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“A teoria também se converte em graça material uma vez que se apossa dos
homens” (Karl Marx)
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RESUMO
O objetivo dessa monografia é realizar uma análise comparativa das iniciativas da Bahia e
de Minas Gerais na criação de metodologias de atendimento que visam integrar a oferta das
políticas públicas de trabalho nos estados, com enfoque no processo de implementação de
suas unidades modelos: a Unidade Central SineBahia da Bahia e a Unidade de Atendimento
ao Trabalhador – UAT de Minas Gerais. Para desenvolvimento do trabalho, partiu-se de
uma revisão teórica no campo de analise de políticas públicas, explorando a perspectiva do
ciclo de políticas com ênfase na implementação e discutindo as abordagens intersetorial e
integrada de políticas e programas. Tendo em vista situar o objeto de estudo, traçou-se um
panorama breve das políticas de trabalho no Brasil contemporâneo. Trata-se de uma
pesquisa qualitativa que recorreu a levantamentos documentais, observação direta e
realização de entrevistas semiestruturadas, com atores chave. Sobressai-se dessa pesquisa
que o processo de implementação das intervenções foi determinante para os resultados que
essas apresentaram. Os resultados obtidos apontaram diferenças no processo de
implementação - principalmente no que tange à priorização política, o relacionamento entre
o nível técnico e os burocratas de nível de rua, e a alocação de recursos- que
proporcionaram um maior êxito relativo na implementação da Unidade Central SineBahia.

Palavras Chaves: Implementação de Políticas Públicas; Integração; Políticas de Mercado
Trabalho
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ABSTRACT

The goal of this research is to perform a comparative analysis of Bahia and Minas Gerais
initiatives in creating methodologies that aimed integrating the offer of labou public policies in
the states, focusing on the implementation process of their models units: Unidade Central
SineBahia of Bahia and Unidade de Atendimento ao Trabalhador - UAT of Minas Gerais. For
development work, it started with a literature review on public policy analysis field, exploring
the perspective of the policy cycle with emphasis on implementation and discussing the intersectoral and integrated approaches to policies and programs. In order to locate the object of
study, we drew up a brief overview of labor policies in contemporary Brazil. It is a qualitative
research that appealed to documentary surveys, direct observation and carrying out semistructured interviews with key actors. Excels at this research that the process of
implementation of interventions was crucial to the results that those presented. The results
showed differences in the implementation process - especially when it comes to political
prioritization, the relationship between the technical level and street-level bureaucrats, and
the allocation of resources- which provided a higher relative success in implementing the
Unidade Central SineBahia.

Key Words: Public Policy Implementation; Integration; Labor Market Policies
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1. INTRODUÇÃO
A literatura contemporânea sobre políticas públicas tem problematizado recorrentemente
que a estrutura do aparato governamental, caracterizada pela fragmentação, isolamento dos
setores e hierarquização rígida, não tem conseguido responder a contento à complexidade e
multidimensionalidade que caracteriza os problemas sociais. Diante desse contexto, a
intersetorialidade e a integração de políticas públicas têm emergido como tema nas
discussões acadêmicas nesse campo bem como na agenda pública.

Essas discussões estenderam-se para o âmbito das políticas de trabalho, emprego e renda
no Brasil. Atualmente, a realidade que observa nas políticas de mercado de trabalho
brasileiras é de um Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda ainda fragmentado e
pouco articulado, com a crescente oferta do Seguro Desemprego, mas com a redução ou
estagnação na política de intermediação de mão de obra, além da baixa integração com as
políticas de qualificação profissional e a ausência de investimentos para incorporar políticas
voltadas para o mercado informal. Dessa forma, cresce o número de cidadãos assegurados,
mas o número de reinseridos no mercado de trabalho se mantém pouco significativo.

Diversos autores como Cardoso Jr. et al (2006), Moretto (2007) e Andrade (2010), discutem
a baixa eficácia das políticas de mercado de trabalho na reinserção dos trabalhadores no
mercado de trabalho e apontam a articulação e integração dessas políticas entre elas e com
outros setores como proposta de solução.

Nesse sentido, os estados da Bahia e de Minas Gerais propuseram novos modelos de
atuação do SINE, com a criação de unidades de atendimento ao trabalhador. Ambos os
estados formularam novas metodologias e implementaram unidades com a oferta de
políticas de trabalho mais integradas e com oferta de políticas de geração de renda,
incentivando o empreendedorismo e colaborando para o fortalecimento dos trabalhadores
autônomos.

A escolha de comparação com a Bahia deu-se pelo fato de a Secretaria do Trabalho,
Emprego, Renda e Esporte – SETRE – BA ter promovido uma profunda reformulação do
SINE no estado a partir de 2007, quando criou o Serviço de Intermediação para o Trabalho
– SINEBAHIA. De acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o serviço se
tornou referência nacional e internacional, recebendo visitas de comitivas estaduais, de
representantes de diversos países e da Organização Internacional do Trabalho- OIT.
(BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, 2013)
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Diante desse contexto, a proposta dessa monografia é comparar os modelos criados pela
Bahia e por Minas Gerais, analisando, especificamente, as suas experiências no que tange
à articulação e integração do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Analisa-se o
ciclo dessas políticas, examinando os processos respectivos de construção de agenda e
desenho das políticas programadas, detendo-se com mais detalhe nos processos de
implementação nas unidades.

O projeto de pesquisa foi motivado e inicialmente delineado a partir da minha experiência no
Projeto Rede Mineira do Trabalho desde outubro de 2013, quando tive a oportunidade de
participar de parte do processo de formulação da Unidade de Atendimento ao TrabalhadorUAT e do processo de implementação da unidade , permanecendo na equipe até o fim do
Projeto RMT como estagiária. No estágio supervisionado, tive a oportunidade de
permanecer na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social – SEDESE, desta vez
integrando a Superintendência de Políticas de Trabalho e Emprego na Diretoria de Políticas
de Emprego, onde surgiu o interesse de pesquisar sobre a Unidade de Atendimento ao
Trabalhador.

Considera-se o tema e objeto relevantes, pela atenção que as perspectivas de
intersetorialidade e de integração têm recebido no âmbito das políticas públicas, embora
ainda relativamente pouco estudadas, especialmente no segundo caso e nas políticas eou
programas em foco nesse trabalho.. Nesse sentido, destaca-se que Farah (2006) aponta
não apenas a articulação intersetorial mas também a abordagem integral como temas
emergentes na análise das políticas públicas no contexto brasileiro contemporâneo, e
também como elementos de inovação institucional na concepção de políticas ou programas.
Ao lado disso, ao analisar a experiência mineira e cotejá-la com a da Bahia, que tem sido
considerada como uma referencia, pode-se contribuir para o seu aprofundamento.

O modelo teórico-metodológico que se adotou nesta pesquisa foi de natureza qualitativa.
Dessa forma, para tal análise foi realizada uma revisão bibliográfica acerca dos conceitos de
políticas públicas, ciclo de políticas públicas, com destaque para processo de
implementação, bem como foi abordado o conceito de intersetorialidade e a perspectiva de
integração.

A partir da revisão bibliográfica foi realizada uma pesquisa documental em ambos os
governos e órgãos responsáveis pelas políticas e programas focalizados. Em ambos os
casos recorreu-se a visitas e entrevistas informais nos contatos iniciais e foi elaborado um

14

questionário para a realização de entrevistas semi-estruturadas com atores chave da Bahia
e de Minas Gerais. .Nas visitas à Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esportes
(SETRE) e na Unidade Central SineBahia em Salvador foram realizadas quatro entrevistas
semiestruturadas, além da visita ao uma unidade do SineBahia. Também em Minas Gerais
foram realizadas visitas à Unidade de Atendimento ao Trabalhador (UAT) e cinco entrevistas
semiestruturadas com atores chave.1

A monografia estrutura-se em cinco capítulos além da presente introdução. No capítulo
seguinte, que efetua a revisão teórico-conceitual, examina-se o campo de análise de
políticas públicas abordando o conceito de políticas públicas e a perspectiva do ciclo de
políticas, com o enfoque destacado para a implementação. Evidenciam-se elementos a
serem observados para realizar análise de políticas públicas e programas .Adicionalmente,
discute-se a intersetorialidade, desembocando na perspectiva de integração de políticas e
programas. O objetivo foi conceituar intersetorialidade, evidenciando-se as dificuldades para
se implementar ações intersetoriais no governo e trazer a integração – adotada nos casos como uma alternativa menos ambiciosa, mas mais adequada à realidade .

O terceiro capítulo tem em vista situar os casos a serem analisados em um contexto mais
amplo. Assim, realiza-se uma breve trajetória e panorama recente das políticas de mercado
de trabalho. Apresenta-se a configuração e o contexto atual do Sistema Público de
Emprego, Trabalho e Renda no Brasil, destacando suas principais fragilidades e
possibilidades de acordo com o que tem sido discutido academicamente para a
consolidação do SPTR brasileiro. Nesse sentido, pretende-se situar as políticas de trabalho,
emprego e renda no Brasil e o contexto no qual surgiram as iniciativas da Bahia e de Minas
Gerais.

Subsequentemente, no quarto e quinto capítulo serão apresentados e analisados

os

modelos de integração da Bahia e de Minas Gerais. No capítulo 4 encontra-se a análise
comparada das metodologias da Bahia e de Minas Gerais em dois primeiros aspectos: a
formação de agenda e desenho das metodologias. As seções desse capítulo dedicaram-se
à análise de fatores inicias que possivelmente impactam nas diferenças existentes entre as
unidades modelo de cada um dos estados. O capítulo 5 se dedica a analisar e comparar o
processo de implementação das metodologias da Bahia e de Minas Gerais, buscando
identificar as diferenças na configuração dos processos de implementação que mais
1

Os entrevistados tanto da Bahia como Minas Gerais participaram do processo de implementação
das suas respectivas Unidades Modelo. A lista com a relação dos entrevistados e dos cargos que
ocupam consta no ANEXO I.

15

impactaram no resultado das unidades dos dois estados e como a implementação alterou ou
não as rotas predefinidas na concepção dos programas.

Finalmente, o capítulo 6 sintetiza as principais discussões desenvolvidas no presente
trabalho e as conclusões e reflexões a que se chegou com a análise da implementação da
Unidade Central SineBahia e da Unidade de Atendimento ao Trabalhador – UAT.
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2. POLÍTICAS PÚBLICAS: CONCEITOS BÁSICOS
Para a realização das análises a que esse trabalho se propõe, - referentes à concepção e
implementação das experiências de integração das políticas de trabalho, emprego e renda
implementadas pela Bahia e por Minas Gerais - faz-se necessário discutir a noção de
políticas públicas bem como mobilizar outros recursos teóricos nesse campo que podem se
constituir como chaves para a abordagem.

Assim, o presente capitulo parte de conceitos básicos do campo de análise de políticas
públicas, desde o próprio conceito de políticas públicas, em diversas concepções,
desembocando na perspectiva de ciclo de políticas como um recurso analítico a ser
empregado, detendo-se no processo de implementação. A intersetorialidade e, mais
especificamente, a integração que não tem sido objeto de esforços mais sistemáticos
teóricos e analíticos, condensam a seção final do capítulo, na medida em que a segunda
consitui mote das experiências analisadas.

Bem como destaca Souza (2006), do ponto de vista teórico-conceitual, a análise de políticas
públicas é um campo multidisciplinar que tem no seu foco as explicações sobre a natureza
da política pública e seus processos. A autora refere-se às políticas públicas como sendo
“campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou
analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo
ou curso dessas ações (variável dependente)”.

Em outros termos, o campo de análise de políticas públicas, que floresce no contexto da
expansão do Estado Keynesiano, a partir dos aportes iniciais nas décadas de 1950 a 1970,
desenvolve-se com uma dupla orientação: compreender processos decisórios e de
formulação das políticas e/ou constituir aportes para as políticas públicas.

Dessa forma, conceituar política pública implica a busca por articular desenvolvimentos
teóricos e analíticos construídos no campo da ciência política, da sociologia, e da economia,
sem que se possa estabelecer uma única ou melhor definição.

Cabe, primeiramente, diferenciar política de políticas públicas, como propõe RUA (1997).
Segundo a autora, política (politics) consiste no conjunto de procedimentos formais e
informais que expressam relações de poder e que se destinam à resolução pacífica dos
conflitos quanto a bens públicos. Já políticas públicas (policies) são outputs, resultantes da
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atividade política (politics) e compreendem o conjunto das decisões e ações relativas à
alocação imperativa de valores.

Rua (1997) e Souza (2006) colocam em relevo os atores e processos políticos na formação
e ciclo das políticas públicas, destacando clássicos como Theodore Lowi que sustentam que
a política gera as políticas que por sua vez implicam processos políticos.

Sem pretender esgotar as diversas concepções Maed (1995 apud Souza, 2006), define a
área de políticas públicas como um campo que analisa o governo à luz de grandes questões
públicas. Lynn (1980 apud Souza, 2006) define que políticas públicas consistem em um
conjunto de ações do governo que resultam em efeitos específicos. De modo semelhante,
para Peters (1986 apud Souza, 2006) a política pública é a soma das atividades dos
governos, que agem diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos
cidadãos.

Outras definições conhecidas são a de Dye (1984 apud Souza,2006) que afirma que a
política pública consiste no que “o governo escolhe fazer ou não fazer” e a de Laswell (1936
apud Souza, 2006) de que decisões e análises de políticas públicas implicam responder às
questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz.

Dentre outros pontos, nessa discussão inicial, as políticas públicas podem ser destacadas a
partir de Rua (1997) como um conjunto de intervenções públicas; como resultantes da
atividade política; como respostas às demandas sociais e mediações dos conflitos sociais e,
mais além, que envolvem atividade política no de formação e implementação.

Sendo as políticas públicas um conjunto de ações do governo para promover resultados
específicos, temos que sua formulação envolve diversos atores políticos, entre os quais se
destacam os atores públicos e os demais atores sociais.

De acordo com Rua (1997), os atores políticos são diversos e possuem características
distintas. Os atores públicos são aqueles que exercem funções públicas, mobilizando os
recursos associados a estas funções. Dentre os atores públicos a autora chama atenção pra
duas principais categorias: os políticos e os burocratas.

Os políticos, conforme define Rua (1997), são atores cuja posição resulta de mandatos
eletivos, como parlamentares, governadores, prefeitos e outros membros eleitos do
executivo federal. Em virtude do mandato eletivo, a atuação desses atores é condicionada
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pelo cálculo eleitoral e pelo pertencimento a partidos políticos. Já os burocratas situam-se
em um sistema de carreira pública e ocupam posições que requerem conhecimento
especializado, controlando recursos de autoridade e informação. Ainda segundo Rua (1997),
é comum haver disputas tanto entre políticos e burocratas como também entre burocracias
de diferentes setores do governo, uma vez que, embora não possuam mandatos, os
burocratas possuem suas clientelas setoriais e seus projetos políticos, tanto pessoais como
organizacionais.

Já dentre os atores sociais, a autora destaca os atores privados, como os os empresários,
que podem influenciar significativamente nas políticas públicas por controlarem as
atividades de produção, parcelas do mercado e a oferta de empregos, sendo, portanto,
capazes de afetar a economia do país.

Outros atores importante destacados por Rua (1997) são os trabalhadores. Os
trabalhadores podem exercer maior ou menor poder de pressão, dependendo da
importância estratégica do setor onde atua. Seu poder é fruto da ação organizada, sendo os
sindicatos os seus principais representantes. Nos países onde grande parte da economia foi
estatizada, deve-se considerar o poder dos servidores públicos de determinados setores,
que podem paralisar virtualmente o país.

Para além dos sindicatos, podemos destacar ainda as diversas formas de organização da
sociedade (movimentos sociais, associações, redes movimentalistas e societárias, dentre
outros) que podem afetar a formação das politicas públicas e sua trajetória (MENICUCCI E
BRASIL, 2009).

Agentes internacionais também são importantes atores segundo Rua (1997), uma vez que
consistem em organizações ou governos de países com os quais se mantêm trocas
importantes e que podem afetar significativamente a economia e a política interna do país.
Por fim, deve-se considerar o papel mídia, importante agente formador de opinião que tem a
capacidade de mobilizar a ação de outros atores. Os jornais e a televisão, e hoje podemos
ainda incluir as redes sociais, principalmente, possuem grande influência na formação de
agenda de demandas públicas, na medida em que chamam a atenção do público para
problemas diversos, mobilizam a indignação popular e influem sobre as opiniões e valores.

Nessa linha, para a análise de políticas públicas, é importante identificar os atores nelas
envolvidos. Segundo Rua (1997) o critério mais simples e eficaz para essa identificação é
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estabelecer quem tem alguma coisa em jogo na política em questão, ou seja, quem pode
ganhar ou perder com tal política ou tem seus interesses diretamente afetados por ela.

Na discussão sobre os atores participantes de uma política, tem ganhado relevo a noção de
redes, que é bastante fluida e tem distintos, como aponta Teixeira (2002). Borzel (1997)
afirma que apesar das diversas conceituações referentes à perspectiva de redes de
políticas, um entendimento comum é compartilhado por todas elas, o entendimento de que
as redes são compostas de relações relativamente estáveis, horizontais e independentes,
que associam uma variedade de atores que compartilham interesses comuns com relação a
uma política e que trocam recursos para buscar esses interesses comuns, entendendo a
cooperação como o melhor modo de alcançar as metas compartilhadas.

Bem como destaca Teixeira (2002), alguns estudiosos afirmam que essa abordagem das
redes pode ser utilizada como uma metáfora para demonstrar que as políticas públicas
envolvem uma grande variedade de atores, outros aceitam a perspectiva de redes como
uma valiosa ferramenta analítica para compreender as relações entre atores e o poder
público e outros entendem que se trata de um método de análise da estrutura social. Neste
trabalho, a noção de redes será utilizada como um recurso descritivo-analítico secundário
para abordagem da do modelo das políticas em foco e sua implementação.

No campo da política pública, foram desenvolvidos muitos modelos analíticos com a
finalidade de compreender como e por que o governo faz ou deixa de fazer alguma ação
que repercutirá na vida dos cidadãos. Nesse trabalho, será utilizado como recurso analítico
a perspectiva do ciclo de políticas públicas, que entende a política pública como um ciclo
deliberativo, formado por vários estágios e constituindo um processo dinâmico de
aprendizado, nos termos de Souza (2006).

A partir dessa discussão pode-se considerar a complexidade da formação de políticas,
multiplicidade de atores envolvidos, suas relações e processos políticos; e encadeamento
de decisões e a extensão e variações no tempo (trajetória). Nesse contexto, a perspectiva
do ciclo constitui modelos que consistem em representações e simplificações do processo
de formação das políticas

públicas para fins analíticos, com caráter de ordenamento,

explicação ou prescrição.
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2.1. O ciclo de políticas públicas

Simultâneo ao desenvolvimento da área de políticas públicas e de análises de políticas
públicas surgiu a preocupação com o esclarecimento do processo político e a identificação
de fases distintas nesse processo, com a finalidade de dotar o processo decisório de
efetividade, reduzindo os riscos e ampliando as certezas na tomada de decisões dos
governos. Nesse sentido, iniciou-se a construção do enfoque da política em fases ou
estágios, ressaltando os diferentes momentos de formulação e desenvolvimento de uma
política pública como um recurso de abordagem analítica. (BAPTISTA e REZENDE, 2011).

Um dos pioneiros na consolidação teórica do enfoque das fases das políticas públicas foi
Harold Lasswell (1936) cientista social que iniciou nos anos 1930/40 uma abordagem
multidisciplinar para estudar os problemas públicos e a política. Lasswell (1936) propôs a
divisão do processo de construção e desenvolvimento da política pública em sete estágios,
circunscritos ao âmbito governamental, a saber: informação, promoção, prescrição,
invocação, aplicação, término e avaliação.

A concepção de Lasswell (1936) passou por várias críticas, que reprovavam, principalmente,
o caráter simplista e linear da proposta de divisão. Charkes Linblom (1959), outro importante
precursor no campo da análise de política, foi um dos principais críticos do modelo proposto
por Lasswell (1936), alegando a extrema racionalidade de sua concepção e combatendo a
ideia de pensar a política como um processo meramente administrativo e funcional dividido
em fases estanques. Ao colocar em questão a utilidade deste modelo, Lindblom (1959)
introduz a ideia de levar em consideração o poder e a interação entre as fases, defendendo
o caráter interativo e a complexidade do processo político e decisório, que não teria início ou
fim definidos. Muitos outros analistas da política se basearam nas etapas propostas por
Lasswell (1936) para desenvolver seus estudos, trazendo contribuições e apresentando
novos modelos. A partir de estudos de situações concretas, as críticas aos modelos
anteriores foram se fundamentando e destacando a importância de se diferenciar o padrão
de construção e implementação das políticas, assinalando o predomínio da troca, da
negociação e da barganha, do dissenso e da contradição quanto aos objetivos;
demonstrando que em cada fase, apesar de suas singularidades, ocorriam novas decisões
políticas. Os teóricos empenhavam-se em ressaltar a não-linearidade do ciclo da política,
mas os inúmeros momentos de reformulação, uma vez que não se tratava de um
“mecanismo operativo perfeito”. Ainda assim, a ideia de fases se manteve, sem que alguma
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teoria ou modelo que contestasse este modo de entendimento. (BAPTISTA e REZENDE,
2011)

Baptista e Rezende (2011) sintetizaram as contribuições dos diversos estudiosos da área de
políticas públicas para a perspectiva de ciclo de políticas públicas no quadro a seguir, que
não esgota os diferentes modelos e aportes teóricos:

Quadro 1 - As fases do processo decisório em diferentes estudos sobre análise de política.

Fonte : Baptista e Rezende (2011, p.141).

Como podemos evidenciar no Quadro 1, a ideia de ciclo de políticas públicas mais recente e
também a mais divulgada e trabalhada na atualidade vem da contribuição Howlett e Ramesh
(1993), formulada nos anos 1990. Os autores sintetizaram as fases do processo da política
pública em cinco etapas, apresentando o que denominaram “Improved model”: (1)
montagem da agenda; (2) formulação da política; (3) tomada de decisão; (4) implementação
e (5) avaliação. Neste modelo, predomina a ideia de que uma política se inicia a partir do
reconhecimento de problemas, passa por um processo de formulação de propostas e
decisão, segue sendo implementada, para enfim ser avaliada e dar início a um novo
processo de reconhecimento de problemas e formulação de política.
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Figura 1 – O Ciclo das Políticas Públicas de acordo com Howlett e Ramesh(1993).

Montagem
de Agenda

Avaliação

Formulação
da Política

Implementaç
ão

Tomada de
decisão

Fonte: Elaborado a partir de Howlett e Ramesh (1993).

A ideia de ciclo da política é muito corrente e compartilhada nos estudos atuais, uma vez
que possibilita a percepção de que existem diversos momentos no processo de construção
de uma política, que apresentam suas especificidades a serem reconhecidas, para
possibilitar maior conhecimento e intervenção sobre o processo político. Bem como destaca
Frey (2000):
Ao subdividir o agir público em fases parciais do processo políticoadministrativo de resolução de problemas, o „policy cycle‟ acaba se
revelando um modelo heurístico bastante interessante para a análise da
vida de uma política pública. As várias fases correspondem a uma
seqüência de elementos do processo político-administrativo e podem ser
investigadas no que diz respeito às constelações de poder, às redes
políticas e sociais e às práticas político-administrativas que se encontram
tipicamente em cada fase.(FREY, 2000, p.226).

Apesar de sua grande contribuição para o campo da análise de políticas públicas, o modelo
também apresenta várias críticas, principalmente relacionadas ao seu caráter funcionalista,
racional e que tenta manter o controle sobre o processo político. O principal risco desse
modelo é o de isolar uma fase e seus efeitos, tratando-a de forma estanque, fragmentando a
análise. Nesse sentido, tem-se considerado ciclo como processual , interativo e iterativo,
colocando em relevo a iteratividade ou repetição como um elemento de aprendizagem.

Não se aprofundará nas críticas propostas ao modelo, pois não é esse o objetivo principal
desse trabalho. Ressaltam-se essas considerações para que não se perca de vista que a
divisão das políticas em fases é utilizada para fins de análise. A seguir apresenta-se o
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modelo do ciclo na linha de Howlett e Ramesh (1993), caracterizando cada uma dessas
fases.
2.1.1 A construção da agenda
A primeira fase do ciclo de políticas públicas consiste no reconhecimento de um problema e
construção da agenda, ou seja, a inclusão de um determinado pleito ou necessidade social
na lista de prioridades do poder público. O que interessa ao analista de políticas públicas é a
questão “como em um número infinito de possíveis campos de ação política, alguns „policy
issues‟ vêm se mostrando apropriados para um tratamento político e conseqüentemente
acabam gerando um „policy cycle”. (FREY, 2000)

A noção de construção de agenda constitui no estudo e explicitação dos processos que
conduzem os fatos sociais se tornarem problemas públicos, o que os torna objeto de
debates e controvérsias políticas na mídia. Geralmente, a inclusão na agenda induz a uma
intervenção pública legítima. (SARAVIA, 2007).

Um dos modelos que se destaca por sua capacidade de explicar como se formam e se
alteram as agendas governamentais é o Modelo dos Múltiplos Fluxos (Multiple Streams
Model) proposto com John Kingdon (1984).
Kingdon (1984), em seus estudos denominou agenda como “a lista de assuntos e problemas
sobre os quais o governo e pessoas ligadas a ele concentram sua atenção num
determinado momento”. O autor também destacou que com as modificações dos cenários
políticos, têm-se a modificação da agenda, e propôs a distinção de três tipos de agenda, a
saber, (i) a agenda sistêmica ou não governamental, (ii) a agenda institucional ou
governamental e (iii) a agenda decisória ou política. (KINGDON, 1984)

A agenda sistêmica ou não governamental consiste no conjunto de assuntos e problemas do
país que por algum motivo não despertaram atenção do governo e dos formuladores de
política e que ficam à espera de oportunidade e buscando espaço para ingressar na agenda
governamental. Já agenda institucional ou governamental constitui-se de problemas que
possuem a atenção do governo, porém ainda não se encontram na mesa de decisão. Por
fim a agenda decisória ou política é composta pela lista de problemas que possuem a
atenção do governo e estão sendo considerados e trabalhados nos processos decisórios.
(KINGDON, 1984).
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Além dessa diferenciação, para buscar uma melhor compreensão acerca dos elementos
presentes no momento de decisão de uma política, Kingdon (1984) buscou compreender
como a agenda se constituía. O autor concebeu o modelo de multiple streams, ao concluir
que a entrada de novos problemas na agenda decisória se constituía no resultado de uma
combinação de fluxos independentes e transversais as estruturas de decisão,– o fluxo de
problemas (problem stream), o fluxo de soluções e alternativas (policy stream) e o fluxo da
política (politics stream).

O fluxo de problemas se relaciona às condições sociais e à maneira como cada condição
incita a necessidade de ação. O problema, que pode ser evidenciado a partir de indicadores,
de eventos, crises e símbolos ou no feedback de ações governamentais, assume grande
importância no debate da formulação de políticas, contribuindo para a construção de
argumentos em favor de uma política que busque resolver tais questões. Já o fluxo de
alternativas e soluções está relacionado às proposições rotineiras elaboradas por
funcionários públicos, grupos de interesse e especialistas. Tais grupos mobilizam
comunidades de políticas que se envolvem com determinados temas e aguardam o
surgimento de oportunidades para propor soluções para os problemas. Quando os
problemas surgem, as alternativas e soluções já disponíveis passam por um processo
competitivo de seleção para a consideração no processo decisório das políticas. Por fim, o
fluxo político se trata da dimensão política propriamente dita, na qual as coalizões são
construídas a partir de barganhas e negociações e influenciam na agenda governamental de
acordo com o “clima” nacional, as forças políticas organizadas e as mudanças no interior do
próprio governo. (KINGDON, 1984).
Para Kingdon, cada um destes fluxos tem vida própria e segue seu caminho de
forma relativamente independente, como o fluxo ou a corrente de um rio. Porém,
em alguns momentos, estes fluxos convergem criando “janelas de oportunidade‟
(policy windows), possibilitando a formação de políticas públicas ou mudanças nas
políticas existentes. Ou seja, uma janela de oportunidade apresenta um conjunto
de condições favoráveis a alterações nas agendas governamental e de decisão e
à entrada de novos temas nestas agendas. (KINGDON, 1984 apud BAPTISTA e
REZENDE, 2011, p.146).

A figura 2, a seguir, sintetiza o modelo dos três fluxos do processo decisório do modelo de
Kingdon (1984) e coloca em relevo as janelas de oportunidades políticas como uma chave
para o processamento de tais fluxos desembocando na agenda governamental.
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Figura 2 – Os três fluxos do processo decisório e a formação da agenda de governo

Fluxo de problemas
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Convergência de fluxos
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tema na
AGENDA DE
GOVERNO

Fluxo de político

Fonte: Elaborado a partir de Kingdon (1984)

Portanto, mudanças na agenda ocorrem quando os três fluxos convergem em um momento
oportuno. Cabe ressaltar que, segundo Kingdon, os defensores de uma ação política
mantêm seus problemas e propostas de soluções “à mão”, esperando que essas
oportunidades ocorram, tendo em vista que a “janela de oportunidade”, quando se abre, tem
caráter provisório e não se mantém aberta por muito tempo. “A oportunidade de mudança
na agenda cessa quando um dos fluxos desarticula-se com relação aos demais”, resume
Capella (2006, p. 30).

