetivo deste capítulo é avaliar em que medida o arranjo institucional que

viabiliza a implementação das políticas públicas de emprego, em especial a de

qualificação profissional, é capaz de responder ao desafio de promover maior integração

entre as ações na área do emprego. Em outras palavras, cabe questionar em que medida

a Secretaria Estadual de Trabalho, gestora dos programas no âmbito estadual, tem sido

apta a articular este instrumento aos demais serviços públicos desenvolvidos na área de

emprego e geração de renda.

Quatro aspectos serão analisados mais detidamente, por serem considerados

importantes na análise do grau de articulação entre as ações: a estrutura interna da

Secretaria, o papel das comissões municipais e estadual de emprego, a forma de atuação

das entidades parceiras da Secretaria na implementação do PEQ-SP e a relação da

Secretaria com estes atores.

O desafio de agregar diversos atores sociais em tomo de uma ação pública ganha

dimensão específica no caso da política pública de emprego, pois os interesses dos

grupos que dela participam (sindicatos de trabalhadores, empresários, govemo e ONG)

são, muitas vezes, contraditórios.

A forma de atuação destes grupos na definição e implementação das políticas

públicas de emprego revela a dificuldade de estabelecer consensos acerca das causas e

estratégias de ação para a questão do desemprego. Os determinantes desta dificuldade

podem ser encontrados, em parte, na dicotomia capital-trabalho presente na discussão

em tomo destas questões. No caso brasileiro, há que se considerar adicionalmente que a

relação entre as organizações de trabalhadores e empresários encontra-se em estágio

relativamente "atrasado", quando comparada com os países desenvolvidas. Várias são as

causas para esse "atraso", mas algumas delas podem estar relacionadas a aspectos

históricos e políticos na conformação da sociedade brasileira e às relações estabelecidas

entre as organizações sociais e o Estado, tal como apresentado no capítulo 1.

Estas posturas diferenciadas interferem na definição das ações públicas na área

do emprego, em função da participação destes atores, seja no debate no interior das

comissões de emprego, seja na execução das ações, visto que o Estado estabelece
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parcerias para as ações de qualificação profissional, tanto com sindicatos de

trabalhadores, como com entidades empresariais e outros segmentos sociais.

4.1 As AÇÕES DO ESTADO DE SÃO PAULO NA ÁREA DO EMPREGO

A Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho foi instituída em 1995, em

substituição à Secretaria de Relações de Trabalho, criada em 1975. Conforme documento

institucional, a inserção da temática do emprego entre as atribuições da Secretaria

estadual:

... simboliza a consolidação de um compromisso assumido pelo governo,
que visa a criar oportunidades para aqueles que queiram produzir e
emprego para quem queira trabalhar. (...) a atuação da Secretaria está
voltada a instrumentos de qualificação profissional para que o cidadão
acompanhe e participe das mudanças do mercado de trabalho.
Objetivando um novo modelo de relações de trabalho, a Secretaria busca
atender às novas demandas, através da parceria e da composição
tripartite (trabalhadores, empresénos e governo). O estimulo a formas
alternativas de emprego também integra nossa ofensiva à problemática de
escassez de emprego, grande preocupação do mundo todo atualmente.
(SERT, Diretrizes, programas e serviços)

Assim, três pontos podem ser considerados relevantes para a atuação da

Secretaria na área do emprego: a busca por parcerias, a relação tripartite e o reforço da

qualificação profissional como estratégia central de atuação.

A estrutura interna da secretaria é composta pela Coordenadoria de Políticas de

Emprego e Renda (CPER), Coordenadoria de Relações de Trabalho e Coordenadoria de

Operações. Dentre as funções da primeira, encontram-se as principais atividades

relacionadas com a implementação de políticas públicas de emprego. O responsável pela

CPER coordena as ações de geração de emprego e renda, dentre as quais destacam-se:

o programa de qualificação profissional, o Proger, o Programa de Auto-Emprego (PAE) e

a capacitação de comissões municipais de emprego.

As ações implementadas no âmbito da Secretaria Estadual são dividas em duas

partes: os programas da Secretaria e os programas financiados pelo FAT. Entre estes,

encontram-se o programa de intermediação de mão-de-obra, o seguro-desemprego, a

qualificação e requalificação profissional e o Proqer, todos financiados por recursos do

FAT e coordenados pela SERT no Estado de São Paulo. Entre aqueles financiados com

recursos próprios, destaca-se o Programa Aprendendo a Aprender, cuja finalidade

consiste em discutir um novo modelo de formação profissional no Estado. Para isto,
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divide-se em três projetos: observatório permanente de situações de emprego,

habilidades básicas e específicas, que corresponde à discussão metodológica dos

conteúdos dos cursos de qualificação profissional e o Centro Experimental Público de

Formação Profissional, que consiste em espaço público, coletivo e cooperativo, gerido

pela comunidade.

Além deste programa, existem ainda o Programa de Auto-Emprego (PAE),

direcionado à geração de oportunidades de trabalho em comunidades carentes, através

de metodologia desenvolvida em conjunto com a FAO, e o Banco do Povo, programa de

micro-crédito destinado a empreendimentos de pequeno porte, financiado por recursos do

BNDES, em conjunto com recursos estaduais e municipais.

Sem adentrar a avaliação desse conjunto de programas, um aspecto merece

destaque por ser um dificultador para a articulação das ações: a sobreposição de

programas com finalidades similares, coordenados por distintas instâncias no interior da

Secretaria. Analisando-se especificamente o Programa de Qualificação e o Programa

Aprendendo a Aprender, pode-se perceber uma correlação em termos de forma de

implementação - caráter tripartite de ambas - e de conteúdo. No entanto, na estrutura

organizacional da Secretaria encontram-se dissociadas, sob coordenações distintas. O

mesmo ocorre quando se analisa o Banco do Povo e o Proger. Ainda que correspondam

a programas de crédito direcionados a empreendimentos de pequeno porte, a

implementação dos mesmos não se dá de forma articulada e coordenada.

4.1.1 HISTÓRIA DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

Em 1995, na primeira gestão do Governador Mario Covas, a Secretaria de

Emprego e Relações de Trabalho do Estado de São Paulo, sob a coordenação do

Secretário Walter Barelli, começou a implementar o Programa de Qualificação Profissional

no Estado. Dentre as primeiras providências tomadas para o inícío da programa, estava a

constituição da comissão estadual de emprego. Ainda que a comissão estivesse em

funcionamento desde fevereiro de 1994, ela só foi criada efetivamente em setembro de

199536,

36 Esta parte do trabalho pautou-se na análise de documentos elaborados pela Secretaria de
Emprego, bem como nos conteúdos das entrevistas realizadas com os membros da equipe responsável pela
condução do programa na Secretaria.
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Durante todo o ano de 1995, a Secretaria tentou estabelecer um convênio com o

Ministério do Trabalho para receber os recursos destinados ao programa de qualificação

profissional no Estado. Paralelamente às negociações no âmbito federal, os membros da

CETE e a SERT estabeleceram contatos com as entidades que poderiam se constituir na

rede de educação profissional no Estado.

Não só o convênio não foi firmado em 199537
, como no ano seguinte, em função

de atraso na liberação de recursos, o programa só teve início em junho. Segundo o ex-

coordenador de Emprego, Alexandre Loloian, esse início tumultuado levou a um desgaste

da Secretaria e da comissão perante as entidades de formação profissional, que

esperavam pelos recursos desde o ano anterior.

Em 1996, quando efetivamente se deu o início do programa no Estado, a estrutura

da SERT ainda não se encontrava suficientemente montada para implementá-lo. O

número de comissões municipais já homologadas era pequeno e os postos de

atendimento ao trabalhador (PAT) encontravam-se ainda em estruturação. A SERT não

contava nesse período com a capacidade de identificar necessidades, em função da

fragilidade da rede de atendimento e de articulações com a sociedade civil.

Assim, em 1996, para a realização do programa de qualificação profissional, a

Secretaria fez a opção de trabalhar com as ONGs e sindicatos de trabalhadores, pois

considerava que estes dois tipos de entidade teriam maior chance de conhecer as

demandas locais e de ofertar cursos que considerassem a clientela específica da região,

além de estabelecer vínculos mais estreitos com os alunos e com o mercado de trabalho

local.

Nesse sentido, a SERT desempenhou o papel de articulação e de estímulo às

entidades de educação profissional (especialmente as ONGs e os sindicatos de

trabalhadores), para que executassem o programa em São Paulo.

Quanto à articulação desta política com as demais estratégias vinculadas ao

mercado de trabalho, não se pode afirmar que, desde o início, o Programa Estadual de
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Qualificação Profissional (PEQ) estivesse integrado aos demais programas. Isso decorre,

de um lado, da estrutura insuficiente da Secretaria, em termos de postos de atendimento,

para possibilitar ao trabalhador desempregado todos os serviços no mesmo local de

atendimento.

Apenas a partir de 1996, observou-se um processo de construção dos postos de

atendimento ao trabalhador, que possibilitou concentrar em um mesmo local os serviços

de seguro-desemprego, intermediação de mão-de-obra, a inscrição para cursos de

qualificação profissional, informações sobre programas de crédito para a geração de

emprego e renda (seja através do PROGER ou do Banco do Povo, programa estadual de

micro-crédito destinado à população de baixa renda para o fomento da atividade produtiva

em pequenos empreendimentos).

No entanto, pode-se observar que o PEQ, até 1999, foi concebido e

operacionalizado como um instrumento não articulado às demais políticas públicas de

emprego implementadas no Estado. A SERT repassava recursos às entidades de

formação profissional para que oferecessem cursos à população, sem, no entanto,

desenvolver a capacidade de condução do estreitamento de vínculos entre esta política e

as demais iniciativas na área do emprego.

Essa desarticulação, ao que parece, não deriva da falta de compreensão dos

coordenadores dos programas no âmbito da Secretaria de Emprego quanto à

necessidade de integração dos instrumentos, de forma a configurar um sistema articulado

de atendimento ao trabalhador, mas da dificuldade em articular os interesses privados das

instituições de educação profissional, dos membros das Comissões Estadual e Municipais

de Emprego em tomo da criação de um Sistema Público de Emprego.

