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1. APRESENTAÇÃO
Este documento configura-se como diagnóstico base para os
encontros do ODSLab Emprego e Renda, realizado em parceria
com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico do
Estado de São Paulo, no âmbito do projeto Fortalecimento da
Rede Estratégia ODS, cofinanciado pela União Europeia
Este laboratório tem por objetivo apontar soluções práticas
para promover inovação, maior acesso e abrangência às políticas públicas voltadas ao atendimento ao trabalhador(a) e ao
empregador(a) no Estado de São Paulo, por meio da disponibilização de serviços de atendimento ao trabalhador (presenciais
e não presenciais).
O relatório diagnóstico foi elaborado a partir de dados secundários (incluindo fontes produzidas pela academia, organizações
internacionais, setor privado, bem como bases de dados públicos
do Estado de São Paulo e dos municípios paulistas prioritários),
de revisão bibliográfica de literatura reconhecida sobre mercado
de trabalho e políticas públicas de atendimento ao trabalhador

e das entrevistas realizadas com representantes do governo do
Estado de São Paulo, especialistas em mercado de trabalho e
empresa do setor privado.
Para a revisão bibliográfica foram considerados como base a literatura acadêmica relevante e publicada em revistas acadêmicas,
livros e fontes confiáveis e de reconhecimento. Também foram
consideradas informações e estudos de organizações nacionais
e internacionais confiáveis e relevantes na temática de mercado
de trabalho, como a Organização Internacional do Trabalho (OIT)
e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Para a coleta
de dados secundários foram considerados como relevantes dados
provenientes de institutos de pesquisa consolidados no mercado
de produção de dados e, especialmente, que tenham foco no
Estado de São Paulo, como a Fundação SEADE.
A seguir, segue quadro-resumo da metodologia utilizada no Diagnóstico do ODSLab Emprego e Renda:

entrevista com
atores selecionados
levantamento de
dados quantitavos
referências
bibliograficas
Fonte: Elaboração própria.

análises das informações
e percepções coletadas

diagnóstico da política
estadual de atendimento
ao trabalhador
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2. O ODSLAB EMPREGO E RENDA
O ODSLab é uma iniciativa inovadora da Agenda Pública que possui
metodologia própria para solucionar desafios públicos complexos,
elaborar e implementar soluções para o desenvolvimento sustentável no Brasil. Inspirada na Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável, liderada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e
pactuada pelos seus países-membros em 20151. Tem como objetivo
fomentar a colaboração para criar alternativas viáveis, eficazes e
customizadas para problemas complexos que afetam o cotidiano
de cidadãs e cidadãos, empresas e organizações em âmbito local
bem definido2.
O ODSLab Emprego e Renda dialoga diretamente com o ODS
8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho
decente para todos, e, em específico, com a meta 8.3 - Promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que apoiem as

atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e
o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive
por meio do acesso a serviços financeiros.
A metodologia utilizada neste diagnóstico contou com três métodos para coleta da informação: (i) entrevistas com pessoas selecionadas; (ii) levantamento de dados quantitativos secundários do
Estado de São Paulo e dos 16 municípios prioritários; (iii) referências
bibliográficas.
Após a coleta dos dados e informações, o conteúdo foi analisado e
serviu de insumo para o Diagnóstico da Política Estadual de Atendimento ao Trabalhador, que tem como pergunta norteadora: Como
podemos aumentar a eficiência do atendimento ao trabalhador e ao empregador no Estado de São Paulo?

Como podemos aumentar a eficiência do atendimento ao
trabalhador e ao empregador no Estado de São Paulo?

1. Extraído da plataforma Agenda 2030. Disponível em: http://www.agenda2030.com.br/
2. Metodologia ODSLab. Disponível em: https://odslab.org.br/metodologia/
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3. TENDÊNCIAS E DESAFIOS DO MERCADO DE TRABALHO
Assim como aconteceu em outras revoluções industriais e tecnológicas da história econômica, a introdução de novas tecnologias
necessariamente gera consequências ao mundo do trabalho. Foi
assim no início do capitalismo com a primeira revolução industrial
que introduziu a máquina à vapor, por exemplo. Atualmente, está
em curso a chamada Quarta Revolução Industrial que se baseia na
difusão e integração das tecnologias de informação e comunicação
(TICs) e também na criação e combinação de novas tecnologias,
como a inteligência artificial, a nanotecnologia, a biotecnologia, big
data, Internet das Coisas (IPEA, 2019).
Para Schwab (2016), ao fundir tecnologias do domínio físico, digital
e biológico a quarta revolução industrial tem o poder de torná-la
diferente de todas as revoluções anteriores. A revolução em curso
alterará a velocidade das transformações e o escopo das atividades
humanas afetadas. Enquanto nas revoluções anteriores os trabalhadores afetados se concentravam na linha de produção ou nas
camadas gerenciais intermediárias, a revolução em curso traz a possibilidade de automação de atividades altamente especializadas e
não rotineiras.
Assim, a quarta revolução tem o potencial de eliminar vagas de
emprego em um número assustadoramente alto, além de aumentar
o risco de que governos falhem em regular o uso de tais tecnologias
e em mitigar os impactos negativos, principalmente para cidadãos já
excluídos do mercado de trabalho formal e em alta vulnerabilidade
econômica e social.

As mudanças geradas pelas novas tecnologias implicam em novas
condições de trabalho, emprego e renda, com novos debates sobre
os formatos de relações trabalhistas, como tempo de jornada laboral,
home office, contratos intermitentes, terceirização como modalidade
por parte das empresas (algumas das quais foram regulamentadas
no Brasil pela Reforma Trabalhista de 2018 e, também, em legislações
aprovadas durante a crise sanitária causada pelo Covid-19). Além
disso, observa-se a crescente valorização de determinadas ocupações
em detrimento de outras, o aumento do número de empreendedores
individuais e profissionais autônomos, a formação de novos negócios
(em especial micro, pequenos e médios), o aumento do desemprego
e da inatividade.
Estes fenômenos do mercado de trabalho são recentes e, muitos
deles, foram acelerados com a recente crise sanitária causada pelo
Covid-19. Ainda não há clareza de quais impactos trarão para a vida
dos trabalhadores, mas já há evidências de que podem aprofundar
desigualdades sociais e econômicas já existentes.
Um estudo do IPEA sobre tecnologias digitais, habilidades ocupacionais e emprego formal no Brasil entre 2003 e 2017 mostrou que
apesar do crescimento da escolaridade dos trabalhadores, o Brasil
não tem conseguido gerar empregos qualitativamente melhores de
forma significativa, mesmo em um período em que o crescimento
do emprego, da formalização e da renda dos trabalhadores foi muito
favorável, em comparação com as décadas anteriores.
O mesmo estudo do IPEA avaliou a evolução do nível de emprego entre
2003 e 2017 a partir de tipos de habilidades ocupacionais. Apesar de
modesto, houve um crescimento favorável do nível de emprego de
atividades com uso das habilidades cognitivas, interpessoais, gerenciais e de vendas. Na contramão, quatro grupos de habilidades foram
particularmente afetados pela desaceleração do emprego (a partir de
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2012): as habilidades visuais e operacionais; o equilíbrio e a força corporais; as habilidades em saúde e medicina; e as habilidades em design
e engenharia. Os fatores que podem ter levado a esta queda no uso
destas habilidades podem ser a retração do emprego nas indústrias de
transformação, extrativa e de construção.

Tendo como referência esse cenário do tipo de emprego gerado
nas últimas décadas no Brasil e somado ao aprofundamento da
crise social e econômica provocado pela pandemia do Covid-19,
é possível que o Brasil tenha ainda maiores dificuldades para gerar
empregos melhores no futuro.