Cabe destacar, ainda, outro componente fundamental no processo de formação de agenda,
a atuação dos policy entrepreneurs (empreendedores de política). Esses são indivíduos que
podem estar no governo, ocupando funções burocráticas ou altos cargos, ou no fora do
governo, compondo grupos de interesse, comunidade acadêmica ou a mídia. São
especialistas em um determinado assunto, possuem habilidade para representar ideias e
geralmente são negociadores hábeis que mantêm conexões políticas. Eles estão dispostos
a investir em uma ideia e estão sempre atentos à abertura de janelas para conseguir
“amarrar” os três fluxos e colocar um assunto na agenda. (KINGDON, 1984).

Kingdon(1984) ainda destaca a centralidade de outros atores no processo de formação de
agenda. O autor pontua a importância do chefe do Executivo e dos indivíduos por ele
nomeados para os cargos do alto escalão da burocracia governamental, atores do Poder
Legislativo, os participantes do processo eleitora, principalmente partidos e campaigners,
grupos de interesse e a mídia.
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2.1.2.Formulação da política e tomada de decisão
O passo seguinte à entrada do problema na agenda governamental, seguindo a perspectiva
do ciclo de políticas públicas, é a formulação da política, ou seja, o momento no qual, dentro
do governo, se desenvolvem soluções e alternativas para o problema, podendo ser
entendido como o momento de diálogo entre intenções e ações. Após a fase de formulação
têm-se as condições para a tomada de decisão, que engloba o processo de escolha pelo
governo de uma solução específica ou uma combinação de soluções, em um dado curso de
ação ou não ação. Assim, na fase de tomada de decisão definem-se as metas a serem
atingidas, os recursos a serem utilizados e o horizonte temporal da intervenção. (BAPTISTA
e REZENDE, 2011)

As fases de formulação da política e de tomada de decisão são de extrema relevância, ao
passo que definem os princípios e diretrizes para o desenvolvimento de uma ação. É nesse
momento que as escolhas políticas de uma autoridade, em qualquer nível em que esta
autoridade esteja localizada, se explicitam. Todavia, vale ressaltar que muitas decisões
envolvem conflitos, negociações e compromissos com interesses antagônicos e, por essa
razão, dificilmente todas as decisões relevantes podem ser tomadas durante estas fases.
No processo de formulação e decisão ainda há conhecimento limitado sobre o impacto
efetivo das novas medidas propostas, o que ressalta o caráter pouco material e a ausência
de elementos concretos nessas fases. Dessa forma, muitas decisões são tomadas na fase
de implementação das políticas, o que evidencia a interação constante entre as fases do
ciclo de políticas públicas. (BAPTISTA e REZENDE, 2011).

2.1.3 Implementação de políticas públicas
Seguindo o ciclo da política, tem-se a fase de implementação, que consiste no momento de
colocar uma determinada solução em prática. Para Rua (1997) é a implementação que de
fato “faz” a política por meio dos agentes encarregados dessa atividade, que tem sido
chamados de burocratas da linha de frente (street level bureaucrats). Rua (1997) define a
implementação como o conjunto de atividades por meio das quais se pretende que os
objetivos estabelecidos por uma política ( e no desenho de seus instrumentos ) e tidos como
desejáveis, são alcançados. A autora destaca que a implementação envolve um conjunto de
atores e de relações entre eles, quais sejam: entre os agentes encarregados de formulação
e de implementação; entre os diversos responsáveis pela implementação; entre gestores e
envolvidos.
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Já Batista e Rezende (2011) observam que esta fase envolve uma série de sistemas ou
atividades da administração pública: o sistema gerencial e decisório, os sistemas de
informação, os agentes implementadores da política, os sistemas logísticos e operacionais
(recursos materiais, financeiros), dentre outros.

O processo de implementação tem sido crescentemente valorizado, entendido como um .
processo político de tomada de decisão (micro-decisões), com a participação dos atores
envolvidos; como experimentação e aprendizagem coletiva. Também os implementadores
ou burocratas da linha de frente2 tem sido valorizados a partir da ênfase em sua
discricionariedade. (RUA, 1997; PIRES, 2009)
O interesse da policy analysis nesta fase – que será retomada na seção seguinte- refere- se
particularmente ao fato de que, muitas vezes, os resultados e impactos reais de certas
políticas não correspondem aos impactos projetados na fase da sua formulação. No que
tange à análise dos processos de implementação, podemos discernir as abordagens, cujo
objetivo principal é a análise da qualidade material e técnica de projetos ou programas,
daquelas cuja análise é direcionada para as estruturas político-administrativas e a atuação
dos atores envolvidos. No primeiro caso, tem-se em vista, antes de mais nada, o conteúdo
dos programas e planos. Comparando os fins estipulados na formulação dos programas
com os resultados alcançados, examina-se até que ponto a encomenda de ação foi
cumprida e quais as causas de eventuais “déficits de implementação”. No segundo caso, o
que está em primeiro plano é o processo de implementação, isto é, a descrição do “como” e
da explicação do por quê. (FREY, 2000, p. 228)

2.1.4. Avalição da política
Na perspectiva do ciclo de políticas públicas, a avaliação seria a sua última fase, que
retroalimentaria redesenhos e revisões. Bem como destaca FREY (2000), a avaliação não
só pode como até deve acompanhar as diversas fases do processo, conduzir a adaptações
permanentes do programa e, com isso, propiciar uma reformulação contínua da política.
Há um grande debate na literatura pelas diferentes concepções atribuídas à própria ideia de
avaliação e os caminhos metodológicos a serem traçados. Entende-se, atualmente, que a
avaliação não se restringe apenas à avaliação de resultados da política e tampouco se
restringe à etapa final do processo. A avaliação tem sido compreendida por estudiosos
como um instrumento voltado para subsidiar a tomada de decisão nos mais variados
2

Noção cunhada por Michel Lipski (1980)
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momentos que ocorrem ao longo das fases do ciclo da política pública. (BAPTISTA e
REZENDE, 2011).

Com a avaliação conclui-se, aqui, a abordagem das fases presentes no ciclo de políticas.
Apesar de segundo a concepção do modelo de ciclo de políticas públicas o processo de
resolução de um problema político consistir numa sequencia de passos, percebe-se na
prática que os atores políticos-administrativos dificilmente se atêm a essa sequencia.
Principalmente se considerarmos os programas políticos mais complexos, que se baseiam
em processos interativos compostos por reações mútuas de atores envolvidos.

Tem-se então que ainda que o modelo do ciclo de políticas seja um tipo puro idealizador do
processo político, a prática não caminha em pleno acordo com o modelo. Contudo, como
destaca Frey (2000), o fato de os processos reais não corresponderem ao modelo teórico
não torna o modelo inadequado para a explicação desses processos, apenas destaca o seu
caráter como instrumento de análise.
O „policy cycle' nos fornece o quadro de referência para a análise processual. Ao
atribuir funções específicas às diversas fases do processo político-administrativo,
obtemos – mediante a comparação dos processos reais com o tipo puro – pontos
de referência que nos fornecem pistas às possíveis causas dos déficits do
processo de resolução de problema. (FREY, 2000, p. 229).

A intenção desse trabalho é utilizar o policy cicle para subsidiar a análise de políticas
públicas, focando no processo de implementação, mas com o entendimento de que esse
processo está em constante interação com os demais.

2.2. O processo de implementação de políticas públicas: organizando o campo de
análise

Essa seção tem como objetivo organizar o campo de análise acerca da implementação de
políticas públicas com a finalidade de identificar elementos que influenciam e como
influenciam as políticas, a fim de subsidiar a análise dos modelos integrados de atendimento
ao trabalhador propostos por Minas Gerais e pela Bahia. O enfoque trabalho considera que
voltar os olhos para o processo de implementação das políticas é indispensável, uma vez
que durante a implementação se concretiza o processo de conversão de políticas em ações
que terão consequências sobre determinado aspecto da realidade social.
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As atividades de montagem da agenda, formulação da política, tomada de decisão,
implementação são processos que se comunicam e interagem de forma que não há sentido
falar em oposição entre os mesmos. (HILL E HUPE, 2002). Ao invés de entender tais
processos como oposição, deve-se compreender a sua complementariedade. Entretanto,
isso não significa que possuam a mesma natureza.

O estágio de formulação da política consiste na fase em que os problemas expressos, as
propostas e as reinvindicações da sociedade são transformados em programas
governamentais. A implementação, por sua vez, consiste como uma fase de execução ou do
cumprimento de uma política por parte das instituições e organizações responsáveis.
Subirats (1994) destaca que o campo de pesquisa sobre implementação se trata de um
estudo sistemático da colocação em prática, com o intuito de individualizar os fatores que
explicam a transformação de programas em resultados.

A implementação possui um papel crucial para o entendimento do processo de constituição
e gestão de políticas públicas, uma vez que a mesma possui uma lógica própria capaz de
definir a ação governamental. Entretanto, é importante destacar que apesar de possuir uma
lógica própria, a implementação não deve ser analisada separadamente de todo o processo
de desenvolvimento da política pública. (BARBOSA, 2014)

Os primeiros estudos realizados com enfoque na fase de implementação do policy cicle
surgiram no início da década de 1970. Pressman e Wildavsky (1973) procuraram em seus
estudos compreender os elementos que levavam a implementação de uma determinada
política ou programa a ser ou não ser bem sucedida, tendo em conta o que havia sido
definido inicialmente em sua formulação. Para os autores a implementação pressupõe um
ato anterior, o momento de formulação da política, onde são definidos objetivos e
estratégias para alcançar resultados definidos. À vista disso, Pressman e Wildavsky (1973)
defendem que a implementação seria um processo de interação entre o ambiente dos
objetivos e das ações geradas para adquiri-los.

Eugene Bardach também foi um dos pioneiros a realizar estudos com enfoque na etapa de
implementação de políticas. Em seu trabalho “The Implementation Game: What Happens
After a Bill Becomes a Law”, Bardach (1977) metaforizou a implementação de políticas
públicas como uma variedade de jogos, com a finalidade de preencher o grande vazio
existente, na teoria, entre a decisão política normativa e a hipotética avaliação dos
resultados alcançados. O foco de seu estudo é de chamar atenção para a falta de controle
dos tomadores de decisão no processo de implementação das políticas que definem. O
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autor destaca que os jogos são construídos por vários atores, cada qual com seus variados
interesses que se interagem, pressionam e constroem suas manobras políticas tendo em
conta a disponibilidade de recursos e mecanismos de comunicação. Esses jogos se
processam em um ambiente com fatores contextuais que não podem ser totalmente
controlados e podem ser próprios do problema a ser solucionado. Dessa forma, Barcdach
(1977) defende que os implementadores são os principais responsáveis pelas divergências
ocorridas na implementação. Para evitar as distorções entre o que foi definido pelos atores
centrais e o que está sendo implementado, o autor enfatiza a necessidade de
acompanhamento, pelos agentes implementadores, de todos os processos que passam os
programas e projetos com a finalidade de poderem atuar na “correção de rotas” caso
necessário. (BARDACH,1977)

Hill (2006) propõe uma classificação baseada na segunda geração de estudos sobre
implementação de políticas públicas, os modelos de análise top-down, bottom-up e modelos
de síntese.

A perspectiva top-down consiste em um modelo que enfatiza o papel da formulação e
compreende a execução como cumprimento fiel do que foi novamente definido. (Melo e
Silva, 2000; Hill, 2006; Janne Wegrich, 2007; Pulzl e Treib, 2007 apud Barbosa, 2014). Os
adeptos da perspectiva top-down consideram que há uma distinção clara e precisa entre
formulação e implementação, sendo a implementação a etapa para agir conforme os
objetivos determinados e definidos pela tomada de decisões dos agentes políticos. Dessa
forma, a implementação sempre está condicionada a outra ação, normalmente originada de
um centro de decisões e a maior parte dos problemas decorrentes desse processo
relacionam-se a problemas de cunho gerencial e administrativo. (BARBOSA, 2014)

A abordagem top-down é amplamente criticada por estudiosos. De acordo com Ham e Hill
(2003) e Hill (2006) as críticas estão relacionadas principalmente à três dimensões: i) a interrelação entre formulação e implementação, ii) a natureza da política e iii) ao posicionamento
normativo adotado pelos estudiosos da implementação.

No que se refere à inter-relação entre formulação e implementação, Wegrich (2007) defende
que uma separação completa entre formulação e implementação não reflete o mundo real
do policy-making. Assim, o autor afirma que a implementação não se trata apenas da
simples reprodução de um plano de ação, mas de um continuum do policy process com
potencial de alterar todo o processo de formulação e execução das políticas públicas.
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Barbosa (2014) afirma que é difícil determinar onde termina a formulação de política e onde
começa a implementação. Uma vez que nem todas as decisões relevantes são tomadas no
processo de formulação e muitas são tomadas no momento da implementação, pode-se
falar em “formulação em processo”. O processo de implementação seria, dessa forma, uma
continuação da formulação, envolvendo um processo de “vai-e-vem” entre as políticas e as
ações a serem adotadas.

Outro ponto destacado por Barbosa (2014), é a complexidade das políticas públicas, o que
dificulta a identificação de objetivos simples, acarretando problemas no momento da
implementação. Quando se trata de políticas sociais, a complexidade se coloca como
característica intrínseca, uma vez que estas não perseguem um objetivo único, mas sim
múltiplos objetivos, que podem apresentar ambiguidades e contradições. (SULBRANDT et
al, 2007 apud BARBOSA, 2014). As metas das políticas e programas são normalmente
definidas de maneira ambígua, tendendo a ser redefinidas no transcurso da implementação,
na medida em que a organização experimenta o processo de aprendizagem social ao
implementar um determinado programa. (SULBRANDT et al, 2007 apud BARBOSA, 2014)

No mesmo sentido e mais além, Rua (1997) aponta que considerando o ambiente incerto e
cambiante e a complexidade dos problemas sociais, o processo de formulação não tem
como prever as contingências que afetam o ambiente, ou seja, o desenho das políticas em
si é sujeito a limitações e constrangimentos. Os problemas no desenho das políticas podem
significar dificuldades na implementação, como as contradições ou ambigüidades desde os
objetivos das políticas . Podem também trazer dificuldades a esse processo a limitação de
recursos e alterações de seu fluxo ao longo do tempo; problemas de articulação intra e intergovernamental, ao lado das relações entre os diversos atores já mencionados, cujas
disposições e influência podem mudar no tempo.
Barbosa (2014) também destaca que a implementação se coloca “como um filtro que
frequentemente altera a política pública pretendida”. Por essa razão, é muito importante ao
processo de implementação o conhecimento prévio de onde as reações às novas iniciativas
irão ocorrer- na arena pública, políticas, ou na arena burocrática- e como os principais
atores poderão reagir.

Dentre as críticas relativas ao aspecto normativo, Hill (2006) ressalta a ingenuidade e o
irrealismo do modelo ao acreditar na capacidade dos proponentes da política em estruturar
a implementação sem considerar a capacidade dos seus oponentes interferirem no
processo de estrututração. Outro ponto seria a ingenuidade de considerar que todos os
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problemas da implementação seriam consequência de “desvios de rota”, pois isso seria
considerar que as políticas são estruturadas em um ambiente político caracterizado pela
informação perfeita, recursos ilimitados, coordenação perfeita, controle hierarquia, clareza
de objetivos, regras perfeitas e uniforme, linhas únicas de comando e autoridade e consenso
quanto ao programa ou política. Além disso, uma outra crítica aponta que o modelo ignora a
influência da burocracia do nível de rua, sem entende-los como tomadores de decisão
cruciais e desconsiderando a autonomia de ação dos executores.
Diante de tantas críticas, a perspectiva “bottom-up” considera o processo de criação da
política como um continuum, ou seja, um processo que sofre modificações ao longo de todo
seu percurso no sentido de traduzir as intenções políticas em ações. Os indivíduos e as
escolhas organizacionais são a base de análise desse modelo, que os considera como
cerne dos problemas aos quais as políticas são direcionadas. (LOTTA, 2011 apud
BARBOSA, 2014)

No modelo bottom-up os burocratas de nível de rua (street-level bureaucrats) são
considerados atores primordiais na implementação de políticas públicas, uma vez que
participam na elaboração das políticas públicas com elevado grau de autonomia, tomando
decisões que afetam a vida dos cidadãos e interagem com os cidadãos incorporando seu
estilo individual de atuação ao comportamento do órgão. Dessa forma, os burocratas do
nível de rua são mais do que apenas implementadores de políticas, sendo também
formuladores dessas. (LIPSKY, 1980). Cabe destacar que, segundo Klijn e Koppenjan (2000
apud TEIXEIRA, 2002), a utilização do conceito de redes na implementação de políticas
remota ao início dos anos 1970 e deriva da abordagem bottom-up.

Comparativamente ao modelo top-down, o modelo bottom-up permite uma abordagem mais
realista de como a implementação ocorre, uma vez que rompe com a visão linear proposta
pelo primeiro e defende que todos os atores envolvidos no processo de produção da política
pública podem intervir a qualquer momento. Dessa forma, o modelo concebe a realidade
como um processo contínuo de interação. (BARBOSA, 2014)

Nessa perspectiva, Meny e Thoenig (1992 apud BARBOSA, 2014) afirmam que a
implementação tem papel fundamental em influenciar o conteúdo das políticas públicas e se
coloca como atividade constitutiva das políticas. Pulzl e Treib (2007 apud BARBOSA, 2014)
sintetizam as diferenças existentes nos modelos de acordo com o quadro abaixo:
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Quadro 2– Teorias Top-down and Bottom-up Comparadas

Estratégia de pesquisa

Objetivo da análise

Teorias“Top-down”

Teorias“Bottom-up”

De cima para baixo – de
decisões
politicas
para
execução administrativa
Predição/recomendação
para a politica

De baixo para cima- de
burocratas individuais para
redes administrativas
Descrição/ Explanação

Modelo do processo politico
Em estágios
Fusionista
Caráter
do
processo
de Guia hierárquica
Resolução de
implementação
descentralizadas
Modelo
de
democracia Elitista
Participativo
subjacente
Fonte: Pulzl e Treib, 2007 apud Barbosa, 2014. Tradução livre da autora

problemas

Em relação à comparação dos modelos top-down e bottom-up de Pulzl e Treib (2007 apud
BARBOSA, 2014), no que toca à implementação destaca-se o caráter hierárquico elitista do
primeiro, versus o caráter descentralizado e potencialmente participativo do segundo, que
encampa a discricionariedade dos implementadores, bem como, na linha do modelo de
democracia subjacente, pode encampar a participação do público-alvo das políticas. Ponto
importante destacado por Hill (2006) é que tanto a perspectiva top-down quanto a bottom-up
perdem por ignorar uma porção da realidade da implementação que a outra explica. A partir
desse pressuposto, foram propostos modelos de síntese dessas abordagens que
apresentam vantagens em termos analíticos.
Um dos mais representativos dentre os “modelos de síntese” é o de Elmore (1985 apud
BARBOSA, 2014). O autor propõe uma análise da implementação por meio do conceito de
“mapeamento ascendente” que deve ser combinado com a ideia de “mapeamento
descendente”, estando o sucesso de um programa dependente de como ambos os
elementos estão interligados. Os policy makers deveriam iniciar considerando os
instrumentos e os recursos disponíveis para a mudança das políticas públicas (mapeamento
descendente) e devem identificar a estrutura de incentivos dos implementadores e do
público-alvo (mapeamento ascendente). O mapeamento ascendente possibilita o redesenho
do encadeamento das ações, revelando as posições ocupadas pelos atores participantes e
como as organizações operam e interagem entre si.

Outros autores buscaram eliminar as controvérsias existentes entre os modelos. Sabatier
(1986) defende que cada abordagem é mais adequada para um tipo de política pública. A
perspectiva top-down seria mais adequada para o estudo da implementação nas áreas de
políticas dominadas por um marco regulatório ou com situação razoavelmente bem
estruturada. Já a perspectiva bottom-up seria relevante para a análise de situações em que
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várias políticas diferentes são direcionadas para um determinado problema e em que se
predomine o interesse nas diversas dinâmicas locais.

Na perspectiva de análise de políticas públicas, as questões que se apresentam nos
estudos que visam analisar o momento de implementação de uma política compreendem,
de acordo com Baptista e Rezende (2011):

(1) A formulação da política apresenta objetivos, metas e direção clara? (2) Os
recursos necessários para sua implementação foram considerados no momento da
formulação/implementação?
(3) O processo de construção da estratégia de implementação é claro? Em especial
quanto às divisão de atribuições e atividades? Exige mudança organizacional? (4)
Os atores envolvidos na implementação estão de acordo e compreendem a política
traçada?(BAPTISTA e REZENDE, 2011, p. 152)

Essas perguntas levantadas por Baptista e Rezende (2011) serão complementarmente
consideradas, na medida possível, na análise proposta por esse trabalho. Ademais, a
análise estará direcionada para as estruturas político-administrativas e a atuação dos atores
envolvidos na implementação. O que está em primeiro plano é a compreensão do desenho
da integração nas políticas em foco e como ocorreu o processo implementação, quais os
possíveis fatores envolvidos nesse processo e seus resultados.

2. 3. Intersetorialidade e integração nas políticas públicas
Os problemas sociais são complexos e multidimensionais, consequentemente, seu
enfrentamento necessita de arranjos complexos, que considerem as dimensões envolvidas
e consigam atuar considerando essas especificidades. . Nesse sentido, a intersetorialidade
de políticas públicas tem sido cada vez mais discutida e considerada nos estudos e na
formulação de políticas como uma possível resposta e abordagem da complexidade e
muldimensionalidade dos problemas sociais que são objeto de intervenção.

O contexto em que se emergem as discussões sobre intersetorialidade é em um cenário no
qual:
[...]os sistemas técnicos especializados e as estruturas fortemente
hierarquizadas e verticais são confrontados com novos objetivos e
demandas políticas e sociais, novas temáticas e problemas de novos
segmentos da população, que exigem uma remodelagem das velhas
estruturas organizacionais e novas respostas, das quais a intersetorialidade
é apenas uma das alternativas possíveis. (BRONZO, 2007, p. 1)

Intersetorialidade ou transetorialidade é um conceito nas organizações e políticas públicas,
derivado das discussões da transdisciplinaridade no campo do conhecimento científico. De
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acordo com essas discussões, as disciplinas nasceram sob o paradigma da disjunção e da
redução, e, por consequência, acabaram como clausuras setoriais, fechadas em seus
próprios saberes, linguagens e corporações. (INOJOSA, 2001)

No âmbito acadêmico, há uma compreensão de que é preciso superar a fragmentação do
conhecimento, uma vez que as disciplinas tratadas de forma setorializada não tem a
capacidade de encampar a diversidade e complexidade da realidade, em outras palavras,
não conseguem isoladamente captar o que está tecido em conjunto. Nesse sentido, existe
um movimento que defende a abertura ou até mesmo o rompimento das clausuras setoriais
de forma a criar conhecimentos articulados. (INOJOSA, 2001)

Esse novo paradigma, que compreende que disciplinas setorializadas não dão conta da
complexidade da vida, que está tecida em conjunto.. Na literatura, intersetorilidade e
transetorialidade podem ser encontradas com o mesmo sentido, qual seja: “a articulação de
saberes e experiências para a solução sinérgica de problemas complexos.” (INOJOSA,
2001, p. 103)

De acordo com Cunnil-Grau (2005), a intersetorialidade se refere às relações entre setores e
abrange o estudo das diferentes modalidades de associação público-privada. No que se
refere à intersetorialidade relacionada à integração entre distintos setores governamentais, o
conceito se fundamenta não apenas na melhoria do desempenho na provisão de serviços
públicos, mas na busca de soluções para os problemas que se procura enfrentar. Dessa
forma, entende-se que se o problema é multicausal, a integração setorial pode melhorar a
sua abordagem integral. Isso significa que a busca da abordagem integral de um
determinado problema ou situação social coloca em centro a questão da relação entre
diferentes setores governamentais. (CUNNIL-GRAU, 2005)

A noção de intersetorialidade está relacionada à integração entre setores. Entretanto, o
conceito implica que diversos setores governamentais não só entreguem a um mesmo
público específico os serviços que são próprios de cada um, mas que de maneira articulada
atendam as necessidades sociais ou previnam problemas que possuem complexidades
diversas e causas relacionadas às suas origens. (CUNNIL-GRAU, 2005)

Nessa

perspectiva,

remete

à

integração

de

diversos

setores,

principalmente

governamentais, com o objetivo de solucionar problemas sociais complexos, cuja
característica fundamental é a sua multicausalidade. Implica, também, relações de
colaboração, claramente não-hierárquicas e não contratuais. (CUNNIL-GRAU, 2005)
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De acordo com Inojosa (2001) “a vida em sociedade é a expressão do axioma de que a vida
está tecida em conjunto” (INOJOSA, 2001,p.103). Entretanto, o aparato governamental
reflete o isolamento das disciplinas em clausuras setorias, uma vez que é divido por
conhecimentos, saberes e corporações. Ainda, o aparato governamental é baseado na
hierarquia verticalizada, piramidal, em que os processos perpassam os diversos escalões,
mas as diretrizes e definições são estabelecidas apenas no topo, não na base. Além desses
dois fatores, existe ainda o loteamento político-partidário que ocorre com o aparato
governamental, o qual consiste na distribuição de cada um dos setores, a cada nova gestão,
para os partidos e grupos de apoio. (INOJOSA, 2001)

Todos esses fatores fazem com que a estrutura governamental adote uma lógica de
competição. Ao invés de possuir uma lógica cooperativa, com a finalidade de proporcionar
qualidade de vida para as pessoas, os setores refletem a lógica de competição entre os
grupos de interesse e facções. Essa competição se evidencia, principalmente, no momento
de divisão do orçamento, quando cada pasta disputa para conseguir maiores recursos para
si. Isso traz como consequência o provimento de itens isolados por parte do Estado a partir
de uma leitura miópe do conceito de universalização, ou seja, sem considerar os grupos
populacionais de acordo com as vulnerabilidades e oportunidades que os identificam. Dessa
forma, cada setor do aparato governamental se fecha em si mesmo, apenas se
preocupando com sua temática e seus produtos de forma isolada. (INOJOSA, 2001).

Nesse contexto, é difícil encontrar, nos diferentes níveis de governo, a adoção da prática de
avaliação de resultados. O que acontece frequentemente é a avaliação dos produtos
oferecidos: quantas cestas básicas foram oferecidas, quantas consultas médicas realizadas,
mas não há um questionamento sobre o impacto que esses produtos geram na vida das
pessoas que os receberam. Os setores oferecem os seus produtos isoladamente e atingem
as pessoas e as famílias de uma forma meio desconjuntada. Não são necessariamanee as
mesmas famílias que recebem os produtos de forma integrada ou continuada. Por
consequência dessa atuação, não é possível superar a exclusão social nem promover o
desenvolvimento social efetivamente. (INOJOSA, 2001)
Para superar essa situação e conseguir alcançar a intersetorialidade, ou seja, “a articulação
de saberes e experiências com vistas ao planejamento, para a realização e avaliação de
políticas, programas e projetos, com o objetivo de alcançar resultados sinérgicos em
situações complexas” (INOJOSA, 2001, p. 105), é necessário criar uma nova dinâmica de
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funcionamento do aparato governamental, baseada nos territórios e faixas populacionais.
(INOJOSA, 2001)
Duas coisas são fundamentais sobre a formulação, a realização e a
avaliação de políticas, programas e projetos intersetoriais:
(i) a focalização, com base regional, em segmentos da população; e
(ii) a preocupação com resultados e impactos. (INOJOSA, 2001, p. 105)

Trabalhar intersetorialmente significa mais do que somente justapor projetos que serão
formulados e realizados setorialmente. De acordo com Inojosa (2001), a intersetorialidade
seria conseguir montar um quebra cabeças que se refere a um foco em relações às políticas
governamentais. Para isso, quatro aspectos devem ser discutidos: a mudança de
paradigma; projeto político transformador; planejamento e avaliação participativos e com
base regional; e atuação em rede de compromisso social. (INOJOSA, 2001)

Para promover a intersetorialidade no aparato governamental, aspecto primordial seria a
mudança de paradigma, assim como no campo das disciplinas. É preciso que seja adotada
uma nova postura diante dos problemas que a organização pública deve enfrentar na
sociedade, uma reforma do pensamento, para superar a separação, o isolamento e a
disjunção e partir para o paradigma da compreensão da diversidade, com foco na
complexidade. (INOJOSA, 2001)

Fundamental para a mudança de paradigma é o foco na comunicação. O que tem sido
discutido pelos estudiosos do tema da intersetorialidade é que essa não se trata de
desprezar os saberes e provimento de itens, pois é assim que o Estado sabe operar. Antes,
a intersetorialidade se trata de promover uma comunicação verdadeira entre os setores,
pensando em como planejar e entregar as políticas públicas de forma diferente para os
cidadãos, pensando nas singularidades dos grupos populacionais e não tratando a todos de
forma homogenia. (INJOSA, 2011)

O segundo aspecto consiste no projeto político para as políticas públicas. A estrutura do
aparato governamental, caracterizada como piramidal, fatiada e loteada entre os partidos e
grupo de interesse, contribui para a execução de políticas assistencialistas, que buscam
sanar problemas específicos, mas não promover a transformação da sociedade a partir do
desenvolvimento social. A intersetorialidade aplicada às políticas públicas tem como
finalidade contribuir para uma repartição mais equânime das riquezas existentes na
sociedade de modo a reverter a exclusão social, trazendo resultados transformadores para a
sociedade. (INOJOSA, 2001)
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O terceiro aspecto está relacionado a organização interna do governo. A realidade atual de
planejamento governamental é a reunião de um grupo de pessoas em um determinado
período do ano para examinar o velho orçamento e adaptá-lo para os anos posteriores. O
orçamento determina o planejamento e não há participação da sociedade na definição de
quais serão as prioridades de governo. A perspectiva intersetorial adota uma lógica diferente
de planejamento, um planejamento participativo e com base regional, que se inicia com um
diagnóstico da situação, passa por escolhas estratégicas e faz acordos. Dessa forma, busca
trazer novos atores, agregando os enfoques dos segmentos populacionais e das regiões.