Ainda há que se considerar as dificuldades em termos de estrutura operacional da

Secretaria para possibilitar a integração dos instrumentos de forma descentralizada.

Assim como se observa uma grande heterogeneidade no funcionamento do SINE, quando

37 A não assinatura do convênio em 1995 está relacionada à existência de irregularidades na
prestação de contas da gestão anterior da Secretaria do Trabalho ao Ministério do Trabalho. O secretário
Walter Barelf solicitou uma auditoria na Secretaria para que estivesse apta a receber recursos do FAT para a
realização dos programas no Estado. No entanto, o processo de auditoria perdurou durante todo o ano de
1995, inviabilizando que a SERT estabelecesse convênio com a SEFOR para o recebimento dos recursos.
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de comparam as Unidades Federativas, também no interior do Estado existe uma grande

heterogeneidade quanto à capacidade de atendimento dos PATs.

o desafio para a Secretaria Estadual de Emprego está centrado em dois aspectos,

especialmente: um, de caráter conceitual, relativo à participação da sociedade civil na

definição e implementação de política pública. Este desafio refere-se à capacidade de

articular atores e representantes da sociedade civil com distintas concepções acerca dos

objetivos e limites da política pública de emprego (e dentro dela, do papel da formação

profissional) para a construção de um Sistema Público de Emprego no Estado. Por outro

lado, encontra-se um desafio de caráter operacional, que se constitui na necessidade de

integração de sua rede de atendimento de forma a garantir que em todo o Estado os

programas possam ser executados seguindo as diretrizes formuladas pelas comissões de

emprego, inseridas no contexto da política pública de emprego no Estado.

Este estudo concentra-se na avaliação da Secretaria quanto à capacidade de

responder aos desafios colocados acima, ou seja, quanto aos limites e as potencialidades

do poder público estadual em aglutinar os interesses dos atores envolvidos com a

questão da educação profissional, em tomo de uma proposta de Programa de

Qualificação Profissional, que contemple a participação da sociedade civil, visando à
construção de uma rede articulada de programas e projetos voltados ao mercado de

trabalho.

Além da Secretaria e das entidades executoras, outros atores sociais participam

da implementação da política de formação profissional no Estado: a comissão estadual de

emprego e as comissões municipais de emprego. Assim, em seguida, serão analisadas

as atuações destas comissões, especialmente no que diz respeito a sua participação no

Programa de Qualificação.

4.2 As COMISSÕES DE EMPREGO COMO LOCUS DE DEFINiÇÃO DAS POLíTICAS PÚBLICAS DE

EMPREGO

Como já mencionado anteriormente, a comissão estadual de emprego (CETE) já

se encontrava em funcionamento desde 1994, mas só foi efetivamente criada em

setembro de 1995, através do Decreto n° 40.322. A composição da comissão, tal como

definido na resolução 80, do Codefat, obedece aos critérios do tripartismo e da paridade

em relação aos representantes do poder público, dos trabalhadores e dos empregadores.

116



Dentre as suas competências, podem-se destacar: a formulação de diretrizes

sobre a atuação do Sistema Nacional de Emprego, a articulação com instituições públicas

e privadas, a fim de subsidiar suas ações para aprimorar o Sistema Nacional de Emprego

e a proposição de medidas que minimizem os efeitos negativos dos ciclos econômicos e

do desemprego estrutural sobre o mercado de trabalho.

Como sua criação antecede a implementação do Plano Nacional de Qualificação

Profissional, atribuições específicas quanto ao Planfor/PEQ não foram incluídas entre as

competências da CETE, no decreto que autoriza o seu funcionamento. No entanto,

constam entre suas atribuições, a articulação com entidades de formação profissional,

inclusive as escolas técnicas, sindicatos de pequena e microempresas e demais

entidades representativas de empregados e empregadores, na busca de parceria de

qualificação e assistência técnica aos beneficiários de financiamentos com recursos do

FAT e nas demais ações que se fizerem necessárias (artigo 2°, inciso XXII, do Decreto

40.322, de 15 de setembro de 1995).

No decreto de criação, definiu-se que a CETE seria composta por 12 membros,

representantes das seguintes instituições: pelo governo, a Secretaria de Emprego e

Relações de Trabalho, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico,

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pela Delegacia

Regional do Trabalho (DRT/SP); pelos trabalhadores, da Central Única dos Trabalhadores

(CUT), Força Sindical, Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT) e Central Geral dos

Trabalhadores (CGT); pelos empregadores, Federação das Indústrias de São Paulo

(FIESP), Federação do Comércio (FCESP), Pensamento Nacional de Bases Empresariais

(PNBE) e Federação das Associações de Bancos (FEBRABAN)38.O mandato de cada

representante é de três anos, permitida a recondução. Na presidência, a eleição se dá por

maioria simples e o presidente tem mandato de doze meses, obedecendo ao sistema de

rodízio entre as três bancadas representadas.

A composição do GAP (Grupo de Apoio Permanente) também deve obedecer à

composição tripartite e paritária, e o número de membros a ele vinculado não pode

38 Posteriormente, foram incluídos os representantes da Secretaria de Agricultura, da FETAESP e da

FAESP.

117



exceder o total de representantes da comissão. Em São Paulo, o GAP é composto

atualmente por representantes do DIEESE, do PNBE e do BNDES.

Em 1996, em função do número reduzido de Comissões Municipais de Emprego

em funcionamento, o procedimento utilizado para a análise dos projetos baseava-se no

encaminhamento dos projetos, por parte das entidades de educação profissional, à CETE

ou GAP, que analisava os conteúdos, custos dos programas e, quando necessário,

solicitava as alterações para que o projeto se adequasse às definições estabelecidas. No

entanto, não foram estabelecidos pela CETE ou pelo GAP, desde então, critérios

padronizados para a avaliação de projetos. Além desta, outra dificuldade colocada para a

análise e avaliação dos projetos referia-se à não sistematização no encaminhamento

destes. Não se dispunha de todos os projetos a um só tempo, para que se pudesse

avaliá-los em seu conjunto e direcioná-los ao público-alvo de outras políticas de emprego

empreendidas no Estado.

Os membros do GAP entrevistados pela equipe que elaborou o projeto de

avaliação externa do PEQ, em 1999, apontaram a falta de informações a respeito das

necessidades locais em temos de formação profissional e a falta de sistematização

acerca das informações dos projetos já aprovados, como dois fatores que implicavam

grande dificuldade na avaliação dos projetos encaminhados.

Além desta, o acesso e a influência de determinadas entidades junto aos membros

da CETE era um fator de grande relevância para a definição dos projetos a serem

financiados. Na ausência de critérios mais claramente definidos, abriu-se espaço para a

negociação de projetos no interior da CETE ou da Secretaria de Emprego.

Esse fato não ocasionaria, por si, problemas na definição de prioridades, uma vez

que as bancadas dos trabalhadores, empregadores e governo, a partir do diálogo, teriam

condições de identificar prioridades, pautados nas informações a respeito das

necessidades em termos de qualificação profissional para o Estado.

Entretanto, três fatores, prioritariamente, contribuem para colocar limites ao

desempenho dessa função: de um lado, o caráter recente da constituição do fórum

tripartite para a discussão de temas relacionados à questão do emprego; de outro, a falta

de informações a respeito das necessidades locais e a não consolidação de uma rede

articulada de atores e instrumentos direcionados ao questionamento de estratégias para o
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enfrentamento do desemprego. Associado a esses, observou-se a prevalência de

interesses particulares de cada segmento representado nos espaços de definição e

execução da política, a existência e convivência de concepções bastante distintas a

respeito do papel a ser desempenhado por cada um dos agentes (públicos ou privados)

na implementação da política de formação profissional e a falta de participação das

comissões municipais na formulação de prioridades locais. Cabe ressaltar que os

membros das comissões de emprego têm uma dupla relação com o programa estadual de

qualificação profissional, pois são os representantes da sociedade civil responsáveis pela

definição de prioridades no atendimento às demandas por qualificação e,

simultaneamente, representantes de entidades executoras do programa.

Diante de todos os problemas mencionados, identificados seja pela avaliação

extema do programa, quanto pela avaliação dos gestores do mesmo, observou-se no

interior da SERT um movimento no sentido de reformular os procedimentos de

implementação do programa no Estado.

A partir de 1997, as Comissões Municipais de Emprego (COM-Emprego)

passaram a ser o "Iocus" de definição de prioridades. No entanto, em função da criação

recente das mesmas e das condições de funcionamento não se encontrarem

estruturadas, a Secretaria identificou a necessidade de empreender esforços para a

capacitação dessas comissões para que possam exercer efetivamente o papel de

definição de prioridades locais.

O projeto "Potencialização das políticas de geração de renda e emprego no Estado

de São Paulo", executado em parceria com a Fundação Faria Lima (CEPAM), foi

concebido e implementado, tendo como um dos objetivos contribuir para o fortalecimento

das COM-Emprego. Como resultado desse projeto, pode-se observar o crescimento do

número de comissões no Estado: entre 1997 e 1998, o número de comissões em

funcionamento passou de 35 para 235.

No entanto, a intenção da SERT e dos membros da CETE, tal como relevam as

entrevistas e a análise dos documentos oficiais, não era apenas instituir as comissões

municipais de emprego, mas também garantir a sua participação efetiva na definição de

estratégias de atuação local, visando à integração de políticas de geração de emprego e

119



renda, a fim de trilhar o caminho da construção do Sistema Público de Emprego no

Estado.

No que se refere especificamente ao Programa de Qualificação Profissional, as

COM-Emprego têm por atribuições a identificação das necessidades do mercado de

trabalho local, a articulação de parcerias e a fiscalização da execução dos projetos de

qualificação profissional.

A partir do trabalho realizado pelo CEPAM, de meados de 1997 a final de 1998,

pode-se constatar que as comissões municipais têm adquirido, ao longo do tempo,

capacidade para realizar o levantamento das necessidades locais,em termos de

identificação de cursos de qualificação profissional adequados à realidade do município.