O que as pessoas entrevistadas disseram sobre os desafios do mercado de trabalho no Brasil
“Existem duas grandes tendências atuais no mercado de trabalho. A primeira delas é o desemprego
estrutural. A forma como o Ocidente se modernizou é um modelo poupador de mão de obra, ou seja, há
a incorporação de tecnologia e insumos de energia para redução da mão de obra. Outro desafio é que
os empregos estão sendo transferidos para outros lugares levando à escassez de trabalho. Há também
a desindustrialização do Brasil, que contribui para o aumento de trabalhadores sem emprego. (...) Todos
esses fatores apontam para a escassez dos postos de trabalho.”
“O desafio para a próxima década é o desemprego somado à precarização das ocupações. O mercado de
trabalho brasileiro possui ausência de emprego formal (...). O segundo desafio é a desindustrialização e
inovações tecnológicas que vem acontecendo no estado de SP e em algumas regiões metropolitanas. (...)
Ao mesmo tempo em que ocorre a perda de valor nas cadeias, a regressão do parque industrial brasileiro
enfraquece a ciência e tecnologia, enfraquecendo os elos da cadeia. O terceiro desafio é a desesperança
e desigualdade, principalmente para os jovens. Assim, o desafio é enfrentar essa situação através da articulação dos direitos trabalhistas com o combate às exclusões do mercado de trabalho, criar empregos
de qualidade e ainda eliminar as discriminações de gênero e raça.”
“O processo da deterioração das relações de trabalho veio pra ficar, temos piores relações de trabalho
no Brasil e no mundo todo. Um primeiro ponto importante é a garantia do salário-mínimo, pois ajuda
a regrar rendas do trabalho e serve de farol para a renda do informal. Um segundo ponto importante é
a crença de que aumentar flexibilização gera empregos: não é real. A geração de empregos depende
fundamentalmente de investimentos. Na quebra da institucionalidade temos um problema que é a
redução do acesso ao seguro-desemprego.”
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O que as pessoas entrevistadas disseram sobre os desafios do mercado de trabalho no Brasil
“Temos um conjunto de novas tecnologias sendo criadas que demandam conhecimento sofisticado
(técnico e superior) e nos leva a percepção de que grupos que têm postos superiores, salário fixo e alguma
permanência estão sendo reduzidos. Ao passo que vemos também uma maioria com rendimentos baixos,
desvalorização e vínculos de trabalho que vão de inexistentes a muito fluídos. Quanto
mais fragilizadas forem as nossas relações trabalhistas, mais dificuldade para
negociar jornada, os aspectos de saúde do trabalho. Além disso, todos os
GERAÇÃO
DE RENDA E COMBATE
AOvem
DESEMPREGO
aspectos associados
às discriminações
que
aumentando no mercado
de trabalho em
relação
a
mulheres,
à
população
negra, a pessoas de
INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO
periferia, eliminam a chance do trabalhador sair do ciclo de pobreza
MUDANÇAS
NAS” LÓGICAS DE MERCADO
em que está
inserido.
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Fonte: Entrevistas Diagnóstico ODSlab: Emprego e Renda

1

A construção e desenvolvimento do gráfico acima sobre os principais desafios do Mercado de Trabalho para os próximos 10 (dez) anos,
se deu com base nas entrevistas realizadas com 10 (dez) profissionais, sendo 5 (cinco) colaboradores do Governo do Estado entre o
Subsecretário de Empreendedorismo, Renda e Trabalho e Coordenadores de Regionais dos PATs e 5 (cinco) representantes da Academia
entre pesquisadores de institutos de pesquisa, professores e colaboradores de organizações internacionais, por meio da seguinte
pergunta: Na sua visão, quais são os principais desafios do mercado de trabalho nos próximos 10 anos? Quais serão os desafios no
Estado de São Paulo?

1

5
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4. A POLÍTICA NACIONAL DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR
Políticas públicas ligadas ao mercado de trabalho e, mais especificamente, ao enfrentamento do desemprego fazem parte da
agenda prioritária de países em desenvolvimento e, também, em
países de economia mais avançada (BALESTRO, MARINHO, WALTER,
2014). Fatores como globalização, mudanças estruturais na economia mundial e o avanço das tecnologias são alguns dos motivos pelos quais políticas públicas de trabalho, emprego e renda
são necessárias. A experiência de outros países, como Alemanha,
mostra que a combinação de políticas econômicas e industriais e
políticas de intermediação de mão de obra e qualificação profissional foram essenciais para manter os trabalhadores no mercado
de trabalho (BALESTRO, MARINHO, WALTER, 2014). No Brasil, de
acordo com o Art. 22 item XVI da Constituição Federal de 1988,
é competência da União legislar sobre a organização do sistema
nacional de emprego e condições para o exercício de profissões.
Antes mesmo da Constituição Federal de 1988, a Convenção nº
88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT ), aprovada
em 1948 e ratificada pelo Brasil em 1957, estabeleceu que cada
signatário deveria criar e manter um serviço público e gratuito
de emprego, destinada a assegurar e manter o pleno emprego.
O Sistema Nacional de Emprego (SINE) foi criado em 1975. A
rede de atendimento do SINE tem como objetivo facilitar a transição de trabalhadores entre os diferentes postos de trabalho
e contribuir para a sua reinserção no mercado de trabalho. De
acordo com o Art. 2 da lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018, são
diretrizes do SINE:

• I - A OTIMIZAÇÃO DO ACESSO AO TRABALHO DECENTE, EXERCIDO EM CONDIÇÕES DE LIBERDADE, EQUIDADE, DIGNIDADE E SEGURANÇA, E A SISTEMAS
DE EDUCAÇÃO E DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA;
• II - A INTEGRAÇÃO DE SUAS AÇÕES E DE SEUS SERVIÇOS NAS DISTINTAS
ESFERAS DE GOVERNO EM QUE SE FIZER PRESENTE;
• III - A EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS REFERIDOS
NO INCISO II DO CAPUT DESTE ARTIGO, EM CONSONÂNCIA COM NORMAS E
DIRETRIZES EDITADAS EM ÂMBITO NACIONAL;
• IV - O COMPARTILHAMENTO DA GESTÃO, DO FINANCIAMENTO E DE RECURSOS
TÉCNICOS ENTRE AS ESFERAS DE GOVERNO QUE O INTEGREM;
• V - A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL EM SUA
GESTÃO;
• VI - A INTEGRAÇÃO E A SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E PESQUISAS
SOBRE O MERCADO FORMAL E INFORMAL DE TRABALHO, COM VISTAS A
SUBSIDIAR A OPERACIONALIZAÇÃO DE SUAS AÇÕES E DE SEUS SERVIÇOS
NO ÂMBITO DA UNIÃO E DAS ESFERAS DE GOVERNO QUE DELE PARTICIPEM;
• VII - A ADEQUAÇÃO ENTRE A OFERTA E A DEMANDA DE FORÇA DE TRABALHO
EM TODOS OS NÍVEIS DE OCUPAÇÃO E QUALIFICAÇÃO;
• VIII - A INTEGRAÇÃO TÉCNICA E ESTATÍSTICA COM OS SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, COM VISTAS À ELABORAÇÃO, À IMPLEMENTAÇÃO E À AVALIAÇÃO DAS RESPECTIVAS POLÍTICAS;
• IX - A PADRONIZAÇÃO DO ATENDIMENTO, DA ORGANIZAÇÃO E DA OFERTA
DE SUAS AÇÕES E DE SEUS SERVIÇOS NO ÂMBITO DAS ESFERAS DE GOVERNO
PARTICIPANTES, RESPEITADAS AS ESPECIFICIDADES REGIONAIS E LOCAIS;
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• X - A MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS, DE
FORMA EFICIENTE, EFICAZ, EFETIVA E SUSTENTÁVEL, ESPECIALMENTE POR
MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS E DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS A SEREM OFERTADOS AOS TRABALHADORES;
• XI - A ARTICULAÇÃO PERMANENTE COM A IMPLEMENTAÇÃO DAS DEMAIS
POLÍTICAS PÚBLICAS, COM ÊNFASE NAS DESTINADAS À POPULAÇÃO EM
CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
A partir das diretrizes da União, a própria União, Estados e Municípios
possuem competências na execução das políticas do SINE.

A União é responsável por:
• (I) EXERCER, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO,
A COORDENAÇÃO NACIONAL DO SINE, COM SUPERVISÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS DO SISTEMA
EXECUTADOS POR ELA E PELAS ESFERAS DE GOVERNO QUE A ELE
ADERIREM;
• (II) EXECUTAR, EM CARÁTER PRIVATIVO, OS SERVIÇOS DE
CONCESSÃO DO SEGURO-DESEMPREGO E DO ABONO SALARIAL,
IDENTIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES, COORDENAÇÃO DA
CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL E MANUTENÇÃO DE CADASTRO DE
INSTITUIÇÕES HABILITADAS A QUALIFICAR OS TRABALHADORES;
• (III) APOIAR E ASSESSORAR OS DEMAIS ESFERAS DE GOVERNO
QUE ADERIREM AO SINE; E
• (IV) ESTIMULAR A CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS.

Os Estados que aderirem ao SINE, por
sua vez, são responsáveis por:
• (I) EXERCER, POR INTERMÉDIO DE ÓRGÃO ESPECÍFICO INTEGRADO À SUA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, A COORDENAÇÃO
ESTADUAL DO SINE, COM SUPERVISÃO, MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS A ELES ATRIBUÍDOS;
• (II) EXECUTAR AS AÇÕES E OS SERVIÇOS DO SINE NA AUSÊNCIA
DE ATUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS OU DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS; E
• (III) ESTIMULAR OS MUNICÍPIOS E OS CONSÓRCIOS QUE ELES
VENHAM A CONSTITUIR, E FORNECER-LHES SUPORTE TÉCNICO E
FINANCEIRO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO SINE.