Por fim, o quarto aspecto está relacionado a uma nova organização para superar a estrutura
piramidal, hierárquica e fatiada do aparato governamental. De acordo com Inojosa:
Se for acolhido um novo paradigma, uma outra perspectiva de política
públicas, com o banimento do assistencialismo e a adoção do planejamento
como processo participativo, ficará de fato intolerável o modelo piramidal e
setorializado do aparato do Estado, que já se mostra insustentável, dada a
sua incapacidade de promover mudanças substantivas. Então, torna-se
indispensável que tal modelo seja reexaminado. (INOJOSA, 2001, p. 107)

Dessa forma, Inojosa (2001) ressalta a importância de se trabalhar com a ideia de redes,
agregando novos atores. Nesse sentido, a atuação em rede de compromisso social pode ser
uma parte dessa solução. A rede de compromisso social abre espaço para que atores tanto
ligados ao aparato governamental como independentes se mobilizem para trabalharem
juntos na solução de determinado problema da sociedade. Isso significaria que o Estado iria
se abrindo para a sociedade e rompendo com a lógica setorial, com o foco na solução dos
problemas sociais. (INOJOSA, 2001)

Um último ponto abordado por Inojosa (2001),é a importância de uma liderança nesse
processo de mudança de paradigma para a atuação em rede, com planejamento e ações
articulados. Entretanto, a autora ressalta a dificuldade de se conseguir esse apoio da
liderança, uma vez que elas também continuam muito setorializadas, tanto nas estruturas
governamentais como nas não governamentais. É preciso que as lideranças possuam uma
visão ampla para que as ações possam ser coordenadas de forma articulada e intersetorial.
(INOJOSA, 2001)

De acordo com Cunnil-Grau (2005), a reflexão sobre intersetorialidade se baseia em duas
premissas principais, uma delas relacionada ao aspecto político e a outra ao aspecto
técnico.
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A primeira premissa consiste em que a integração entre setores possibilita a busca de
soluções integrais. Essa premissa atribui um fundamento expressamente político à
intersetorialidade e supõe que todas as políticas públicas que perseguem abordagens
integrais aos problemas sociais devem ser planejadas ou executadas intersetorialmente. A
segunda premissa é que a integração dos setores permite a complementariedade das
diferenças entre eles de forma a aumentar a eficácia para resolver problemas sociais. Essa
premissa remete-se a um fundamento técnico da intersetorialidade, que consiste na ideia de
que esta cria melhoras soluções, em comparação com a setorialidade, porque permite o
compartilhamento de recursos (conhecimento, experiência, meios de influencia, recursos
econômicos, etc.) que são próprios de cada setor. (CUNNIL-GRAU, 2005)

Na discussão a respeito da intersetorialiade, é importante destacar a diferença entre
intersetorialidade e transversalidade. De acordo com Serra (2005 apud TEIXEIRA, 2002), a
transversalidade não tem o objetivo de substituir as estruturas setoriais existentes, ainda
que pressuponha a introdução de novos pontos de vista, novas linhas de trabalho e de
objetivos em diversos setores. Consiste num instrumento intraorganizacional, cujas áreas de
trabalho não afetam a gestão nem a produção, apenas o desenho dos objetivos, do
planejamento e da avaliação de políticas. A especificidade da transversalidade está na
introdução de novos assuntos, geralmente associados com a proteção de direitos, que não
podem ser atribuídos verticalmente e que também não correspondem a objetivos
específicos de um setor, mas que se deseja que seja assumido por todos. A
transversalidade não assume um caráter interorganizacional, enquanto a intersetorialidade
sim. (SERRA, 2005 apud TEIXEIRA, 2002)

Cabe também destacar que a intersetorialidade não se resume apenas em coordenação
interinstitucional. De acordo com Cunnil- Grau (2005), é fato que a coordenação sempre se
requer para assegurar que as diversas organizações e setores encarregados de
implementar uma política não produzam redundâncias ou inconsistências. Porém, a
coordenação em si mesma não se traduz em integração, a não ser que se adote um
significado muito ampliado. Em termos gerais, a coordenação, ainda que seja necessária
para o alcance da integração, nem sempre a asseguraria. A abordagem da intersetorialidade
implica um grau de intensidade de relação entre setores mais alto do que o da coordenação.
A distinção entre diferentes tipos de colaboração é consistente com a ideia emergente na
literatura de que as estratégias colaborativas requerem estar alinhadas aos propósitos
específicos que perseguem. Isso significa que podem existir diferentes graus de relação
entre os setores governamentais, de acordo com os propósitos das políticas sociais.
(CUNNIL-GRAU, 2005)

40

O alcance de maior efetividade nas políticas sociais exige enfoques de integração e,
portanto, de uma gestão intersetorial concebida como algo mais que uma coordenação ou
simples conexão ou agregação de setores governamentais entre si, e desses com outros
setores. O sucesso de uma política social no enfrentamento integral de um assunto social
está diretamente relacionado com a intensidade da intersetorialidade que essa política
assume. (CUNNIL-GRAU, 2005)

A ideia emergente da literatura é de que as estratégias colaborativas requerem estar
alinhadas aos propósitos específicos que perseguem as políticas ou programas sociais. Isso
significa que podem existir diferentes graus de relação entre os setores governamentais, de
acordo com os propósitos das políticas sociais. Ao mesmo tempo, significa que sempre que
se pretende utilizar uma abordagem integral de um problema social, a integração entre
setores, ou seja, uma intersetorialidade de alta intensidade, emerge como assunto a ser
construído. (CUNNIL-GRAU 2005)

Cunnil-Grau (2005) levanta a hipótese de que a intensidade da intersetorialidade depende
da medida em que o modelo que a fundamenta considere a inclusão no ciclo de políticas
públicas e a parceria entre os setores envolvidos. Segundo os autores, existe inclusão
quando os níveis governamentais intervêm desde o planejamento até a avaliação das
ações. Nesse sentido, o planejamento conjunto, uma lógica integradora que permeie os
sistemas de avalição de desempenho a partir de objetivos compartilhados e claramente
identificados, se traduziria propriamente na inclusão do ciclo de políticas. Uma política teria
um intersetorialidade de alta intensidade quando todas as fases do ciclo de políticas
públicas deixassem de ser setoriais e passassem a ser realizadas intersetorialmente. Assim,
quando percebemos a inclusão, estaríamos constatando tanto um resultado da
intersetorialidade como uma causa dela. (CUNNIEL-GRAU, 2005)

Por outro lado, Cunnil-Grau (2005) considera que existe parceria quando os setores e níveis
governamentais compartilham recursos, responsabilidades e ações. Isso pode se expressar
em um compromisso com a execução de ações em função de um mesmo objetivo ou
simplesmente na normalização de certos processos de modo a prever e uniformizar a sua
realização. Ainda assim, o caso de maior integração na fase de execução das ações estaria
dado pela existência de recursos compartilhados e sistemas unificados de informação.
Nesse último caso, a integração expressaria propriamente numa “parceria”. Por tanto, a
intersetorialidade de alta intensidade emerge basicamente quando há parceria e inclusão ou
seja, quando a intersetorialidade inclui os processos de formação e execução das políticas.

41

A sua expressão é a integração do trabalho de diversos setores na procura da solução de
um problema, trabalhando juntos para produzir soluções conjuntas. (CUNNIL-GRAU, 2005)

No sentido oposto, tem-se a intersetorialidade de baixa intensidade, que é evidenciada
quando os setores envolvidos não intervêm no desenho e no planejamento da política
pública ou quando a parceria só se expressa na execução de determinadas ações. Também
existiria intersetorialidade de baixa intensidade quando há inclusão no desenho da política,
porém não há parceria na execução, e vice-versa. (CUNNIL-GRAU, 2005)

Cabe destacar, porém, que nem sempre se requer a intersetorialidade. Um fator crucial para
discernir a respeito, é o grau de controle ou influencia de cada setor governamental tem
sobre um objetivo ou resultado previsto. Se apenas um setor exerce o controle completo ou
quase completo sobre uma questão, a ação monosetorial pode ser a adequada,
principalmente porque a ação intersetorial é custosa. Já quando vários setores compartilham
o controle sobre uma questão, ou quando um setor deseja influir sobre um objetivo sobre o
qual tem menos controle, a ação intersetorial poder ser a mais apropriada. Além disso, a
necessidade da intersetorialidade, entendida como integração entre setores, estaria
associada com a complexidade dos propósitos perseguidos e com a medida em que se
busca promover transformações profundas no comportamento humano. (CUNNIL-GRAU,
2005)

De acordo com Magalhães (2004), existem dois perfis de intersetorialidade: a
intersetorialidade ampla e a intersetorialidade restrita. A intersetorialidade ampla apresenta
um perfil muito extenso, e busca envolver praticamente todos os aspectos de política social
e urbana no enfrentamento de problemas multidimensionais, porém limitando a abrangência
geográfica, uma vez que adota nas áreas delimitadas uma transformação radical na gestão
pública para possibilitar as ações intersetoriais. Nesse sentido, para implementar a
intersetorialidade ampla, exige-se grandes recursos políticos, administrativos e financeiros.
Como consequência da complexidade e dos altos custos para a promoção de políticas
intersetorias amplas, tem-se a baixa cobertura das políticas que atuam nessa perspectiva.
(MAGALHÃES, 2004)

A partir dos elevados custos que envolvem a intersetorialidade ampla e da consequente
baixa cobertura, Magalhães (2004) discute a perspectiva da intersetorialidade restrita. A
intersetorialidade restita consiste na opção pelo desenvolvimento de programas que
atendem um número maior de pessoas em poucas das suas dimensões de vulnerabilidade.
A estratégia adotada nessa perspectiva é a implementação de ações intersetorias
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escolhidas estrategicamente e baseadas em situações específicas em função de dinâmicas
de inclusão com potencial de provocar consequências multissetoriais. A intersetorialidade
restrita também requer apoios políticos, administrativos e financeiros importantes, mas
significativamente menos vultuosos do que uma estratégia de intersetorialidade ampla e
simultânea. A perspectiva restrita procura se basear em diagnósticos específicos e mais
realistas e utiliza da adoção de procedimentos gradualistas ao invés de provocar rupturas
mais radicais. (MAGALHÃES, 2004)

A noção de integração de políticas públicas é discutida academicamente no âmbito da
intersetorialidade. Entretanto, a integração de que se tratam os casos a serem analisados
por esse trabalho não contempla a integração entre setores governamentais, logo, não se
trata de intersetorialidade, nem na sua forma restrita.

É possível, porém, compreender a integração de políticas públicas de um mesmo setor
como uma opção análoga a da intersetorialidade restrita proposta por Magalhães (2004). A
opção pela integração monosetorial é uma alternativa encontrada por agentes públicos
diante dos elevados custos políticos, financeiros e administrativos da intersetorialidade
ampla. Busca-se na integração das políticas públicas atingir um grande número de pessoas
em algumas das suas dimensões de vulnerabilidade, sem contemplar diversos setores, mas
buscando a maior efetividade das políticas de um mesmo setor.

Apresentados os desenvovimentos e referências teóricas e conceituais pertnentes à
abordagem pretendida neste trabalho, o capítulo seguinte traz um breve panorama das
políticas de mercado de trabalho no país.
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3. AS POLÍTICAS DE MERCADO DE TRABALHO NO CONTEXTO CONTEMPORÂNEO
NO BRASIL
Tendo em vista situar em um contexto mais amplo os casos em foco, dos modelos de
atendimento das políticas de trabalho e integração dos estados de Minas Gerais e da Bahia,
o presente capítulo realiza uma breve revisão das políticas de mercado de trabalho federais
implementadas nas últimas décadas.

De acordo com Moretto (2007), políticas de mercado de trabalho consistem naquelas que
atuam diretamente sobre a oferta de mão de obra ou sobre o nível de emprego e possuem o
objetivo de facilitar o funcionamento do mercado, garantir subsídios que protejam o
trabalhador no caso de desemprego e auxiliá-lo a ocupar uma nova posição. Políticas de
emprego e de mercado de trabalho se diferem, sendo que as políticas de emprego são mais
amplas, e englobam a utilização de instrumentos macroeconômicos e mudanças na
legislação trabalhista. Isto posto, tem-se que as políticas de mercado de trabalho estão
subordinadas as de emprego, uma vez que elas colaboram para alcançar a redução nas
taxas de desemprego, mas tem os seus resultados limitados pelo nível de atividade na
economia. (MORETTO, 2007).

As políticas de mercado de trabalho podem ser classificadas como políticas passivas e
ativas. As políticas passivas englobam ações que pretendem amenizar a condição de
desempregado, como transferência monetária aos trabalhadores desempregados ou
aposentadoria precoce. Já as políticas ativas englobam ações que tendem a elevar o nível
de emprego, geralmente atuando sobre o contingente de trabalhadores, como a qualificação
profissional,

intermediação

de

mão

de

obra

e

apoio

aos

micro

e

pequenos

empreendimentos. (ANDRADE, 2010)

No Brasil, pode-se afirmar que as primeiras políticas de mercado de trabalho foram
implementadas recentemente, na década de 1960, embora as economias desenvolvidas já
estivessem estruturando sistemas públicos de emprego desde o fim da II Guerra Mundial.
Os programas existentes nesse período se voltavam à indenização do trabalhador demitido
ou à formação de patrimônio Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS)/Programa de
Integração Social (PIS)/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).
Não era possível falar de um sistema público de emprego no país, uma vez que nessas
iniciativas não havia a perspectiva de atuar no sentido da reincorporação do trabalhador ao
emprego. (CARDOSO JR. ET AL, 2006).
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Foi em 1975, com a criação do Sistema Nacional de Emprego – o SINE que começou a ser
idealizado no Brasil um formato de políticas de mercado de trabalho que integra serviços de
recolocação e proteção ao desempregado. O Sistema Nacional de Emprego foi criado por
influência das recomendações da Convenção n° 88 da Organização Internacional do
Trabalho (OIT) , e foi definido que as suas ações seriam feitas por meio de parcerias com os
governos estaduais e pelo estabelecimento de uma rede de postos de atendimento. Essa
descentralização acabou gerando resultados heterogêneos nos estados, sendo que a falta
de uma fonte de financiamento estável prejudicou sua atuação, de modo que somente a
política de intermediação de mão de obra se consolidou. (ANDRADE, 2014)

O sistema vislumbrou um período inicial de expansão de 1975 a 1982, seguido por um
período marcado por ambiguidades e inconstâncias políticas (1983 a 1993), o que provocou
a desarticulação das ações do SINE, uma redução significativa no número de trabalhadores
colocados no mercado de trabalho, a desestruturação das equipes técnicas e a perda de
boa parte do conhecimento e experiência adquiridos. (CARDOSO JR. ET AL, 2006).

O fato de não se ter uma base de financiamento consolidada se configurou como um
entrave fundamental para a implantação de um programa seguro-desemprego e um sistema
público de emprego consistentes. As políticas de mercado de trabalho dos anos 1960 e
1970 se configuravam mais como uma indenização ao trabalhador demitido do que como
uma política de proteção efetiva ao trabalhador. Essa situação perdurou enquanto
predominaram no país altas taxa de crescimento e baixas taxas de desemprego aberto,
cenário que se alterou significativamente a partir da crise de 1980. No início da referida
década , a realidade do mercado de trabalho passou a ser marcada por crescimento da taxa
de desemprego, junto à estagnação do emprego formal e o alargamento das ocupações
informais como fonte de absorção de mão-de-obra (CARDOSO JR. ET AL, 2006). A crise da
dívida e a falência das finanças públicas minaram a capacidade de investimento do Estado
e, portanto, de promoção do crescimento. Tais transformações aconteceram sem que o país
contasse com instrumentos consolidados de proteção aos desempregados. (CARDOSO JR.
ET AL, 2006, p.10)

Com a redemocratização política do país, a atenuação da crise de 1980 e a influência das
determinações da Convenção nº 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), o
governo brasileiro criou em 1986 o Seguro-Desemprego, através do Decreto-Lei no
2.284/1986, como parte do plano cruzado. A regulamentação previa a assistência
temporária para trabalhadores desempregados em virtude de dispensa sem justa causa.
Além disso, o decreto define a responsabilidade das agências do SINE de ofertar
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intermediação de mão-de-obra e cursos de qualificação profissional para o público do
seguro desemprego no intuito de buscar a recolocação desses no mercado de trabalho.
Têm-se, então, a primeira iniciativa no sentido de articular várias políticas de mercado de
trabalho para promover a reinserção do trabalhador e o primeiro passo no sentido de
consolidação de um Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda no país. Contudo, na
prática, as agências do SINE e o seguro desemprego atuavam de forma paralela, sem que
houvesse efetivamente uma integração das políticas. (CARDOSO JR. ET AL, 2006).

No contexto da década de 1980, com suas altas taxas de desemprego, era preciso que
fosse estabelecida alguma forma de proteção ao trabalhador. Foi nesse sentido que o
Seguro Desemprego foi instituído. Entretanto, por não existir uma fonte de recursos sólida
para o financiamento da política, a cobertura do seguro desemprego incialmente era muito
limitada e seus critérios de habilitação extremamente restritivos. O trabalhador deveria estar
no mercado formal pelo menos nos últimos seis meses e ter contribuído com a previdência
36 meses nos últimos quatro anos para ter direito ao benefício. Ademais, o tempo máximo
de duração do auxílio financeiro era de quatro meses e havia um período de carência de 18
meses para requisitar um novo seguro. Tais critérios barravam justamente o público que
mais necessitava do benefício do seguro. Assim sendo, o alcance das políticas de mercado
de trabalho foi limitado até o início da década de 1990. (ANDRADE, 2010)

Com a Constituição de 1988, a definição de fontes financiadoras para as políticas se
consolidou. Nas Disposições Constitucionais Gerais, o artigo 239 possibilitou dar um formato
mais acabado às iniciativas existentes, estabelecendo o PIS e o Pasep como lastro para as
políticas dessa área e criando as bases para a organização do SPETR tal como hoje
existente. (CARDOSO JR. ET AL, 2006, p.12)

A Lei nº 7.998/90 trouxe significativos avanços para as políticas de mercado de trabalho e o
desenvolvimento de um Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Criou o Fundo de
Amparo ao Trabalhador, o FAT e o Conselho Deliberativo do FAT, o CODEFAT. De acordo
com o Ministério do Trabalho e Emprego, o FAT é um fundo especial, de natureza contábilfinanceira, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, destinado ao custeio do
Programa do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e ao financiamento de Programas de
Desenvolvimento Econômico. Por conseguinte, o faturamento das empresas consagrava-se
como a principal base de incidência do fundo.

Ademais, a Lei nº 7.998/90 assumiu uma nova concepção do seguro desemprego, na
medida em que incorporou à política os serviços de intermediação de mão-de-obra e de

46

qualificação profissional, nos moldes dos sistemas adotados pelos países desenvolvidos. À
vista disso, a articulação entre as políticas de auxílio financeiro e de requalificação do
trabalhador e reinserção no mercado de trabalho se fortificou. Pode-se afirmar, dessa forma,
que a CF de 1988 estabeleceu as bases para a organização de um efetivo programa de
amparo ao trabalhador desempregado.

Com a instituição do FAT, passou-se a incrementar as políticas de mercado de trabalho no
país. Permitiu-se, com isso, a alocação de recursos do FAT para programas de qualificação
profissional que eram destinados aos trabalhadores em geral, e não apenas àqueles que
requeriam o seguro-desemprego. Nesse mesmo sentido, a Lei 8.352/91 determinou que as
disponibilidades financeiras do FAT poderiam ser aplicadas em depósitos especiais
remunerados, a cargo das instituições financeiras oficiais federais.

Tais depósitos possibilitaram a implementação de novas políticas, dessa vez voltadas não
só para a geração de emprego , mas também para a geração de renda para além do setor
formal. A partir desses depósitos especiais, o Codefat instituiu os Programas de Geração de
Emprego e Renda (Proger), que passaram a ser implementados em 1995 com a finalidade
de oferecer alternativas de geração de emprego e renda através de estímulos à capacidade
empreendedora e à busca de empreendimentos autossustentáveis. (CARDOSO JR. ET AL,
2006). O quadro abaixo sintetiza as principais políticas de trabalho, emprego e renda, de
acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea (2005):
Quadro 3 – Principais políticas federais de Emprego, Trabalho e Renda operantes no Brail
até 2014 (continua)
NOME
Abono salarial

Intermediação de mão-de-obra

DESCRIÇÃO
Benefício no valor de um
salário mínimo anual,
assegurado aos empregados
que percebem até dois salários
mínimos de remuneração
mensal, desde que cadastrados
há cinco anos ou mais no
PIS/PASEP e tenham
trabalhado pelo menos trinta
dias em um emprego formal, no
ano anterior.
Captação de vagas nas
empresas e encaminhamento
de trabalhadores em busca de
emprego

ANO DE INÍCIO
1989 (1970 para contas
individuais)

1977
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Quadro 3 – Principais políticas federais de Emprego, Trabalho e Renda operantes até 2014
(continuação)
NOME
Seguro-desemprego

DESCRIÇÃO
Assistência financeira
temporária ao trabalhador
desempregado, em virtude de
dispensa sem justa causa.
Concedido em parcelas
mensais, que variam de três a
cinco, dependendo do número
de meses trabalhando nos
últimos 36 meses, para um
período aquisitivo de 16 meses,
ou seja: - três parcelas, se
trabalhou pelo menos seis dos
últimos 36 meses; - quatro
parcelas, se trabalhou pelo
menos doze dos últimos 36
meses; - cinco parcelas, se
trabalhou pelo menos 24 dos
últimos 36 meses.
Qualificação profissional
Oferta de cursos de
qualificação profissional para
trabalhadores desempregados
ou em risco de desemprego e
microempreendedores
Geração de emprego e renda
Concessão de crédito produtivo
assistido a micro e pequenas
empresas, cooperativas e
trabalhadores autônomos
Primeiro emprego para
Promoção do ingresso do
juventude
jovem no mundo do trabalho
por meio de qualificação
profissional, estímulo financeiro
às empresas contratantes,
parcerias para contratação de
aprendizes e apoio à
constituição de
empreendimentos coletivos
pelos jovens
Economia solidária
Apoio à formação e divulgação
de redes de empreendimentos
solidários, pelo fomento direto,
mapeamento das experiências
e constituição de incubadoras
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2005

ANO DE INÍCIO
1986: trabalhador formal
1992: pescador artesanal
2001: trabalhador doméstico
2003: trabalhador resgatado de
situação análoga à escravidão

1995

1995

2003

2003

A despeito dos grandes avanços trazidos pela Constituição de 1988 e da estruturação inicial
do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, as políticas tradicionais do SPETR,
como destaca Cardoso Jr. et al, (2006): “são pouco eficazes para enfrentar essa situação de
heterogeneidade e precariedade do mercado de trabalho nacional, e esse é justamente o
desafio posto para a nova geração de políticas e programas governamentais no campo do
trabalho”. Ainda, o autor destaca que ações de qualificação para o empreendedorismo e as
ações concessão de crédito continuam a parte do SPETR, uma vez que se tratam de
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iniciativas isoladas derivadas da articulação do sistema com outras iniciativas. (CARDOSO
JR. ET AL, 2006).

Nesse sentido, destaca-se a atuação do SINE, que ainda possui uma estrutura frágil, se for
considerado o potencial que esse pode desempenhar. O SINE atinge apenas 1/5 dos
municípios brasileiros, com pouco mais de mil e cem postos de atendimento, sendo menos
da metade deles informatizados. (Moretto, 2007) Dessa forma, pode-se notar que o SINE
pode e deve ser aprimorado, sendo o fortalecimento da integração dos seus serviços com
as demais políticas de mercado de trabalho a principal alternativa para isso. (ANDRADE,
2010)

Devido o caráter tardio do SPETR brasileiro, evidencia-se a baixa integração e participação
social nas políticas de mercado de trabalho, o que compromete a sua eficácia. Outro
problema evidenciado é o caráter imitativo das políticas de mercado de trabalho no país.
Foram importadas as políticas de mercado de trabalho que deram certo em outros países
sem qualquer reflexão crítica e adaptação para o contexto brasileiro. O mercado de trabalho
brasileiro é marcado por grande heterogeneidade e uma parcela significativa da população
economicamente ativa (PEA), 42% segundo o IBGE, ocupa o setor informal da economia.
Dessa forma, as políticas de trabalho e emprego deveriam buscar atender às necessidades
diagnosticadas no próprio país, de acordo com as especificidades de cada região.
(CARDOSO JR. ET AL, 2006).
Para ser mais eficaz, o conjunto de políticas e programas do SPETR
precisam estar mais integrados entre si e melhor sintonizados com um
conjunto de políticas de desenvolvimento socioeconômico que ainda estão
por ser estabelecidas no país, das quais a política de estabilização
monetária deveria ser apenas uma parte.(CARDOSO JR. ET AL, 2006,
p.68)

De acordo com Moretto (2007), desde o início do debate sobre a consolidação de um
sistema público de emprego, surgido na década de 1990, a consolidação do sistema público
de emprego se tornou sinônimo de integração e articulação das várias políticas executadas
no sentido de alcançar o melhor desempenho dessas. (MORETTO, 2007)

No mesmo sentido, Andrade (2010), afirma a importância da integração entre as políticas de
trabalho, emprego e renda, não só internamente, mas também com outros setores, como
assistência social, educação e desenvolvimento econômico:
Destaca-se a necessidade de integração do sistema público de emprego
aos programas sociais e econômicos nos três níveis de governo, assim
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como seu melhor aproveitamento em ações de desenvolvimento a nível
local. Nesse sentido, salienta-se a importância da aproximação do MTE
principalmente com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a
Fome (MDE) e com o Ministério da Educação, dada a natureza de seus
objetivos e funções. Por fim, vários autores advogam a possibilidade de
participação do MTE ou do Codefat (dado seu caráter tripartite e paritário de
representação) nos fóruns do governo que definem as políticas econômicas,
nas agencias de fomento (como no BNDES, para a definição dos usos dos
recursos do FAT) e nos fundos constitucionais. (ANDRADE, 2010, p. 131)

Diante desse diagnóstico, alguns estados brasileiros buscaram conceber modelos que
buscassem a maior eficácia e efetividade da política de trabalho e emprego. Nessa linha,
como posto, este trabalho evidenciará e analisará as iniciativas implementadas por Minas
Gerais e pela Bahia, contrastando as duas perspectivas e destacando os principais avanços,
desafios e dificuldades encontrados na criação e implantação dos modelos.
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4. CONTEXTO, AGENDA E DESENHO DOS MODELOS DE INTEGRAÇÃO NA BAHIA E
EM MINAS GERAIS
Após realizar a revisão de literatura sobre a- análise de políticas públicas, de forma breve,
foram abradadas as políticas públicas de trabalho e emprego com a finalidade de identificar
a sua trajetória nos últimos anos, as principais dificuldades e o que tem sido proposto
academicamente como solução.
Como posto no capítulo introdutório, esse trabalho se propõe a analisar as iniciativas dos
estados da Bahia e de Minas Gerais em propor novas metodologias para a atuação do
Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda, investigando especificamente as novas
metodologias propostas e implementadas pelos estados. Serão estudadas, especificamente,
a Unidade Central SineBahia no caso da Bahia e a Unidade de Atendimento ao
Trabalhador- UAT no caso de Minas Gerais, sob a perspectiva do ciclo de políticas públicas,
com enfoque no desenho e na implementação.
Cabe ressaltar que a criação da nova metodologia nos estados não pode ser considerada
como a criação de uma nova política, uma vez que ainda se restringem a iniciativas pontuais
e não a uma diretriz a ser implementada por todo o estado.
O presente capítulo tem o objetivo de contextualizar as políticas de trabalho, emprego e
renda nos estados da Bahia e de Minas Gerais, descrevendo o processo de formação de
agenda, que culminou na proposta de reformulação da metodologia de funcionamento do
SINE, e o desenho da metodologia pensada para a Bahia e para Minas Gerais, destacando
pontos de convergência e diferença entre as duas experiências.
4.1. O caso da Bahia: formação de agenda e desenho do modelo
As discussões sobre a implementação de um Sistema Público de Emprego, Trabalho e
Renda adaptado ao contexto brasileiro fortaleceram-se nacionalmente entre os anos 2003 e
2005. Nesse período, foram realizados no país dois importantes congressos3 que reuniram
diversas esferas de governo (federal, estaduais e municipais) e sociedade civil (empresários
e trabalhadores) para debater as políticas de trabalho e emprego.