Algumas utilizam as informações dos Postos de Atendimento para identificação da

clientela potencial e para o levantamento de vagas existentes no município. Outras

percebem que é necessário articular-se com a comunidade local em busca de

informações mais abrangentes sobre o mercado de trabalho local. Como apresentado

pelo CEPAM39

Outras comissões percebem que ater-se ao mercado formal de trabalho é
insuficiente. Articulam universidades, escolas, associações de bairros e/ou
secretarias municipais no esforço de estender a pesquisa a um universo
mais amplo. Em poucos mas exemplares municípios existem propostas de
ampla mobilização da população. Por meio de estratégias diversas e
adequadas ao cenário local, buscam sondar a população nos próprios
locais de moradia ou de encontro (igrejas, por exemplo).

Assim, o trabalho realizado permite identificar um avanço dos organismos

tripartites locais na identificação da demanda. Em contraponto, levanta a necessidade de

garantir maior autonomia de ação às COM-Emprego. Entre as causas identificadas para o

relativo atraso no processo de ampliação da participação dos representantes das

comissões locais na definição de estratégias articuladas, o CEPAM identificou a

construção tardia das comissões municipais, em relação ao início do Programa Nacional,

o que ocasionou um vazio de representação municipal, ocupado pelas estruturas

estaduais e federal já constituídas.

39 A metodologia de trabalho do CEPAM envolveu a realização de seminários regionais e reuniões
técnicas de planejamento com mais de 200 comissões municipais de emprego no Estado de São Paulo. Os
resultados do trabalho estão expostos em: CETE-SP e SERT. Trabalhando com as Comissões Municipais de
Emprego. São Paulo, 1999.
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A partir de 1997, a SERT solicitou às Comissões Municipais que identificassem

cursos prioritários para o município. O atendimento a demanda dos municípios, no

entanto, não foi considerado satisfatório pelas comissões locais, o que ocasionou o

questionamento por parte destas sobre critérios de aprovação, formas de

encaminhamento de projetos, pois consideravam que os projetos aprovados para os

municípios não condiziam com as necessidades levantadas.

Diante desse quadro, vários foram os movimentos de atuação destas instâncias,

observadas durante o trabalho realizado em 1998 e sistematizadas pelo CEPAM da

seguinte forma:

Um deles e o mais corajoso é a recusa da programação quando já vem
determinada. Ou, mais simples: já que existem projetos aprovados, vamos
adequá-Jos as nossas necessidades (...) O mais reativo: denunciar
inadequações. O mais ambicioso: propor uma reversão radical da forma
de programar.

Se 1997 pode ser tido como o ano que inaugura uma fase de descentralização das

políticas públicas de emprego no Estado de São Paulo, o ano seguinte pode ser

caracterizado como aquele em que se verifica um salto quantitativo (criação de 200

comissões em todo o Estado) e 1999 pode ser tido como o ano que inicia a fase de

consolidação da instituição tripartite e paritária na definição de prioridades e na discussão

da questão do emprego na esfera local.

Paralelamente ao desenvolvimento das comissões municipais de emprego,

também houve mudanças na atuação das entidades parceiras da SERT na execução do

programa. Desde 1996, quando o programa teve início em São Paulo, as entidades

vinham exercendo um papel preponderante na definição dos cursos a serem oferecidos e

na seleção dos alunos participantes do programa. Diante da ausência das COM-Emprego

e da dificuldade da Secretaria em conhecer distintas realidades locais em termos de

mercado de trabalho, a Secretaria, segundo os entrevistados, optou por privilegiar

entidades que tivessem capacidade de identificar as demandas locais e que permitissem

maior adequação dos cursos às condições de encaminhamento dos alunos.

Da adoção deste procedimento, resultam dois fenômenos: um deles, relacionado à

clientela atendida por estas.instituições. Observando-se o resultado em temos de público-

alvo atendido no período 1996-98 pode-se notar que houve dificuldade em articular a

qualificação profissional com os demais programas de âmbito estadual, decorrente,
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sobretudo de não haver uma articulação "a priori" entre os diversos programas

executados pela Secretaria. Um outro diz respeito à gama variada de instituições

parceiras na execução do programa, em especial de entidades com pouca experiência em

formação profissional.

Assim, o programa atendeu, no primeiro triênio, o objetivo de expandir e consolidar

uma rede de educação profissional no Estado, que é parte do objetivo do Planfor e que

responde ao papel de coordenação do programa por parte da Secretaria. No entanto, em

relação à capacidade de articulá-lo a outros instrumentos, o objetivo não foi plenamente

atingido, em grande parte devido à estrutura insuficiente da Secretaria para atender ao

projeto de descentralização de todo o sistema.

É importante mencionar, portanto, que na ausência de estrutura da SERT e na

insuficiência quantitativa dos organismos tripartites, as entidades ocuparam um espaço na

definição do desenho do programa e na definição de estratégias de encaminhamento dos

alunos ao mercado de trabalho.

A partir de 1999, iniciou-se um processo de readequação dos papéis

desempenhados pelos atores envolvidos com a política de formação profissional no

Estado. À Secretaria, mais especificamente à Coordenadoria de Emprego, coube a

coordenação do processo de planejamento e distribuição de recursos entre os municípios

e às Comissões Municipais de Emprego, o papel de definir prioridades em termos de

cursos adequados às necessidades locais. Às entidades executoras ou parcerias

(entidades sem fins lucrativos) coube a execução dos projetos, bem como a definição de

conteúdos pedagógicos, a agregação de outros benefícios aos alunos e a certificação dos

cursos oferecidos. Todas as alterações aqui mencionadas serão objeto de estudo mais

detalhado a seguir, sendo que o importante a registrar é a mudança no papel a ser

desempenhado pelas comissões municipais. Antes, porém, de analisá-Ias, será exposto,

ainda que sucintamente, os resultados da implementação do programa em 1999, pois

estes auxiliam a compreender os objetivos subjacentes ao movimento de alteração dos

procedimentos utilizados para a definição e implementação do programa, a partir de 2000.
,("
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4.3 A PARTICIPAÇÃO DAS ENTIDADES EXECUTORAS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA EM

1999

Tal como mencionado anteriormente, a gestão do programa em 1999 seguiu os

mesmos parâmetros de anos anteriores. A participação das comissões municipais ficou

restrita à aprovação de projetos encaminhados pelas entidades. A definição de

prioridades coube aos membros da comissão estadual e à SERT. Pela Resolução nO15,

da CETE, ficou estabelecido que, no mínimo 15% dos recursos destinados ao PEQ-SP

seriam reservados para entidades que nunca haviam participado do programa

anteriormente. Esta decisão, segundo os membros da CETE entrevistados, teve como

objetivo privilegiar as entidades que vinham trabalhando com a questão da educação

profissional há mais tempo, por considerar a necessidade de consolidar uma rede de

educação profissional no Estado. No entanto, não se pode afirmar que tenha havido,

ainda em 1999, por parte dos representantes da CETE ou dos técnicos da Secretaria a

opção de manter como parceiras as instituições que mais se adequassem ao projeto de

consolidar o Sistema Público de Emprego em São Paulo.

Desde a avaliação realizada pela Unitrabalho, já havia sido identificado um desvio

no atendimento da clientela alvo do programa, composta prioritariamente por pessoas

desempregadas ou ocupadas sob risco de desocupação. Adicionalmente, havia sido

identificada a falta de articulação entre este programa e os demais instrumentos do SPE.

Embora este diagnóstico tenha gerado discussões tanto na esfera da SERT como

na própria comissão estadual, não se consolidou uma estratégia visando reverter o

processo. O foco de atenção restringiu-se à necessidade de distribuição de recursos,

visando à garantia da manutenção do programa. Deve-se atentar para o fato de ter havido

uma drástica redução de recursos destinados ao programa, em 1999.

No ano anterior, o Codefat, através da Resolução nO194, havia determinado novos

critérios de distribuição de recursos entre as unidades federativas. Sob o novo critério, o

Estado de São Paulo deveria receber uma quantia de, aproximadamente, R$ 82 milhões

para a execução do Programa Estadual. No entanto, em função do corte de recursos

destinados ao Planfor, uma nova resolução (nO204) revogou as disposições da anterior,

mantendo o critério de distribuição de recursos ancorado no critério de continuidade.

'>,.
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Resultado desta decisão na esfera federal, o Estado de São Paulo recebeu, no ano de

1999, R$ 36 milhões para a execução do programa.

Tanto os membros da CETE como os membros da SERT identificaram esta

redução como um grande empecilho para a reformulação do programa, em 1999. A

justificativa pautou-se na escassez de recursos tanto para preparar as mudanças como

para adequar os projetos que já haviam sido encaminhados pelas entidades, devidamente

aprovados pelas instâncias municipais.

Não obstante a redução no montante de recursos destinados ao PEQ-SP, houve

também atraso na assinatura do convênio entre SEFOR e SERT e, conseqüentemente,

no repasse de recursos para a implementação do programa no âmbito estadual.

o programa iniciou-se, efetivamente, apenas em agosto de 1999, sendo que

grande parte dos cursos ocorreu entre outubro e dezembro do mesmo ano. Conforme os

representantes das entidades de educação profissional entrevistados e os próprios

gestores do programa, no âmbito da SERT, esta restrição temporal acarretou dificuldades

na implementação do programa, especialmente no que diz respeito à articulação deste

com outros instrumentos de política pública de emprego, comprometendo a eficácia do

mesmo.

A partir de informações coletadas pelo Instituto Uniemp, resumem-se aqui alguns

resultados da implementação do programa, especialmente no que diz respeito ao perfil

das entidades parceiras, ao atendimento à clientela do programa (avaliação de foco da

política pública), à forma de planejamento e divulgação destas entidades, buscando

mostrar, a partir de alguns indicadores, como atuam as diversas instituições que

participam da implementação das ações de qualificação profissional no Estado.

A pesquisa realizada pelo Uniemp contemplou a aplicação de questionários a

todos os coordenadores das 145 entidades executoras dos cursos de qualificação

profissional parceiras da SERT na implementação do programa. Além destes, foram

aplicados questionários a uma amostra significativa de coordenadores locais (254),

instrutores (929) e 5 mil alunos do proqrarna'". Para melhor identificação da atuação das

entidades executoras, optou-se por dividi-Ias segundo tipo de instituição: ONG, sindicatos

40 Em 1999, 222.667 alunos participaram do PEQ-SP.
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e associações patronais, sindicatos e associações de trabalhadores, empresas ou

fundações e outras - instituições de ensino, entidades vinculadas ao sistema "S",

cooperativas ou associações de produtores e instituições religiosas, comunitárias ou

afins).