Por fim, os municípios que aderirem
ao SINE são responsáveis por:
• (I) EXERCER, POR INTERMÉDIO DE ÓRGÃO ESPECÍFICO INTEGRADO À SUA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, A COORDENAÇÃO
MUNICIPAL DO SINE, COM SUPERVISÃO, MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS A ELES ATRIBUÍDOS;
• (II) HABILITAR O TRABALHADOR À PERCEPÇÃO DE
SEGURO-DESEMPREGO;
• (III) INTERMEDIAR O APROVEITAMENTO DA MÃO DE OBRA;
• (IV) CADASTRAR OS TRABALHADORES DESEMPREGADOS
EM SISTEMA INFORMATIZADO ACESSÍVEL AO CONJUNTO DAS
UNIDADES DO SINE;
• (V) PRESTAR APOIO À CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL;
• (VI) PROMOVER A ORIENTAÇÃO E A QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL;
• (VII) PRESTAR ASSISTÊNCIA A TRABALHADORES RESGATADOS
DE SITUAÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO; E
• (VIII) FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO, O CRÉDITO PARA A
GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA, O MICROCRÉDITO
PRODUTIVO ORIENTADO E O ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO
TRABALHO AUTÔNOMO, AUTOGESTIONÁRIO OU ASSOCIADO.

10		
Como aumentar a eficiência do atendimento ao trabalhador e ao empregador no Estado de São Paulo?

O seguro-desemprego foi estabelecido pela Lei federal nº 7.998,
de 11 de janeiro de 1990. Ele tem a função de prover assistência
financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude
de dispensa sem justa causa, inclusive a indireta, e ao trabalhador
comprovadamente resgatado de regime de trabalho forçado ou da
condição análoga à de escravo; além de auxiliar os trabalhadores na
busca ou preservação do emprego, promovendo, para tanto, ações
integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional.

Na mesma lei foi criado o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)
destinado ao custeio do Programa de Seguro-Desemprego, ao
pagamento do abono salarial e ao financiamento de programas
de educação profissional e tecnológica e de desenvolvimento
econômico. Na ocasião da criação do seguro-desemprego foram
lançadas as bases para o diálogo social tripartite relacionado com
as políticas de emprego (MARINHO, BALESTRO, CASTIONI, 2011).
Posteriormente, em 1994, por meio da Lei Federal nº 8.900, de 30
de junho de 1994, foi criado o Conselho Deliberativo do Fundo
de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT), conselho tripartite e paritário que reúne trabalhadores, empresas e governo. A literatura
internacional mostra que o sucesso das políticas de trabalho,
emprego e renda envolve a participação organizada de trabalhadores e empregadores.

As políticas de emprego no âmbito do Programa (SeguroDesemprego), apesar das suas deficiências de governança nos
níveis local e estadual, podem desempenhar um papel crucial
no desenvolvimento institucional da governança tripartite
no capitalismo brasileiro.
(MARINHO, BALESTRO, CASTIONI, 2011)

Photo by Mufid Majnun on Unsplash

Assim, os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) do SINE representam o espaço físico onde acontece a integração entre todas as
políticas públicas de trabalho, emprego e renda. As principais políticas
públicas de trabalho, emprego e renda disponibilizados nos PATs são
o acesso ao seguro-desemprego, a intermediação de mão de obra, a
qualificação profissional, a emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social, orientação profissional e o fornecimento de informações
a respeito do fomento às atividades autônomas e empreendedoras.
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No entanto, esta governança tripartite tem funcionado
de forma ineficaz e contribuído muito pouco para coordenar as políticas ativas e passivas do sistema público de
emprego brasileiro.
As dificuldades do Seguro-Desemprego em relação à integração
de uma política passiva de emprego (seguro-desemprego) com
políticas ativas (qualificação profissional e intermediação de mão
de obra) salientam a necessidade de efetivar postos de emprego e
a intermediação de mão de obra como ponto central do sistema
público de emprego, conectando as políticas passivas e ativas de
emprego. (UNB, 2013).

Mais recentemente, em 2017, a lei Federal nº 13.467, de 13 de julho
de 2017, fez alterações importantes no sentido da flexibilização
das relações trabalhistas, mas por si só não foi capaz de criar novas
vagas de emprego. Dentre as principais mudanças estão: a possibilidade de contratos intermitentes (por período trabalhado), fim
da obrigatoriedade da contribuição sindical, alteração de regras
para questionamentos trabalhistas.

O que disseram os entrevistados a respeito do papel dos Estados no apoio ao trabalhador
“Dificilmente o perfil do público que atendemos vai conseguir passar por uma recolocação sem atendimento presencial, por conta se tratar de um público em situação de vulnerabilidade. Não vejo como
solução para a política digitalizar todo o serviço prestado. Atualmente há uma forte tendência de encaminhar os beneficiários para o empreendedorismo, mas eu não concordo com isso. Nem sempre a pessoa
possui um perfil empreendedor (...)”
“Primeiro digitalizar o máximo possível, temos números para apresentar sobre. Quando a gente fala dos
PATs, muitas solicitações hoje em dia já são digitais, a carteira de trabalho, o seguro, e a intermediação
de mão de obra pode ser digital, mas o aplicativo do governo não funciona. Nosso papel enquanto PAT
é fazer a intermediação, não o processo seletivo.”
“O Estado é um grande guarda-chuva e dá apoio estratégico através de políticas públicas e fomento
para que os municípios possam agir. O estado não deve agir, quem deve agir são os municípios, porque
o governo não sabe quais são as peculiaridades do meu município.”
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O que disseram os entrevistados a respeito do papel dos Estados no apoio ao trabalhador
“É difícil que o Estado sozinho ou os municípios separadamente consigam dar conta de todos os desafios,
por isso foi discutido um sistema de trabalho e renda que deveria ser articulado e articulador das políticas
em todas as esferas de governo, possibilitando a superação, mas isso nunca conseguiu ser articulado o
suficiente para se consagrar e ainda vem se desestruturando ultimamente.”
“O Estado e a União precisam ter um fundo de amparo ao trabalhador, que
QUALIFICAÇÃO
DIGITALIZAÇÃO
DO ATENDIMENTO
tinha como função
cobrir a Epolítica
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4. A construção e desenvolvimento do gráfico acima sobre os papéis do Governo do Estado e dos Municípios, se deu com base nas entrevistas realizadas com
10 (dez) profissionais, sendo 5 (cinco) colaboradores do Governo do Estado entre Subsecretário de Empreendedorismo, Renda e Trabalho e Coordenadores
de Regionais dos PATs e 5 (cinco) representantes da academia entre pesquisadores de institutos de pesquisa, professores e colaboradores de organizações
internacionais, através das perguntas seguintes perguntas: Qual deveria ser o papel do Governo do Estado de São Paulo no apoio ao trabalhador? Qual
deveria ser o papel dos municípios no apoio ao trabalhador?
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O que disseram os entrevistados a respeito do papel dos municípios no apoio ao trabalhador
“Tanto estadual quanto municipal tem papéis importantes principalmente se a gente considera que é
em cima dos gestores que a população reclama da falta de emprego. (...) Dentro dessas agências (para
mim precisa ser SINE, mas podem ser outras) o serviço tem que ser qualificado para receber as pessoas
desempregadas, pessoas que sejam capazes de entender as nuances que o trabalhador precisa ter para
conseguir o emprego. Essa qualificação do serviço precisa também ser voltada ao público, conseguir
emprego para uma pessoa que nunca teve emprego, requer outro tipo de tratamento.”
“A gestão local municipal tem papel importante na garantia de dois aspectos fundamentais: mobilidade
e segurança. Se o trabalhador não consegue se transportar com rapidez, previsibilidade, custo baixo,
segurança, não adianta. (...) São questões que não estão diretamente ligadas à área do trabalho, mas
ajuda a melhorar condições para periferia para alcançar postos de trabalho melhores.”
“Municípios possuem potenciais diversos, os menores não têm capacidade de implementação de políticas públicas.
Municípios grandes podem caminhar para políticas de geração de vagas e absorvendo trabalhadores excedentes,
inclusive.”
“Municípios podem garantir qualificação e colocação para segmentos marginalizados
da sociedade. Programas como o Transcidadania são brechas que os municípios
podem atuar para garantir direitos como educação e inserção no mercado de
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3
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5. DIAGNÓSTICO SOBRE A POLÍTICA DE ATENDIMENTO
AO TRABALHADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
a. Características da economia do Estado de São Paulo6
O Estado de São Paulo deverá ter aproximadamente 47 milhões de
habitantes em 20307, sendo que o número absoluto do grupo populacional de 60 anos ou mais já será maior do que o número absoluto
de jovens até 14 anos. O número de pessoas em idade ativa, ou seja,
entre 15 e 59 anos, será de aproximadamente 29 milhões de pessoas.
Dados da Fundação SEADE de 2019 indicavam que a taxa de ocupação do Estado de São Paulo vinha crescendo, em níveis maiores
do que no restante do Brasil. No entanto, é importante considerar
que há diferenças entre as taxas de ocupação no interior do Estado

(11,3%)8 e as taxas da Região Metropolitana de São Paulo (13,7%).
Em relação ao rendimento médio, em 2019, o Estado de SP manteve
média superior (R$ 2.962) à do Brasil (R$ 2.330)9.
Apesar das taxas de desocupação e de rendimento médio do Estado
de São Paulo se mostrarem melhores do que quando comparadas ao
Brasil, nota-se que há desigualdades regionais muito relevantes no
Estado. Por exemplo, enquanto a Região Administrativa de Registro
possuía um rendimento médio de R$ 2.138 em 2018, a Região Administrativa de Campinas possuía um rendimento médio de R$ 3.21710.