3

De acordo com Moretto (2007): “As discussões sobre a constituição de um sistema público de
emprego foram ampliadas com a realização de um congresso nacional, em 2004, que reuniu
trabalhadores, empresários, representantes dos vários níveis de governo e também das entidades
públicas e privadas que estão ligadas às políticas públicas de emprego. A esse congresso seguiramse cinco congressos regionais e o II Congresso Nacional onde discutiu-se e aprovou-se uma proposta
para a constituição do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ainda em 2005, o Codefat
tomou a primeira iniciativa (Resolução nº 466) para implementar as decisões tomadas no II
Congresso.” (MORETTO, 2007, p. 247)
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“Na prática, em 2004 e 2005, foram realizados congressos (o primeiro
congresso nacional, em seguida um congresso em cada região do país e,
por fim, o segundo congresso nacional), dos quais surgiram diversas
propostas, fruto do consenso dos diferentes atores envolvidos, que
orientaram o MTE quanto à reformulação de seus programas no sentido de
avançar na construção do Sistema Público de Emprego Trabalho e Renda
(SPETR).” (BAHIA, 2014, p. 7)

Uma das principais pautas do II Congresso Nacional de Emprego, Trabalho e Renda,
realizado em agosto de 2005, foi a constituição de um efetivo Sistema Público de Emprego,
Trabalho e Renda no Brasil. Dentre as deliberações, era compreendido que esse sistema
deveria possibilitar maior descentralização das políticas de emprego, trabalho e renda, não
apenas na esfera estadual, mas também municipal (municípios com mais de 300 mil
habitantes), além de contribuir para a integração das ações públicas nos territórios
municipais, estaduais e entre os três entes federados com a criação de mecanismos de
cooperação.
Foi nesse contexto que surgiu na Bahia, no ano de 2007, a proposta de reformulação da
metodologia de funcionamento do SINE no Estado. O diagnóstico que se tinha no estado da
Bahia era de que a intermediação de mão de obra não era uma política central no âmbito
das políticas de trabalho, emprego e renda, e, consequentemente, contava com uma
estrutura reduzida e com um funcionamento mecânico que criava distorções e gerava
ineficiência no processo, de modo que tanto a demanda de empregadores como a de
trabalhadores não eram atendidas de maneira satisfatória. (BAHIA, 2014)
As unidades de atendimento ao trabalhador no estado situavam-se numa estrutura estadual
chamada “Serviço de Atendimento ao Cidadão – SAC”, que se constitui como um modelo de
atendimento através de unidades integradas. Além das políticas de trabalho e emprego, o
SAC ainda oferta diversos outros serviços públicos na mesma unidade. A única unidade
estadual que contava com uma estrutura exclusiva para a oferta de políticas de trabalho,
emprego e renda, era localizada no Centro Administrativo da Bahia.
Em todas as unidades do estado da Bahia, a principal política ofertada até 2007 era o
Seguro Desemprego. As políticas de intermediação de mão de obra e de qualificação
profissional existiam, mas de forma fragmentada e muito incipiente. A população, em geral,
procurava o SINE apenas com o objetivo de buscar o seguro desemprego e o atendimento
ao público nas unidades existentes era muito fragmentado e muito precário. (BAHIA, 2014)
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4.1.2. Formação de agenda
Para compreender como os problemas relacionados às políticas de trabalho e emprego
ganharam a atenção governamental e passaram a integrar a agenda, é necessário
compreender a transição entre governos em 2006 e 2007 na Bahia. Entre 2003 e 2007,
Paulo Ganem Souto, do Partido da Frente Liberal (PFL) – atual DEM- governou o estado.
Nessa época a temática do trabalho estava junto com a assistência social na Secretaria de
Emprego, Trabalho e Assistência Social da Bahia – SETRA – BA. Em 2007, Jacques
Wagner, filiado ao Partido dos Trabalhadores, foi eleito e assumiu o governo do estado.
À época da transição, foi discutida a separação entre as pastas de trabalho e assistência.
Com a criação do Sistema Único de Assistência Social, em 2005 e a realização de duas
importantes conferências de trabalho, emprego e renda no período, havia uma expectativa
da equipe de transição da criação de um Sistema Único de Trabalho. Nesse cenário, a
equipe acreditava que a separação das temáticas seria importante para dar maior
protagonismo às políticas de trabalho, emprego e renda. Dessa forma, trabalho e
assistência social foram separados, e a política de trabalho se uniu com a pasta de
esportes, criando a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes da Bahia – SETREBA em 2007.
A situação das políticas de mercado de trabalho, até 2007, na Bahia era caracterizada pela
descrença dos trabalhadores em relação aos serviços do SINE e, consequentemente, dos
empregadores em relação à qualidade dos trabalhadores encaminhados. Os empregadores
deixavam de cadastrar vagas no programa por não poder contar com um serviço que
fornecesse um suporte adequado. As políticas eram ofertadas de forma fragmentada e a
intermediação de mão de obra e a qualificação profissional eram ainda muito incipientes.
Além

disso,

não

havia

políticas

que

contemplassem

a

parcela

da

População

Economicamente Ativa (PEA) que não compunha o setor formal.
O Secretário nomeado para assumir a SETRE foi Nilton Vasconcelos - filiado ao Partido
Comunista do Brasil- PCdoB - tem um perfil acadêmico com doutorado e trabalhos
acadêmicos sobre politicas de trabalho.4
Ao assumir a SETRE, o Secretário convidou Maria Thereza Andrade para assumir a
Superintendência do Desenvolvimento do Trabalho – SUDET, composta pela Coordenação
4

Graduado em Arquitetura, cursou Mestrado em administração, quando elaborou dissertação sobre a
modificação de relações de trabalho frente a inovações gerenciais, obtendo o título de mestre.
Posteriormente, realizou doutorado também em administração, quando defendeu sua tese que
abordou o processo de elaboração de políticas públicas de emprego. Como se pode perceber, a
trajetória acadêmica do Secretário estava intimamente relacionada à temática do trabalho e emprego.
(http://lattes.cnpq.br/3475073914489019).
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Executiva, Coordenação de Qualificação Profissional, Coordenação das unidades de
atendimento ao Trabalhador, Coordenação de Relações do Trabalho e Documentação,
Coordenação de Intermediação para o Trabalho e Seguro-Desemprego, Coordenação de
Programas e Projetos Especiais e Coordenação de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
A Superintendente havia coordenado a reformulação da metodologia de atendimento no
município de Camaçari, situado na região metropolitana de Salvador, colocando a
intermediação de mão de obra como foco principal da unidade e inserindo nos seus serviços
a oferta do serviço de psicologia, para realizar a pré-seleção dos candidatos às vagas e um
programa de fidelização das empresas. Com essas mudanças, o SINE municipal passou a
se chamar Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM). A mesma equipe
que coordenou a mudança no município de Camaçari foi convidada pelo prefeito de
Salvador a aplicar a metodologia na capital. No município de Salvador os serviços
ampliaram-se para além dos serviços de psicologia. Havia o entendimento de que era
necessário oferecer um retorno ao cidadão sobre o motivo de sua reprovação e cursos
breves de qualificação em áreas básicas exigidas para a contratação em qualquer emprego,
como curso de português e cursos sobre como elaborar um currículo e se portar em uma
entrevista de emprego. O que culminou nesse entendimento foi a observação de que muitos
candidatos eram reprovados nas seleções por apresentarem dificuldades como essas, ou
outras relativas a vícios de linguagem e comportamento no momento da seleção. (BAHIA,
2014)
As experiências dos municípios de Camaçari e Salvador motivaram o Secretário Nilton
Vasconcelos a convidar a Superintendente e toda a equipe que participou com ela das
experiências municipais para compor a SUDET. De acordo com o Entrevistado 1, havia o
desejo por parte do Secretário de que o estado da Bahia reformulasse a metodologia dos
SINES estaduais de modo a ampliar a oferta das políticas de trabalho, emprego e renda e
ofertá-las de maneira integrada.
Dessa maneira, foi criada em 2007 e implementada em 2008 a nova metodologia, que tinha
como um dos principais desafios e objetivos fortalecer a política de intermediação de mão
de obra e integrar a oferta das políticas de trabalho e emprego, de modo a aumentar a sua
efetividade. A proposta era agregar a experiência que a equipe da SUDET havia
experimentado nos municípios de Camaçari e Salvador.
A nova concepção e atuação do SINE na Bahia foram buscadas de forma a
superar as principais dificuldades encontradas nos períodos que
antecederam a nova proposta. Entre os principais problemas destacavamse as dificuldades percebidas pelos trabalhadores demandantes do SINE que encontravam pouca oferta de vagas para a intermediação - e as
dificuldades dos empregadores, uma vez que o número de
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encaminhamentos de candidatos fora do perfil das ofertas de emprego
disponibilizadas era relativamente alto. (BAHIA , 2014, p.19)

A nova metodologia começou a ser implementada em todas as unidades do SINE em
Salvador. Com a concepção do foco na intermediação de mão de obra, o número de vagas
captadas e de colocados no mercado de trabalho aumentou significativamente, o que fez
com que o número de cidadãos a procurar os SINEs nos SACs aumentasse muito.
Entretanto, não havia condições para avançar com as inovações nos SACs, pois o espaço
não

comportava

os

serviços

adicionais

considerados

estratégicos

para

o

bom

funcionamento do SINE (Psicologia, Consultoria, Convocação e Administração de vagas).
De acordo com a Entrevistada 3, até a divulgação dos serviços à época passou a ser
restringida com o objetivo de não atrair um fluxo maior do que a capacidade das unidades
do SAC conseguisse atender.
O grande fluxo de cidadãos à procura de emprego nos SACs chamou à atenção do governo
para a necessidade de criação de um espaço exclusivo para a oferta das políticas de
trabalho, emprego e renda.
A equipe da SUDET e o Secretário Nilton já defendiam a criação de uma Unidade Central ,
que possuísse espaço adequado, com facilidade de acesso e onde fosse possível construir
um fluxo de atendimento com essa integração entre as políticas. O aumento no número de
pessoas a procurar a política de trabalho, emprego e renda nos SACs foi fundamental para
evidenciar a necessidade de criação de um espaço exclusivo para a oferta das políticas de
trabalho. Assim, em 2007, foi aprovada pelo governo estadual a implantação da Unidade
Central do SineBahia, com 1.500 m2. Sua inauguração foi em janeiro de 2008, com espaço
adequado para atender o público a partir de serviços planejados: seguro-desemprego,
intermediação de mão de obra, serviço de psicologia, captação de vagas, qualificação e,
posteriormente, intermediação de autônomos e programa de microcrédito.
É possível observar que a criação da Unidade Central do SineBahia, com uma metodologia
de ampliação e integração das políticas de trabalho e emprego foi possível apenas pela
janela de oportunidade (KINGDON, 1984) que a política encontrou em 2007 no estado da
Bahia.
Conforme o modelo de Kingdon (1984) sobre formação de agenda, pode se considerar que
houve um momento de interação entre o fluxo político, o fluxo de soluções e o fluxo de
problemas, a partir do novo governo. No que se refere ao fluxo político, tem-se a separação
da pasta de trabalho e assistência e a nomeação de um Secretário de Estado que possuía
ampla experiência acadêmica com as políticas de trabalho, emprego e renda e era muito
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engajado nas discussões e debates sobre a temática. No que toca o fluxo de problemas,
além do diagnóstico da realidade precária das políticas de trabalho e emprego no estado,
com a mudança da metodologia o número de cidadãos à procura das políticas de trabalho e
emprego aumentou vertiginosamente, de forma a chamar a atenção para a necessidade da
criação de uma unidade exclusiva para a oferta de políticas de trabalho e emprego. Em
relação ao fluxo de soluções, a equipe técnica que compunha uma das superintendências
da SETRE trazia sua experiência de reformulação da metodologia dos SINEs Municipais de
Camaçari e Salvador.
Cabe ressaltar que os recursos utilizados pela sua implementação foram oriundos
principalmente do Convênio do Sine, com o Ministério do Trabalho e Emprego, e poucos
recursos estaduais foram alocados. Os recursos estaduais foram alocados principalmente
na contratação de novos funcionários para a unidade. Entretanto, no âmbito da SETRE
houve grande priorização, pelo fato de o Secretário e a equipe técnica reconhecerem os
benefícios da integração das políticas de trabalho, emprego e renda para o aumento de sua
eficácia.
Diante disso, a partir de 2008, o Serviço ofertado com a nova metodologia foi concentrada
em uma unidade própria situada em um local central da capital e passou a ser denominado
de SineBahia. Com a criação da marca, novos serviços passaram a ser integrados, como o
serviços de pscicologia, orientação profissional, cálculo trabalhista, consultoria, serviço de
intermediação para trabalhador autônomo (Patra) e serviço de microcrédito (Credibahia).
Dessa maneira, “o sistema ficou robusto, mais complexo e adaptado para as condições
atuais do mercado de trabalho no estado”. (BAHIA, 2014).
Rua (1997) como outros referenciados colocam a importância de se identificar os atores
envolvidos e suas relações no ciclo das políticas públicas. Ainda segundo Rua (1997), a
implementação envolve um conjunto de atores e de relações entre eles, quais sejam: entre
os agentes encarregados de formulação e de implementação; entre os diversos
responsáveis pela implementação; entre gestores e envolvidos.
Os principais atores envolvidos na formulação e desenho da nova metodologia de trabalho
do SineBahia foram: a alta liderança, principalmente o Secretário de Estado da época e a
Superintendente de Desenvolvimento do Trabalho. A equipe de implementadores e os
futuros atendentes da unidade foram atores fundamentais no processo de implementação
da metodologia e sua atuação será abordada no capítulo seguinte.
O Secretário de Estado teve um papel de patrocinador para a formação de agenda e para o
desenvolvimento do projeto que culminaria na Unidade Central SineBahia. Com a sua
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experiência acadêmica na temática de trabalho, emprego e renda e engajamento nos
congressos de discussão da política, o Secretário demonstrava grande afinidade com a
pasta e um desejo genuíno de contribuir para a evolução das políticas de trabalho, emprego
e renda no país. Dessa forma, o Secretário de Estado de Trabalho, Emprego, Renda e
Esportes foi o patrocinador fundamental para que a proposta passasse a integrar a agenda
governamental.
Também a Superintendente de Desenvolvimento de Políticas de Trabalho foi fundamental
para a construção da nova metodologia e a criação do SINEBAHIA, pois como mencionado
havia liderado os processos de criação das unidades de atendimento integrado nos
municípios de Camaçari e de Salvador. A Superintendente foi escolhida criteriosamente pelo
Secretário e trouxe consigo toda a equipe técnica que esteve com ela nas experiências
anteriores que liderou. Com o domínio da metodologia e experiência da implementação e
funcionamento nos municípios de Camaçari e Salvador, a gestora, que foi a escolhida para
liderar o projeto, foi também fundamental para a construção da proposta e para a condução
do processo.
4.1.3. O desenho do modelo
A partir do diagnóstico realizado pela nova equipe em 2007, foi pensada a nova concepção
e forma de atuação do SINE na Bahia, propondo uma solução que oferecesse diversos
serviços públicos na área de emprego e renda de forma integrada e mais adequada para
proporcionar uma melhor atuação do Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda no
estado.
A nova metodologia foi pensada de forma a superar as principais debilidades identificadas
no momento anterior à intervenção, dentre as quais se destacavam a dificuldade dos
trabalhadores em encontrar oferta de vagas para intermediação e a dificuldade dos
empregadores em encontrar no SINE candidatos que se adequem ao perfil da vaga
disponibilizada. (BAHIA, 2014)
Tais dificuldades vinham como consequência da lógica de funcionamento anterior do SINE,
que se restringia ao processo de recepção de vagas das empresas e encaminhamento dos
trabalhadores com o uso de um sistema automático que apenas avalia critérios objetivos.
Dessa maneira, o filtro de seleção estava condicionado apenas ao mecanismo automático
do sistema, acarretando incompatibilidade entre as necessidades dos ofertantes e
demandantes de vagas. Os recorrentes erros ocorridos pelo encaminhamento automático
suscitavam transtornos aos usuários e perda de credibilidade do programa. Até 2007, no

57

momento anterior à implementação da nova metodologia, a estrutura de captação de vagas
era muito incipiente. (BAHIA ,2014)
Como se mostrou na seção anterior, havia problemas em relação aos serviços do SINE.
Essas questões culminavam na redução das possibilidades de geração de renda por parte
dos trabalhadores, seja pela inserção de novos trabalhadores no mercado de trabalho
através do SINE, ou de forma autônoma. Ao mesmo tempo, o processo de fidelização das
empresas que recorrem ao Sistema para a oferta de suas vagas era muito dificultado.
Como posto, uma nova concepção da intermediação de mão de obra foi pensada para
aumentar a efetividade das políticas de trabalho e emprego no estado da Bahia. Essa nova
concepção resultou na implementação de um conjunto de ações estratégicas que
culminaram numa nova metodologia de trabalho. A nova concepção compreendia a
integração de diversas áreas como fundamental para a obtenção de eficiência no principal
objetivo do programa – a intermediação de mão de obra. Entre as ações realizadas,
destacam-se a ampliação de equipe de Captação de Vagas, a contratação de consultores e
divulgação dos serviços e acompanhamento do grau de satisfação das empresas; a criação
do Serviço de Psicologia para realizar a pré-seleção e promover o treinamento das equipes
de Atendimento, Captação e Administração de Vagas. Além da intermediação de mão de
obra, considerada como “carro-chefe” da nova metodologia, havia também a preocupação
em ampliar a oferta de políticas de trabalho para os cidadãos que desejam trabalhar de
forma autônoma. Nesse sentido, alguns anos depois, em 2011, seria incorporado à unidade
o Programa de Apoio ao Trabalhador Autônomo (Patra), criado em 1981 pelo governo
estadual. (BAHIA ,2014).
A nova metodologia discutida em 2007 e que viria a ser implementada em uma nova
unidade, exclusiva para a oferta de políticas de trabalho e emprego, viria junto com uma
nova nomenclatura para o local: Unidade Central SineBahia. A SETRE compreendia que
junto com a melhoria da oferta das políticas deveria ser criada uma nova marca, que
representasse a forma diferenciada de integração e articulação em rede dos serviços, as
estratégias e rotinas de trabalho adotadas, os objetivos esperados, a mudança do perfil e
formação contínua dos funcionários e gestores e a incorporação de novos serviços (BAHIA,
2014). De acordo com a Entrevistada 3, a imagem do SINE com as empresas estaduais
estava muito desgastada. Por essa razão, a criação de uma nova identidade, indicando a
mudança ocorrida nos serviços prestados pelo SINE contribuiria para um dos principais
desafios a ser enfrentados pelo projeto, que seria a mudança da percepção dos
empregadores sobre as políticas de trabalho e emprego ofertadas pelo estado.

58

Com o diagnóstico realizado e com base na experiência que os técnicos que passaram a
compor a Superintendência de Desenvolvimento do Trabalho (SUDET) traziam dos modelos
municipais de Salvador e Camaçari, iniciou-se o planejamento da na nova concepção do
SineBahia, com o desafio de modificar o serviço de intermediação de mão de obra. “O
principal objetivo do SineBahia passou a ser a integração das demandas das empresas (que
tinham vagas de empregos) com a dos trabalhadores (que procuravam trabalho)”.(BAHIA,
2014)
Inicialmente tinha-se, então, o foco no fortalecimento da intermediação de mão de obra. Por
essa razão as principais inovações foram a criação de uma Central de Vagas, que seria a
estrutura responsável pelos processos de captação ativa de vagas, captação passiva de
vagas, administração de vagas e convocação. Para a captação ativa, que consiste na
procura de empregadores por parte do SINE, foi pensada a criação de uma equipe de 3
consultores externos, responsáveis por visitar unidades apresentando a Unidade Central
SineBahia e captando vagas com as empresas. Uma equipe de 12 pessoas iria compor a
captação de vagas, sendo responsáveis pelo processo de captação passiva, ou seja, por
receber ligações de empregadores e atende-los de forma a esclarecer as suas dúvidas e
captar vagas a serem ofertadas na unidade. Outra equipe com 16 pessoas ficaria
responsável pela administração vagas, observando os prazos, entrando em contato com as
empresas para alterá-los ou negociar características das vagas. A equipe responsável pela
administração de vagas seria também responsável pela convocação, processo no qual o
atendente procura no banco de dados do Sistema Mais Emprego (MTE) uma pessoa que se
adeque ao perfil de uma vaga que espontaneamente não estaria sendo preenchida. (BAHIA,
2014)
De acordo com uma a Entrevistada 4, o Serviço de Psicologia foi pensado para melhorar o
aproveitamento das vagas, ou seja, para aumentar o percentual de colocados. Havia um
diagnóstico de que os cidadãos encaminhados para uma vaga de emprego muitas vezes
não tinham um perfil adequado para as vagas oferecidas, o que gerava um desgaste para o
empregador e não resolução do problema do trabalhador, consequentemente, insatisfação
com os serviços prestados pelo SINE. Essa incompatibilidade entre o perfil esperado pelo
empregado e o perfil do trabalhador era consequência das limitações do sistema que
realizava essa análise. Na percepção da Entrevistada 4, os critérios utilizados pelo sistema
para julgar uma pessoa compatível ou não para uma vaga são muito genéricos e pouco
eficientes. Dessa forma, outra inovação a que a nova metodologia se propunha era a
inserção de um processo de pré-seleção a ser realizada na Unidade Central por uma equipe
composta por psicólogos e estudantes de psicologia (estagiários). (BAHIA, 2014)
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Além de realizar a pré-seleção, a equipe de psicólogos era também responsável por dar um
feedback para o trabalhador, apontando quais os pontos ele precisaria melhorar para que
esse conseguisse maiores chances de aprovação em uma oportunidade de emprego. Os
trabalhadores que não conseguissem a vaga para a qual foram encaminhados recebiam
esse feedback e eram encaminhados para cursos de qualificação profissional ofertados pela
própria unidade.
A oferta de pequenos cursos de qualificação em quesitos básicos para a aprovação em
vagas de emprego era também uma concepção da nova metodologia. A partir do
diagnóstico de que muitos trabalhadores não possuíam competências básicas para serem
aprovados em vagas de emprego, ou mesmo para realizarem cursos de Formação Iniciada
ou Continuada (FIC) ou cursos técnicos de qualificação profissional, foram desenvolvidos
pequenos cursos a serem ofertados na Unidade Central em temas como português,
matemática, raciocínio lógico, como elaborar currículo e como se portar em entrevistas.
Conforme já afirmado, desde a concepção da nova metodologia, existia a compreensão de
que as políticas de trabalho emprego e renda deveriam ser integradas e ampliadas para
além do setor formal. Entretanto, a ampliação e integração foram graduais. Em 2008 a
unidade inaugurou com as políticas de intermediação de mão de obra, seguro desemprego,
qualificação profissional e serviço de psicologia. Em 2010, foi incorporado o serviço de
orientação trabalhista e em seguida o Programa de Intermediação para o Trabalhador
Autônomo (Patra), que estava localizado no Centro de Abastecimento do Rio Vermelho, se
juntou ao SineBahia na Unidade Central. Mais recentemente, em 2013, houve a
inauguração do posto do Credibahia na Unidade Central.
A experiência do estado da Bahia não almejou a articulação com outros setores do Estado
para o enfrentamento do desemprego no estado. Dessa forma, não há que se falar em
intersetorialidade no caso analisado.
Bem como define Magalhães (2004), a interetorialidade ampla tem elevados custos
orçamentários, políticos e administrativos, de tal forma que não foi ambicionada pelo estado
da Bahia. Entretanto, podemos perceber que houve uma tentativa análoga a da
intersetoralidade restrita, que é definida por Magalhães (2004) pela decisão por optar por
programas que atendam a muitos cidadãos em poucas de suas dimensões de
vulnerabilidade. A ampliação da oferta de políticas de trabalho, emprego e renda e a sua
integração são passos fundamentais para o aumento da efetividade dessas e para que os
problemas sociais relativos ao desemprego possam ser mitigados.
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Figura 3 – A Integração das Políticas de Trabalho, Emprego e Renda na Unidade Central
SineBahia.

Fonte: Secretaria de Estado de Tabalho, Emprego, Renda e Esportes da Bahia.
A figura 3 ilustra o conceito do funcionamento da Unidade Central como engrenagens, em
que cada setor trabalha interagindo com os demais para a otimização da oferta das políticas
de mercado de trabalho, sendo a central de vagas o coração de todo o funcionamento.
Examina-se, em seguida, a experiência mineira.
4.2. Contexto e Formação de Agenda em Minas Gerais
O contexto das políticas de trabalho e emprego em Minas Gerais não era muito diferente do
contexto encontrado no restante do país. Apesar de haver um aumento no número de
atendimentos e, consequentemente, no número de contemplados pelas políticas de 2006
até 2011, as principais políticas ofertadas nas unidades do SINE em Minas Gerais, o seguro
desemprego, a intermediação de mão de obra e a qualificação profissional, ainda não são
integradas e possuem fragilidades.
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Em relação ao Seguro Desemprego, tem-se a constatação de um aumento substancial de
habilitados nos últimos anos, com os números quase triplicando entre 2007 e 2011. Isso
demonstra uma maior formalização dos trabalhadores e um crescimento estrutural da
própria rede do SINE. Ainda assim, até 2011 existia uma grande parcela de trabalhadores
que não tem acesso ao benefício, como demonstra a tabela abaixo:
Tabela 1 - Beneficiários do Seguro Desemprego e Desligamentos entre 2007 e 2011

Fonte: SIGAE.CAGED. NEGROMONTE (2011)

Em relação à intermediação de mão de obra, também se verificou um crescimento do
número de trabalhadores atendidos nos últimos anos. Entre 2008 e 2011, o número de
inscritos na intermediação de mão de obra passou de 378.953 para 516.092, o número de
vagas captadas se elevou de 126.797 para 171.048. (Dados extraído da Base de Gestão da
IMO do MTE)
Entretanto, o número de trabalhadores colocados no Mercado de Trabalho ainda é muito
baixo. Das vagas captadas, apenas 30% delas são preenchidas. Com relação ao número de
admitidos no CAGED, temos que a participação do SINE nas colocações em Minas Gerais é
de 2,9%. Dessa forma, existe um mau aproveitamento das vagas captadas e uma
contribuição muito pouco significativa do SINE para a colocação de cidadãos no mercado de
trabalho.
Tabela 2 – Vagas Captadas, Colocados e Admtidos no CAGED em Minas Gerais nos anos
de 2011 e 2012

Vagas Captadas
Colocados
Admitidos no CAGED

2011

2012

171.048

212.819

9.513

58.988

2.564.065

2.568.742

Fonte: BGIMO – MTE, CAGED
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Além disso, as políticas de trabalho, emprego e renda em Minas Gerais não comtemplam os
42% da PEA5 (População Economicamente Ativa), estando restritas apenas as políticas
para quem procura relações formais de trabalho.
De acordo com Negromonte (2011), a execução das ações do SPTER em Minas Gerais era,
em alguma medida, problemática. A intermediação de mão de obra era pouco efetiva e o
serviço de habilitação do seguro-desemprego possuía pouca cobertura sobre aqueles que
adquirem o direito e se habilitam a receber o seguro. Além disso, a parcela de trabalhadores
na informalidade no estado girava em torno de 51%, o que implica em um abismo maior
ainda na relação entre segurados e desempregados, se fosse considerada a parcela de
trabalhadores informais desempregados (NEGROMONTE, 2011).
Tinha-se, então, até 2011, que as políticas de trabalho no estado de Minas Gerais eram
ofertadas de forma fragmentada e, consequentemente, eram pouco eficientes. Nesse
contexto

foi criado o Projeto Rede Mineira do Trabalho, que seria o responsável pela

criação de uma Unidade Modelo que ofertaria de maneira integrada de políticas de trabalho,
emprego e renda no estado de Minas Gerais.
4.2.1. Formação de Agenda
Para compreender como as políticas de trabalho, emprego e renda passaram a integrar a
agenda governamental em Minas Geras, é necessário retomar um pouco do histórico de
transformações pelas quais o estado passou.
A partir de 2003, Minas Gerais iniciou uma reforma na sua estrutura administrativa,
denominada de Choque de Gestão, adotando premissas e instrumentos gerencialistas na
linha dos modelo adotado pelos governos conservadores de Tatcher (Reino Unido ) e
Reagan (EUA) no início dos anos 1970. Tal modelo inspirou reformas, como em diversos
países, como o Brasil nos anos 1990, mas passa também a ser objeto de críticas vigorosas
nesse período, especialmente em relação aos seus déficits democráticos e de governança
(CARNEIRO E MENICUCCI, 2011). O Choque de Gestão tinha como objetivo enunciado
reverter os quadros de déficit orçamentários, reorganizar e modernizar o aparato
institucional do Estado, buscando e implementando de novos modelos de gestão.
Em 2007, esse modelo foi revisto sob o mote de Estado para Resultados, que mudou o foco
para as “entregas” feitas à sociedade. O novo modelo propunha o estabelecimento de
prioridades, os projetos estruturadores, que eram considerados fundamentais para o
alcance das metas definidas no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI). Em
5