A análise apresentada a seguir subdivide-se em duas etapas: na primeira, serão

expostos e analisados os dados relativos ao perfil e à forma de atuação das entidades

executoras do programa. Na segunda, analisa-se mais detalhadamente o perfil da

população atendida pelo programa, em 1999, buscando-se identificar se está adequado

em termos da definição de prioridades de atendimento e se corresponde ao público que

participa de outras políticas públicas selecionadas - intermediação de mão-de-obra e

PROGER, especificamente.

A tabela a seguir permite identificar a distribuição das entidades executoras do

PEQ, segundo os tipos mencionados anteriormente. Pode-se observar o predomínio de

sindicatos e associações de trabalhadores, que representam cerca de 45% do total de

entidades, seguidos de empresas ou fundações (20%) e ONGs (20%), o que está de

acordo com a estratégia da SERT, tal como identificou o coordenador de emprego

entrevistado, em privilegiar entidades de trabalhadores e ONGs, na construção da rede

institucional de educação profissional no Estado.

Tabela 4.1 Número absoluto e porcentagem de entidades executoras do PEQ/SP,
por tipo

Tipo de entidade
Entidades executoras Sindicato Sindicato de Empresa ou ONG Outras Total

patronal trabalhadores Fundação
Número absoluto 17 65 15 29 19 145
Porcentagem 11,7 44,8 10,3 20,0 13,1 100,0
Fonte: Instituto UNIEMP. Pesquisa de campo, 1999.

As tabelas seguintes permitem identificar a atuação das entidades executoras na

seleção de alunos, na divulgação dos cursos, no planejamento das ações de qualificação

profissional e na capacidade de articulação com demais entidades locais. Em todos estes

quesitos, pode-se perceber uma diferenciação na forma de atuação entre as diversas

entidades que participam do programa.

Quanto ao critério de seleção, mais da metade dos coordenadores locais

entrevistados afirmou que, para inscrição dos alunos no programa, foi observado o perfil

do candidato, privilegiando-se aqueles que pertenciam ao grupo preferencial (mulheres
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chefes de família, pessoas com baixa escolaridade e jovens em risco social, entre outros).

No entanto, 47% afirmaram que o critério de seleção utilizado baseou-se na ordem de

inscrição dos candidatos. Em seguida, tem-se que 34,6% dos coordenadores afirmaram

que utilizaram como critério de seleção a inscrição dos candidatos nos Postos de

Atendimento ao Trabalhador (PAT).

Quando se analisa a resposta dos coordenadores locais, por tipo de entidade,

observa-se certo grau de diferenciação: enquanto os sindicatos patronais privilegiaram o

fato de pertencer ao grupo preferencial como critério de acesso aos cursos (81,5%), os

sindicatos de trabalhadores consideraram mais relevante a ordem de inscrição (55,1%).

As Empresas e Fundações, as ONGs e as outras entidades foram aquelas que mais

observaram o critério de estar cadastrado no PAT, o que parece demonstrar maior

preocupação destas em articular o programa com os demais instrumentos de política

pública de emprego. No entanto, os resultados relativos ao perfil do aluno atendido,

apresentados a seguir, colocam em questão se a estratégia adotada pelas entidades

correspondeu à focalização da população-alvo do programa.

Tabela 4.2 Critério de seleção de alunos do PEQ/SP, por tipo de entidade (%)

Tipo de entidade
Critério de seleção Sindicato Sindicato de Empresa ou ONG Outras

Patronal trabalhadores Fundação Total

Ordem de inscrição 33,3 55,1 36,5 50,0 44,4 47,0

Pertencer ao grupo preferencial 81,5 43,0 59,6 52,5 48,1 52,6

Pertencer a sindicatos 18,5 15,9 9,6 12,5 11,1 13,8

Ter cadastro no PAT 14,8 29,9 48,1 137,5 42,9 34,6

Outro 29,6 25,2 32,7 30,0 40,7 29,6

Fonte: Instituto UNIEMP. Pesquisa de campo, 1999.

As entidades executoras do PEQ atenderam prioritariamente às demandas dos

sindicatos para a elaboração do planejamento da oferta de cursos. Esse fato poderia estar

associado à presença significativa de sindicato de trabalhadores entre as entidades

executoras. Porém, mesmo entre as ONGs, observa-se que mais da metade dos

coordenadores destas entidades afirmou ter atendido às demandas dos sindicatos para

elaboração de seu programa de cursos.

Neste aspeto, merece destaque o baixo percentual de coordenadores que relatou

ter atendido as demandas das comissões municipais de emprego para planejamento dos

cursos (33,1%), o que denota o deslocamento do "Ioeus" de definição da demanda por

qualificação profissional das COM-Emprego para outros representantes da sociedade
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civil. As entidades do tipo Empresa ou Fundação foram as que mais atentaram para as

demandas elaboradas pelas comissões de emprego para elaboração de sua pauta de

cursos (59,6%), seguidas das ONGs (32,5%).

Tabela 4.3 Planejamento da oferta de cursos do PEQ/SP, por tipo de entidade (%)

Tipo de entidade
Atendimento a demandas sociais Sindicato Sindicato de Empresa ou ONG Outras

no planejamento da oferta dos Patronal trabalhadores Fundação Total
cursos

Demandas de sindicatos 70,4 67,3 15,4 55,0 14,3 49,2
Demandas da Sert 18,5 26,2 36,5 15,0 14,3 24,4

Demandas das COM-EmpreQo 29,6 25,2 59,6 32,5 17,9 33,1
Demanda de outras entidades 14,8 19,6 34,6 25,0 53,6 26,8
locais
Fonte: Instituto UNIEMP. Pesquisa de campo, 1999.

Na divulgação dos cursos, observa-se comportamento bastante similar entre as

entidades executoras, sendo que a grande maioria afirma ter realizado a divulgação dos

cursos nas próprias unidades (68,5%). Há também índices significativos de respostas

associadas à divulgação em sindicatos, escolas, associações e igrejas e locais públicos.

Entre os coordenadores locais entrevistados, apenas 38,3% afirmaram realizar divulgação

dos cursos nos PATs, sendo as Empresas e Fundações as entidades que mais utilizaram

esta forma de divulgação (49%). As ONGs, por sua vez, apresentaram um perfil

diferenciado de atuação, privilegiando as escolas, as associações e igrejas para a

realização da divulgação dos cursos.
Tabela 4.4 Local de divulgação de cursos do PEQ/SP, por tipo de entidade (%)

Tipo de entidade
Locais de divulgação Sindicato Sindicato de Empresa ou ONG Outras Total

Patronal trabal hadores Fundação
Unidade executora 77,8 73,3 68,6 48,6 67,9 68,5
PAT 37,0 37,1 49,0 27,0 39,3 38,3
Repartições públicas 48,1 41,9 49,0 45,9 32,1 43,5
Sindicatos 77,8 64,8 47,1 37,8 25,0 54,0

Empresas 59,3 56,2 49,0 24,3 10,7 45,2
Estabelecimentos comerciais 44,4 35,2 54,9 37,8 28,6 39,9
Escolas 37,0 44,8 64,7 64,9 42,9 50,8
Associações, igrejas 40,7 41,0 51,0 64,9 35,7 46,0
Locais públicos 59,3 41,9 35,3 54,1 21,4 41,9
Outros 3,7 5,7 11,8 5,4 10,7 7,3
Fonte: Instituto UNIEMP. Pesquisa de campo, 1999.
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Tabela 4.5 Participação de outras entidades locais na execução dos cursos do
PEQ/SP, por tipo de entidade (%)

Tipo de entidade local co-
Tipo de entidade

participante
Sindicato Sindicato de Empresa ou ONG Outras Total
Patronal trabalhadores Fundação

Prefeitura Municipal 44,4 39,3 55,3 54,5 50,0 47,6

PAT 27,8 29,5 36,8 30,3 35,7 31,7

COM-emprego 61,1 24,6 50,0 27,3 14,3 34,1

Empresa(s) 33,3 29,5 34,2 21,2 21,4 28,7

Igreja(s) 22,2 18,0 21,1 39,4 14,3 23,2

Associacões 38,9 24,6 28,9 60,6 35,7 35,4

ONG 11,1 16,4 18,4 27,3 7,1 17,7

Escola(s) 55,6 37,7 42,1 57,6 28,6 43,9

Outros 11,1 23,0 15,8 24,2 35,7 21,3

Fonte: Instituto UNIEMP. Pesquisa de campo, 1999.

Analisando-se o envolvimento de outras entidades na execução dos programas,

pode-se dizer que 67% dos coordenadores locais afirmaram ter recebido algum apoio de

outra entidade. Este percentual encontra-se mais elevado para as ONGs (82%) e para os

Sindicatos Patronais (70,6%). A participação mais efetiva na realização dos cursos se dá

através das Prefeituras e das escolas. As Comissões Municipais e os PATs foram

parceiros relevantes para as Empresas ou Fundações, enquanto as ONGs se ampararam

nas escolas e associações. Estas parcerias contribuíram, especialmente, através do apoio

na divulgação dos cursos e da cessão do local para a realização dos mesmos.

Todas essas informações analisadas conjuntamente permitem identificar padrões

de atuação distintos entre os diferentes tipos de instituição. Enquanto as entidades

sindicais amparam-se na estrutura e nas demandas dos sindicatos para a realização dos

cursos, as ONGs, as Empresas e Fundações e as Outras entidades parceiras utilizam

outros canais de participação, ora as Comissões Municipais e os PATs, ora as

associações e escolas, para o planejamento e a realização dos cursos.