O que disseram os entrevistados sobre a estrutura produtiva do Estado de São Paulo
“O Estado de São Paulo tem mais serviços estruturados (bancos, financeiro, serviços de educação, imobiliárias) que pagam melhores salários e impacta as jornadas. O home office é interessante em alguns
aspectos (principalmente para quem demora muito para chegar no trabalho), mas as pessoas acabam
trabalhando mais horas, sozinhos e sem troca com os colegas de trabalho. Pode ser uma estratégia para
1 ou 2 dias da semana, mas precisamos de interação, trabalho conjunto e ações para trabalhar melhor.”
Observação: este quadro não reflete a totalidade da fala dos entrevistados, apenas buscou-se ilustrar alguns exemplos do que foi captado nas entrevistas.

6. O universo de dados socioeconômicos analisados corresponde aos 16 municípios prioritários destacados para a realização deste diagnóstico . Para efeitos de análise futura e
levantamento de soluções inovadoras para a Política de Atendimento ao Trabalhador no Estado de São Paulo tendo como prioridade os municípios indicados, inicialmente sugere-se
que fatores como estrutura produtiva dos municípios, porte e grau de urbanização sejam considerados.
7. Painel SEADE - Demografia. Disponível em: https://painel.seade.gov.br/evolucao-populacional/
8. SEADE Informa - Trabalho, de Março de 2020. Disponível em: https://informa.seade.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/SeadeInforma_trab_anual_mar.pdf
9. SEADE Informa - Trabalho, de Março de 2020. Disponível em: https://informa.seade.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/SeadeInforma_trab_anual_mar.pdf
10. SEADE Informa - Trabalho, de Março de 2020. Disponível em: https://informa.seade.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/SeadeInforma_trab_anual_mar.pdf
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b. Relação das empresas que atuam no Estado de São Paulo com a política estadual de atendimento ao trabalhador
Um estudo realizado pelo IPEA a respeito das vagas ofertadas no SINE
mostra que, entre 2013 e 2014, as pequenas empresas foram as que
mais ofertaram vagas11. Entre os motivos para a mobilização do serviço
público de emprego para o preenchimento das suas vagas estão uma
estrutura gerencial menos madura e um menor estoque de capital fixo.
Ao longo do diagnóstico, no entanto, foi possível identificar uma
especificidade para as grandes empresas: em ocasiões em que as

empresas necessitam contratar um número elevado de mão de
obra de uma única vez, as empresas costumam divulgar as oportunidades nos PATs da sua região de atuação.
Foi identificado também que nestas ocasiões em que são necessários grandes contingentes de mão de obra, as empresas costumam
firmar parcerias com sindicatos para auxiliarem na divulgação e,
também, na seleção das vagas disponíveis.

O que disseram os entrevistados sobre a busca por mão de obra
“Tem muita diferença de acordo com o porte da empresa. A grande empresa nunca procura o PAT,
pois utilizam headhunters para cargos de gestão, mesmo no interior do Estado. Para cargos de menor
complexidade o RH da própria empresa faz o processo de seleção. Já as pequenas empresas não sabem
que o PAT existe.”
“A maioria das prefeituras do interior também possuem balcão de emprego, competindo com o serviço
do PAT estadual. (...) Temos pouca infraestrutura e a comunicação e divulgação da imprensa deveria
ter mais investimento.”
“A maioria das empresas sabe que o SINE oferece vagas de baixa qualificação. Algumas empresas procuram o SINE porque precisam de funcionários de baixa qualificação. No interior não tem muita diferença
na contratação e o processo é mais fácil, diversos entes buscam o PAT (como associações comerciais).
“A captação de vagas realizada pelo PAT junto às empresas possui dificuldades, pois muitas empresas têm
medo de serem fiscalizadas, acham que o governo vai cruzar os dados e descobrir informações sobre elas."

11. IPEA, 2014. “A importância da estratégica da política pública de intermediação de mão de obra”.
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O que disseram os entrevistados sobre a busca por mão de obra
“Hoje, eu vejo que existem três maneiras para as empresas contratarem trabalhadores: as grandes que
contratam via RH e consultoria contratada, algumas empresas divulgam as vagas no Facebook, placas e
outdoors, e outra parcela utiliza os PATs.”
“O SINE impõe limitações às empresas para que elas procurem e usem o trabalho ofertado pelo PAT, o
que dificulta o caminho PAT x Empresa, mas de maneira geral funciona, mas não para empresas grandes
que acabam contratando consultorias.”
“Um dos maiores desafios é a capacitação técnica, temos algumas vagas muito específicas que exigem
um conhecimento prático (...). Quando falamos de nível superior a dificuldade se agrava. Somos questionados sobre a priorização da contratação de pessoas locais, mas acabamos sempre precisando buscar
fora, pois não encontramos.”
Observação: este quadro não reflete a totalidade da fala dos entrevistados, apenas buscou-se ilustrar alguns exemplos do que foi captado nas entrevistas.

Percepção do setor privado

principais desafios para
buscar mão de obra
•
•

Baixa escolaridade
dos candidatos,
Baixa capacitação técnica
e qualificação dos
canditados

como buscar
mão de obra
•

•

•

Sempre que possível,
é priorizada a busca
interna
Anteriormente, utilizava-se: consultorias, busca
em sindicatos e PATs
Atualmente, utiliza-se:
Área de talent e redes
sociias (como Linkedin)

Fonte: Elaboração própria, a partir de entrevista realizada com Mosaic Fertilizantes do Brasil

conhecimentos e
habilidades requisitadas
•

•

Conhecimento técnico:
geralmente mineração
química e manutenção
industrial,
Habilidades: mentalidade
estratégica, protagonismo, sentimento de
dono, responsabilidade,
senso de coletividade

avaliação dos serviços
dos pats
•

•

•

Contexto: Serviço foi solicitado
quando a quantidade de vagas era
muito grande e o tempo restrito
Qualidade do serviço: foram recebidos muitos currículos, porém com
baixa qualificação e escolaridade
Efetividade do serviço: foram
contratados todos que tinham
escolaridade mínima e feedback
positivo na entrevista
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c. Breve diagnóstico da política de atendimento ao trabalhador no Estado de São Paulo
Por conta da crise econômica e social gerada pela pandemia do covid19 desde o início de março de 2020, os Postos de Atendimento ao
Trabalhador (PATs) do Estado de São Paulo tiveram um aumento importante na procura por outros serviços, como o seguro-desemprego.
Entre março e abril de 2020, houve um aumento de mais de 30% no
número de requerentes do seguro-desemprego nas unidades dos
PATs do Estado de São Paulo12.
Atualmente há 234 PATs no Estado de São Paulo. Em 2020, foram oferecidas vagas em PATs de 195 cidades13. Como já citado anteriormente,
os PATs oferecem diversos tipos de serviços, entre eles o seguro-desemprego, a emissão de carteira de trabalho e a intermediação de
mão-de-obra.
O serviço de intermediação depende essencialmente da captação
de vagas junto a possíveis empregadores, que são em sua maioria

empresas. Em 2020, foram coletadas e oferecidas 101.398 vagas de
emprego em todas as unidades dos PATs do Estado de São Paulo. A
média de vagas oferecidas em 2020 foi de 520 vagas. Ainda que este
número médio pareça alto, é muito importante reforçar que ele não é
distribuído igualmente entre todas as regiões do Estado de São Paulo.
Somente a cidade de São Paulo foi capaz de oferecer 11.420 vagas de
emprego em 2020, o que representa 11% do total de vagas coletadas
no Estado de São Paulo inteiro.
A ocupação que mais ofereceu vagas é a de alimentador de linha de
produção (8.656 vagas em 2020). Diversas ocupações ofereceram apenas uma vaga, entre elas turismólogo/a, engenheiro/a, professor/a,
mecânico/a. A seguir, é apresentado gráfico com as 10 ocupações que
mais ofereceram vagas de emprego nas unidades dos PATs do Estado
de São Paulo em 2020:

10 ocupações que mais ofereceram vagas nos patS 2020
8.656

ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO
FAXINEIRO
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO
VENDEDOR DE COMERCIO VAREJISTA
OPERADOR DE TELEMARKETING RECEPTIVO
AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
MOTORISTA DE CAMINHÃO (ROTAS REGIONAIS)
AJUDANTE DE MOTORISTA
SERVENTE DE OBRAS
ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS

4.545
4.012
3.939
3.525
3.209
3.192
2.564
2.312
2.261

Fonte: Dados do SINE disponibilizados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo.