Atualmente, conforme dados do IBGE (2010), 58% da PEA está em uma relação de trabalho formal
e 42% em uma relação de trabalho informal.
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2011, o foco se alterou novamente, sendo lançada a Gestão para Cidadania (SOUZA,
2011).
Até 2010, a pasta de trabalho fazia parte da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social – SEDESE, junto com a assistência social e direitos humanos. Em 2011, Antônio
Anastasia do Partido Social Democrata Brasileiro- PSDB assumiu o governo estadual com a
proposta de continuidade à gestão anterior, também do PSDB, e de seguir as revisões no
Choque de Gestão. E, como posto, após o Choque de Gestão e o Estado para Resultados,
foi o momento de o estado assumir a Gestão para Cidadania como estratégia.
Com a revisão do PMDI, o estado destaca em seus documentos oficiais a lógica da gestão
em redes na concepção e execução de políticas públicas, considerando como fundamental
as relações intersetoriais entre as secretarias de Estado. Nessa perspectiva, surgiram os
Programas Estruturadores, que representavam um conjunto de projetos e processos das
diversas secretarias que se articulavam sob a lógica de temas e resultados comuns. Eles
eram vinculados às Redes de Desenvolvimento Integrado, que norteavam a estratégia para
o desenvolvimento de Minas Gerais, e contribuíam para o alcance dos objetivos estratégicos
e resultados finalísticos das redes. (SOUZA, 2011)
Ainda em 2010, quando pasta de Trabalho estava situada na SEDESE, junto com as pastas
de Assistência Social e Direitos Humanos, a Subsecretaria de Trabalho, Emprego e Renda –
SUBTER era composta por técnicos que possuíam um grande engajamento acadêmico com
as políticas públicas de trabalho, emprego e renda. Esses técnicos compunham um Grupo
de Estudos que estudavam o tema com a proposta de fazer essa interseção entre o que era
discutido academicamente e a prática no Estado.
De acordo com a Entrevistada 6 os estudos, discussões e produções acadêmicas das
pessoas que compunham esse grupo sempre chegavam à conclusão de que para conseguir
avançar na eficiência das politicas de trabalho era preciso considerar as dimensões do
cidadão que contribuíam para que esse estivesse na situação de desemprego. Dessa forma,
o enfrentamento desse problema exigia a integração de políticas públicas e a ação
intersetorial do poder público. Era preciso associar outros ativos, como a qualificação
profissional ou até mesmo a escolaridade básica para que o cidadão conseguisse a
oportunidade de ascender ao mercado formal. Conforme a Entrevistada 6, foi a partir desses
estudos que os técnicos da SUBTER chegaram à constatação de era preciso criar uma
rede, uma integração dos ativos que iriam chegar ao trabalhador para ele ter maiores
chances de colocação.
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Com as eleições para governador em 2010 e a mudança de governo que aconteceria em
2011, haveria uma oportunidade para a incorporação de novas propostas pelo Governo.
Diante desse cenário, os técnicos da SUBTER se organizaram para escrever um Projeto
que tinha como objetivo central enfrentar as principais dificuldades das políticas de trabalho,
emprego e renda e propor mudanças que a tornassem mais efetiva. O nome que deram a
esse projeto foi Rede Mineira do Trabalho.
Em 2011, no primeiro ano do governo Anastasia, foi criada a Secretaria de Estado de
Trabalho e Emprego de Minas Gerais, responsável exclusivamente pela pasta de trabalho,
com a finalidade de executar as políticas de mercado de trabalho do Sistema Público de
Trabalho, Emprego e Renda Brasileiro. As Leis Delegadas no 179/2011 e no 180/2011
criaram a SETE em janeiro de 2011 com a finalidade de planejar, dirigir, executar, controlar
e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado voltadas ao fomento das políticas públicas de
trabalho e emprego.
A criação de uma Secretaria exclusiva para a pasta de Trabalho e Emprego gera a
expectativa de a política ganhar maior relevância para o Governo e conseguir um maior
poder de agenda.
Contudo, de acordo com o Entrevistado 5 esse não era o caso da criação da SETE. A
Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego não havia sido criada pela percepção do
Governo de que a temática deveria receber uma atenção maior do seu mandato, mas para
que houvesse mais cargos a serem oferecidos para a base aliada que apoiou o Governador
na eleição. Ainda de acordo com o entrevistado, o orçamento definido para a SETE era
muito baixo e pouco significativo para ampliar a atuação do Estado nas políticas públicas de
trabalho, emprego e renda. Entretanto, com a criação da Secretaria surgia a oportunidade
de criação de um Projeto Estratégico do Governo na temática.
Em 2011, quando estava sendo elaborado o PPAG para os anos de 2012 a 2015, um dos
técnicos mais engajados na elaboração do projeto Rede Mineira do Trabalho assumiu o
cargo de Assessor- Chefe de Gestão Estratégica e Inovação da SETE. À época, as
Assessorias de Gestão Estratégica e Inovação eram vinculadas tanto a Secretaria de
Planejamento (SEPLAG) como às Secretarias das quais faziam parte. As Assessorias de
Gestão Estratégica e Inovação- AGEIS eram responsáveis por “lidar com a gestão
estratégica nas Secretarias, cabendo-lhe não só as tarefas de monitoramento do Acordo de
Resultados, mas também o acompanhamento dos processos e projetos estratégicos e
atividades de inovação e modernização institucional” (OLIVEIRA, 2013).
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Foi nesse contexto que o Assessor-Chefe apresentou o RMT para o Secretário de Estado
de Trabalho e Emprego, Carlos Pimenta. O Secretário gostou do projeto apresentado e
solicitou uma reunião com o Secretário do Núcleo Central de Gestão de Projetos e do
desempenho Institucional (NCGERAES), equipe responsável pela Gestão dos Projetos
Estratégicos.
O Assessor-Chefe e outra técnica da SEDESE, também muito engajada na construção do
Rede Mineira, foram apresentar o projeto para o NCGERAES, na tentativa de convencê-los
a incorporá-lo na carteira de Projetos Estratégicos do Governo. O projeto foi apresentado e
sua incorporação à carteira de Projetos Estratégicos foi aceita. Surgiu, então, o Rede
Mineira do Trabalho (RMT), um projeto estratégico que compunha o Programa Estruturador
“Melhor Emprego” e que tinha o propósito de promover a integração das políticas de
trabalho e emprego e de otimizar o atendimento ao trabalhador
Entretanto, de acordo com a Entrevistada 6 apesar do projeto ter sido aprovado, não havia
um patrocínio político que o sustentasse. Ainda de acordo com a entrevistada, era muito
difícil que o projeto adquirisse um patrocínio político, uma vez que a integração das políticas
públicas de trabalho, emprego e renda e estruturação da rede eram muito custosas e seus
resultados seriam de médio e longo prazo. Entretanto ela ressalta que “sem essa integração
dificilmente se tem um resultado perene de médio e longo prazo para as políticas de
trabalho e emprego, as ações de curto prazo tem resultado, mas muito pouco impacto na
vida dos cidadãos”.
É possível perceber que a agenda para a construção da Unidade Modelo foi eminentemente
técnica. O processo de formação de agenda em Minas Gerais foi determinado,
principalmente, pela atuação dos policy entrepreneurs, que de acordo com Kingdom (1984),
são indivíduos que podem estar no governo, ocupando funções burocráticas ou altos
cargos, ou no fora do governo, compondo grupos de interesse, comunidade acadêmica ou a
mídia. São especialistas em um determinado assunto, possuem habilidade para representar
ideias e geralmente são negociadores hábeis que mantêm conexões políticas. Eles estão
dispostos a investir em uma ideia e estão sempre atentos à abertura de janelas para
conseguir “amarrar” os três fluxos e colocar um assunto na agenda. (KINGDON 1984).
Pode-se evidenciar que os técnicos que compunham a SUBTER, ainda na SEDESE e que
ocuparam posições importantes na SETE tiveram esse papel de policy entrepreneurs, com
destaque para o Assessor-Chefe de Gestão Estratégica e Inovação e a técnica que depois
assumiria a Gerência do Projeto RMT.
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Os principais atores envolvidos na formação de agenda e desenho do Rede Mineira do
Trabalho e da Unidade Modelo de Minas Gerais foram o Secretário de Estado de Políticas
de Trabalho e Emprego, Carlos Pimenta e seu sucessor, Zé Silva, o Assessor-Chefe de
Gestão Estratégica e Inovação, a Gerente do Projeto Rede Mineira do Trabalho, os técnicos
que compunham a SETE, a equipe do Projeto RMT, o Secretário de Trabalho e
Desenvolvimento Social, Eduardo Bernis, o Subsecretário de Trabalho e Emprego, Hélio
Rabelo e os atendentes que iriam compor a Unidade Modelo.
A pasta de trabalho sofreu com a mudança de lideranças diversas vezes num curto espaço
de tempo. Em 2011, com o desmembramento da SEDESE e a criação da Secretaria de
Estado de Trabalho e Emprego, assumiu o Secretário Carlos Pimenta, e posteriormente Zé
Silva o substituiu. Em 2013, foi decretado que por conta do contingenciamento que o estado
enfrentava, a SETE iria voltar a se juntar com as pastas de assistência social e direitos
humanos, na SEDESE. O Secretário de Estado da SEDESE em 2013 era o Secretário
Carlos Pimenta, que em 2014 foi substituído pelo Secretário Eduardo Bernis.
De acordo com o Entrevistado 5, o papel de todos esses foi de patrocínio. O mais
importante foi o patrocínio inicial do primeiro Secretário de Estado de Trabalho e Emprego,
pois ele possibilitou a apresentação do Projeto RMT para o Escritório de Prioridades
Estratégicas da SEPLAG e o NCGERAES. Os outros Secretários aprovaram o andamento
do projeto sem colocar grandes empecilhos, mas também sem oferecer grandes apoios. O
Secretário da SEDESE em 2014 foi importante pelo apoio para a inauguração da Unidade.
Como já mencionado, destaca-se no desenho e na formação de agenda a atuação do AGEI
e da técnica que posteriormente assumiu a gerência do RMT, que lideraram o processo de
construção do projeto e de negociações para a sua incorporação na agenda, atuando como
policy entrepreuners (KINGDON, 1984).
4.2.2. O Desenho do Projeto Rede Mineira do Trabalho e da Unidade de Atendimento ao
Trabalhador
4.2.2.1. O Projeto Rede Mineira do Trabalho
O Projeto Rede Mineira do Trabalho compunha a carteira de projetos estratégicos definidos
pelo Governo e tinha como objetivo de longo prazo a criação de uma rede de atores
governamentais e não governamentais no sentido de atuar sobre a melhoria da efetividade
das políticas de trabalho, emprego e renda no estado. A ambição inicial do projeto era a de
integrar os setores dentro da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego – a SETE para,
posteriormente, promover integração entre as Secretarias de Estado que poderiam contribuir
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para a solução do problema e no longo prazo incoporar, também, atores externos ao estado
que tivessem interesse de contribuir com a Política.
Tratava-se de uma proposta de realizar uma intersetorialidade ampla, que de acordo com
Magalhães (2004), como já mencionado consiste na mudança na gestão pública no sentido
de promover a união de diversas pastas para solucionar um problema multidimensional,
através da formulação, implementação e avaliação de políticas públicas de maneira
integrada.
A estrutura do projeto Rede Mineira do Trabalho era composta por dois subprojetos: a
Integração das Políticas Públicas de Trabalho, Emprego e Renda e a Revitalização do
Atendimento ao Trabalhador e Empregador (SOUZA, 2012). O primeiro subprojeto
contemplava o mapeamento das ações relacionadas a temática de emprego e renda no
estado de Minas Gerais (a realização de um diagnóstico e criação de um banco de dados), a
implementação de um Comitê Técnico Gestor (com a participação de atores estaduais que
possuíam afinidade com o tema), a elaboração de um relatório de convergência (apontando
os pontos de convergência das políticas mapeadas) e a integração e coordenação da Rede
Mineira do Trabalho (com a elaboração e assinatura de termos de compromisso pelos
participantes). (ANDRADE, 2014)
O segundo subprojeto contemplava o desenvolvimento de uma metodologia de avaliação e
monitoramento dos resultados do projeto, do desenvolvimento de critérios técnicos para a
abertura, funcionamento e fechamentos dos postos de atendimento, da reformulação dos
termos de parceriaentre estados e municípios (definindo melhores critérios de cooperação e
responsabilidades mais claras para cada ente), da melhoria da qualidade de atendimento
aos usuários (construção de uma nova metodologia de atendimento aos trabalhadores e
empregadores), da ampliação do acesso aos serviços (com o desenvolvimento de um
website que possibilite o acesso online do cidadão aos serviços), da implementação de um
plano de capacitação dos servidores das unidades de atendimento (com a criação de um rol
de cursos e disponibilização em uma plataforma de ensino à distância), do fortalecimento da
participação social por meio de conselhos e comissões e do fortalecimento da imagem da
política de mercado de trabalho em Minas Gerais. (ANDRADE, 2014)
Outros subprojetos foram desenvolvidos ao longo da trajetória do RMT, alguns deles por
inciativa própria e outros em apoio aos diferentes setores da SETE. O quadro abaixo
sintetiza os principais deles.
QUADRO 4 – Principais Subprojetos do Rede Mineira do Trabalho
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SUBPROJETO
Portfólio de Políticas Públicas

Diagnóstico das Unidades de
Atendimento ao Trabalhador

Modelagem de Processos

Sistema de Governança em Rede

Manual de Critérios Técnicos

OBJETIVO

ENTREGAS

Identificar as políticas públicas de
geração de renda no âmbito do
Governo de Minas Gerais para
posteriormente identificar aquelas
que poderiam convergir com
maior facilidade.
Oferecer à secretaria um conjunto
de informações capazes de
subsidiar o planejamento e a
tomada de decisões, para, assim,
aprimorar a capacidade gerencial e
atender da melhor forma possível
os
trabalhadores do Estado de Minas
Gerais.
Criação da Cadeia de Valor da
SETE, mapeamento, análise e
redesenho dos processos de
atendimento das políticas de
trabalho, emprego e renda, com a
criação de uma proposta de
atendimento integrado.

Mapeamento das Políticas Públicas
de geração de renda no PPAG
2012-2015.

Garantir a qualidade do processo
decisório, por meio da
coordenação, participação e
aderência à estratégia.

Garantir que as unidades fossem
abertas em locais que realmente
tivessem a necessidade e
contassem com uma boa
estrutura; que as unidades
prestassem um serviço de
qualidade para o cidadão, sendo
monitoradas por uma série de
metas e indicadores; e que, se elas
não estivessem em condições de
operar, fossem fechadas
Unidade Piloto
Implantar um modelo de
excelência em Minas Gerais, que
será testado por meio do
estabelecimento de uma unidade
piloto
Elaborado a partir de ANDRADE, 2014.

Relatório contendo informações
sobre a caracterização das
unidades, a sua infraestrutura, os
seus custos, seus recursos
humanos, suas políticas públicas e
suas relações institucionais.

Cadeia de Valor da SETE e modelo
de atendimento integrado com
processos mapeados.

Cinco Comitês Temáticos: Comitê
de Gestão Estratégica, Comitê de
Prioridades
de Inovação, Comitê de
Desempenho Institucional, Comitê
de Gestão de Pessoas e Comitê de
Implementação de Políticas
Públicas.
Manual de critérios técnicos para
abertura, funcionamento e
fechamento de Unidades.

Unidade Modelo

O Entrevistado 5 afirma que o projeto já começou com problemas na sua concepção. O
orçamento alocado para a sua execução foi muito menor do que o necessário para a
realização de todo o seu escopo. Como o projeto ainda não tinha uma legitimidade política,
o orçamento inicial designado para o projeto era baixo, mas com perspectivas de
progressão para os anos seguintes como podemos evidenciar abaixo:
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Figura 4 – O Projeto Rede Minera do Trabalho no PPAG 2012-2015, elaboração
2012

Fonte:MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Plano Plurianual de Ação
Governamental 2012 -2015. Belo Horizonte, 2012.

A percepção dos entrevistados em relação à necessidade de intersetorialidade se relaciona
com estudos acadêmicos. Magalhães (2004), afirma que promover uma intersetorialidade
ampla na solução de um problema social, ou seja, partindo do pressuposto de que um
problema social seja multidimensional, reunir todos os setores governamentais que se
relacionam as dimensões do problema para propor uma política que o enfrente
integralmente,

possui

custos

elevados

e

consequentemente,

baixos

cobertura.

(MAGALHÃES, 2004)
Como “são grandes os recursos políticos, administrativos e financeiros necessários para a
implementação da intersetorialidade ampla e simultânea” (MAGALHÃES, 2004), o Projeto
Rede Minera do Trabalho não conseguiu patrocínio proporcional ao seu escopo. Apesar de
ter sido aprovado para compor a carteira de Projetos Estratégicos do estado, o orçamento
aprovado para o Projeto estava muito aquém do necessário para executar as suas ações.
Bem como destaca Inojosa (2001):
“Basta olhar o orçamento do Estado para ver que programas prioritários,
assim definidos pelo próprio governo, não têm acolhida no orçamento. O
orçamento torna-se aquela peça de ficção que revela muito bem as
clausuras setoriais, a separação dos setores, a competição entre os grupos
de interesse que ocupam os vários setores.” (INOJOSA, 2001, p. 105).
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De acordo com a Entrevistada 6 e o Entrevistado 7, ao longo de sua execução o escopo do
projeto foi se alterando. Inicialmente, o objetivo do projeto era realizar a integração de
políticas públicas relacionadas ao trabalho, emprego e renda em três ondas. A primeira
onda seria a integração das políticas dentro da própria Secretaria, ou seja, de todas as
políticas de trabalho, emprego e renda, que á época eram executadas de forma
desarticulada.

A

segunda

onda

propunha

a

integração

com

outros

sistemas

intragovernamentais, como a Educação, o Desenvolvimento Econômico e a Assistência
Social. A terceira onda propunha a integração para além do Estado, com outras
organizações e instituições relacionados à temática.
Ao longo de sua execução, percebeu-se que o escopo inicial do projeto era muito audacioso
e maior do que a capacidade o que o projeto tinha para executar. Chegou-se, então a
conclusão de que seria interessante focar na integração dentro da própria Secretaria, ou
seja, na integração das políticas voltadas para o trabalho, emprego e renda. Não seria
possível para o projeto a implementação de uma intersetorialidade ampla, como definida por
Magalhães (2004), mas era possível realizar uma proposta análoga a da intersetorialidade
restrita. A intersetorialidade restrita, de acordo com Magalhães (2004), consiste na opção
por optar por programas que atendam a muitos cidadãos em poucas de suas dimensões de
vulnerabilidade. Entretanto, a nova metodologia não se trata de intersetorialidade, mas de
uma integração restrita às políticas públicas de trabalho, emprego e renda, sem que se
incluam setores para além da pasta de Trabalho e Emprego.
Diante disso, surgiu a proposta de que todas as unidades de atendimento estaduais do
SINE ofertassem as políticas de forma integrada. Foi criada uma normativa para
regulamentar essa transformação das unidades, que passariam a se chamar Centro
Estadual de Políticas de Trabalho e Emprego – CEPER.
Em 2013, houve um grande contingenciamento de gastos no Governo de Minas Gerais,
impactando diretamente o orçamento do RMT, que já era pequeno. De acordo com a
Entrevistada 6, além da restrição orçamentária a proposta de transformação das unidades
estaduais em CETERs não era bem aceita nem mesmo internamente: “nós percebemos que
a lideranças na própria Secretaria não estavam alinhadas para esse passo. Então,
percebemos que essa estratégia também seria audaciosa. Dessa forma, “a gente teve que
retroceder e pensar em uma outra estratégia”, afirma a Entrevistada 6.
Podemos evidenciar os efeitos do contingenciamento no Projeto na figura abaixo:
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Figura 5- O Projeto Rede Mineira do Trabalho no PPAG 2012-2015, revisão de
2015

Fonte: MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Plano Plurianual de Ação
Governamental 2012-2015: Revisão 2015. Belo Horizonte, 2012.

Foi nesse contexto em que surgiu a proposta de elaboração de uma Unidade Modelo, que
ofertasse as políticas de forma integrada e evidenciasse que era possível realizar essa
integração e que ela geraria um impacto muito positivo para os cidadãos. Nas palavras da
Entrevistada 6:
A gente foi mudando a estratégia para mostrar que politicamente tinha um
ganho e que era possível. A gente viu que era muito robusta a ideia de
integrar todos os sistemas, mas era possível fazer uma integração dentro
das próprias políticas de trabalho e que geraria relevância política e um
ganho para os cidadãos. Por essa razão, o projeto acabou culminando na
criação de uma Unidade Modelo. (Entrevista 6)

Dessa forma, no fim de 2013 e em 2014, o escopo do Projeto Rede Mineira do Trabalho
passou a ser a criação de uma Unidade Piloto que ofertasse as políticas de trabalho,
emprego e renda de forma integrada.
4.2.2.2. A Unidade Piloto
Partindo do pressuposto de que as estruturas de atendimento ao trabalhador devem ser
uma referência de credibilidade a todos os desempregados que desejam se inserir ou reinserir no mercado de trabalho, assim como o deve ser para o empregador que procura por
mão de obra e de que a realidade das unidades do SINE no estado de Minas Gerais estava
muito longe dessa descrição, com estruturas precárias e oferta desarticulada das políticas
públicas de trabalho, emprego e renda, criou-se a proposta do que seria uma unidade de
excelência em Minas Gerais.
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A partir de um levantamento de informações das unidades dos SINE no
Estado, um compilado de diagnósticos das mesmas foi gerado, e encontrouse como resultado uma grande maioria das unidades sem a estrutura
necessária para um bom atendimento ao cidadão. As unidades não
demonstravam alcançar a qualidade necessária de atendimento por vários
motivos - infraestrutura precária, quadro de pessoal não qualificado/
treinado para o atendimento, grande rotatividade desse pessoal, etc. - que
formavam um conjunto de causas para a imagem negativa que a população
tinha das unidades. Acrescenta-se a essas causas a falta de padronização
dos instrumentos de cooperação pactuados entre o Estado e os municípios
sede das unidades. (RELATÓRIO, 2015, p. 7)

Uma unidade de atendimento de excelência seria aquela que, além de possuir uma
estrutura adequada para receber o cidadão, promovesse a oferta integrada das políticas, de
modo a se consolidar como a porta de entrada do trabalhador e do empregador a um
sistema de políticas públicas que atue de forma concatenada e coerente, que tenha como
objetivo a promoção do desenvolvimento por meio do emprego, da renda e do aumento da
produtividade.
A ampliação da carteira de serviços ofertados, incluindo políticas voltadas para o setor
informal, é uma das inovações trazidas pelo modelo de excelência. A proposta dessa
ampliação surgiu a partir do diagnóstico de que cerca de 50% da População
Economicamente Ativa atua no setor informal da economia, seja como autônomos ou
empreendedores. Além das políticas tradicionais, como o seguro desemprego, a
intermediação de mão de obra e a qualificação profissional, a Unidade Modelo ofereceria
também assessoramento a empreendedores, encaminhamento para programas de
microcrédito e serviço de intermediação de autônomos. Além disso, também seria ofertado
um curso de competências básicas voltado para empreendedores e realizados
encaminhamentos para cursos de qualificação também específicos para esse público.
Junto com as inovações, viria um novo nome para a unidade, com o objetivo de evidenciar
que essa faz parte de uma nova concepção, desvinculando da imagem negativa que o SINE
possui no estado de Minas Gerais. Dessa forma, toda unidade que seguisse a nova
metodologia elaborada com a finalidade de se tornar um modelo de excelência seria
chamada Unidade de Atendimento ao Trabalhador – UAT. Para reforçar a nova marca, foi
criada toda uma campanha de comunicação.
O instrumento de cooperação utilizado pelo estado de Minas Gerais com os municípios é o
Convênio de Cooperação Técnica. Na concepção da Unidade de Atendimento ao
Trabalhador, foi pensada a reformulação do convênio para os municípios que tivessem
interesse de possuir uma UAT em sua localidade.
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O principal foco do Convênio UAT, por se tratar de um instrumento de Cooperação Técnica,
é evidenciar as diretrizes, objetivos e princípios que orientam o atendimento no novo
modelo. Ademais, o instrumento esclarece as competências que cabem a cada ente
federado e proporciona maiores detalhamentos sobre a gestão dos principais elementos
necessários para o funcionamento de uma Unidade de Atendimento ao Trabalhador, como a
qualidade da infraestrutura e os recursos humanos necessários.
Merece destaque o art 2º do convênio, que define o próprio conceito de UAT. De acordo
com o artigo, a Unidade de Atendimento ao Trabalhador é uma central de serviços na qual
está à disposição do trabalhador uma carteira de ativos ampliada que envolve ações
voltadas para o público que se encontra em relação de trabalho formalizada, bem como
aqueles que se encontram fora desse tipo de relação de trabalho. Dessa maneira, são
políticas previstas nesse artigo a intermediação de mão-de-obra, orientação profissional,
ações do seguro-desemprego, qualificação social e profissional, certificação profissional,
fomento às atividades empreendedoras e informações sobre o mercado de trabalho.
Ademais, é importante destacar o artigo 3º, que define que essas políticas serão oferecidas
de maneira integrada ao trabalhador para, assim, “garantir maior efetividade e eficiência na
inclusão sócio produtiva, bem como melhor otimização e racionalização dos recursos
desprendidos para a execução das políticas públicas de trabalho e emprego” (RELATÓRIO,
2015). Para garantir tal efetividade e eficiência, o artigo 4º prevê que o atendimento buscará
identificar as privações do trabalhador e atuar sobre elas para aumentar a sua probabilidade
de inserção no mercado de trabalho e de gerar renda.
O desenho da metodologia de atendimento que seria implementada na UAT foi elaborado a
partir da gestão de processos. No Projeto Rede Mineira do Trabalho, foi contratada uma
consultoria, a Everis, para mapear as políticas de trabalho, emprego e renda de acordo com
a forma como elas eram ofertadas ao trabalhador, para redesenhá-las propondo a
integração dos processos de atendimento.
Esse foi um longo e importante trabalho realizado nos anos de 2012 e 2013. Eram
realizadas reuniões periódicas com as equipes que compunham a SETE, a equipe do Rede
Mineira e a equipe da Consultoria Everis. Os produtos desse subprojeto foram a Cadeia de
Valor da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego e o Macroprocesso de Atendimento
Integrado (MAI), que seria implementado na Unidade Modelo.
O Macroprocesso de Atendimento Integrado (MAI) representa, por meio da linguagem de
processos (notação BPMN), o modelo de atendimento da Unidade de Atendimento ao
Trabalhador – UAT. Esse modelo possibilita que o cidadão tenha acesso a um conjunto
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variado e complementar de serviços e consiste em uma estratégia de abordagem e
relacionamento com o trabalhador executada pelos atendentes da Unidade. Foi
desenvolvido um sistema de informação para realizar uma análise da trajetória do cidadão
no SINE e seu perfil, de modo a possibilitar uma análise das privações do indivíduo para
possibilitar a atuação sobre as mesmas. O objetivo finalístico da estratégia desenvolvida é o
aumento da empregabilidade e do bem estar do cidadão.
Destacam-se dois componentes do MAI: o Acolhimento e a organização por Núcleos. O
Acolhimento consiste numa estrutura onde é realizada a identificação da demanda do
trabalhador, ou seja, o serviço que esse procura na Unidade. São também informadas ao
trabalhador as outras políticas ofertadas pelo Serviço Público de Emprego, Trabalho e
Renda (SPETR), com a finalidade de ampliar as possibilidades do cidadão de obtenção de
emprego ou geração de renda. Ademais, a estrutura do Acolhimento analisa a
documentação necessária para o serviço demandado e realiza a emissão de senha. Dessa
forma, são objetivos do Acolhimento otimizar o tempo de espera do cidadão e fornecer todas
as informações necessárias para um atendimento integrado e de qualidade. Para além da
estrutura, o conceito de acolhimento perpassa toda a unidade, com a orientação para que
tanto os recepcionistas como os atendentes ofereçam uma recepção acolhedora, gentil e
cuidadosa para o cidadão.
Quanto à organização por núcleos, o MAI define a existência de dois deles: o Núcleo
Emprego e o Núcleo Empreendedorismo. O Núcleo Emprego é uma estrutura de
atendimento voltada para o público que procura relações formais de emprego e composta
por ações de Intermediação da Mão de Obra para Emprego (IMO), Seguro-Desemprego
(SD), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), além de possuir uma Central de
Vagas (CV). Já o Núcleo Empreendedor é voltado para o público autônomo ou
empreendedor e é composto por ações de Assessoramento, Microcrédito e Intermediação
do Trabalhador Autônomo.
Cabe destacar que os dois Núcleos possuem ligações que possibilitam ao cidadão ter
acesso a uma dessas estruturas, mesmo sendo encaminhado para outra. De acordo com o
Relatório (2014): “um trabalhador que utilize, por exemplo, serviços do Núcleo Emprego
pode também utilizar, no mesmo atendimento, serviço do Núcleo Empreendedorismo, caso
tenha interesse, e vice-versa (atendimento do Núcleo Empreendedorismo para o Núcleo
Emprego)”. (p.18)
É importante ressaltar que além da integração entre os Núcleos, a prestação de serviços
integrados é uma diretriz para a Unidade de Atendimento ao Trabalhador, com a finalidade
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de garantir que esse tenha a oportunidade de conhecer e acessar outros serviços que
precisa ou que possam potencializar a suas oportunidades de geração de renda.
No Modelo de Atendimento Integrado, não existe um Núcelo específico para a Educação
Profissional. Isso se deve ao fato de que, no modelo UAT, a Educação Profissional tem a
finalidade de ampliar a empregabilidade do trabalhador, sendo um dos grandes
componentes que possibilita a integração entre as políticas públicas do SPETR. Na
concepção do modelo, a qualificação deixa de ser um fim em si mesma e passa a ser um
meio para potencializar os resultados das demais políticas. De acordo com o Relatório do
Projeto UAT:
O uso da educação profissional como um elemento de integração das
políticas públicas é também uma iniciativa que visa garantir maior
efetividade aos gastos com qualificação profissional. Isso porque combina
uma necessidade qualquer do cidadão (por exemplo, emissão da CTPS)
com uma possibilidade de oferta do serviço de qualificação no ato de um
atendimento. Trata-se de uma estratégia de relacionamento com o
trabalhador que amplia os ativos do mesmo para lidar com as exigências do
mercado de trabalho – elemento que também vai ao encontro da tendência
de necessidade de formação continuada exigida atualmente.(RELATÓRIO,
2015,p.19)

As ações de educação profissional oferecidas na UAT são: PRONATEC e Competências
Profissionais. Sendo o PRONATEC uma política federal e a oferta de cursos de
Competências Profissionais iniciativa do estado de Minas Gerais.
Outro componente importante para facilitar a dinâmica de funcionamento do Modelo de
Atendimento Integrado é o sistema que foi desenvolvido com a finalidade de identificar o
perfil do trabalhador, de modo a orientá-lo sobre qual caminho seguir dentre o rol de
possibilidades que ele encontra na UAT. O Sistema Integrado de Gestão do Atendimento
possibilita gerar o perfil e o histórico de acesso do trabalhador nas UATs/SINEs e contribui
para orientar e direcionar os atendimentos.
O SIGA é composto por duas funcionalidades principais: “histórico” e “perfil”. Na
funcionalidade “histórico”, o atendente visualiza toda a trajetória do trabalhador nas
UATs/SINEs. Este histórico possibilita o registro da unidade acessada pelo trabalhador e
quais serviços foram utilizados. Dessa forma, as informações ficam registradas,
possibilitando o direcionamento de ações futuras.
A funcionalidade “perfil” permite que o atendente, após realizar diversas perguntas ao
cidadão, possa indicar quais os serviços que mais se adequam ao trabalhador, orientando-o
com base em uma grade de serviços sugerida. No momento do atendimento, o trabalhador
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responde a uma série de perguntas que indicam se o seu perfil é um perfil “Trabalhador” ou
“Empreendedor”. No tipo de perfil “Trabalhador”, é indicado se o trabalhador se enquadra no
tipo

de

perfil

de

“Baixa

empregabilidade”,

“Média

Empregabilidade”

ou

“Alta

Empregabilidade”. No tipo de perfil “Empreendedor”, é indicado se o trabalhador se
enquadra no tipo de perfil “Ciclo Completo”, “Ciclo Descoberta”, “Ciclo Especialização” ou
“Ciclo Emancipação”. Para cada um desses tipos de perfil são apontados os serviços mais
adequados a serem ofertados ao cidadão para suprir as suas necessidades de modo a
aumentar as suas chances de conseguir um emprego ou gerar renda.
O SIGA ainda contribui para o monitoramento dos resultados da Unidade de Atendimento ao
Trabalhador com e emissão de relatórios de histórico do trabalhador e de histórico do
atendimento.
É possível perceber que a integração na UAT se dá por meio da integração dos processos
de atendimento ao trabalhador.
4.3. Considerações sobre o a Formação de Agenda e o Desenho das Políticas da
Bahia e de Minas Gerais
As características dos processos de formação de agenda e desenho das propostas de
atuação dos estados da Bahia e de Minas Gerais foram determinantes para os rumos que
novas metodologias de atuação no SINE nos dois estados iriam tomar. Podemos identificar
algumas semelhanças e diferenças nos processos que ocorreram cada estado sob a ótica
de Kingdon (1984):
Quadro 5 – Comparação da Formação de Agenda na Bahia e em Minas Gerais (continua)

Fluxo de Problemas

BAHIA
Indicadores sobre os resultados da
política de trabalho, emprego e
renda insatisfatórios e aumento
significativo do número de
cidadãos a procurar os SACs
quando a metodologia foi
alterada.