Quanto aos resultados relativos ao atendimento do público-alvo, as tabelas a

seguir mostram o perfil dos alunos do PEQ, em 1999, segundo atributos pessoais (sexo,

raça, idade) e perfil sócio-econômico (escolaridade, nível de renda per capita, condição

ocupacional). As duas últimas tabelas permitem identificar o atendimento ao grupo com

acesso preferencial ao programa, bem como a articulação deste com dois outros

instrumentos de políticas públicas de emprego (programa de crédito e intermediação de

mão-de-obra) .
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Tabela 4.6 Distribuição dos alunos do PEQ/SP, segundo sexo, por tipo de entidade
(%)

Tipo de entidade
Sindicato Sindicato de Empresa ou ONG Outras

Sexo Patronal Trabalhadore Fundação Total
s

Masculino 42,9 44,9 44,4 50,1 36,4 43,8
Feminino 57,1 55,1 55,6 49,9 63,6 56,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Instituto UNIEMP. Pesquisa de campo, 1999.

Do total de alunos entrevistados, mais da metade é constituída por mulheres

(56,2%). Ainda que, na população em geral, a participação das mulheres na PEA

(População Economicamente Ativa) seja inferior à dos homens, vem apresentando nos

últimos anos tendência de crescimento. Segundo a Pesquisa de Condições de Vida,

realizada pela Fundação SEADE, as mulheres representam cerca de 40,4% da PEA.

Enquanto a taxa de participação (PEA/PIA) masculina mostrou decréscimo entre 1994 e

1998, a feminina ampliou-se de 47,3% para 50,3%.

Além desta tendência mais geral, deve-se mencionar que, entre a clientela com

acesso preferencial ao programa, encontram-se mulheres chefes de família.

Quanto aos tipos de entidade, pode-se observar que o percentual de mulheres

atendidas é praticamente equivalente para sindicatos patronais, de trabalhadores e

empresas e fundações. As entidades que apresentaram o maior percentual de mulheres

são aquelas agrupadas sob o tipo outras (instituições de ensino, cooperativas e

associações e instituições religiosas).

Essas mesmas entidades, em conjunto com as ONGs, são as que mais atendem a

população negra ou parda, segmento populacional definido como grupo com preferência

de acesso ao programa. No total, o percentual de negros ou pardos atendidos pelo

programa equivale a 36% do total, percentual um pouco superior à participação deste

segmento na PEA da região metropolitana de São Paulo (32,8%)41.
\

"t

41 Segundo informações do Mapa da População Negra no Mercado de Trabalho, publicação
organizada pelo Inspir, DIEESE e Centro de Solidariedade AFL-CIO.
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Tabela 4.7 Distribuição dos alunos do PEQlSP, segundo cor, por tipo de entidade
(%)

TiDO de entidade
Cor Sindicato Sindicato de Empresa ou ONG Outras Total

Patronal trabalhadores Fundação
Branca 69,0 64,5 65,8 57,9 57,0 63,2
Negra ou Parda 31,0 34,3 33,6 41,4 42,6 36,0
Outra - 1,2 0,7 0,6 0,4 0,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte. Instituto UNIEMP. Pesquisa de campo, 1999.

Analisando-se o perfil etário do público beneficiado pelo programa, pode-se

observar o predomínio da população jovem, com idade até 24 anos. Este segmento

representa 53,7% do total de alunos. Na PEA, esse mesmo segmento etário corresponde

a 26,7%, o que revela focalização do programa na força de trabalho jovem no Estado.

Também neste caso, as ONGs e as Outras entidades são aquelas que detêm o maior

percentual de jovens entre seus alunos (65% do total).

Tabela 4.8 Distribuição dos alunos do PEQ/SP, segundo idade, por tipo de entidade
(%)

Tipo de entidade
Sindicato Sindicato de Empresa ou ONG Outras

Idade Patronal trabalhadores Fundação Total

Até 17 anos 14,2 15,4 16,9 17,7 24,6 17,3
De 18 a 24 anos 38,9 32,6 34,5 47,4 40,3 36,4

De 25 a 39 anos 31,4 38,0 33,0 26,0 26,4 33,2
De 40 a 49 anos 10,5 11,3 10,3 6,2 6,4 9,7
Mais de 50 anos 5,0 2,7 5,3 2,7 2,3 3,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Instituto UNIEMP. Pesquisa de campo, 1999.

Quanto à escolaridade, observa-se o aspecto mais claro de não atendimento à

população-alvo prioritária. Entre os objetivos do programa, encontra-se o atendimento à

população de baixa escolaridade, em especial, à população com escolaridade inferior ao

fundamental completo, visto que se considera que esse público encontre maiores

dificuldades de inserção no mercado de trabalho.

Ao analisar o perfil dos alunos do PEQ/SP, segundo escolaridade, observa-se que

apenas 13,8% dos alunos possuem grau de escolaridade equivalente ao fundamental

incompleto. Mais de 60% dos alunos possuem escolaridade equivalente a médio

incompleto ou completo. Na população economicamente ativa de São Paulo, segundo os

dados da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar (PNAD), de 1997, o percentual de

pessoas com grau de escolaridade inferior a 7 anos de estudo é equivalente a 49,3%.
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Tabela 4.9 Distribuição dos alunos do PEQ/SP, segundo escolaridade, por tipo de
entidade (%)

Tipo de entidade
Sindicato Sindicato de Empresa ou ONG Outras

Escolaridade Patronal trabalhadores Fundação Total
Fundamental incompleto 14,6 13,2 12,4 19,9 12,1 13,8
Fundamental completo 10,5 16,4 14,1 17,6 15,1 15,3
Médio incompleto 24,3 24,7 28,3 32,2 32,0 27,2
Médio completo 42,1 37,0 37,3 25,9 36,6 36,3
Superior incompleto 4,2 4,8 3,7 1,7 2,7 3,9
Superior completo 4,4 3,9 4,2 2,7 1,5 3,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Instituto UNIEMP. Pesquisa de campo, 1999.

Analisando-se o perfil dos alunos, por tipo de entidade, verifica-se que as ONGs

são aquelas que atendem o maior percentual da população de baixa escolaridade (19,9%

do total têm fundamental incompleto e 17,6% têm fundamental completo). As entidades

vinculadas aos sindicatos patronais são as que atendem o maior percentual de pessoas

com grau de escolaridade superior ao médio completo (50,7% dos alunos), enquanto as

ONGs apresentam percentual relativo a 29,3%.

Embora os alunos do programa apresentem níveis de escolaridade superiores ao

definido como prioridade, quando se analisa a renda familiar per capita, observa-se uma

concentração de indivíduos nas faixas mais baixas de renda (até 1 salário mínimo de

renda per capita). Tendo como referência o perfil de distribuição de renda da PCV-98,

para o Estado de São Paulo, pode-se concluir que o programa obteve sucesso na

focalização da população de baixa renda. Segundo a pesquisa, no Estado de São Paulo,

21,8% dos indivíduos têm renda per capita inferior a 1 salário mínimo, enquanto entre os

alunos do PEQ, esse percentual equivale a 42,9% dos alunos. Na faixa mais elevada da

pirâmide distributiva - renda per capita superior a 5 salários mínimos - observa-se um

percentual de 21,8%, para a população do Estado e de apenas 2,9% entre os alunos do

PEQ/SP. Analisando-se a informação, por tipo de entidade, percebe-se que as ONGs são

as entidades que atendem maior percentual de pessoas com baixa renda per capita.

Entre o público atendido por estas entidades, cerca de 25% recebem até 0,5 salário.

mínimo de renda per capita. Esses dados reforçam a idéia de que a ONG seja o tipo de

entidade que mais privilegie o atendimento da população-alvo do programa (maior

percentual de atendimento a pessoas com baixo nível de escolaridade, baixa renda e das

minorias étnicas).

<"
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Tabela 4.10 Distribuição dos alunos do PEQ/SP, segundo renda familiar per capita,
por tipo de entidade (%)

Tipo de entidade
Sindicato Sindicato de Empresa ou ONG Outras

Renda familiar per capita Patronal trabalhadores Fundação Total
Zero 1,4 0,6 - 0,9 0,5 0,6
Até 0,5 SM 10,5 9,8 11,2 24,9 15,8 12,7
Mais de 0,5 a 1 SM 26,9 28,6 29,1 36,4 30,6 29,6
Mais de 1 a 2 SM 40,0 36,9 36,6 26,5 34,9 35,7
Mais de 2 a 3 SM 12,1 13,8 14,0 5,3 11,4 12,4
Mais de 3 a 5 SM 5,5 7,1 5,7 4,6 5,0 6,1
Mais de 5 a 10 SM 3,2 2,7 2,9 1,2 1,4 2,4

Mais de 10 SM 0,5 0,5 0,6 0,2 0,5 0,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte. Instituto UNIEMP. Pesquisa de campo, 1999.

Na definição do público-alvo da política de formação profissional no Estado,·foram

definidos como prioritários os desempregados, os ocupados sob risco de desocupação,

os pequenos e micro empreendedores rurais e urbanos e os membros de cooperativas e

empresas de autogestão. A distribuição dos alunos entrevistados, segundo condição de

atividade, permite inferir que o programa tem atendido, prioritariamente, as pessoas que

se encontram desocupadas (45% de desempregados e 24,5% de inativos). No entanto, é

elevado o percentual de ocupados entre os alunos do PEQ. Em virtude da dificuldade em

definir se os ocupados que participam do programa encontram-se em risco de

desocupação, não se pode afirmar claramente que haja desvio em relação ao

atendimento do público-alvo. No entanto, em decorrência do patamar elevado da taxa de

desemprego no Estado (17% da PEA encontrava-se desempregada, em 1998), poder-se-

ia esperar maior focalização na população desempregada.

No que se refere ao percentual de inativos (24,5%), deve-se atentar para o fato de

que o programa não visa ao atendimento de pessoas nesta situação, uma vez que

pretende atender as pessoas economicamente ativas. No entanto, deve-se mencionar

que a pesquisa considerou inativo aquele indivíduo que não tenha exercido atividade e

não tenha procurado trabalho nos 30 dias anteriores á pesquisa. Esta forma de captação

não permitiu identificar o desemprego oculto pelo desalento, tal como definido pela

Pesquisa de Emprego e Desemprego, da Fundação SEADE. Segundo esta pesquisa,

considera-se em situação de desemprego o indivíduo que, não tendo exercido atividade

na semana de referência tenha realizado procura efetiva de trabalho nos 12 meses

anteriores à pesquisa.
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Dessa forma, ainda que não se possa afirmar, com clareza, que os inativos

captados por essa pesquisa estejam na situação de desemprego oculto pelo desalento,

pois o prazo definido para a investigação de procura de trabalho restringiu-se a 30 dias

anteriores à entrevista, há que se fazer a ressalva de que parte destes pudesse ser

classificada entre o grupo de desempregados, caso fossem adotados outros critérios de

classificação. No entanto, há que se considerar, especialmente tendo em vista o

atendimento prioritário à população jovem que esse alto índice de inatividade esteja

associado à dificuldade de inserção desse segmento na força de trabalho.