12. A partir de informações fornecidas pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo.
13. A partir de informações fornecidas pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo.
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A seguir, analisamos os dados dos últimos 5 anos do SINE no Estado de São Paulo, disponibilizados pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento
Econômico. A maior parte (56%) dos trabalhadores inscritos no SINE, entre 2016 e 2020, para colocação no mercado de trabalho possuíam o
Ensino Médio Completo (2.088.546 trabalhadores e trabalhadoras).
Em relação ao sexo, a maior parte dos trabalhadores inscritos são do sexo masculino (52%), enquanto 48% dos inscritos são do sexo feminino.
Chama a atenção, no entanto, que a quantidade de homens inscritos é maior nos níveis de escolaridade mais baixos (até o ensino médio
completo), enquanto o número de mulheres inscritas prevalece nos níveis de escolaridade maiores (a partir do nível superior incompleto).

TRABALHADORES INSCRITOS NO SINE PARA COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO ENTRE 2016 E 2020

1.067.794

192.646 132.150 185.451 118.804

1.020.752

176.577 232.332

224.927 166.784
87.505 105.135

6.822

3.535

ANALFABETO

4.230
FUNDAMENTAL
INCOMPLETO

FUNDAMENTAL
COMPLETO

ENSINO MÉDIO
INCOMPLETO

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

SUPERIOR
INCOMPLETO

SUPERIOR
COMPLETO

6.187

ESPECIALIZAÇÃO

951

947

MESTRADO

351

387

DOUTORADO

MASCULINO
FEMININO
Fonte: Dados do SINE disponibilizados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo.

Entre 2016 e 2020, o total de vagas coletadas pelo SINE no Estado de São Paulo foi de 488.677, sendo que no ano de 2020 ocorreu o
menor número de vagas coletadas no período, apenas 11% do total. Provavelmente, o número baixo de vagas registrada no ano de 2020
esteja diretamente relacionado aos efeitos da pandemia na extinção de vagas formais de emprego, o que em consequência impactou
o número total de vagas ofertadas no sistema público estadual de emprego do Governo do Estado de São Paulo.

Photo by Mufid Majnun on Unsplash
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As faixas salariais que mais ofereceram vagas foram entre 1,01 e 1,5 salários-mínimos (39,1%) e entre 1,51 e 2,01 salários-mínimos (42,9%).

FAIXA SALARIAL DAS VAGAS OFERECIDAS NO SINE ENTRE 2016 E 2020
1,7%

0,4%

VAGAS OFERECIDAS DE ACORDO COM OS SETORES DA ECONOMIA
ENTRE 2016 E 2020

0,2% 3,2%
473.079

SERVIÇOS

144.723

COMÉRCIO

12,0%

DE 20,01 ATÉ 150 SM

DE 3,01 ATÉ 4 SM

DE 15,01 ATÉ 20 SM

39,1%
1,7%

0,4%

0,2% 3,2% 1,7%

0,4%

0,2% 3,2%

DE 2,01 ATÉ 3 SM
CONSTRUÇÃO

DE 10,01
ATÉ 15 SM INTERNACIONAL
DE 1,51 ATÉ 2 SM
ORGANISMO

FINANCEIRO
DE 1,01 ATÉ 1,5 SM

DE 7,01 ATÉ 10 SM

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

DE 5,01 ATÉ 7 SM
DE 4,01 ATÉ 5 SM

12,0% 0,4%
12,0% 42,9%
0,2% 3,2%
3,2% 1,7%
39,1%
12,0%
39,1%
42,9%

DE 0,51 ATÉ 1 SM

AGROPECUÁRIA

DE 3,01DE
ATÉ20,01
4 SMATÉ 150 SM

DE 3,01 ATÉ 4 SMADM. PÚBLICA

DE 15,01 ATÉ 20 SM

DE 2,01DE
ATÉ15,01
3 SMATÉ 20 SM

DE 2,01 ATÉ 3 SM

DE 10,01 ATÉ 15 SM

DE 1,51DE
ATÉ10,01
2 SMATÉ 15 SM

DE 1,51 ATÉ 2 SM

DE 20,01 ATÉ 150 SM

DEDE
7,01
10 SM
DE 3,01
ATÉ20,01
4ATÉ
SMATÉ
150 SM

DE
DEDE
1,01
ATÉ7,01
1,54ATÉ
SM
3,01
ATÉ
SM10 SM

DE 1,01 ATÉ 1,5 SM

DE 15,01 ATÉ 20 SM

DEDE
5,01
7 SM20 SM
DE 2,01
ATÉ15,01
3ATÉ
SMATÉ

DE
DEDE
0,51
ATÉ5,01
1 SM
2,01
ATÉ
3ATÉ
SM7 SM

DE 0,51 ATÉ 1 SM

DEDE
4,01
5 SM15 SM
DE 1,51
ATÉ10,01
2ATÉ
SMATÉ

DE
DEDE
0,01
ATÉ4,01
0,52ATÉ
SM
1,51
ATÉ
SM5 SM

DE 0,01 ATÉ 0,5 SM

DE 1,01DE
ATÉ7,01
1,5 ATÉ
SM 10 SM

DE 1,01 ATÉ 1,5 SM

DE 5,01 ATÉ 7 SM

DE 0,51DE
ATÉ5,01
1 SM
ATÉ 7 SM

DE 0,51 ATÉ 1 SM

DE 4,01 ATÉ 5 SM

DE 0,01DE
ATÉ4,01
0,5 ATÉ
SM 5 SM

DE 0,01 ATÉ 0,5 SM

39,1%
42,9%
DE 7,01
ATÉ 10 SM
DE 10,01 ATÉ 15 SM

DE 0,01 ATÉ 0,5 SM

DE 20,01 ATÉ 150 SM

39,1%

91.004

INDÚSTRIA

44.932
20.700
10.350
8.201
7.566
664

Fonte: Dados do SINE disponibilizados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo.

42,9%
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Quando aprofundamos a análise sobre as vagas oferecidas nos três principais setores (serviços, comércio e indústria), nota-se que a maior
parte das vagas é para a escolaridade de Ensino Médio Completo (387.543 vagas oferecidas, que representa 54,7% das vagas dos três setores).

Escolaridade dos três principais setores que oferecem vagas no SINE (2016-2020)
ESCOLARIDADE

SERVIÇOS

COMÉRCIO

INDÚSTRIA

TOTAL

Analfabeto

302

34

42

378

Fundamental Incompleto

36.187

7.564

20.317

64.068

Fundamental Completo

112.855

29.161

22.841

164.857

Ensino Médio Incompleto

32.061

7.610

2.726

42.397

Ensino Médio Completo

258.720

91.256

37.567

387.543

Superior Incompleto

4.148

1.399

1.035

6.582

Superior Completo

15.507

3.901

2.359

21.767

Especialização

1.029

244

223

1.496

Mestrado

268

130

334

732

Doutorado

12.002

3.424

3.560

18.986

Fonte: Dados do SINE disponibilizados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo.

No caso do setor de serviços é importante
destacar que há um percentual relativamente
maior (6,8%) de vagas ofertadas com ensino
médio incompleto do que nos setores de
comércio (5,3%) e na indústria (3%). No caso
do comércio, há um percentual relativamente
maior (63,1%) de vagas ofertadas com ensino
médio completo do que nos setores de serviços (54,7%) e indústria (41,3%). Por fim, chama
a atenção o elevado percentual (22,3%) de
vagas ofertadas com fundamental incompleto
em comparação com os setores de serviços
(apenas 7,6%) e comércio (apenas 5,2%).