MINAS GERAIS
Indicadores sobre os resultados da
política da trabalho, emprego e
renda insatisfatórios.
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Quadro 5 – Comparação da Formação de Agenda na Bahia e em Minas Gerais
(continuação)
Fluxo de Soluções

Fluxo Político

BAHIA
Equipe técnica que passou a
compor a SUDET em 2007 possuía
experiência sobre uma nova
metodologia de funcionamento do
SINE.

Com a mudança de governo entre
2006 e 2007, a pasta de Trabalho e
Emprego se separou da de
Assitência Social, sendo criada a
Secretaria de Estado de Trabalho,
Emprego, Renda e esportes –
SETRE, que foi assumida por um
Secretário com atuação acadêmica
na área de políticas públicas de
trabalho e emprego e muito
engajado nas discussões nacionais
sobre a política

MINAS GERAIS
Equipe técnica que compunha a
subsecretaria
de
Trabalho,
Emprego e Renda era estudiosa
das políticas de trabalho e tinha
uma proposta de projeto para
otimizar e integrar a oferta de
políticas de trabalho no SINE.
Apesar da criação da Secretaria de
Estado de Trabalho e Emprego em
2011, a política não ganhou
relevância estratégica no âmbito
do Governo. O projeto proposto
para melhoria dos resultados das
políticas públicas de trabalho,
emprego e renda foi construído
tecnicamente e apresentado para
as
lideranças
políticas.
O
patrocínio político do projeto foi
suficiente para que ele fosse
aprovado para compor a carteira
de Projetoss Estratégicos do
Governo, mas não suficiente para
que esse contasse com orçamento
e apoio institucional necessários
para sua execução.

Fonte: Elaboração própria, a partir de Kingdon(1984).

Podemos perceber que a formação de agenda de ambos os estados pode ser analisada a
partir do modelo de Kingdon, com a convergência dos fluxos de problemas, de soluções e
do fluxo político, que criou uma janela de oportunidade e inseriu a pauta nas agendas
governamentais.
É possível perceber que ambos os estados tinham um diagnóstico insatisfatório sobre os
resultados das políticas públicas de trabalho, emprego e renda nos seus estados. Assim
como na maioria do país, as políticas se encontravam concentradas para o mercado formal,
pouco articuladas e muito resumidas a habilitação para o Seguro – Desemprego. Os
resultados de (re)colocação no mercado de trabalho de ambos os estados eram muito
pouco significativos e indicavam a necessidade de reconfiguração da oferta das políticas de
modo a torna-las mais efetivas.
No âmbito do fluxo de soluções, ambos os estados contavam com a uma equipe técnica
especializada nas políticas e com propostas de solução para a sua melhoria. No caso da
Bahia, a equipe que passou a compor a Secretaria havia passado por uma experiência de
implementação de unidades modelo nos municípios de Camaçari e de Salvador, tendo um
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projeto já pronto e a expertise sobre como realizá-lo. Em Minas Gerais, os técnicos que
compunham a Secretaria eram estudiosos das políticas públicas de trabalho, emprego e
renda e tinham produções acadêmicas com propostas de solução para os problemas da
política. A partir disso, eles se articularam para elaborar um projeto que consideravam que
poderia impactar as políticas de trabalho de forma significativa apresentaram para a alta
liderança e negociaram com ela para conseguir patrocínio político.
A principal diferença entre o processo de formação de agenda nos dois estados é no âmbito
político. No caso da Bahia, a política de trabalho, emprego e renda ganhou relevância por
ser considerada mais estratégica pelo governo que assumiu em 2007 do que pelos
governos anteriores. Além disso, a figura do Secretário que assumiu a SETRE foi muito
importante nesse processo, uma vez que era estudioso das políticas de trabalho e emprego
e muito engajado nas discussões sobre essas no país. Dessa forma, o patrocínio político foi
natural e significativo, o que contribuiu para que a Secretaria dispusesse dos recursos
adequados e de apoio institucional para a criação de uma nova metodologia de atuação do
Sine e criação de uma Unidade Modelo.
Já em Minas Gerais, o projeto era basicamente técnico, sendo o patrocínio político
conseguido através de um processo de convencimento dos técnicos que o elaboraram. O
Governo não tinha as políticas de trabalho e emprego como prioridade, mesmo com a
criação da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego, o que se refletiu na alocação dos
recursos para o projeto, que foram pouco significativas e no baixo apoio institucional
concedido a ele. Essa ausência de um patrocínio politico significativo foi o ponto que mais
prejudicou a atuação do projeto, de acordo com a percepção da Entrevistada 6.
Quanto ao desenho das metodologias, cabem destacar algumas diferenças entre os
modelos, destacadas no quadro abaixo:
Quadro 6 – Comparação do desenho das metodologias na Bahia e em Minas Gerais
BAHIA
Características gerais

- A proposta não ambicionou uma
atuação intersetorial.
- Proposta de Integração das políticas
de emprego, com o foco na
intermediação e gradualmente
ampliação da oferta de políticas
voltadas para o público informal.
- A integração é um conceito passado
em treinamentos e na gestão de
pessoas, de forma que os atendentes
possuem maior discricionariedade.

MINAS GERAIS
- Inicialmente, a proposta era de
articular atores governamentais e não
governamentais para buscar maior
efetividade para as políticas de trabalho
e emprego de forma intersetorial.
- Proposta de integração das políticas
de trabalho, emprego e renda, seja
voltadas para o mercado formal ou para
o mercado informal.
- A integração é proposta por meio da
gestão de processos, com a integração
dos processos de atendimento.
Processos- padrão definidos, de modo
que os atendentes possuem menor
discricionariedade, se comparado ao
modelo da Bahia.

Fonte: Elaboração própria
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A nova metodologia proposta em Minas Gerais foi toda baseada na metodologia de gestão
de processos, realizada com o apoio de uma consultoria externa e com procedimentos e
fluxos de trabalho muito bem definidos. Podemos perceber que em termos de gestão, o
modelo de Minas Gerais surgiu com uma estrutura mais definida e detalhada do que o
modelo da Bahia. Essa padronização e definição rigorosa dos procedimentos é importante
para garantir que os procedimentos aconteçam como determinado pelo MTE, mas reduz a
discricionariedade dos burocratas de nível de rua, na medida em que define quais devem
ser as ações realizadas em cada caso, o que pode ou não ser considerado positivo6.
Já a metodologia da Bahia, não teve uma estrutura de processos tão bem definida. Os
processos fundamentais possuem fluxos, mas a ideia da integração é um conceito que é
reproduzido por todos os funcionários da unidade e reforçado nos treinamentos e na gestão
de pessoas no dia a dia. O foco na gestão de pessoas na Unidade Central SineBahia é um
grande diferencial. Todas as equipes possuem líderes responsáveis pela motivação da
equipe e acompanhamento das metas, além do serviço de psicologia que oferece todo o
suporte para os atendentes. Nesse âmbito, o modelo da Bahia apresenta maior margem
para a discricionariedade do que Minas Gerais.

6

Ver Pires ( 2009 ) sobre essa discussão. A partir uma revisão e estudos comparativos o autor
considera positiva a discricionariedade para os resultados das políticas.
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5. A IMPLEMENTAÇÃO DAS NOVAS METODOLOGIAS NA BAHIA E EM MINAS GERAIS
O processo de implementação, de acordo com Subirats (1994), consiste como uma fase de
execução ou do cumprimento de uma política por parte das instituições e organizações
responsáveis. Assim, o campo de pesquisa sobre implementação se trata de um estudo
sistemático da colocação em prática, com o intuito de individualizar os fatores que explicam
a transformação de programas em resultados. (SUBIRATS, 1994) De acordo com Barbosa
(2014), a implementação possui um papel crucial para o entendimento do processo de
constituição e gestão de políticas públicas, uma vez que possui uma lógica própria capaz de
definir a ação governamental.

No presente trabalho, a implementação foi tratada como um processo, composto por uma
série de decisões e ações com vistas à implementação de unidades modelo no âmbito das
políticas de mercado de trabalho. Como forma de possibilitar a análise comparativa das
iniciativas da Bahia e de Minas Gerais, serão analisados a priorização, em termos políticos;
o grau de compartilhamento dos objetivos entre os atores chave e as interações e aspectos
relacionais entre eles; a alocação de recursos; e o compartilhamento e formalização dos
procedimentos e fluxos de trabalho.
Isso posto, o presente capítulo tem o objetivo de descrever os serviços ofertados na
Unidade Central SineBahia da Bahia e na Unidade de Atendimento ao Trabalhador – UAT
de Minas Gerais e como ocorreu o processo de implementação da nova metodologia nas
unidades

modelos.

Aqui

serão

ressaltadas

as

características

do

processo

de

implementação, nos pontos elencados, baseado nas entrevistas realizadas e na análise de
documentos produzidos pelos estados a respeito de suas experiências. Serão analisados os
desdobramentos do processo de implementação em cada Estado, destacando êxitos,
desafios e dificuldades encontrados por cada um.
5.1. A implementação da nova metodologia na Bahia
5.1.1. Descrição dos Serviços Ofertados na Unidade
Desde a criação do Programa do Seguro-Desemprego, em 1988, passou-se a entender por
Sistema Nacional de Emprego - SINE a rede de atendimento que oferece os serviços de
Habilitação ao Seguro Desemprego, Intermediação de mão de obra e Qualificação
profissional.
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Na Unidade Central SineBahia, além das três políticas tradicionais serem ofertadas, são
também ofertadas a intermediação de autônomos, com o Patra, microcrédito, com o
CrediBahia, serviço de orientação trabalhista e serviço de pscicologia, com a pré-seleção de
trabalhadores e orientação e qualificação profissional.
O atendimento na Unidade é composto por 20 módulos de atendimento e mais quatro
pessoas na recepção. O primeiro contato do trabalhador se dá com o atendente do
SineBahia, que utiliza a plataforma Mais Emprego do MTE para identificar suas
potencialidades e dificuldades com base em critérios objetivos. Cabe ao atendente realizar
uma análise subjetiva, com base em uma entrevista inicial que é realizada. Nessa momento
inicial, o trabalhador pode solicitar a habilitação ao Seguro Desemprego e é identificado o
seu perfil, se ele se encaixa em alguma vaga disponível no sistema e, caso não se encaixe,
são identificadas as suas limitações técnicas e comportamentais que impedem o seu
encaminhamento para as vagas.
Caso seja identificado que o trabalhador não possui experiência no emprego formal, mas
possui interesse em trabalhar com experiências empreendedoras, há um direcionamento
para o CrediBahia ou para a intermediação de autônomos, com o Patra.
Proporcionar um ambiente acolhedor e preparado para identificar as especificidades e
vulnerabilidades do trabalhador é um conceito que permeia o atendimento na Unidade
Central SineBahia. A nova metodologia compreende que o atendimento exerce o papel
receptivo e precisa estar em sintonia com os objetivos da política e capacitado para
diagnosticar a realidade dos usuários que procuram os serviços. (BAHIA, 2014).
A seguir, descreveremos cada serviço que compõe o novo modelo de atendimento.
5.1.1.1. Intermediação Formal e Seguro Desemprego
Além do atendimento, descrito na introdução dessa sessão, os outros setores que
compreendem as atividades relacionadas à intermediação formal e ao seguro-desemprego
são: a Central de Vagas, o Serviço de Psicologia e Qualificação Profissional e a Orientação
Trabalhista.
5.1.1.2. A Central de Vagas
Compõe a Central de Vagas as atividades de Captação, Consultoria e Administração de
Vagas.
A Captação de Vagas e a Consultoria são responsáveis por captar vagas junto às empresas
para compor o estoque de vagas disponível para os trabalhadores, seja com aquelas
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empresas que entram em contato procurando os serviços do SineBahia, seja pela
prospecção de vagas com as empresas que já possuem histórico de relacionamento com o
SINE, ou ainda pela inciativa dos setores em novas empresas que possuem um potencial
interesse em utilizar os serviços. As duas atividades se complementam, sendo o papel da
Captação de Vagas atender as empresas que procuram os serviços do SINE
espontaneamente e entrar em contato com empresas que possuem um histórico de
relacionamento com a Unidade via telefone, e o papel da Consultoria visitar os
empregadores para apresentar os serviços ofertados pelo SineBahia e despertar no
empregador o interesse em disponibilizar suas vagas no sistema.
A equipe da Administração de vagas é responsável por fazer o acompanhamento constante
da vaga com a finalidade de ter conhecimento do status das vagas, observar a quantidade
de vagas disponíveis, averiguar se os candidatos às vagas possuem o perfil adequado de
acordo com a solicitação do empregador e, após realizar a convocação dos candidatos,
verificar se o candidato compareceu à entrevista, se ele foi colocado ou não e registrar as
informações no sistema. Além disso, os administradores de vagas procuram saber o
feedback das empresas sobre o serviço prestado e os encaminhamentos realizados.
(BAHIA, 2014)
A Administração de Vagas recebe o apoio de outros dois setores, o Serviço de Psicologia e
a Assessoria de Comunicação (Ascom). O Serviço de Pscicologia, com a realização da préseleção, contribui para que seja encaminhado um trabalhador com perfil mais próximo do
perfil solicitado pelo empregador, o que amplia a confiabilidade das empresas e aumenta a
credibilidade do serviço de intermediação. A Ascom auxilia na divulgação das vagas, de
forma a aumentar a visibilidade de vagas que encontram dificuldades para serem
preenchidas e a atrair novas empresas e trabalhadores com perfis diversos. (BAHIA, 2014)
Para potencializar a captação de vagas, foram realizados contatos como a Secretaria de
Indústria, comércio e Mineração (SCIM) e com outras Secretarias de Estado, com o objetivo
de fortalecer a troca de informações sobre novos investimentos que surgirão no estado e
direcionar a atuação dos consultores para a captação de vagas. (BAHIA, 2014)
5.1.1.3. Serviço de Psicologia e Qualificação Social e Profissional
O serviço de psicologia é um dos pilares da nova metodologia SineBahia, e se constitui
como um dos principais diferenciais em relação ao histórico de atendimento do SINE no
estado. O serviço de psicologia busca garantir um tratamento mais humanizado e a
definição de perfis mais adequada dos trabalhadores encaminhados para as vagas de
emprego ofertadas na unidade de atendimento. Para isso, são utilizados métodos como a
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aplicação de testes técnicos, de dinâmicas e análise de redação, para que sejam
identificadas as principais potencialidades e dificuldades de cada candidato e sejam
encaminhados perfis mais condizentes com as solicitações dos empregadores, aumentando
o número de colocados. (BAHIA, 2014)
Além da pré-seleção, a equipe de psicologia é também responsável por realizar a seleção
de pessoas para compor a estrutura SineBahia, seja em casos de novas unidades a serem
implementadas, seja em casos de reestruturação; checagem de perfil, orientação sobre
postura profissional para os candidatos, orientação profissional, seleção para o público
capacitado por meio de projeto apoiados pela Secretaria; elaboração de projetos internos
com o objetivo de padronizar os serviços e treinamento interno do serviço. Os profissionais
da equipe ainda elaboram e ministram cursos de pequena duração (16 horas) em temas
como português, matemática e outras disciplinas básicas que possam sanar lacunas de
competências que o cidadão precisa ter para conseguir uma vaga de emprego. (BAHIA,
2014)
5.1.1.4. Orientação Trabalhista
O setor de orientação trabalhista interage com os demais setores da Unidade Central,
complementando a demanda que as diversas áreas possuem. Os principais serviços
oferecidos são o de orientação jurídica e previdenciária, o que possibilita um conhecimento
aos trabalhadores sobre os seus direitos e deveres, assim como às empresas. Destacam-se
a procura por dúvidas sobre FHTS, férias, auxílios previdenciários e orientações sobre como
proceder em casos de abuso por parte do empregador. Outra demanda que vem crescendo
são as dúvidas das empregadas domésticas sobre a PEC nº 72, que buscam orientações
sobre horas extras e direitos previdenciários. (BAHIA, 2014)
5.1.1.5. Intermediação de autônomos
As atividades relacionadas à intermediação de autônomos, com o Programa de Apoio ao
Trabalhador Autônomo (Patra), compreendem: call center, serviço social, planejamento e
pesquisa e seleção e treinamento.
O PATRA foi criado 1981 a partir de experiências e levantamento de informações realizado
pela Superintendência Baiana de Desenvolvimento do Trabalho (Sutrab), com usuários dos
serviços das associações (BAHIA, 2014).
O programa passou a integrar os demais serviços ofertados na Unidade Central SineBahia
em 2011, quando ganhou um novo conceito e dinâmica de funcionamento e passou a se
chamar SineBahia-Patra. A incorporação teve o objetivo de o programa poder atuar também
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como uma alternativa de renda para aqueles cidadãos que demandam emprego, mas não
conseguem se inserir no mercado de trabalho formal. (BAHIA, 2014)
Os principais objetivos do SineBahia- Patra são: proporcionar oportunidades de
qualificar/requalificar o profissional, ensinando-lhes as técnicas necessárias para a
execução do trabalho com eficiência, responsabilidade e segurança; oferecer suporte e
orientação para os trabalhadores autônomos na construção de sua carteira de clientes;
facilitar o acesso à oportunidade de renda, através de uma intermediação realizada por um
serviço público de qualidade e encaminhar aos clientes profissionais capacitados para os
serviços que demandam. (BAHIA, 2014)
Passaram a configurar a logística do sistema de intermediação do trabalhador autônomo
cinco áreas, sendo elas a coordenação, seleção e treinamento, intermediação, setor social e
planejamento e pesquisa. (BAHIA, 2014)
A área de seleção e treinamento é responsável por selecionar e capacitar os profissionais
autônomos que desejam fazer parte do programa. Além disso, é responsável pelo
cadastramento dos profissionais no sistema, impressão de crachás de identificação e o
encaminhamento da relação de profissionais treinados peara o setor social. O setor de
intermediação fica a cargo de agendar os serviços para os profissionais e encaminhar a eles
as oportunidades de trabalho. O serviço social é responsável por monitorar e avaliar a
qualidade dos serviços prestados e mediar conflitos que possam surgir entre os clientes e os
autônomos. O papel da equipe de planejamento e pesquisa é elaborar relatórios e propostas
de trabalho e sistematizar as rotinas de todas as demais áreas. Por fim , a coordenação fica
responsável pela supervisão e administração das atividades da unidade, acompanhando as
metas e os objetivos estabelecidos. (BAHIA, 2014)
5.1.1.6. Assessoria de Comunicação
Na Unidade Central SineBahia, há uma equipe de assessoria de comunicação exclusiva
para as demandas de comunicação interna e externa da unidade. A Ascom do SineBahia
está vinculada à Ascom da SETRE e mantém diálogo permanente com ela, em busca de
orientações e autorizações. Sua atividade principal é a publicização da marca do SineBahia,
de forma a assegurar a sua identidade e valores. Para isso, a Assessoria realiza a
articulação com veículos de comunicação, utilizando principalmente da mídia espontânea,
para divulgação dos serviços. Por se tratar de uma prestação de serviço ao público, a
divulgação de matérias sobre os serviços prestados é muito requisitada pela imprensa. O
tamanho da demanda foi o fato que culminou na criação da Assessoria separada da Ascom
da Secretaria. (BAHIA, 2014)
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Dentre os principais processos realizados pela Ascom, estão o encaminhamento de vagas
para um mailing de imprensa com a finalidade de divulgação das oportunidades de
emprego, a intermediação das entrevistas entre os servidores do SineBahia e os veículos de
comunicação e o gerenciamento das mídias eletrônicas, entre as quais se destaca o
Facebook. A Ascom busca também assessorar as unidade localizadas no interior da Bahia,
mas por conta de sua equipe restrita encontra dificuldades de atender a todas as demandas.
5.1.2. O Processo de Implementação
Ainda em 2007, antes da inauguração da Unidade Central do SineBahia, começou a
mobilização para que a Intermediação de Mão de Obra se tornasse o foco em todas as
unidades do SINE no estado da Bahia. Desse modo, a equipe de implementação ficou
responsável por entrar em contato com os coordenadores de cada unidade do SINE para
conscientizar sobre a importância e centralidade da intermediação para as políticas de
trabalho e emprego. O primeiro esforço da nova metodologia era o de fortalecer a
intermediação de mão de obra em todas as unidades do SINE da Bahia.
De acordo com a Entrevistada 3, esse trabalho foi como um “trabalho de formiguinha” e foi
um dos principais desafios encontrados na implementação da nova metodologia. Conseguir
alterar o pensamento de coordenadores que trabalhavam há anos com as políticas de
trabalho e emprego e que enxergavam o seguro desemprego como política central do
sistema foi um processo lento e gradual.
Uma das vantagens que a Unidade Central teria nesse sentido, seria a sua composição. A
unidade seria gerida por uma equipe de líderes composta pela equipe de implementadores
da nova metodologia, os quais possuíam como bagagem as experiências municipais em
Camaçari e em Salvador. Além disso, os atendentes da unidade seriam pessoas novas, que
nunca trabalharam com as políticas de trabalho e emprego e que seriam selecionadas em
um processo seletivo realizado através do SINE e passariam por uma capacitação já na
nova metodologia.
Elemento fundamental foi a composição do quadro de funcionários, que de acordo com a
metodologia pensada, eram necessários funcionários para compor quatro eixos principais:
administrativo; intermediação formal e seguro-desemprego; intermediação de autônomos
(Patra) e Credibahia. Em três desses eixos há um conjunto de setores que os constituem,
excetuando o Credibahia. O Administrativo é composto pelos seguintes setores: Gerência,
Assessoria de comunicação e Apoio administrativo. A Intermediação formal e segurodesemprego contêm os setores de: Atendimento ao trabalhador; Central de vagas; Serviço
de psicologia e de qualificação social e profissional e Orientação trabalhista. Já a
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Intermediação de autônomos distribui-se nos setores de: Atendimento, Call Center, Serviço
Social; Planejamento e pesquisa e Seleção e treinamento. (BAHIA, 2014)
Para preencher toda essa estrutura, foi realizado um Processo Seletivo através do próprio
SINE. A proposta era fortalecer o sistema e fazer com que os futuros atendentes do
SineBahia tivessem uma experiência de como é estar no lugar do cidadão que busca
emprego nas unidades, de modo a criar uma identificação e empatia que pudesse motiválos a prestar um atendimento cuidadoso e de excelência aos trabalhadores à procura de
oportunidades de emprego ou geração de renda.
Após o processo seletivo, foi realizada uma capacitação dos futuros atendentes. Essa
capacitação era composta tanto do treinamento técnico, que envolvia os procedimentos
padrão e o funcionamento do sistema, como um treinamento comportamental, tudo
realizado num período de 15 dias. No treinamento comportamental, formavam-se
atendentes com a noção de que seu papel seria de recrutadores ou vendedores (a depender
da área em que seriam alocados). Com essa noção, pretendia-se sensibilizar os futuros
atendentes ao cuidado necessário a ser despendido em um atendimento a um cidadão em
busca de oportunidades e que muitas vezes se encontra em situação de vulnerabilidade e
precisa ser compreendido em todas as suas dimensões. No caso dos funcionários a ocupar
a central de vagas, era passada a noção de que eles seriam como vendedores de um
serviço diferenciado e gratuito para as empresas, frisando a importância de manter um bom
relacionamento com os empregadores.
Além dos treinamentos técnico e comportamental, os futuros atendentes eram preparados
para compreender a nova metodologia a que o SineBahia se propunha. A analogia utilizada
era que a Unidade Central deveria funcionar como uma grande engrenagem, cujo coração
seria a Central de Vagas, uma vez que para possibilitar a inserção de um trabalhador em um
emprego, é necessário ter vagas disponíveis para isso. Essa grande engrenagem era
composta de todos os setores, os quais deveriam trabalhar em sinergia e de maneira
integrada para fazer a diferença na vida dos cidadãos que ali viriam em busca de
oportunidades de emprego ou geração de renda. De acordo com a Entrevistada 3 havia um
cuidado da equipe de líderes – que acompanhava todo o processo de treinamento- de
ressaltar a importância de não se perder o foco no humano, com a noção de que cada
pessoa que viria buscar o SINE possuía uma história, uma família, muitos sentimentos e
viria ali em busca de sair de uma situação delicada – o desemprego.
Desde o princípio a equipe responsável pela implementação da Unidade Central SineBahia,
a SUDET, se preocupava muito com as pessoas que estariam envolvidas no projeto,
procurando desenvolver um bom relacionamento interpessoal entre o nível técnico e o nível
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local. Além da preocupação com o relacionamento interpessoal, tinha-se a equipe de
psicólogos como responsáveis por acompanhar os funcionários da Unidade Central,
verificando se as pessoas estavam satisfeitas com os lugares em que foram alocadas e
acompanhando a equipe com a finalidade de auxiliar em qualquer dificuldade encontrada.
Cada uma das equipes possuíam líderes: a equipe de captação de vagas, de administração
de vagas, a equipe de atendentes da intermediação formal e seguro desemprego, a equipe
de intermediação de autônomos, a equipe do call center da intermediação de autônomos e a
equipe do serviço de psicologia e qualificação profissional. De acordo com a Entrevistada 3,
o trabalho de líder era fundamental para o desempenho da equipe.
A Entrevistada 3, que foi líder da captação de vagas, afirmou que na época em que liderou
captação de vagas ela buscava garantir a harmonia entre a equipe e fazer com que todos
“respirassem vagas” e superassem o “estigma de funcionários públicos, trabalhando assim
como funcionários de uma empresa privada”. Em sua experiência como líder, a entrevistada
buscava garantir que a equipe não caísse na zona de conforto, mas estivesse sempre
focada na importância que a captação de vagas apresentava para toda a Unidade Central e,
principalmente, para os cidadãos. Dessa forma, os colaboradores do setor de captação de
vagas trabalhavam em sinergia e apresentavam maior produtividade e qualidade no trabalho
realizado.
A noção de que os trabalhadores não poderiam ser resumidos a números e de que cada
funcionário não poderia perder de vista o compromisso que tinha com o cidadão perpassava
toda a unidade, o que contribuiu para que todas as equipes estivessem em sintonia com o
mesmo propósito e trabalhassem juntas para atingir os objetivos estipulados.
Os atendentes devem sentir e agir com comprometimento humanizado e
profissional. Esta posição dos servidores se embute no lema da Unidade
Central que é “atender com coração e encaminhar com a razão”. Se, por um
lado, deve haver um esforço de atender bem os trabalhadores, ser solidário
à sua situação de desamparo, buscar alternativas que condizem com o seu
perfil, não se deve dar esperanças que não se concretizarão. Os
trabalhadores desempregados não podem ser encaminhados para seleção
de qualquer vaga de emprego. Além de criar uma expectativa falsa aos
trabalhadores, as empresas, ao receberem para sua seleção candidatos
sem o perfil adequado, deixarão de acreditar e confiar no trabalho
executado pelo SineBahia, podendo impactar negativamente no número de
vagas ofertadas no sistema (BAHIA ,2014, p. 66)

88

De acordo com a percepção da Entrevistada 3, cada um dos servidores do SineBahia
compreende que suas ações são integradas, sendo decisivas para o objetivo do
funcionamento do sistema, porque isso é passado para ele desde o treinamento e reforçado
a todo momento.
No foco inicial da metodologia, o fortalecimento da intermediação de mão de obra, tem-se,
de acordo com Bahia (2014), dois olhares distintos e complementares que são destacáveis.
Por um lado, visa atender bem as empresas, dentro do prazo e com objetivo de fidelizar
estes clientes, compreendendo que o atendimento aos empregadores é tão importante
quanto o atendimento aos trabalhadores.
Segundo a Entrevistada 3, é importante visualizar que o empregador é uma parte tão
fundamental como o trabalhador para as políticas de emprego. Embora o Ministério do
Trabalho vislumbre apenas o trabalhador, sem os empregadores, não existem as vagas que
vão tirar o cidadão da situação de desemprego e, muitas vezes, de vulnerabilidade. “Se eu
não tiver a empresa, não tem vaga para ofertar. Eu dou a mesma importância para
empresários e trabalhadores”, relata a entrevistada.
Por outro lado, almeja que o trabalhador seja encaminhado e encontre um emprego. Mas,
quando o trabalhador não é selecionado, o objetivo é que ele não desista, e o programa
continue atuando em prol do trabalhador. Nesse sentido, há todo um trabalho de
diagnóstico, que busca entender as limitações que o impossibilitaram de se inserir na vaga
disponibilizada. Desta forma, busca-se atender as fragilidades do trabalhador com a oferta
de cursos rápidos, que possam saná-las.(BAHIA, 2014)
Além disso, a orientação passada para os atendentes é para que eles não desestimulem o
trabalhador, de que é necessário dizer “um não com cara de sim”. Ou seja, ao dizer que não
foram selecionados eles têm o desafio de estimular os trabalhadores, explicando que, se
prepararem melhor, terão maiores chances em oportunidades futuras e que os serviços do
SineBahia poderão auxiliá-los neste desafio. Os serviços de Qualificação Social e
Profissional são oferecidos na unidade para isso. (BAHIA, 2014)
A concepção de uma unidade modelo do SineBahia – como é o caso da Unidade Central –
tem como lógica que as diferentes áreas de atendimento estão unidas por engrenagens que
se inter-relacionam permanentemente. Assim, o atendente da intermediação, ao identificar o
perfil do trabalhador, suas limitações e suas possibilidades, pode encaminhá-lo para outros
serviços dentro da própria unidade, onde visualiza que o trabalhador pode ter mais êxito,
como no programa de autônomos ou com algum financiamento a partir de microcrédito. Ou
seja, a filosofia que está por trás do serviço é o de que os atendentes conheçam o trabalho
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das outras áreas e que entendam as conexões entre os diferentes fluxos possíveis a partir
do próprio perfil do trabalhador. (BAHIA, 2014)
A partir da inauguração da unidade, a implementação se configurou como um continuum da
formulação, e foi estabelecido um processo similar ao que Barbosa (2014) descreve como
“um processo de “vai-e-vem” entre as definições políticas e as ações a serem adotadas”. A
equipe de líderes foi fundamental nesse processo, pois consistia no canal de comunicação
entre burocratas do nível de rua e os técnicos da Secretaria.