Quanto ao perfil de alunos atendidos, segundo tipo de entidade, pode-se observar

que entre as entidades classificadas como Outras apresenta-se o maior percentual de

atendimento à população desempregada. As ONGs e os Sindicatos dos trabalhadores

são os que apresentam os menores percentuais de atendimento ao público

desempregado - 44,7% e 40,7%, respectivamente e o maior percentual de atendimento à
população ocupada. As empresas e fundações são as que apresentam maior participação

de inativos entre os alunos participantes do PEQ.

Tabela 4.11 Distribuição dos alunos do PEQ/SP, segundo condição de atividade
econômica, por tipo de entidade (%)

Tipo de entidade
Sindicato Sindicato de Empresa ou ONG Outras

Renda familiar per capita Patronal trabalhadores Fundação Total

Desemerecadc 48,4 40,7 48,3 44,7 53,5 45,1

Ocupado 30,0 36,8 19,8 32,5 17,5 30,4

Inativo 21,6 22,5 31,8 22,8 29,0 24,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Instituto UNIEMP. Pesquisa de campo, 1999.

Ainda que grande parte dos coordenadores locais das entidades executoras

entrevistados tenha afirmado que um dos principais critérios de inscrição no programa

estivesse relacionado ao fato de o candidato pertencer aos grupos sociais com

preferência de acesso, quando se analisa a participação destes grupos no total de alunos

beneficiados pelo programa, nota-se que o objetivo não foi plenamente atingido. Ainda

que, em relação à renda, as informações coletadas junto aos alunos demonstrem uma
I'

relativa adeqüação no atendimento aos indivíduos inseridos no primeiro terço da tj

distribuição de renda no Estado - 27% dos alunos encontravam-se nesta situação - em
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relação aos demais critérios de acesso preferencial, os dados demonstram a dificuldade

em atender as metas estabelecidas.

As mulheres chefes de família representam 5% do total de alunos, o que não está

associado ao baixo percentual de mulheres no programa, mas ao fato de que não ocupem

a posição de chefia no domicílio. Os sindicatos de trabalhadores são as entidades que

mais atendem este tipo de perfil, mas ainda assim, o percentual encontra-se em patamar

bastante reduzido (6,6% do total dos alunos atendidos por essas entidades).

Também em relação ao atendimento preferencial às pessoas em busca do

primeiro emprego, não há como considerar satisfatório o resultado do programa. Ainda

que grande parte dos alunos seja constituída por jovens, grupo com maior incidência de

pessoas sem experiência de trabalho, o percentual de candidatos ao primeiro emprego

ficou em patamar equivalente ao observado para mulheres chefes de família (5% do total

de alunos do PEQ).

A participação de portadores de deficiência, ainda que seja reduzido, encontra-se

próximo à participação deste grupo na população como um todo. Essa correspondência

sugere que tenha havido um esforço de focalização neste segmento populacional,

especialmente por parte das ONGs.

Tabela 4.12 Participação de grupos sociais específicos no total de alunos dos
cursos do PEQlSP, por tipo de entidade (%)

Tipo de entidade
Grupo social a que pertencem os Sindicato Sindicato de Empresa ou ONG Outras Total

treinandos Patronal trabalhadores Fundação
Mulheres chefes de família 4,0 6,6 3,8 3,3 3,5 5,0
Portadores de deficiência 0,8 0,8 1,1 2,7 0,8 1,1
Candidatos ao primeiro emprego 5,0 4,1 4,2 6,8 7,1 5,0
Baixa renda familiar 24,9 23,3 24,1 44,6 30,1 27,0
Fonte: Instituto UNIEMP. PesqUisa de campo, 1999.

Finalmente cabe um comentário sobre a articulação deste programa em relação

aos demais instrumentos de políticas públicas de emprego. Em função das limitações

colocadas pelo questionário aplicado aos alunos, que tinha objetivos mais abrangentes e,

portanto, não investigou particularmente a questão da integração entre as ações

destinadas ao mercado de trabalho, são duas as formas de analisar a integração entre a

formação profissional e outros programas: através da participação dos alunos em
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programas de crédito financiados pelos recursos do FAT (Proger, Pronaf, Banco do Povo)

e através da inscrição dos alunos do PEQ nos Postos de atendimento ao trabalhador.

Tabela 4.13 Participação dos alunos em outros programas, por tipo de entidade (%)

Tipo de entidade
Outros programas Sindicato Sindicato de Empresa ou ONG Outras Total

patronal trabalhadores Fundação
Inscritos no PAT 12,8 15,1 22,0 11,6 22,8 17,0
Beneficiários de créditos de outros O 2,0 0,7 1,3 2,0 1,5
programas do FAT -Fonte: Instituto UNIEMP. Pesquisa de campo, 1999. Elaboraçao própna.

Os dados obtidos a partir da aplicação dos questionários permitem concluir que

não se conseguiu, ainda, atingir um elevado grau de articulação entre a qualificação

profissional e os demais instrumentos mencionados. Apenas 1,5% dos alunos

entrevistados afirmou ser beneficiário de programas de créditos financiados pelo FAT.

Projetando-:-se esta taxa para o total de alunos do PEQ, em 1999, tem-se uma estimativa

de 3 mil alunos beneficiários destes programas. As entidades que mais se direcionam ao

atendimento da clientela dos programas, de crédito são sindicatos de trabalhadores e

outras entidades.

Em relação à inscrição no PAT, no total, 17% dos alunos afirmaram possuir

cadastro no PAT, mas este percentual encobre diferenças marcantes por tipo de entidade

executora. Entre as ONGs e os sindicatos patronais encontram-se as menores taxas de

participação de cadastrados no PAT - 11,6% e 12,8%, respectivamente. Os sindicatos de

trabalhadores apresentam percentual pouco mais elevado, em tomo de 15%, enquanto as

empresas e fundações e as outras entidades revelaram os maiores percentuais, de 22% e

22,8%, respectivamente. Projetando-se a taxa média encontrada entre os alunos do PEQ,

estima-se que do total de beneficiários do programa, 38 mil alunos estejam cadastrados

no PAT, contingente reduzido, quando comparado aos dados relativos ao movimento dos

PATs: em média, 60 mil pessoas cadastram-se nos postos do Estado, a cada mês.

4.4 A MUDANÇA DE ESTRATÉGIA: CAMINHO PARA A INTEGRAÇÃO?
<

--. .-..,
Dentre as mudanças mais significativas para a implementação do programa em ~,'4.j

2000, pode-se destacar a participação mais ativa das Comissões Municipais de Emprego

e dos Postos de atendimento ao trabalhador. Partindo do diagnóstico elaborado pelo

CEPAM e pelas entidades responsáveis pela avaliação do Programa - Unitrabalho e

Uniemp - de maior necessidade de envolvimento das Comissões Municipais e de
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melhorar o foco do programa, uma vez que, tal como exposto anteriormente, o grupo com

acesso preferencial e os beneficiários de outros programas de geração de emprego e

renda não estavam sendo atendidos prioritariamente pelo programa, a SERT elaborou

uma proposta de realizar um planejamento participativo e coletivo para a identificação dos

cursos prioritários para 2000. Para tanto, realizou, novamente em conjunto com o

CEPAM, uma série de encontros com representantes das bancadas de governo das

comissões municipais, com o intuito de prepará-los para a construção da demanda do

Plano Municipalizado de Qualificação Profissional do Estado de São Paulo (PMQ-2000).

Foram realizados, durante setembro e outubro de 1999, seminários regionais para

apresentação da proposta e das planilhas necessárias para o planejamento do PMQ, com

a participação de representantes de 207 municípiOS.Na segunda etapa do processo, os

técnicos do CEPAM realizaram encontros, em 40 PATs distribuídos pelo Estado, para o

recebimento e a discussão das dúvidas a respeito do processo definição dos planos

municipais, que deveriam ser elaborados e aprovados em reuniões com os membros de

todas as bancadas das comissões municipais. Deste trabalho, posteriormente

sistematizado e consolidado pelos técnicos da SERT, resultou o PMQ-2000, que pretende

qualificar mais de 194 mil alunos (1,5% da PEA do Estado).

Ao definir o "locus" de definição da demanda para as comissões municipais de

emprego, a SERT, segundo o relato dos entrevistados, buscou maior descentralização do

poder decisório sobre a aplicação dos recursos do FAT. A hipótese subjacente diz

respeito à maior adequação da instância local como ambiente para a discussão de ações

no âmbito da qualificação profissional. Somado a esse fator, encontra-se a tentativa de

desvincular a decisão de prioridades em termos de demanda por cursos de qualificação

da pressão exercida pelas entidades executoras junto a essas comissões. O objetivo era

desvincular a definição de prioridades da definição de entidades executoras.

Além desta mudança na forma de atuação da SERT e das comissões na ~
composição do programa, pode-se identificar uma outra alteração, que indica maior

envolvimento dos postos de atendimento na implementação do programa. A partir de

2000, as inscrições para a participação nos cursos de qualificação ficaram a cargo dos

PATs ou, na ausência destes, das Comissões Municipais de Emprego. Este procedimento

visa garantir o atendimento ao público-alvo, de um lado, e integrar esta política com as

demais ações implementadas através dos PATs (intermediação de mão-de-obra, Banco
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do Povo, Frente de Trabalho, Proger, entre outros). Embora ainda não seja possível

identificar os ganhos em termos de eficácia na implementação do programa, a partir desta

nova estratégia, pode-se dizer que indica maior preocupação em garantir o acesso

público às políticas de emprego.