VAGAS OFERECIDAS NO SINE NOS TRês principais setores (2016-2020)
2,4

2,5
DOUTORADO
MESTRADO

SUPERIOR INCOMPLETO

0,2
2,7

0,9

2,6

1,0

1,1

54,7

ENSINO MÉDIO COMPLETO

63,1

20,1

23,9

0,1
SERVIÇOS

22,3
0,0

COMÉRCIO

3,0
25,1

5,2

7,6

ANALFABETO

41,3
5,3

6,8

ENSINO MÉDIO INCOMPLETO

FUNDAMENTAL INCOMPLETO

0,2

3,3

SUPERIOR COMPLETO

FUNDAMENTAL COMPLETO

0,4

0,2

ESPECIALIZAÇÃO

%

3,9

0,1

0,1

0,0

INDÚSTRIA

Fonte: Dados do SINE disponibilizados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo.

21		
Como aumentar a eficiência do atendimento ao trabalhador e ao empregador no Estado de São Paulo?

Entre 2016 e 2020, 3.734.267 trabalhadores e trabalhadoras se inscreveram no SINE, sendo que 92% dos inscritos e inscritas foram
encaminhadas a vagas de emprego cadastradas no SINE. Em relação aos trabalhadores e trabalhadoras encaminhados, assim como a
escolaridade da maior parte das vagas oferecidas (ensino médio completo), a maior parte dos trabalhadores encaminhados às vagas
possuem o ensino médio completo (63%).

trabalhadores encaminhados a vagas de emprego de acordo
com a escolaridade (2016 e 2020)

MESTRADO
ESPECIALIZAÇÃO

1.808
439
8.313
200.680

SUPERIOR COMPLETO
SUPERIOR INCOMPLETO

244.924

ENSINO MÉDIO COMPLETO

2.146.061

ENSINO MÉDIO INCOMPLETO

324.485

FUNDAMENTAL COMPLETO

271.790

FUNDAMENTAL INCOMPLETO

230.898

ANALFABETO

2.700
COMÉRCIO

INDÚSTRIA

Fonte: Dados do SINE disponibilizados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo.

Por fim, é importante destacar que não é
possível saber quais desses trabalhadores e trabalhadoras encaminhadas
às vagas de fato participaram do processo seletivo e foram selecionados
para as vagas de emprego abertas. Este
é um dos principais desafios do sistema
público de intermediação de mão de obra:
não há o monitoramento do impacto do
serviço de intermediação de mão de obra
para efetivamente reinserir trabalhadores
e trabalhadoras no mercado de trabalho

Photo by Mufid Majnun on Unsplash

DOUTORADO
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6. INOVAÇÃO EM GOVERNOS
a. O conceito de inovação em governos
A imagem de que a dificuldade em inovar é inerente ao setor
público é amplamente difundida no Brasil e no mundo. No entanto,
é possível destacar importantes inovações que surgiram a partir
da participação ativa ou colaboração do setor público em setores
diversos, como, por exemplo, a criação de programas de vacinação
da população que permitiram a redução da difusão de doenças
graves ao redor do mundo (FARIAS e PORRÚA, 2016).
A necessidade de se inovar no setor público tem diversas origens.
No século XX, o processo intenso de transformações sociais e econômicas da sociedade e a emergência do Estado de Bem-Estar
Social ampliou as responsabilidades dos Estados de modo a atender

demandas sociais, de infraestrutura e econômicas (CAVALCANTE e
CUNHA, 2017).
Mais recentemente, a necessidade de inovação no setor público
se tornou uma alternativa para aumentar a eficiência das políticas
públicas. Cada vez mais necessária para a adaptação de governos
às mudanças sociais, econômicas e tecnológicas, a inovação no
setor público também responde ao desafio de encontrar soluções
para problemas complexos em meio a uma restrição orçamentária crescente (CAVALCANTE e CUNHA, 2017). Há também uma
mudança em curso em relação ao perfil dos cidadãos, gerando
novas pressões aos governos.

Variações demográficas, um maior nível educacional,
mais acesso à informação e capacidade ilimitada de
estabelecer conexões se combinam para gerar um
cidadão mais bem informado, mais consciente dos seus
direitos, mais participativo e, portanto, mais exigente.
FARIAS e PORRÚA, 2016.
A discussão sobre o conceito do que é inovação, no entanto, é
antiga. Um dos primeiros autores a analisar o conceito foi Joseph
Schumpeter que relacionou inovação tecnológica ao desenvolvimento econômico. Para o autor, o ato de fazer algo diferente no
plano econômico é inovação, podendo gerar um novo bem, um

novo método de produção, um novo mercado ou uma nova fonte
de fornecimento (CAVALCANTE e CUNHA, 2017).
Os autores Osborne e Brown (2005), por sua vez, elaboram um
conceito mais amplo sobre inovação no setor público. Para eles, “a
inovação significa a introdução de novos elementos em um serviço
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público, na forma de novos conhecimentos, nova organização
e/ou nova habilidade de gestão ou processual.” (CAVALCANTE
e CUNHA, 2017).
A atuação estatal na inovação pode acontecer e de diversas formas, desde a construção de um ambiente favorável à inovação
do setor privado (Ex: iniciativas do Governo Estadual de Minas
Gerais), desenvolvimento interno da capacidade inovadora (Ex:
Experiência do 011Lab da Prefeitura de São Paulo) até o fomento
de articulações com atores privados (incluindo empresa, sociedade civil organizada e não-organizada).

Apesar da ação inovadora dos governos ser possível em diversas
formas, uma pesquisa realizada pela Plano CDE e Instituto Arapyaú
(2020) mostra a diferença de expectativa em relação à inovação no
âmbito municipal: “Enquanto gestores públicos voltam-se majoritariamente ao pensamento de inovação em processos, buscando
eficiência e redução de custos, os empreendedores (parceiros
privados) apostam que a inovação deve partir essencialmente da
alteração na prestação dos serviços públicos, portanto na interação com a população.”

b. Transformação digital e digitalização de serviços públicos
A pesquisa TIC Domicílios, realizada pelo Cetic.br com abrangência
nacional, tem como objetivo analisar o acesso às Tecnologias da
Informação e Comunicação (TICs) nos domicílios brasileiros e o
uso da internet. A pesquisa mais recente foi publicada em maio de
2020 com dados de 2019 e mostra que:

• 20 MILHÕES DE DOMICÍLIOS NÃO POSSUEM INTERNET (28%);
• NA ÁREA RURAL, OS DOMICÍLIOS COM INTERNET PASSAM DOS 50%;
• NAS CLASSES DE, 50% DOS DOMICÍLIOS POSSUEM INTERNET;
• HÁ REDUÇÃO DA PRESENÇA DE COMPUTADORES NOS DOMICÍLIOS, SENDO
QUE HÁ GRANDE DIFERENÇA POR CLASSE SOCIAL - ENQUANTO 95% DOS
DOMICÍLIOS DA CLASSE A POSSUEM COMPUTADOR, APENAS 14% DOS
DOMICÍLIOS DA CLASSE DE POSSUEM;
• NOS ÚLTIMOS ANOS, HÁ UM CRESCIMENTO DE BANDA LARGA
POR CABO OU FIBRA ÓTICA.

Ainda que os avanços venham acontecendo nos últimos anos em
relação ao acesso de TICs pela população brasileira, ainda é muito
alto o percentual de domicílios que não possuem acesso à internet e,
também, há diferenças relevantes na estrutura e qualidade do acesso.
Em 2020, uma pesquisa realizada pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) em parceria com o GTD.GOV confirmou os
avanços da agenda de transformação digital nos serviços públicos
brasileiros. A crise sanitária causada pelo Covid-19 reforçou o protagonismo das TICs na economia e na resiliência de governos para
a prestação de serviços públicos emergenciais. No entanto, ainda
há muitas disparidades entre os Estados. Um exemplo disso é que
metade dos Estados não dispõem de um cargo de alta liderança
responsável pela agenda de governo digital.
Em linha com o diagnóstico feito pela pesquisa do BID, um estudo
realizado pelo IPEA sobre democracia digital (2021), identificou o
fortalecimento da agenda de digitalização de serviços públicos no
Poder Executivo Federal desde 2019. Apesar disso, a partir dos casos
analisados, o estudo chama atenção para hipóteses e questões
importantes que emergem a partir do processo de digitalização:
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1

Reprodução das desigualdades
existe um risco de que o estímulo a adoção
dos meios digitais para ofertas de serviços
públicos acabe agravando as desigualdades já existentes;

2

Produção de dados para orientação
de decisões
a coleta e análise de dados pode ser um fator
relevante para o aumento da qualidade das
políticas em que houve maior digitalização;

3

Individualização da participação
possível emergência de um novo modelo
de participação social, em substituição aos
modelos que vigoraram nas últimas décadas.