Após a escolha e estruturação da unidade e a capacitação dos atendentes, a Unidade
Central do SineBahia começou a funcionar.
Conforme relatado pelo Entrevistado 2, o primeiro desafio na nova etapa do SINE, já
incorporado o Serviço de Psicologia, mas ainda antes da nova estrutura ficar pronta, se deu
com a demanda de uma grande empresa de Call Center, que atendia a uma rede bancária.
Essa primeira experiência destacou-se pela sua robustez, uma vez que o processo envolvia
um grande volume de vagas trabalhadas (1.000 vagas). O resultado do trabalho foi positivo
e contribuiu muito no processo de fortalecimento do SINE na Bahia, ao mesmo tempo em
que produziu novos desafios, especialmente no aspecto de estrutura necessária e adequada
para realização dos serviços.
A estrutura de recursos humanos da Unidade Central é formada por um total de 136
funcionários, sendo eles: 1 gerente; 5 supervisores (nos setores de apoio administrativo,
atendimento ao trabalhador, central de vagas, serviço de psicologia e qualificação social e
profissional e orientação trabalhista); 1 assessor de comunicação; 5 líderes (nos setores de
atendimento; captação de vagas, administração de vagas e convocação, serviço de
psicologia e na qualificação social e profissional); 4 recepcionistas; 1 assistente técnico; 1
técnico de informática; 20 atendentes; 16 administradores de vagas/convocadores; 12
consultores internos; 3 consultores externos; 3 psicólogos; 2 instrutores; 2 agentes de
crédito; 1 técnico e 38 estagiários.
No processo de implementação, destaca-se a interação entre a equipe de implementadores
e os futuros atendentes. A equipe de implementação era composta pelos técnicos que
trabalharam

com

a

Superintendente

nos

municípios

de

Camaçari

e

Salvador.

Consequentemente, já dispunham de seis anos de experiência com a gestora escolhida
para liderar o projeto e com a implementação de uma metodologia de oferta integrada das
políticas de trabalho e emprego nos SINEs municipais. Dessa forma, a equipe já estava
preparada para os desafios que o projeto viria a enfrentar e conseguia antever e prevenir
dificuldades que possivelmente encontrariam. Foram eles que conduziram o processo no
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nível mais operacional , lidando com os futuros atendentes, participando dos treinamentos,
supervisionando, auxiliando e motivando o novo grupo de atendentes.
Desde o momento da implementação, a equipe de implementadores foi divida para liderar
cada uma das equipes que iriam compor o atendimento da unidade central. Foi formada
uma equipe de líderes, que era composta pelo gerente da unidade, a supervisora da
administração de vagas, a supervisora de atendimento, o supervisor administrativo, a
supervisora da qualificação e o supervisor do serviço de psicologia. Essa foi a equipe
responsável por tornar o projeto realidade. Seu comprometimento, engajamento e
excelência foram fundamentais para que o SineBahia se tornasse realidade.
De acordo com a Entrevistada 3, a equipe “andava com as próprias pernas”, principalmente
pela bagagem que traziam das experiências municipais. A equipe possuía autonomia,
apesar de estar subordinada à Superintendente de Desenvolvimento de Políticas de
Trabalho e às regras institucionais. Ainda de acordo com a entrevistada, apesar da
autonomia, todas as ações eram alinhadas com a Superintendente, principalmente as
principais decisões, que poderiam ter alguma repercussão.
Atores essenciais para tornar o SineBahia realidade também foram os atendentes, aqui
reconhecidos como os burocratas de nível de rua. A contratação dos atendentes que iriam
trabalhar na Unidade Central foi realizada por meio de seleção pública, utilizando o
instrumento do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). Cabe ressaltar que o
processo seletivo dos futuros atendentes foi realizado através do SINE, utilizando o serviço
de intermediação de mão de obra. O processo seletivo foi acompanhado pela equipe de
psicologia, que analisava o perfil dos candidatos a fim de fazer uma alocação adequada às
características, experiências e interesses dos futuros atendentes.
A realização do processo seletivo através do SINE foi um diferencial para essa primeira
equipe de atendentes. Ao passar pela experiência de procurar emprego no SINE, serem
atendidos e encaminhados para a vaga, os candidatos criaram uma empatia com aqueles
que futuramente iriam atender, já que sabiam como era estar do outro lado. Isso contribuiu
para o comprometimento dos atendentes para com os cidadãos e maior sensibilidade para
auxiliá-los na busca pelo novo emprego.
Se a equipe de implementadores foi fundamental para tirar a proposta do papel, os
atendentes foram os responsáveis por realmente fazê-la acontecer. Após a implementação
o acompanhamento da equipe tanto pelos supervisores como pela equipe de psicólogos foi
constante.
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O processo de implementação tem sido crescentemente valorizado, entendido como um
processo político de tomada de decisão (micro-decisões), com a participação dos atores
envolvidos; como experimentação e aprendizagem coletiva. Também os implementadores
ou burocratas da linha de frente tem sido valorizados a partir da ênfase em sua
discricionariedade. (RUA, !997; PIRES, 2009)
O bom relacionamento estabelecido entre o nível técnico e o nível local e a resultante
incorporação da filosofia e metodologia do SineBahia pelos atendentes foi fundamental para
que a implementação do modelo obtivesse sucesso e atingisse os objetivos pensados no
momento de sua formulação. Os atendentes estavam de acordo com a metodologia
pensada e se sentiam responsáveis por fazê-la acontecer, visando o benefício para o
cidadão.
Um aspecto negativo é que os funcionários da Unidade Central atuam sob contrato
temporário (com duração de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos). Dessa
forma, após os quatro primeiros anos de atuação, todos os atendentes precisaram ser
substituídos. Para compensar a situação, a SETRE incentivava os funcionários com a
possibilidade de serem contratados pela Secretaria ou se tornarem coordenadores de outras
unidades quando seu contrato se encerrasse.
A Unidade Central do SineBahia foi se construindo ao longo dos primeiros anos de
funcionamento. Desde o seu surgimento a unidade possuía o diferencial de oferecer àqueels
trabalhadores que não conseguiam colocação nas vagas de trabalho um feedback sobre as
suas fragilidades. Grande parte dos candidatos não tinham conhecimento dos motivos pelos
quais não conseguiam sucesso nos testes de seleção e passaram a questionar as políticas
ofertadas pelas unidade. Dar o feedback ao trabalhador é uma importante característica da
nova metodologia, uma vez que o serviço não se restringe apenas à inserção dos
trabalhadores que possuem perfil e conseguem se encaixar nas oportunidades oferecidas,
mas contempla os trabalhadores que encontram dificuldades de se inserir no mercado
devido à inadequações que possuem em relação aos requisitos exigidos.
Na nova metodologia há uma preocupação em identificar as limitações e deficiências que
prejudicam os trabalhadores que recorrem ao programa, para propiciar a eles opções de
oficinas e cursos básicos que possibilitem a mínima instrumentalização e a compreensão
das dificuldades existentes de modo a leva-lo a buscar uma melhoria profissional contínua, a
fim de que possa participar de novos processos seletivos e obter melhores resultados.
Destaca-se que “a humanização do processo substitui a tradicional movimentação de
descarte do trabalhador com perfil inadequado observado dentro do mercado de
intermediação”.(BAHIA, 2014)
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Desde a sua inauguração a Unidade Central oferece cursos de qualificação profissional de
200 ou 400 horas. As oficinas de curta duração foram implementadas a partir de 2010, com
carga horária de noves horas, a princípio, mas que foi ampliada para 16 horas. Os cursos
são oficinas de qualificação social e incluem aulas de redação, matemática, como se
comportar em ambientes de trabalho, sobre o não uso de vícios de linguagem.
Também em 2010, o serviço de orientação trabalhista, que funcionava em outro bairro de
Salvador, foi incorporado pelo posto da Unidade Central. Em seguida, o Programa de
Intermediação para o Trabalhador Autônomo (Patra), que estava localizado no Centro de
Abastecimento do Rio Vermelho, se juntou ao SineBahia na Unidade Central. Mais
recentemente, em 15 de maio de 2013, houve a inauguração do posto do Credibahia na
Unidade Central. (BAHIA, 2014).
Pode-se observar que o grau de compartilhamento dos objetivos entre gestores,
implementadores e burocratas do nível de rua era alto. A integração das políticas de
trabalho e emprego na Unidade Central é configurada por meio das pessoas que ali
trabalham, através de uma gestão de pessoas cuidadosamente realizada pela liderança. O
atendimento integrado é um conceito transmitido de pessoa a pessoa. Os atendentes são
preparados para responder pelas suas atribuições, mas também para interagir e dialogar
com os demais setores.
Além da clareza dos objetivos, que possibilitou o alto compartilhamento desses entre os
atores chave, tem-se a relevância de aspectos relacionamentais entre os atores, uma vez
que a iniciativa é composta por uma série de atores que são interdependentes e que a
consecução dos objetivos planejados surge das interações entre eles. De acordo como
Barbosa (2014), os mecanismos de estabelecimento de confiança se dão a partir das
relações entre os atores e essas são de extrema importância para os processos de
negociação, coordenação e cooperação entre os atores. (BARBOSA, 2014)
É possível observar que, no processo de implementação da Unidade Central SineBahia, o
aspecto relacional é notável, na medida em que já existia um bom relacionamento
interpessoal entre a Superintendente e a equipe de implementadores e, de acordo com os
entrevistados, foi estabelecido um bom relacionamento interpessoal entre a equipe de
implementadores e os futuros atendentes do SineBahia.
Cabe notar que na construção da Unidade Central SineBahia, tem-se uma distinção clara
entre os momentos de formulação da metodologia e de sua implementação. A
implemetanção acontece conforme estabelecido pelos formuladores da nova metodologia, e
a capacitação se consolida como um momento de passar todas as informações definidas
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previamente para que os atendentes possam atuar de acordo com o que foi pensado. Tais
características que aproximam o processo de implementação da Unidade Central do
SineBahia do modelo top-down, conforme descrito por Hill (2006).
Entretanto, como ressaltado anteriormente, o bom relacionamento interpessoal entre os
atores envolvidos no processo amenizou o distanciamento entre gestores e burocratas de
nível de rua, típico do modelo top-down. Conforme já descrito, na experiência do SineBahia
houve um alto compartilhamento dos objetivos entre o nível técnico e o local, resultante do
bom relacionamento interpessoal entre os atores, o que favoreceu a atuação pretendida
pela iniciativa.
Esse bom relacionamento interpessoal foi derivado do cuidado e a aproximação da equipe
técnica da SETRE com os burocratas de nível de rua, e foi fundamental para garantir que a
política fosse executada conforme definido anteriormente. A concepção de atuação foi
passada para os atendentes de maneira cuidadosa e não só no momento da capacitação,
mas ao longo da implementação e início do funcionamento da unidade. De acordo com a
Entrevistada 3, apesar de inicialmente os atendentes não terem espaço para participar da
construção da metodologia, durante a implementação da unidade manteve-se uma
proximidade através da equipe de líderes, que permitia uma comunicação maior entre os
atendentes e os técnicos da Secretaria, de forma a possibilitar feedbacks desses sobre a
concepção de trabalho e a estrutura da Unidade Central.
Outro aspecto importante do processo de implementação da Unidade Central SineBahia
está relacionado a alocação de recursos. Rua (1987) afirma que a limitação de recursos ou
alterações de seu fluxo ao longo do tempo pode trazer dificuldades ao processo de
implementação. No mesmo sentido, uma das questões apontadas por Baptista e Rezende
(2011) como importantes para o processo de implementação é se os recursos necessários
foram considerados nos momentos de formulação e implementação de uma ação.
Dada a priorização no âmbito das atribuições da Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e
Esportes – SETRE, os recursos necessários para a implementação da unidade foram
alocados, tanto na estruturação da unidade, como na admissão de funcionários para compor
seu quadro, como também na criação de uma campanha de comunicação ampla para
divulgação do SineBahia. Foram utilizados principalmente recursos do Convênio com o
SINE, mas também recursos oriundos do Tesouro Estadual.
No primeiro momento, logo após a sua inauguração, as vagas disponibilizadas na Unidade
Central eram, em grande parte, operacionais e especialmente relacionadas ao Comércio e
aos Serviços. Os dois anos iniciais da Unidade Central foram estrategicamente
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consideramos como aqueles que seriam decisivos para transformar a imagem do programa,
que correspondesse a credibilidade conferida a esse. (BAHIA, 2014).
Na medida em que os serviços foram se consolidando, foi observada a satisfação dos
usuários e as vagas disponíveis passaram a ser mais heterogêneas, resultado do aumento e
diversificação das vagas prospectadas pela Unidade. As empresas passaram a perceber a
distinção dos serviços propiciados pela adoção da nova metodologia e os diferenciais da
unidade foram fundamentais para garantir a eficiência e a assertividade no encaminhado
dos trabalhadores às vagas disponibilizadas pelos empregadores. (BAHIA, 2014).
A Unidade Central do SineBahia é reconhecida como uma unidade modelo, e norteia os
serviços para as demais unidades, incluindo as do interior. Em 2014, mais três unidades
modelos, no padrão da Unidade Central, localizada em Salvador, iniciaram o processo de
implantação. As novas unidades modelos contemplarão os municípios de Jequié, Itabuna e
Lauro de Freitas. (BAHIA, 2016 prelo).
O público atendido na Unidade Central do SineBahia é composto por trabalhadores
desocupados; pessoas em busca de qualificação profissional; profissionais autônomos;
pessoas com deficiência que buscam se inserir no mercado de trabalho; jovens em busca
do primeiro emprego; trabalhadores que atendem aos requisitos para habilitação do segurodesemprego. No universo do público atendido pela unidade estão incluídos empregadores
da iniciativa pública e privada (BAHIA, 2014).
Em suma, pode-se dizer que o processo de implementação da Unidade Central SineBahia
foi um processo top-down, com a distinção clara entre os momentos da formulação e da
implementação da metodologia. Entretanto, foi construído um bom relacionamento
interpessoal entre os níveis técnico e local, de forma que houve um alto compartilhamento
dos objetivos da iniciativa, e não aconteceu um distanciamento significativo entre gestores e
burocratas de nível de rua, típico do modelo top-down. Além disso, foram alocados os
recursos necessários para a estruturação da nova unidade, contratação de um número de
funcionários que possibilitasse o seu bom funcionamento e criação de uma campanha de
comunicação adequada para promover o SineBahia. Essas características foram
fundamentais para que o resultado alcançado fosse bem próximo do resultado pretendido
pelos técnicos formuladores da nova metodologia.
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5.2. A implementação da nova metodologia em Minas Gerais
5.2.1. Descrição dos serviços da Unidade Modelo de Minas Gerais
A Unidade de Atendimento ao Trabalhador – UAT, tem a proposta de se constituir como
uma unidade modelo, que ofereça para além das políticas tradicionais do SINE (segurodesemprego, intermediação de mão-de-obra e qualificação profissional), outras políticas
públicas de trabalho no sentido de aumentar as possibilidades do trabalhador gerar renda.
Dessa forma, a unidade oferece políticas voltadas para o emprego formal e também
políticas voltadas para o setor informal, todas de forma integrada. A seguir serão descritos
os serviços que compõe a unidade.
A UAT é composta por 4 eixos principais: a recepção, o núcleo emprego, o núcleo
empreendedor e a Central de Vagas. Descreveremos os serviços oferecidos a seguir.
5.2.1.1. Recepção
A recepção, localizada na entrada da unidade, é onde acontece o acolhimento do cidadão,
com a identificação de suas demandas e a análise da documentação necessária e a
distribuição de senha, de acordo com o serviço que o cidadão procura.
5.2.1.2. O Núcleo Emprego
O Núcleo Emprego é composto por oito guichês de atendimento e oferta as políticas de
Intermediação da Mão de Obra para Emprego (IMO), Seguro-Desemprego (SD), Carteira de
Trabalho e Previdência Social (CTPS). O serviço de IMO pretende cruzar as demandas dos
empregadores com as demandas dos trabalhadores, aproximando ambos na medida em
que procura a vaga ideal para o perfil do trabalhador e o trabalhador ideal para a vaga
oferecida pelos empregadores. O serviço de SD oferece assistência financeira temporária
para aquele trabalhador que está em um contexto de desemprego, sendo um benefício
integrante da seguridade social. A CTPS é o serviço de emissão de documento de
identificação do trabalhador no qual se registram importantes informações sobre a sua vida
profissional. Além disso, o Núcleo Emprego também realiza a pré-matrícula de
trabalhadores em cursos de qualificação, atualmente os cursos oferecidos pelo PRONATEC.
(RELATÓRIO, 2015).
5.2.1.3. O Núcleo Empreendedorismo
O Núcleo Empreendedorismo é composto por quatro guichês de atendimento e oferece
ações de Assessoramento, Microcrédito e Intermediação do Trabalhador Autônomo.
Ofertado em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
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(SEBRAE), o Assessoramento é um serviço tem o objetivo de auxiliar o empreendedor na
execução de um negócio próprio. Em parceria com a Caixa Econômica Federal, para onde
são encaminhados aqueles que demandam o serviço, o Microcrédito tem o objetivo de
oferecer apoio financeiro, com taxas de juros reduzidas em relação às praticadas no
mercado, dentro da metodologia do crédito produtivo orientado. A Intermediação do
Trabalho Autônomo, por fim, capta as demandas e realiza a oferta de oportunidade de
trabalho para aqueles que desempenham atividades autônomas, tais como serviços de
diaristas, reparo e manutenção, reformas, etc. A pré-matrícula para cursos de qualificação
do Pronatec também é realizada no Núcleo Empreendedorismo. (RELATÓRIO, 2015)
5.2.1.4. A Central de Vagas
A Central de Vagas conta com cinco funcionários, todos capacitados para realizar as
atividades de captação e administração de vagas, além de convocação. A central possui a
função de relacionamento com o empregador e, sendo assim, recebe demandas por mão de
obra e gerencia essas oportunidades de trabalho, a fim de otimizar a alocação do
trabalhador no mercado de trabalho.
5.2.2. O processo de implementação em Minas Gerais
Para compreender o processo de implementação da nova metodologia em Minas Gerais, é
preciso compreender a trajetória do Projeto Rede Mineira do Trabalho. Como foi descrito no
capítulo anterior, o Rede Mineira do Trabalho tinha como escopo inicial formar uma rede de
atores governamentais e não governamentais de forma a integrar e otimizar a oferta de
políticas públicas de trabalho, emprego e renda intersetorialmente.
Entretanto, como afirma Magalhães (2004), promover uma intersetorialidade ampla na
solução de um problema social, ou seja, partindo do pressuposto de que um problema social
seja multidimensional, reunir todos os setores governamentais que se relacionam as
dimensões do problema para propor uma política que o enfrente integralmente, possui
custos elevados e, consequentemente, baixa cobertura. (MAGALHÃES, 2004)
Como recursos de toda ordem para a implementação da intersetorialidade ampla e
simultânea são vultuosos

(Magalhães, 2004), o Projeto Rede Minera do Trabalho não

conseguiu patrocínio proporcional ao seu escopo e, consequentemente, teve que readequálo para um escopo menos ambicioso.
Na percepção da Entrevistada 6, a dificuldade de patrocínio político do projeto está
relacionada aos elevados custos para a implementação de um projeto intersetorial e o fato
de os resultados serem de longo prazo. Por razão disso, são priorizadas ações e políticas
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que tenham um resultado de curto prazo, mas que muitas vezes não produzem impactos na
realidade da população. A percepção da entrevistada vai ao encontro à de Inojosa (2001),
que afirma:
Mas é preciso examinar o que se pode chamar de cisão entre produto e
resultado. Quando se tem, por exemplo, um programa de assentamento de
famílias, o produto é o número de famílias assentadas e os títulos que as
famílias receberam. O resultado seria conhecido ao acompanhar o que
aconteceu com essas famílias, a partir do assentamento. Elas estão
conseguindo produzir? Permanecem naquela casa, naquele terreno ou
naquela terra? O assentamento teve algum impacto no desenvolvimento
local e da região? Normalmente, esse resultado não é acompanhado. E,
justamente por não ser acompanhado, muitas vezes são repetidos erros
históricos. (INOJOSA, 2001, p. 105)

Nesse sentido, além de não possuir o orçamento necessário para executar o seu escopo, o
Projeto Rede Mineira do Trabalho também ficava em segundo plano diante de outras ações
que possuíam um resultado de curto prazo na priorização das ações da Secretaria de
Estado de Trabalho e Emprego. Dessa forma, as equipes da SETE se ocupavam de outras
ações e projetos prioritários para o Secretário e não se envolviam o suficiente com a
proposta da Rede Mineira.

Diante desse contexto, o escopo do projeto foi se alterando. Com o contingenciamento que
foi estabelecido no Estado de Minas Gerais em 2013, o projeto perdeu o pouco recurso que
possuía, o que levou a necessidade de sua equipe tomar uma decisão. À época, o projeto já
havia realizado a remodelagem de processos com o auxílio da Consultoria Everis, e possuía
em seu domínio a concepção de uma nova metodologia pra o funcionamento das unidades
do SINE. Foi decido, então, implementar uma Unidade Piloto, que ofertasse as políticas
públicas de trabalho, emprego e renda de forma integrada e demonstrasse ser possível essa
inovação na oferta das políticas de trabalho. A implementação de uma unidade funcionando
com a nova metodologia desenvolvida seria uma experiência pra testar os sucessos e
limites da estratégia e os impactos que produziria para os trabalhadores.

Podemos dizer, dessa forma, que o projeto optou por realizar uma proposta análoga a da
intersetorialidade restrita, que de acordo com Magalhães (2004), consiste na opção por
optar por programas que atendam a muitos cidadãos em poucas de suas dimensões de
vulnerabilidade. Entretanto, a nova metodologia não se trata de intersetorialidade, mas de
uma integração restrita às políticas públicas de trabalho, emprego e renda, sem que se
incluam setores para além da pasta de Trabalho e Emprego.

No âmbito das políticas de trabalho, emprego e renda essa integração já representa um
grande avanço na política, uma vez que aumenta a sua efetividade, na medida em que uma
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política passa a complementar a outra, de forma a recolocar o cidadão no mercado formal
ou auxiliá-lo a gerar renda de forma autônoma ou empreendedora. A concepção está de
acordo com as discussões acadêmicas atuais sobre as políticas de trabalho e emprego.
Como afirma Cardoso Jr (2006): “Para ser mais eficaz, o conjunto de políticas e programas
do SPETR precisam estar mais integrados entre si e melhor sintonizados com um conjunto
de políticas de desenvolvimento socioeconômico (...).” (CARDOSO JR. ET AL, 2006, p.68).

A partir do momento em que a equipe do projeto Rede Mineira do Trabalho decidiu construir
uma unidade piloto com a nova metodologia de atendimento integrado, esse passou a ser o
escopo do projeto. Dessa forma, a partir de 2014, com a SETE já extinta e incorporada à
SEDESE, todos os esforços do projeto se canalizariam para a entrega de uma unidade que
ofertasse um maior número de políticas públicas de trabalho e emprego e de maneira
integrada.
Nesse sentido, a gestora do Rede Mineira propôs a divisão do projeto em subprojetos,
sendo que cada um deles seria assumido por um dos colaboradores da equipe. Eram eles: a
Unidade Piloto, projeto sob a responsabilidade de um dos integrantes da equipe que deveria
cuidar dos detalhes da implementação e apoiar no andamento dos demais subprojetos, caso
necessário, a Capacitação dos Atendentes, Nova identidade visual e Layout, Gestão de
Processos e Sistema de Informação. Cada um dos subprojetos estava relacionado ao
background necessário para a implementação da unidade.
Um dos primeiros desafios enfrentados pela equipe do projeto foi a escolha da unidade do
SINE que se tornaria uma unidade modelo. Conforme relatado pelo Entrevistado 8, para
realizar essa escolha, foi levada em conta a escassez de recursos, que impossibilitaria a
realização de grandes reformas ou adequações.
A primeira definição foi a de que a unidade deveria ser em Belo Horizonte ou na sua região
metropolitana, pois, uma vez que toda uma nova metodologia seria implementada, seria
necessária uma proximidade entre os técnicos da SEDESE e os da unidade. A partir disso,
foram realizadas visitas as unidades de Vespasiano, Betim e a Unidade da Gameleira em
Belo Horizonte.
Nesse contexto, uma das unidades do SINE de Belo Horizonte, gerenciadas diretamente
pelo Estado, o SINE Pasteur, estava funcionando com uma infraestrutura inadequada para
receber os cidadãos. Por essa razão, foi decidido pela Secretaria que a solução mais
apropriada seria o encerramento das atividades dessa unidade, redirecionando os
atendentes e os cidadãos para as outras unidades do SINE na cidade.
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Após analisar vários aspectos, sendo o principal deles adequação da infraestrutura,
observando as regras de acessibilidade, já que não haveria recursos significativos para
realizar reformas, foi decido que a unidade do SINE Gameleira iria se tornar a unidade
piloto. Entretanto, a localização da unidade não era a ideal. A região não é central, o acesso
até a unidade é ruim e as linhas de ônibus que passam por perto são restritas.
A partir da escolha da unidade, foram realizadas a reestruturação de seu layout e criação de
uma nova identidade visual. Como a metodologia propõe uma reconfiguração inovadora do
SINE, que tem uma imagem negativa e desgastada com os cidadãos e as empresas,
considerou-se fundamental que se criasse uma nova identidade visual. Foi criada então a
marca UAT – Unidade de Atendimento ao Trabalhador, e a toda a reestruturação da
identidade visual foi criada com o intuito de criar valor para essa nova marca e divulgar para
trabalhadores e empregadores que os serviços ofertados pela nova unidade se ampliaram,
abarcando inclusive aqueles que procuram oportunidades de geração de renda no setor
informal. A configuração da marca e das artes para compor folders e banners foi financiada
pela Secretaria de Estado de Governo – SEGOV.
Além da criação da identidade de uma nova marca, a Unidade de Atendimento ao
Trabalhador precisava de uma infraestrutura adequada e com um layout padronizado e
acolhedor. O processo de criação do novo layout se deu através do Design Thinking:
A idealização foi feita por meio de testes em dinâmicas de Design Thinking,
que consistiam, basicamente, em sessões para prototipagem, brainstorming
e experimentação, durante as quais o processo de atendimento integrado
era simulado, problematizado e discutido. A partir disso, foi possível mitigar
riscos e desafios da operacionalização do processo de atendimento
integrado, aperfeiçoar o conceito de acolhimento, definir diretrizes para a
organização do espaço físico da Unidade, sofisticar o conceito de
acolhimento, instrumentalizar a oferta integrada de serviços e o atendimento
à demanda por qualificação, levantar necessidades e requisitos dos
sistemas gerenciais formulários necessários. (RELATÓRIO, 2015, p. 10).