Finalmente, mas não menos relevante, tem-se uma alteração significativa nos

procedimentos de seleção das entidades executoras do programa no Estado. Definidas as

demandas por cursos de qualificação profissional - através das comissões municipais de

emprego - e o público a ser atendido, a Secretaria elaborou um conjunto de critérios para

definição dos projetos mais adequadas aos objetivos do programa. Dentre os critérios

.utilizados, encontram-se o perfil das entidades, experiência de atuação em educação

profissional, custos praticados, objetivos e conteúdos dos programas apresentados,

capacidade técnico-administrativa das entidades, bem como a capacidade de articulação

com outras entidades. A hipótese subjacente a essa alteração de procedimento repousa

na tentativa de enfraquecimento do poder de barganha das entidades executoras junto às

comissões tripartites.

Claramente, no entanto, essas mudanças têm implicações para as entidades de

educação profissional que executam o programa; Anteriormente, definiam a demanda e

selecionavam os alunos para a participação no programa; atualmente, seu papel

restringe-se à elaboração de conteúdos programáticos e de articulação com outras

instâncias para o encaminhamento dos alunos ao mercado de trabalho. A capacidade de

resposta destas instituições ao atendimento das demandas elaboradas através da

participação de um maior número de atores sociais e à necessidade de atendimento à

população previamente definida não pode ser avaliada a priori. No entanto, o

fortalecimento das comissões quanto ao seu papel de realizar o controle social sobre a

utilização dos recursos públicos envolvidos no programa tem relevância para o

aprimoramento deste instrumento de ação pública na área do emprego. Da capacidade de

articulação entre essas instâncias e as entidades executoras depende, em grande

medida, o sucesso na implementação do programa, especialmente tendo em vista a

capacidade das comissões em integrar a qualificação profissional com as demais

estratégias de geração de emprego e renda realizadas no âmbito local.

Essas medidas - ainda que não se possa delimitar seu alcance, dado que são

recentes - revelam uma mudança de postura dos atores sociais que participam do
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programa. A priori, pode-se apenas considerar que houve melhor definição de papéis das

diversas instâncias que participam da formulação e implementação da ação.

Ao realizarem um balanço das atividades da comissão estadual de emprego

(CETE), em 1998, os representantes concordaram quanto à importância da esfera de

atuação das comissões de emprego. A seguir, são apresentados trechos de depoimentos

dos membros da CETE, que revelam suas preocupações e expectativas, em relação à
atuação das comissões no processo de construção do Sistema Público de Emprego.

Não conseguimos, ainda, uma ação totalmente integrada entre as políticas
passivas do Sistema Público de Emprego, como o seguro-desemprego, e
as políticas ativas, como qualificação profissional. Essa integração será
nosso grande objetivo para os próximos anos, que deverá juntar também
iniciativas geradoras de emprego e renda." (Alencar Naul Rossi,
presidente da CETE (1998) e representante da Febraban)

Após três anos de funcionamento do programa, confirma-se a necessidade de

repensar uma estratégia que promova, efetivamente, a integração das políticas públicas

de emprego. Mas há que se considerar que a criação e consolidação da esfera de

discussão sobre conteúdos e formas de implementação dessas políticas seja um aspecto

relevante da ação nessa área nos últimos anos.

o ponto alto é a composição tripartite (...) Apesar das nossas diferenças e
interesses às vezes antagônicos, conseguimos manter um clima de
respeito que garante a autonomia das partes (...) A nossa expectativa é da
de que, para o próximo ano, haja uma discussão muito maior, que os
critérios para a utilização dos recursos sejam prévios e claros e que haja
realmente uma descentralização, com mais poder para as Comissões
Municipais. As comissões municipais ajudam a ampliar a participação da
sociedade. O desafio é dar mais atenção para as COM-Emprego, integrá-
las efetivamente ao Sistema Público de Emprego. A CUT defende a total
integração desse sistema. (Bias Soares, representante da CUT)

o governo sozinho não tem condições de resolver o problema do
desemprego. A formação das comissões tripartites dá condição para que
toda a sociedade seja beneficiada, na medida em que ela é ouvida. (Luiz
Vitor Botlo, representante da FAESP)

Se há consenso entre os integrantes das comissões de emprego sobre a

relevância de seu papel como representante da sociedade civil na definição de política

pública e sobre a necessidade de criar estratégias que permitam maior integração entre

as políticas públicas de emprego, pode-se depreender que não esteja ainda claro o

mecanismo de atuação no sentido de transformar o discurso em ação efetiva.
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4.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA E

ARTICULAÇÃO COM AS DEMAIS AÇÕES DA SERT

A avaliação da implementação do Programa Estadual de Qualificação Profissional

no Estado de São Paulo permite considerar aspectos positivos e negativos da experiência

de implementação de uma política pública de emprego, de forma descentralizada,

envolvendo um grande número de atores sociais. Dentre os primeiros, pode-se destacar a

capacidade do setor público estadual, representado pela SERT, em articular um grande

número de entidades na execução do Programa, na tentativa de reformulação da rede de

educação profissional no Estado. Além deste, pode-se mencionar o atendimento de um

contingente elevado de pessoas, através desta política: desde 1996, foram beneficiados

898.571 trabalhadores. No entanto, alguns aspectos da implementação desta PPE não

podem ser considerados satisfatórios. Dentre eles, a participação ainda tímida das

comissões municipais de emprego na formulação do programa; a pulverização do

programa entre os diversos parceiros que dele participam, não permitindo consolidar uma

estratégia de ação pública mas um conjunto de ações direcionadas ao público das

diversas entidades participantes. Associado a essa participação incipiente das comissões,

observou-se a ocupação do espaço de definição e discussão da política de qualificação

profissional para outras instituições, tais como sindicatos, escolas e associações.

No entanto, pode-se notar um relativo desvio no atendimento ao público-alvo do

programa, especialmente no que diz respeito ao critério de acesso à política (grau de

escolaridade, idade e condição ocupacional). Um outro desvio relevante diz respeito à

falta de articulação entre formação profissional, o serviço de intermediação de mão-de-

obra e os programas de crédito popular, o que pode ser observado tanto pela análise dos

resultados do programa, em termos de perfil dos alunos atendidos, como pela forma de

encaminhamento do programa pelos atores envolvidos. Conforme analisa o assessor da

Coordenadoria de Políticas de Emprego e Renda, ao ser questionado acerca das

possibilidades de concretização das políticas públicas de emprego:

"...este é um sistema que não funciona articuladamente e isto é um
problema muito sério (...) eu vislumbro que é preciso uma ação mais
coordenada; é c/aro que muita coisa já foi feita, mas tem que ter um
desenho melhor, que dê conta de articular a formação profissional com
outros programas." (Entrevista realizada em outubro de 2000).
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A partir de 1999; no processo de planejamento para o ano subseqüente, observou-

se uma mudança de atitude da SERT em relação a duas questões, basicamente: de um

lado, o fortalecimento das instâncias locais na definição de prioridades para a política de

qualificação profissional. De outro, maior preocupação em integrar essa política ao

sistema de intermediação de mão-de-obra. É um passo relevante na construção do SPE,

ainda que os resultados de tal mudança não possam ainda ser identificados até o

momento. O fato relevante é a mudança no arranjo institucional que define e implementa

a política no Estado, no sentido de privilegiar as comissões tripartites e locais e a

estrutura dos postos de atendimento para o atendimento da população-alvo.

Esse movimento em direção ao maior envolvimento da esfera local na definição de

políticas e de maior integração entre as ações desenvolvidas no Estado de São Paulo

reflete uma tendência da atuação do Codefat e dos gestores dos programas no âmbito

federal, ancorada na percepção de que a esfera local tem maior potencial de articulação

dos diversos atores sociais na definição das necessidades e de realização do controle

social sobre os recursos utilizados.

Esta tendência, recente no país, reflete não apenas o que ocorre nos demais

países (maior participação social na definição e implementação de políticas), mas também

- no caso específico das políticas públicas de emprego - as orientações e

recomendações da 01T. Para o caso brasileiro", a OIT sustenta que exista um consenso

geral acerca da relevância do processo de construção das políticas públicas de emprego

no país, mas recomenda que se intensifique o processo de consolidação das comissões

estaduais e municipais de emprego e que se promova a integração das ações.

Difícil a tarefa de posicionar o quadro brasileiro em relação às demais experiências

internacionais, pois nos demais países, em função de o Sistema encontrar-se em fase

mais adiantada no processo de consolidação, o debate concentra-se na questão dos . \:. -.1

instrumentos utilizados e no direcionamento das políticas a segmentos especificos da •

população - debate entre universalidade e de focalização da política pública de emprego.

No Brasil, anteriormente a esta discussão, é preciso fortalecer as estratégias de

42 Conforme texto publicado em OIT (1999) Abertura e Ajuste do Mercado de trabalho no Brasil, p.
453.
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envolvimento dos atores sociais na construção de um sistema que seja público e

construído democraticamente.

Esse desafio remete a uma outra discussão que diz respeito à forma de

participação dos atores sociais na vida pública. Associa-se uma baixa taxa de

participação da sociedade à ocupação dos espaços públicos por representantes de

interesses privados. O fortalecimento da participação social através de organismos

tripartites e a incorporação destes segmentos na formulação e implementação da política

pública podem ser um instrumentos que venham modificar o cenário não apenas da

política pública de emprego, mas da relação mais ampla entre Estado e sociedade no

Brasil.

Pode-se notar, a partir do caso analisado, que a mudança na política pública de

emprego decorreu de uma mudança no comportamento do aparato estatal, decorrente da

constatação de desvios por parte do corpo técnico da Secretaria e dos avaliadores do

programa. Essa mudança, no entanto, não teve como condicionantes alterações na

composição e nas relações entre os grupos sociais que participam de sua implementação.

Também pode-se verificar que essa mudança no processo decisório e na forma de

implementação da política não ocasionou alterações relevantes no comportamento das

instituições que participam da execução do programa, ou seja, não se observou, até o

momento, mudanças significativas na prática das entidades (sindicais, ONGs, escolas

públicas) responsáveis pela execução do programa. Deve-se, no entanto, atentar para o

caráter recente da implementação destas medidas, o que pode, em grande medida,

justificar a inexistência de implicações para o comportamento dos demais atores

envolvidos na implementação do programa de qualificação profissional no Estado de São

Paulo.