Uma outra pesquisa realizada pelo BID em 2021 sobre a satisfação dos cidadãos brasileiros com os serviços públicos digitais mostrou que
os brasileiros estão cada vez mais utilizando serviços públicos de forma digital. Entre as dez principais atividades realizadas de forma digital
nos últimos seis meses, duas estão exclusivamente relacionadas à interação com o setor público: solicitar benefícios sociais e documentos.
A pesquisa também analisou a preferência em relação à forma como os brasileiros preferem ser atendidos: 60% das pessoas preferem
ser atendidas por algum canal digital (26% via páginas de internet e 24% por celular), enquanto 24% reportou preferir o atendimento
presencial. Cabe destacar, no entanto, que a preferência pelo atendimento presencial é maior entre os menos adaptados ao mundo
digital: a população de mais de 60 anos (34%), as pessoas com menos escolaridade formal (28%) e as pessoas de renda mais baixa (31%).

PREMISSAS FUNDAMENTAIS PARA A INOVAÇÃO EM GOVERNOS NA VISÃO DOS ENTREVISTADOS

Transparência

Confiança

Isonomia

Criatividade

Espaço seguro para
testes
e prototipagem

Foco
no cidadão
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O que disseram os entrevistados sobre tendências no atendimento ao cidadão
“(...)o cidadão quando busca um atendimento você é a prefeitura/governo, ele quer ser atendido de
qualquer forma. Ao mesmo tempo, tenho visto que o atendimento ao público vem sendo prioridade
das agendas de governo. (...) o gestor passa a ver o cidadão de forma única e não repartida ora como
contribuinte, ora como beneficiários.”
“Outro aspecto importante é o uso de ciências comportamentais para análise de perfil dos cidadãos para
fazer atendimentos direcionados, personalizados e oferecer cestas de serviços e avaliar comportamento
do cidadão para otimizar os recursos, diminuir absenteísmo, tornar cartas de serviços mais claras.”
“Um aspecto que a pandemia acelerou é o autoatendimento e o atendimento remoto. O futuro do atendimento
altera as praças sociais, que vão deixar de fazer pelo cidadão (...), o próprio cidadão faz seu atendimento, e o
atendente opera como monitor de inclusão digital e acesso à internet.”

1

1

“A partir dos anos 90 e 2000, governos se atentam mais para a importância da inovação, mas no sentido de incorporar a inovação como parte dos processos
(...). Isso vem do setor privado e perpassa por outras temáticas dentro do
governo como reforma administrativa, mas basicamente está ligado
1
1
a construir capacidades dinâmicas num contexto como o governo.”

1

1

1
1

2

1

VISÃO ÚNICA SOBRE O CIDADÃO

USO DE CIÊNCIAS COMPORTAMENTAIS PARA

1
1

1

1
2

1

1

(AUTOATENDIMENTO E ATENDIMENTO REMOTO)

FOCO NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO E NO CIDADÃO
COMPRAS PÚBLICAS DE INOVAÇÃO (CPI)
(GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO)

COMPRAS PÚBLICAS DE INOVAÇÃO (CPI)

VISÃO ÚNICA
SOBRE ODA
CIDADÃO
ADAPTAÇÃO
LEGISLAÇÃO

ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

USO DE CIÊNCIAS COMPORTAMENTAIS PARA
ANÁLISEDESENVOLVIMENTO
DE PERFIL DO CIDADÃO
DE CAPACIDADES DINÂMICAS

DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES DINÂMICAS

MODERNIZAÇÃO DO ATENDIMENTO
(AUTOATENDIMENTO E ATENDIMENTO REMOTO)

TRANSFORMAÇÕES DIGITAIS

TRANSFORMAÇÕES DIGITAIS

2

COMPRAS PÚBLICAS DE INOVAÇÃO (CPI)

2
1

Fonte: Entrevistas Diagnóstico ODSlab: Emprego e Renda

DA LEGISLAÇÃO
Observação: DeADAPTAÇÃO
modo geral,
os entrevistados mencionaram mais de uma tendência de
inovação no setor público. Desta forma, é possível notar que a soma do número de respostas
DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES DINÂMICAS
contidas no gráfico
é superior ao total de entrevistados que responderam às perguntas citadas.
TRANSFORMAÇÕES DIGITAIS

2

VISÃO ÚNICA SOBRE O CIDADÃO

USO DE CIÊNCIAS COMPORTAMENTAIS PARA
DE PERFIL DO
CIDADÃO
Gráfico 4ANÁLISE
- Principais
tendências
de inovação
ANÁLISE DE PERFIL DO CIDADÃO
MODERNIZAÇÃO DO ATENDIMENTO
no setor público
MODERNIZAÇÃO DO ATENDIMENTO
(AUTOATENDIMENTO E ATENDIMENTO REMOTO)

1

1
2

FOCO NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO E NO CIDADÃO
(GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO)

FOCO NOapenas
ATENDIMENTO AO PÚBLICO E NO CIDADÃO
Observação: este quadro não reflete a totalidade da fala dos entrevistados,
(GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO)
buscou-se ilustrar alguns exemplos do que foi captado nas entrevistas.
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A construção e desenvolvimento do gráfico anterior sobre as principais tendências de
inovação no setor público nos próximos anos, se deu com base nas entrevistas realizadas
com 3 (três) profissionais com atuações diversas voltadas à temática da inovação no setor
público e que atuam em organizações de impacto social e gestores públicos de projetos de
inovação em Estados ou Municípios brasileiros. A pergunta realizada foi a seguinte: Quais
as principais tendências na temática de inovação em governos?
Uma segunda pergunta foi realizada aos profissionais: Quais são as dificuldades
enfrentadas por governos no momento de inovar? As principais dificuldades
elencadas, podem ser vistas no gráfico abaixo:

2

22

2

Gráfico 5 - Principais dificuldades de inovação
no setor público

11

2

AVERSÃO AO RISCO E BAIXA ACEITAÇÃO DE MUDANÇAS

AVERSÃO AO RISCO E BAIXA ACEITAÇÃO DE MUDANÇAS

CULTURA DA INOVAÇÃO NÃO CONSOLIDADA

CULTURA DA INOVAÇÃO NÃO CONSOLIDADA

FALTA DE ESPAÇOS FÍSICOS OU VIRTUAIS DE INOVAÇÃO

FALTA DE ESPAÇOS FÍSICOS OU VIRTUAIS DE INOVAÇÃO

BAIXA TOLERÂNCIA AO ERRO

1

1

1

1

BAIXA TOLERÂNCIA AO ERRO

BAIXA INTERAÇÃO COM O ECOSSISTEMA
DIFICULDADES
NO PROCESSO
CONTRATAÇÃO |
BAIXA INTERAÇÃO
COMDE
O ECOSSISTEMA
DE PROJETOS PILOTOS E SOLUÇÕES INOVADORAS

DIFICULDADES NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO |

LEGISLAÇÃO
INADEQUADA
DE PROJETOS
PILOTOS E SOLUÇÕES INOVADORAS

2

LEGISLAÇÃO INADEQUADA

2

Fonte: Entrevistas Diagnóstico ODSlab: Emprego e Renda

Observação: De modo geral, os entrevistados mencionaram mais de uma tendência de inovação no setor público. Desta
forma, é possível notar que a soma do número de respostas contidas no gráfico é superior ao total de entrevistados que
responderam às perguntas citadas.
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O CASO DO DESCOMPLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Um caso interessante que foi destaque ao longo das entrevistas realizadas com os atores é o Descomplica no Município de São Paulo. A
política está amparada na Política de Atendimento ao Cidadão do Município de São Paulo.
De acordo com o Decreto Municipal nº 58.426 de setembro de 2018 de São Paulo, a Política de Atendimento ao Cidadão do Município
de São Paulo tem 12 princípios que pautam aspectos essenciais para a prática do atendimento:

•

Foco no cidadão: atendimento estruturado a partir das necessidades dos cidadãos e não de demandas administrativas e interesses burocráticos.

•

Governo único para cidadão único: qualquer problema relacionado ao governo deve ser um
problema de toda a Prefeitura. Nenhum cidadão ou cidadã deve sair de um órgão público sem alguma
orientação. Legalidade: o atendimento seja pautado pela estrita legalidade, sendo toda atividade pública
regida por leis, decretos e portarias que guiam os servidores.

•

Isonomia: o atendimento deve ocorrer sem privilégios, evitando pedidos informais, seja de cidadãos, servidores ou autoridades. Outro ponto fundamental é a realização de um atendimento sem
nenhum tipo de discriminação, seja de classe, cor, gênero, sexualidade, escolaridade, partido, religião,
nacionalidade.

•

Simplificação e padronização: descomplicar a prestação do serviço público passa pela simplificação dos procedimentos e pela maior oferta de serviços digitais. Além disso, a linguagem utilizada
em todas as formas de atendimento deve adotar o conceito de linguagem simples, garantindo que
qualquer pessoa, independentemente da sua escolaridade e nível social, possa compreendê-la. Por
fim, os procedimentos de atendimento devem ser padronizados, seguindo especificações técnicas
definidas, de modo a organizar os processos.