/
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Considerações finais
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"A polftica é como a perfuração lenta de tábuas duras. Exige tanto paixão
como perspectiva. Certamente, toda experiência histórica confirma a
verdade - que o homem não teria alcançado o possível se repetidas vezes
não tivesse tentado o impossível." (Max Weber)

Todo processo de construção social está sujeito a desvios de rota. E estará mais

suscetível ao descaminho, quanto maior a participação dos atores sociais no processo,

visto que representam visões de mundo distintas e formas particulares de atuação. Mas

isto não significa dizer que adotar a estratégia de inclusão dos atores sociais na definição

e implementação de políticas públicas leva inevitavelmente ao distanciamento do objetivo

proposto. Ao contrário, o maior envolvimento da sociedade na definição e implementação

de uma política pode contribuir para atingir o objetivo mais facilmente, pois a ação pública

tende a encontrar menor resistência de grupos de interesses contrários à ação, o que

facilita o alcance do objetivo proposto. O pressuposto, pois, desta dissertação, é de que o

fortalecimento das estruturas de participação social e dos mecanismos de transparência

das ações tende a aumentar a eficácia da política pública.

Quando se analisa a participação dos atores na construção do sistema público de

emprego, não se pretende avaliar se os acertos verificados na definição e implementação

das políticas públicas de emprego superam os desvios, indicando, assim, que o objetivo

da articulação dos instrumentos está prestes a ser alcançado. Mais relevante que este

balanço, é a demonstração de que, no processo de construção do sistema público de

emprego, existem algumas lacunas a serem preenchidas, mas também alguns avanços.

Mas o quanto se está distante ou próximo da coordenação das ações é uma questão que

permanece em aberto.

Feita esta ressalva, parte-se para a sistematização de aspectos identificados na

análise das políticas públicas de emprego, separando-os em dois grupos distintos: os que

podem ser chamados de caminhos para a integração e aqueles que podem ser

denominados de descaminhos ou desvios.

Entre as ações identificadas como acertos na direção da construção do sistema

público de emprego, pode-se destacar a criação das comissões tripartites de emprego

como espaços de discussão e proposição de ações públicas na área de emprego. Ainda
\
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que se perceba 'uma grande heterogeneidade quanto à sua representatividade e ao

padrão de atuação, pode-se dizer que o fortalecimento destes espaços de representação

pode ser um elemento potencializador da estratégia de coordenação das ações,

especialmente em âmbito local.

Um outro elemento integrante dos caminhos é o mecanismo de financiamento das

políticas públicas de emprego. A maior disponibilidade de recursos para os programas,

associada à forma de gestão adotada, implicou avanço na direção da coordenação das

ações.

Também relevante têm sido os estudos e avaliações de cada um dos programas,

permitindo identificar a necessidade de promover mudanças na concepção e/ou

implementação dos mesmos, de modo a permitir maior grau de articulação entre as

ações. Isto ocorreu com as avaliações do Proger, do SINE, dos PEQs estaduais, que

apontam para a necessidade de criar mecanismos, seja em âmbito nacional ou estadual,

para que o trabalhador tenha um atendimento integrado.

A criação de um sistema de informações que unifique as diferentes ações voltadas

para o mercado de trabalho (SIGAE) também pode ser considerada um avanço no sentido

da integração. Embora não se saiba, até o momento, como as Secretaria Estaduais

poderão fazer uso dessas informações e, em que medida, a introdução do conceito de

unificação das informações para as Secretarias estaduais e para as demais agências que

participam da implementação dos programas, poderá se consubstanciar em uma

mudança de atitude destes atores, pode-se considerar uma mudança estratégica

relevante no caminho para a integração das ações.

A unificação, em âmbito nacional, da Secretaria de Formação Profissional à

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, também pode ser avaliada positivamente,

visto que indica maior preocupação do Ministério de Trabalho e Emprego com a

necessidade de integração entre qualificação profissional e as demais ações da

Secretaria.

A criação de centros de atendimento integrado ao trabalhador, a exemplo do

Centro de Solidariedade ao Trabalhador, da Força Sindical, e do Central de Trabalho e

Renda, da CUT, revela-se como um aspecto ambíguo quanto à integração das ações na

área do emprego. Se, por um lado, revelam a participação de novos atores sociais na
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prestação de serviços ao trabalhador, fazendo-o de forma integrada (seguro-desemprego,

intermedtaçâo e qualificação profissional, além de políticas de crédito e capacitação para

o pequeno empreendimento), também contribuem para a pulverização dos canais de

acesso dos trabalhadores às políticas públicas de emprego, caso não haja um sistema

unificado de informações. Seria um caminho para a integração, caso houvesse articulação

entre as informações e os serviços prestados por estas instituições e aquelas

desenvolvidas no âmbito da Secretaria Estadual.

o mesmo ocorre com a participação da Caixa Econômica Federal (CEF) no

pagamento dos benefícios do seguro-desemprego. A participação da CEF amplia a rede

de atendimento ao trabalhador desempregado, mas dificulta a integração deste programa

às ações de qualificação profissional e de intermediação de mão-de-obra.

No caso aqui estudado mais detidamente, pode-se observar que a estratégia da

SERT de realizar a inscrição dos candidatos aos cursos de qualificação profissional,

através dos postos de atendimento ao trabalhador, ou na ausência destes, das comissões

municipais de emprego, indica uma atuação na direção de integrar as ações de âmbito

estadual. No entanto, em função do descompasso entre o período de inscrição e a

realização dos cursos do PEQ, esse mecanismo acabou por não atingir seu objetivo de

forma satisfatória. Mas a iniciativa pode ser vista como um caminho para o atendimento

integrado ao trabalhador. '

Os descaminhos, assim como os acertos, podem ser observados nas ações tanto

dos formuladores dos programas, em âmbito federal ou estadual, como das demais

instâncias que deles participam.

As entidades financeiras que participam da implementação do Proger (CEF, BB e

BNB) também têm contribuído para a não integração deste programa às demais ações na

àrea de geração de emprego e renda. A ótica financeira destes agentes acaba por

privilegiar o critério de capacidade de pagamento, em detrimento do critério de geração de

emprego. A criação do Fundo de Aval por resolução do Codefat deve resultar em melhoria

do foco do programa. No entanto, a resolução 223, que retirou das comissões de

emprego a atribuição de avaliar os projetos, antes do encaminhamento às instituições

financeiras, deve dificultar a integração deste programa aos demais.
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Um outro aspecto que merece menção diz respeito à forma de participação das

entidades de educação profissional como executoras do PEQ. A parceria entre poder

público e entidades sem fins lucrativos pode ser uma alternativa para a prestação de

serviços nesta área. Entretanto, pela análise do caso do PEQ-SP, pode-se perceber que

existe uma tendência a que as entidades, sejam sindicatos de trabalhadores, ONGS ou

sindicatos patronais, privilegiem o atendimento de segmentos específicos da população,

ao invés de atenderem ao público alvo do programa. Pelos dados apresentados, verifica-

se que estas entidades não têm atendido aos critérios de preferência de acesso

estabelecidos pelo programa. Esta forma de atuação acaba comprometendo a

capacidade de integrar a qualificação profissional aos demais programas desenvolvidos

pela Secretaria Estadual.

Adicionalmente, a despeito do discurso dos membros da comissão estadual de

emprego apresentar a preocupação da necessidade de promover maior integração entre

as políticas públicas de emprego, verifica-se que ainda permanece a dificuldade de

transformar o discurso em prática. Pelas entrevistas realizadas, pode-se observar que

muitas vezes os membros das comissões atuam como representantes de interesses

particulares. Ainda que não se possa generalizar essa forma de atuação, é preciso

reconhecer que ela vai de encontro ao objetivo de construir um sistema público de

emprego. Uma das formas de evitar este tipo de desvio é a continuidade do processo de

capacitação dos membros das comissões estaduais e municipais de emprego, para que

possam exercer o papel de articulação de ações e proposições na área do emprego.

No âmbito das agências estatais (postos do SINE e pessoal alocado nas

Secretarias de Emprego), pode-se notar a existência de gargalos, seja em termos de

engajamento dos atores na integração dos programas, ou na insuficiência de treinamento

e capacitação do pessoal alocado na estrutura, para que se possa atingir uma ação

integrada no atendimento ao trabalhador. Programas de capacitação dos agentes

públicos e ampliação dos recursos para a gestão dos programas poderiam ser

alternativas eficazes na diminuição destes gargalos operacionais.

As estruturas organizacionais das Secretarias Estaduais, que coordenam os

programas financiados por recursos do FAT, devem ser revistas, de modo a permitirem

maior integração entre os instrumentos. A mudança organizacional no âmbito do

Ministério significou a integração da coordenação dos programas em uma mesma
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secretaria. Não necessariamente esta alteração estrutural resulte em maior articulação

dos programas, mas é uma sinalização importante para as demais agências envolvidas

na implementação dos programas, em especial para as Secretarias de Trabalho ou de

Bem Estar Social, responsáveis pela coordenação dos programas em âmbito estadual.

No caso específico aqui analisado, observou-se a existência de sobreposição de

programas com objetivos semelhantes, mas coordenados e implementados por diferentes

agentes públicos. Isto ocorre no caso do PEQ e do Programa Aprendendo a Aprender, do

Proger e do Banco do Povo, implementados por estruturas diferenciadas da Secretaria

Estadual, mas também pode-se observar a sobreposição entre as ações da Secretaria e

das Parcerias nacionais. Esta sobreposição, aliada à falta de articulação entre as ações,

não só representa ineficiência no uso do recurso público, mas também implica

dificuldades de acesso dos usuários.

Desta sistematização acerca dos caminhos e desvios observados, pode-se

concluir que os desafios estão colocados e algumas ações têm sido direcionadas à maior

integração entre as ações. Resta observar em que medida e em qual prazo estas ações

serão capazes de promover as mudanças na forma de atuação do Estado e da

sociedade, para que se possa afirmar que um sistema público de emprego esteja

consolidado no país.
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