•

Valorização e capacitação dos atendentes: é necessária a valorização dos atendentes com
formação contínua, garantindo um constante aperfeiçoamento de sua atuação, pautado sempre em
um atendimento humanizado dos cidadãos e cidadãs.

•

Publicidade e atualização das informações: os órgãos devem trabalhar para divulgar e atualizar
as informações dos serviços prestados na Carta de Serviços.
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•

Atualização sobre as solicitações: as solicitações precisam gerar número de protocolo para
que qualquer pessoa acompanhe suas demandas, reforçando a ideia de transparência no serviço
público. É preciso oferecer respostas simples, cordiais e compreensíveis para os cidadãos.

•

Acessibilidade e inclusão digital: A acessibilidade deve ser abrangente (arquitetônica, comunicacional, digital, entre outros) e contemplar todos os canais de atendimento. Além disso, é preciso
incentivar o uso dos meios digitais de atendimento, incentivando a apropriação deste meio para
facilitar o acesso aos serviços públicos.

•

Gestão de atendimento baseada em dados: Deve-se gerar e monitorar indicadores para
mapear demandas e construir novas práticas e estratégias de melhoria do atendimento ao cidadão.

•

Inovação: A inovação no atendimento deve ser contínua e permanente, exercitando a criatividade
e buscando as melhores formas de atender.

•

Transparência e confiança: A transparência de dados na administração pública gera maior confiança nas pessoas. O diálogo aberto no atendimento colabora para que o cidadão veja o servidor
como um parceiro e, consequentemente, enxergue a Prefeitura da mesma forma.

Dessa forma, a Política de Atendimento ao Cidadão da Prefeitura
de São Paulo estabelece as diretrizes e padrões de excelência nos
serviços ofertados pela administração municipal, incluindo aqueles
prestados por terceiros ou mesmo por empresas contratadas.
Um dos projetos que é amparado pela referida Política é o Descomplica SP, projeto criado em 2018 e liderado pela Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. O Descomplica SP é uma praça de
atendimento presencial onde o cidadão de São Paulo encontra,
em um só lugar, cerca de 300 serviços municipais, como a emissão

da Carteira de Trabalho, a solicitação de Bilhete Único, o requerimento do Seguro-Desemprego, a intermediação de mão de obra
e o cadastro para o recebimento de benefícios sociais. Além disso,
o posto de atendimento conta também com diferentes serviços
estaduais e federais em cada unidade.
A primeira unidade do Descomplica foi lançada em março de 2018
em um projeto-piloto na praça de atendimento da Subprefeitura de
São Miguel Paulista. Hoje, existem 7 unidades do Descomplica em
funcionamento: Butantã, Campo Limpo, Capela do Socorro, Jabaquara, Penha, Santana/Tucuruvi, São Mateus e São Miguel Paulista.

Photo by The Climate Reality Project on unsplash
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O projeto é inovador por
três motivos principais:
Altera o papel do Estado no atendimento,
além de prestador de serviço também
passa a ser parceiro do cidadão;

Agrega valor ao processo de atendimento,
pois oferece infraestrutura adequada, formação dos atendentes e acompanhamento
das atividades para garantir a qualidade;

Promove novas formas de atendimento,
como o atendimento lado a lado, que coloca
cidadão e servidor juntos para resolver seu
problema, aumentando a transparência e
confiança do cidadão nos processos.14
14. Guia CopiCola do Descomplica SP.

Além disso, recentemente foi criado o Descomplica Digital, que
é um espaço de inclusão e cidadania digital existente dentro de
algumas unidades do Descomplica. Os atendentes são capacitados para entender a necessidade do cidadão, identificar o serviço
correspondente e auxiliar o cidadão a realizar cada etapa do serviço, seja nos computadores próprios da unidade ou nos celulares
dos cidadãos.
Assim, além de dar soluções para os problemas que os cidadãos
possuem, é um espaço de aprendizado e inclusão. Muitas vezes é
uma oportunidade para cidadãos terem o primeiro contato com
serviços públicos digitais e a primeira interação com computadores e internet.
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7. RADAR
A partir da análise documental e das entrevistas realizadas com representantes do Governo do Estado de São Paulo, especialistas do mercado de trabalho e com uma empresa do setor agrícola foi possível identificar os principais desafios relacionados à política de atendimento
ao trabalhador no nível estadual, gargalos quanto a sua implementação e pontos de melhoria capazes de contribuir para efetividade e
alcance dos serviços prestados aos trabalhadores.
De maneira geral foi possível notar certo desencontro entre as narrativas de representantes do Governo do Estado e especialistas do
mercado de trabalho sobre o que são considerados desafios atuais do mercado de trabalho, mas ambos concordam que a geração
de renda e o combate ao desemprego é o principal desafio do mercado de trabalho.
Em relação ao papel dos Estados no apoio ao trabalhador, a discrepância de narrativas entre representantes do Governo e da academia foi ainda
maior. Enquanto atores governamentais acreditam que o papel principal de Estados e municípios é a qualificação e digitalização do
atendimento, seguida da implementação de políticas e programas de apoio e fomento à qualificação profissional, intermediação
de mão de obra e geração de renda, para especialistas este último ponto citado pelos atores governamentais é mais relevante, ao
lado do incentivo à industrialização e a atração de investimentos. Destaca-se também nesse caso, a maior variedade de serviços citados
pelos especialistas como responsabilidade de Estados no apoio ao trabalhador, como pode ser verificado no gráfico abaixo:

Gráfico 6 - Papel dos Governos de Estado nas políticas de atendimento ao trabalhador por grupo
QUALIFICAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO
POLÍTICAS E PROGRAMAS CONECTADOS DE APOIO E FOMENTO
À QUALIFICAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA E GERAÇÃO DE RENDA
INCENTIVO À INDUSTRIALIZAÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS
INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS
MELHORIA DA COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTCAS DE RENDA BÁSICA E DO FUNDO
DE AMPARO AO TRABALHADOR
CONEXÃO ENTRE A SAÍDA DA EDUCAÇÃO FORMAL E O PRIMEIRO EMPREGO
FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
GOVERNO DO ESTADO
INTEROPERABILIDADE DE DADOS

ACADEMIA
0

1

2

3

4
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Observação: De modo geral, os entrevistados mencionaram mais de um papel dos Governos de Estado no apoio ao trabalhador. Desta forma, é possível notar que a soma do número
de respostas contidas no gráfico é superior ao total de entrevistados que responderam às perguntas citadas.
Fonte: Entrevistas Diagnóstico ODSlab: Emprego e Renda
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Mais especificamente aos desafios verificados quanto a execução
da política de atendimento ao trabalhador no Estado de São
Paulo, em linhas gerais, foi possível verificar a:
• NECESSIDADE DE UMA MAIOR INTEGRAÇÃO E ARTICULAÇÃO ENTRE
ESTADO E MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DO SINE
• AUSÊNCIA NO MONITORAMENTO DO IMPACTO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA INSERÇÃO DE TRABALHADORES NO
MERCADO DE TRABALHO

• BAIXA CAPACIDADE DE CAPTAÇÃO DE VAGAS DE GRANDES EMPRESAS
E COM ALTA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
A partir de tais apontamentos, foi possível identificar a integração de políticas de atendimento ao trabalhador a outras
políticas sociais como um ponto relevante no apoio ao trabalhador, estando bastante alinhada às premissas de inovação
da prestação de serviços aos cidadãos, com o serviço centrado
no humano, no olhar integral ao cidadão e na importância de
dar encaminhamentos claros a qualquer atendimento prestado
ao cidadão.
Considerando ainda a limitada capacidade de execução de municípios em atender as demandas diversas e complexas por políticas

públicas, o fortalecimento da articulação e integração entre
Estado e municípios se torna um aspecto fundamental para
a elaboração e implementação de políticas públicas de atendimento ao trabalhador mais eficientes.
Além disso, a digitalização dos processos e da prestação de
serviços é uma tendência que tem potencial de ampliar o
alcance e eficiência das políticas de atendimento. No entanto,
a digitalização precisa considerar limitações de acesso e dificuldades
na usabilidade que o mundo digital ainda impõe a uma parcela
importante de brasileiros e brasileiras.

Photo by Christina @wocintechchat.com on unsplash

• DESIGUALDADE NA OFERTA DE VAGAS ENTRE AS DIFERENTES REGIÕES
ADMINISTRATIVAS DO ESTADO PELOS POSTOS DE ATENDIMENTO AO
TRABALHADOR (PATS)
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