A partir das dinâmicas e de discussões, foi pensado que o layout ideial seria um espaço de
atendimento sem divisórias, com os guichês dos núcleos emprego e empreendedorismo
seguidos em linha reta, em uma das paredes.
Foram encontradas algumas dificuldades para se chegar ao layout ideal na UAT Gameleira,
devido à estrutura do local e a escassez de recursos para realizar grande modificações.
Algumas mudanças não puderam ser feitas, e o layout foi readequado. Manteve-se a lógica
das longarinas, mas os guichês dos núcleos emprego e empreendedorismo ficaram
separados por uma parede.
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Escolhida a unidade que seria transformada em unidade modelo e definidos seu layout e
identidade visual, foi percebido que a composição do seu quadro de funcionários não seria
suficiente para atender aos novos serviços que seriam incorporados. Não havia a
possibilidade de contratação de novos funcionários, uma vez que o contexto era de
contingenciamento e o contrato com a empresa responsável pelos recursos humanos das
unidades do SINE já estava no limite. Dessa forma, a solução pensada foi de trazer os
funcionários do SINE Pasteur, que seria fechado, para compor a equipe.
Na percepeção do Entrevistado 7 e da Entrevistada 9, esse foi um ponto crítico do processo.
No momento de montar a equipe que iria compor a Unidade Modelo, os funcionários da
unidade Pasteur foram comunicados a respeito da iniciativa e convidados a participar.
Entretanto, o fechamento da unidade foi um processo difícil para os atendentes. Os rumores
de que a unidade seria fechada chegaram antes da comunicação oficial da Secretaria, o que
gerou ruídos, ansiedade e desconfiança por parte dos funcionários. Dessa forma, muitos
deles não quiseram incorporar o quadro de funcionários da Unidade Modelo e aqueles que
toparam, toparam de forma receosa e desconfiada.
De acordo com Baptista e Rezende (2011), um dos pontos essenciais para se compreender
como ocorreu o processo de implementação de uma política é questionar se os atores
envolvidos na implementação compreendem e estão de acordo com a política traçada. No
caso da implementação da Unidade Modelo de Minas Gerais, inicialmente, muitos dos
futuros funcionários não compreendiam e não estavam totalmente de acordo com todas as
mudanças que seriam realizadas.
A Entrevistada 9 relatou que o fato de o processo de escolha dos atendentes ter coincidido
com o fechamento de uma unidade e a ausência de comunicação e esclarecimentos com
agilidade por parte da Secretaria gerou grande insatisfação por parte dos futuros
funcionários. A própria entrevistada afirmou que a princípio se recusou a trabalhar na nova
unidade, uma vez que temia pelo que seria esse novo modelo.
Diante dessa situação, o momento da capacitação dos futuros atendentes seria essencial.
Por se tratar de um novo modelo de atendimento ao trabalhador, exigia-se que a
capacitação também fosse algo novo, englobando um maior número de políticas e
otimizando o treinamento das políticas tradicionais (seguro desemprego e intermediação de
mão de obra). Além disso, era preciso trabalhar questões comportamentais e de motivação
com esses atendentes, no sentido de ouvi-los, esclarecer dúvidas e os tranquilizarem sobre
esse processo de mudança.
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Para solucionar esse desafio da melhor maneira possível, o Projeto Rede Mineira do
Trabalho, juntamente com a Diretoria de Treinamento e Gestão de Pessoas, coordenou a
articulação de todas as áreas responsáveis pelas políticas finalísticas, a saber, a Diretoria
de Política de Emprego, a Diretoria de Educação para o Trabalho, a Diretoria de Geração de
Renda, além da Diretoria de Gestão dos Processos de Atendimento, para que juntos todos
contribuíssem para a formulação de uma capacitação de excelência, que pudesse preparar
os atendentes para o padrão inovador que a UAT se propõe a oferecer. A contribuição de
todas as áreas foi fundamental, uma vez que cada uma delas detém o conhecimento mais
aprofundado das suas políticas.
Com o trabalho de todas as equipes, foi pensada uma estrutura de treinamento composta
por quatro eixos, sendo eles Treinamento Introdutório Básico, Treinamento de Gestão,
Treinamento Técnico e Treinamento Comportamental. A capacitação teve a duração de
cinco dias e foi realizada um mês antes da inauguração da unidade.
A Entrevistada 9, que relatou que a princípio não desejou trabalhar na nova unidade,
afirmou que a conversa que a gestora do projeto teve com ela e o momento da capacitação
foram crucias para reestabelecer a confiança entre os futuros atendentes e a equipe técnica
da SEDESE.
Podemos perceber a divisão clara entre os momentos de formulação do novo modelo e sua
implementação, e que a capacitação dos futuros atendentes atua no sentido de garantir que
a implementação da Unidade aconteça conforme os objetivos determinados e definidos pela
tomada de decisões dos agentes governamentais, características que aproximam o
processo de implementação da Unidade Modelo do modelo top-down, conforme descrito por
Hill (2006).
Além disso, outras características similares às do modelo top-down podem ser
evidenciadas: o caráter hierárquico do processo de implementação e ausência de
participação dos burocratas do nível de rua (os atendentes da unidade) na tomada de
decisões desde de o desenho até o momento inicial de implementação. Como consequência
desse distanciamento dos níveis técnico e local, houve um baixo compartilhamento dos
objetivos do projeto, aspecto não favorável à consecução do que havia sido planejado para
a UAT.
Destaca-se no processo de implementação da UAT Gameleira de Minas Gerais a relação
com os burocratas de nível de rua. Nas discussões acadêmicas atuais a participação desses
burocratas de linha de frente tem sido crescentemente valorizada no processo de
implementação, que está sendo entendido como um processo político de tomada de decisão
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(micro-decisões), com a participação dos atores envolvidos; como experimentação e
aprendizagem coletiva. (RUA, !997; PIRES, 2009)
Além disso, Barbosa (2014) destaca que políticas, programas e projetos são compostos por
uma série de atores que são interdependentes e que a sua implementação emerge a partir
das interações entre eles, o que traz grande relevância para o aspecto relacional entre os
atores envolvidos. (BARBOSA, 2014)
Na implementação da UAT Gameleira essa relação com os burocratas de nível de rua
inicialmente foi delicada. Como o processo de comunicação entre os técnicos da SEDESE
os atendentes não foi realizada com agilidade e pouco espaço foi dado para a participação
deles inicialmente, os burocratas da linha de frente não estavam, a princípio, de acordo com
as diretrizes traçadas pelos técnicos e com a nova metologia proposta. Na visão do
Entrevistado 7 esse foi o maior ponto negativo e a maior dificuldade do processo de
implementação da UAT. Os atendentes que ali iriam trabalhar não ficaram satisfeitos com a
forma como o processo foi conduzido inicialmente e criaram resistências e desconfianças
com a equipe técnica da SEDESE.
Logo que a equipe da SEDESE detectou essa situação, foi investido na comunicação com
os atendentes no momento da capacitação. Posteriormente, o processo de gestão da rotina
foi pensado para garantir uma comunicação adequada entre os burocratas do nível de rua e
os técnicos da Secretaria, de forma à dar voz às suas percepções e insatisfações e garantir
a atuação da Secretaria no sentido de respondê-los.
Após a escolha da unidade, sua reestruturação, a criação de uma nova identidade visual e
escolha e capacitação dos atendentes, foi inaugurada em 30 de junho de 2014 a Unidade de
Atendimento ao Trabalhador – UAT Gameleira.
Para subsidiar a operacionalização adequada da nova metodologia, foi criada uma
metodologia de gestão da rotina de processos adaptada à realidade das UATs, visando à
manutenção, a melhoria contínua dos processos e a aproximação entre gestores e
burocratas no nível de rua. A gestão da rotina foi formatada a partir da metodologia
desenvolvida pela Secretaria de estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais e dos
processos desenhados na formulação da nova metodologia de atendimento. Os principais
desafios, destacados no Relatório do Projeto UAT, foram:
Nessa iniciativa, os principais desafios consistiram: a) no desenho de um
acompanhamento simples e eficaz dos processos; b) na ampla discussão e
priorização de indicadores dos processos; c) no treinamento e mobilização
dos colaboradores da UAT, usualmente pouco habituados com as iniciativas
relativas à gestão de processos. (RELATÓRIO, 2015, p. 11).
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esforço

para

subsidiar

a

operacionalização

da

nova

metodologia

foi

o

desenvolvimento de um Sistema integrado dos processos de atendimento. A ideia que se
tinha inicialmente era de que o sistema integraria os processos de atendimento de modo a
proporcionar uma operacionalização mais fácil para esses. Foram realizadas pesquisas no
mercado com algumas empresas especialistas em desenvolvimento de softwares, mas
devido a escassez de recursos para o projeto, não foi possível contratar o desenvolvimento
de um software. A solução encontrada diante desse cenário foi a alocação de um
profissional especialista no em Tecnologia da Informação para a equipe do Rede Mineira,
com o objetivo de desenvolver internamente uma solução tecnológica que automatizasse
alguns dos processos.
Foram desenvolvidos, então dois sistemas, o Sistema de Gestão do Atendimento- SGA e o
Sistema Integrado de Gestão do Atendimento – SIGA. O SGA gera senhas de atendimento,
organizando e facilitando a dinâmica e o SIGA traça o perfil do trabalhador a partir de uma
série de perguntas, direcionando o atendimento.
Logo após a inauguração da UAT, a unidade enfrentou dificuldades em

sua

operacionalização. A SEDESE teve problemas com os contratos de internet e telefone, e a
UAT ficou um período de mais de dois meses sem internet e sem telefone para funcionar.
Nessas circunstâncias, a saída encontrada foi os atendentes realizarem o atendimento na
unidade móvel, no estacionamento da UAT Gameleira.
De acordo com a Entrevistada 9 esse também foi um ponto crítico da implementação. Os
atendentes tinham acabado de dar mais credibilidade ao modelo e adquirir confiança na
equipe de implementação, ficaram animados com a inauguração, mas encontraram no
momento de realmente começar as atividades a impossibilidade de fazê-lo. Isso desmotivou
a equipe e trouxe de volta as inseguranças sobre a nova metodologia. A atuação da
coordenadora foi muito importante nesse momento, uma vez que ela buscou tranquilizar a
equipe e conter as ansiedades, demonstrando confiança na equipe técnica da SEDESE. A
equipe da SEDESE trabalhou arduamente para reestabelecer internet e telefone para as
unidades.
Com o início do acompanhamento da unidade através da gestão da rotina, os atendentes da
UAT conseguiram uma maior proximidade com a equipe da SEDESE e um meio de garantir
que as suas observações e demandas chegassem até a equipe técnica. Semanalmente a
coordenadora da Unidade de Atendimento ao Trabalhador realizava reuniões com a sua
equipe, pedindo para cada um anotar qualquer ocorrência que gostaria de encaminhar para
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a SEDESE a fim de encontrar soluções. As ocorrências e observações eram levadas para
reuniões quinzenais que aconteciam na SEDESE e desencadeavam ações para solucionar
as demandas das unidades.
Ao final do ano de 2014, os atendentes da unidade, de modo geral, passaram a acreditar no
modelo e ter satisfação em trabalhar na UAT. De acordo com a entrevistada 9, a unidade
passou a funcionar com um clima mais agradável entre os atendentes, que passaram a
acreditar nas mudanças e internalizá-las.
No ano de 2015, houve uma mudança de governo em Minas Gerais. Após 12 anos de
mandato do PSDB, o PT ganhou as eleições e assumiu o governo do Estado. Com a
mudança de governo, mudaram as estruturas organizacionais e as lideranças. Em meio a
esse processo de mudanças, a gestão da rotina parou de acontecer na UAT.
Os técnicos da SEDESE apresentaram a unidade e a nova metodologia ao novo governo,
que aprovou a sua continuidade, com algumas mudanças e a alteração do nome. Além
disso, o governo propôs a criação de mais cinco unidades modelo a serem espalhadas pelo
território de Minas Gerais até o ano de 2019.
Em suma, pode-se evidenciar que a implementação da UAT foi um processo top-down, com
consequente baixo compartilhamento dos objetivos entre gestores e o nível local e com
problemas iniciais no aspecto relacional entre implementadores e burocratas do nível de rua.
Além disso, não houve priorização em termo políticos, o que culminou na ausência de
alocação dos recursos necessários para a criação da Unidade. Todas essas características
prejudicaram o resultado da Unidade de Atendimento ao Trabalhador, que se distanciou
muito do que havia sido planejado inicialmente.
5.3. Considerações: êxitos, dificuldades e desafios encontrados na implementação
dos modelos da Bahia e de Minas Gerais – uma comparação.
Ambos os processos de implementação das novas metodologias nos estado da Bahia e de
Minas Gerais apresentaram características que os aproximam do modelo top-down, de
acordo com a perspectiva proposta por Hill (2006). Houve uma separação clara entre os
momentos de formulação da metodologia e sua implementação. Em ambos os estados as
metodologias foram desenvolvidas por técnicos que compõe as respectivas Secretarias,
sem a participação dos burocratas de nível de rua (os atendentes das unidades). O
processo de implementação foi baseado em decisões tomadas pela alta liderança e ações
executadas pelas equipes de implementação e, posteriormente, os burocratas da linha de
frente.
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A relação entre técnicos e os burocratas de nível de rua foi um ponto que se diferenciou nas
experiências da Bahia e de Minas Gerais. Na Bahia, essa relação se constituiu como um
desafio, mas em virtude do cuidado para garantir a proximidade desses com os técnicos e
em passar e reforçar a filosofia e concepção do SineBahia, foi criado um bom
relacionamento interpessoal entre o nível técnico e o nível de atendimento local, de forma
que os objetivos foram compartilhados entre todos e os atendentes aderiram à proposta,
ficaram motivados com a mudança e se sentiram parte fundamental dela, assumindo uma
postura de engajamento na implementação e funcionamento da unidade.
Já em Minas Gerais, a relação com os atendentes se apresentou inicialmente como uma
dificuldade. Diante do cenário de aproveitamento de atendentes de uma unidade que se
fechou e das falhas de comunicação entre equipe técnica e burocratas de nível de rua, a
mobilização dos atendentes em prol da implementação de um novo modelo de atendimento
foi um processo considerado, incialmente, difícil por alguns dos entrevistados. Não se
estabeleceu de início , um bom relacionamento entre os níveis técnico e de atendimento
local, por conta das falhas de comunicação e da desconfiança gerada por elas. Dessa
maneira, não houve um compartilhamento dos objetivos do projeto pelos futuros atendentes
mo momento inicial.
Contudo, houve um trabalho de compreensão da percepção dos atendentes e
esclarecimento sobre as mudanças propostas no momento da capacitação com a finalidade
de melhorar a relação entre as partes e mostrar para os atendentes que a mudança seria
importante para os cidadãos. A gestão da rotina, processo criado para aproximar a unidade
da equipe técnica da SEDESE e melhorar o seu acompanhamento, também foi importante
para melhorar a comunicação entre os técnicos e os burocratas de nível de rua.
O patrocínio político e a consequente priorização do processo de implementação da nova
metodologia também foi um fator diferencial. Na Bahia, pode se destacar que ocorreu maior
vontade politica no percurso de implantação do novo modelo. , Foram disponibilizados os
recursos básicos necessários para a implementação, tanto na estruturação da Unidade
Central, como na disponibilização de recursos para a contratação de um número adequado
de

funcionários

para

a

unidade,

como

também

na

importância

conferida

ao

acompanhamento e suporte fornecido pela SETRE.
Já em Minas Gerais, comparativamente, não houve um patrocínio político amplo para a
implementação no novo modelo. Os principais desafios estavam relacionados à ausência
dos recursos necessários para a implementação do modelo, tanto na estruturação física da
UAT, como na impossibilidade de contratação de novos funcionários da unidade, o que
obrigou os técnicos a alocarem pessoas que não estavam predispostas a realizar essa
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mudança para compor o quadro de funcionários da unidade. Além disso, até o apoio interno
da equipe da Secretaria foi prejudicado pela ausência de priorização, condenando à equipe
do RMT a usar a criatividade para solucionar os problemas e desafios relacionados à
implementação da unidade.
Na percepção de do Entrevistado 5, essa falta de apoio e patrocínio condenou o projeto ao
amadorismo. Uma vez que todas as dificuldades tiveram que ser enfrentadas pela equipe de
implementadores sem nenhum recurso financeiro, foram adotadas alternativas que não
eram as melhores tecnicamente.
Quadro 7 – Características dos processos de implementação das unidades modelo da Bahia
e de Minas Gerais
Bahia

Minas Gerais

Priorização Política

Alta priorização

Ausência de priorização

Estratégia de implementação

De cima para baixo – de
decisões
politicas
para
execução administrativa
Em estágios

De cima para baixo – de
decisões
politicas
para
execução administrativa
Em estágios

Guia hierárquica

Guia hierárquica

Interação entre técnicos e os
Burocratas do nível de rua

Pouca
participação
dos
burocratas do nível de rua na
formulação da metodologia,
mas elevada preocupação dos
técnicos da SETRE em garantir
proximidade à eles e um bom
relacionamento interpessoal.

Ausência de participação dos
burocratas do nível de rua na
formulação da metodologia e
dificuldades em garantir uma
proximidade e um canal de
comunicação entre eles e a
SEDESE na implementação.

Grau de compartilhamento dos
objetivos
entre
atores
envolvidos

Alto compartilhamento
objetivos

Baixo compartilhamento
objetivos

Alocação de recursos

Recursos disponibilizados pelo
governo

Processo
Caráter
do
Processo
Implementação

de

dos

dos

Recursos não disponibilizados
pelo governo

Fonte: Elaboração Própria

A Unidade Central do SineBahia conseguiu, na percepção de todos os entrevistados, êxito
em construir uma imagem de credibilidade com os empregadores. Isso se demonstra no
grande número de parcerias e empresas que utilizam fielmente os serviços da unidade7.

7

Destacam-se empresas de call center, como a Atento e a Contax, indústrias calçadistas, como a
Ramarim e a Bibi, supermercados e atacadistas como o Atacadão e o Atakarejo, empresas de
agronegócio como a Cargill e a Agrovale, cervejarias como a Ambev e o Grupo Schincariol e outros.
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Entretanto, ressalta-se a dificuldade de captação e oferta de vagas destinadas à
trabalhadores com alta escolaridade, pois as empresas procuram o serviço para ofertar
vagas operacionais. Nesse sentido, percebe-se a necessidade de ampliar a oferta de cursos
profissionais, uma vez que são poucas as pessoas que passam pela qualificação em
relação ao universo de trabalhadores que precisam se qualificar profissionalmente. (BAHIA,
2014).
Outro desafio ressaltado pelo Observatório do Trabalho da Bahia (2014) é o
encaminhamento de trabalhadores que já passaram por algum processo de seleção há
pouco tempo e que acabam sendo encaminhados para vagas similares das mesmas
empresas. Esse encaminhamento precisa ser revisto, uma vez que muitos trabalhadores
acabam participando de processos de seleção na mesma empresa e para a mesma vaga
em um curto período de tempo. A alternativa proposta é realizar o reencaminhamento dos
candidatos apenas após a realização de cursos profissionais e avanço na sua formação.
No âmbito da qualificação, a Unidade Central encontra desafios para a expansão da oferta
de cursos, uma vez que a equipe de colaboradores responsáveis por eles tem quantidade
restrita. Para a ampliação dos serviços seria necessária a ampliação do quadro de pessoal e
dos espaços físicos da unidade. (BAHIA, 2014).
Quanto aos resultados da Unidade Central SineBahia, tem-se os números evidenciados na
tabela a seguir:
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Tabela 3- Evolução do número de vagas, trabalhadores inscritos, trabalhadores
encaminhados e trabalhadores colocados no mercado de trabalho formal pelo SineBahia
Bahia, 2003 a 2014

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
da Bahia (Setre), Coordenação de Intermediação para o Trabalho e Seguro-Desemprego (Coinsd).
Elaboração: DIEESE (1) O ano de 2014 refere-se aos meses de janeiro a agosto.(2) No ano de 2010
foi registrado um forte recuo no quantitativo de trabalhadores inscritos. A queda é justificada pela
substituição do sistema eletrônico de gerenciamento do programa Sigae Mãe para o Sigae Web, em
dezembro de 2009. O novo sistema apresentou bastante lentidão e falhas e muitos atendimentos
passaram a ser feitos manualmente, gerando um menor número de inscritos. Em agosto de 2011, o
Sigae Web foi substituído pelo Portal Mais Emprego

A partir de 2008, nota-se um ponto de inflexão e ascendência nos indicadores da
intermediação de mão de obra do programa, o que se considera como um êxito da
implementação da nova metodologia.
No âmbito das políticas voltadas para o setor informal do mercado de trabalho, o Bahia
(2014) afirma que desde a transferência para a Unidade Central, o SineBahia – Patra
intermediou mais de 200 mil serviços prestados por autônomos, outro ponto considerado
como êxito da nova metodologia.
Já os principais êxitos da UAT Gameleira na percepção dos entrevistados foram a
estruturação de um modelo com base na gestão de processos e conscientização de toda a
equipe da Subsecretaria de Trabalho, Emprego e Renda sobre a importância da ampliação
da oferta de políticas públicas de trabalho também para o setor informal e a integração de
todas as políticas. Segundo a Entrevistada 6, atualmente a maioria dos técnicos que
compõe a SUBTE e principalmente as lideranças compreendem a importância de integrar as
políticas de seguro-desemprego, intermediação de mão de obra e qualificação profissional e
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também das políticas voltadas para autônomos e empreendedores, entendimento que os
técnicos não possuíam antes do processo de implementação da UAT.
Essa percepção pode ser comprovada pelo fato de as novas lideranças que assumiram a
SEDESE terem incorporado em um de seus objetivos a criação de novas unidades com a
nova metodologia, que serão os Centros de Referência do Trabalhador.
Quanto aos resultados, a UAT ainda não apresenta uma mudança substancial nos
indicadores, e apresenta resultados muito aquém dos esperados, como demonstra a tabela
a seguir:
Tabela 4- Evolução do número de vagas, trabalhadores inscritos, trabalhadores
encaminhados e trabalhadores colocados no mercado de trabalho formal pela UAT Minas
Gerais, jul/2014 a ago/2015¹
Vagas

Trabalhadores
Inscritos

Trabalhadores
Encaminhados

Trabalhadores
Colocados

Jul- Dez/ 2014²

3.181

3.348

705

28

Jan-Ago/ 2015

2.228

3.829

1.563

111

TOTAL

5.409

7.177

2.268

139

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Secretaria de Estado de Trabalho e
Desenvolvimento Social, Diretoria de Monitoramento de Resultados. (1) Os dados foram analisados a
partir de julho de 2014, pois a UAT foi inaugurada no dia 30 de junho de 2014. Para os dados de
2015, foram usados os dados consolidados até agosto, pois o período de consulta para a realização
do trabalho foi em setembro de 2015. (2) Ressalta-se que a UAT trabalhou sem internet até meados
de setembro de 2014.

Há que se considerar as peculiaridades dos processos de formulação e implementação da
metodologia e o pouco tempo percorrido desde a inauguração da unidade.
Além das dificuldades encontradas na implementação da Unidade Modelo e do problema
enfrentado no primeiro mês com relação a internet e telefone, a unidade foi implementada
em um momento de transição de governo. O governo que assumiu o estado de Minas
Gerais em 2015 ainda não se apropriou do modelo efetivamente, o que não proporcionou as
mudanças e reforços necessários para a melhoria dos resultados da unidade.
A falta de priorização no governo anterior impossibilitou a estruturação adequada da
unidade, o que contribui para os resultados pouco significativos que podem ser
evidenciados. Se comparado à estrutura da Unidade Central do SineBahia, a UAT tem uma
composição do quadro de funcionários muito pequena. Enquanto a Unidade SineBahia
conta com 115 funcionários à sua disposição, a UAT possui apenas 24 funcionários.
Enquanto a Central de Vagas do SINEBaha é composta por 31 funcionários, a Central de
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Vagas da UAT é composta por apenas 5 colaboradores. No atendimento aos trabalhadores
o SineBahia possui 30 atendentes, enquanto a UAT possui apenas 12.

Tabela 5- Composição do quadro de funcionários da Unidade Central SineBahia e da
Unidadade de Atendimento ao Trabalhador – UAT , 2014.
Atendimento
para o
emprego
formal

Intermediação
de autônomos
e microcrédito

Central de
Vagas

Outras
atribuições

Total

Bahia

20

10

31

54

115

Minas Gerais

9

3

5

5

24

Fonte: SETRE, Observatório do Trabalho da Bahia e SEDESE, Diretoria de Treinamento e Gestão de
Pessoas

A ausência dos recursos necessários para o processo de implementação da Unidade de
Atendimento ao Trabalhador prejudicou muito o seu resultado, que acabou sendo muito
diferente do esperado quando a Unidade foi formulada. Entretanto, cabe ressaltar o enorme
potencial que a unidade possui. A UAT possui apenas pouco mais de um ano de
implementação, e esse período serviu justamente para detectar as suas forças e fraquezas.
Com um acompanhamento e atenção do governo para a Unidade, no sentido prover os
recursos necessários para sua atuação e de realizar intervenções nos processos que
precisam ser melhorados, a unidade pode ir amadurecendo e se aperfeiçoando. O
SineBahia é uma demonstração clara disso.
A Unidade Central SineBahia já possui oito anos desde a sua implementação e ao longo
desses oito anos a SETRE a acompanhou de perto no sentido de investir na melhoria
progressiva da unidade, que hoje é referência não só na Bahia, mas também no Brasil. De
acordo com o Entrevistado 1 e o Entrevistado 2, a unidade hoje está muito próxima do que
ela foi planejada para ser. A priorização, a disponibilização de recursos e o
acompanhamento e investimento contínuo na unidade foram fundamentais para ela ter se
tornado o que ela é hoje.
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6.CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo desse trabalho foi explorar os modelos de atendimento integrado criados pela
Bahia e por Minas Gerais, acompanhando a perspectiva do ciclo de políticas desde a
formação dessas agendas até a comparação do processo de implementação das unidades
e os seus impactos para o alcance dos objetivos planejados inicialmente. Para isso, buscouse compreender como se deu a implementação das unidades e quais os possíveis fatores
que influenciaram esse processo..
Assim, analisou-se a construção das agendas dessas experiências de integração, o
desenho e a implementação das unidades observando, principalmente a priorização, em
termos políticos; a estratégia de implementação; o grau de compartilhamento entre os atores
e o aspecto relacional entre o nível técnico e o nível local; a alocação dos recursos e como
esses aspectos influenciaram no resultado das duas unidades, de acordo com o que era
proposto para elas inicialmente.
Pode-se observar que ambos os modelos merecem destaque e inovaram na sua concepção
e desenho ao preverem e incorporarem a integração como uma chave que foi concretizada
na implementação.
Tendo essa sistematização em vista e a discussão efetuada nos capítulos anteriores, podese observar que apesar de os dois modelos serem caracterizados como top down, na Bahia
o processo de implementação foi mais priorizado, conseguiu alcançar um melhor
relacionamento entre os atores do nível técnico e do nível de atendimento local, o que
possibilitou um alto compartilhamento dos objetivos entre os atores envolvidos, destacandose, ainda, a obtenção dos recursos necessários para a sua implementação. Já em Minas
Gerais o processo de implementação sofreu com a baixa priorização, com problemas no
relacionamento inicial entre técnicos e burocratas do nível de rua, consequentemente baixo
compartilhamento dos objetivos do projeto entre os atores envolvidos, além de não ter tido
os recursos necessários para a implementação.
Isso posto, pode-se evidenciar que, conforme afirmado por Barbosa (2014, p.46), a
implementação se coloca “como um filtro que frequentemente altera a política pública
pretendida”. Conforme Rua (1997) é possível evidenciar o fato de o processo de formulação
não ter a capacidade de prever as contingências que afetam o ambiente. O desenho das
políticas, programas, projetos ou ações está sujeito a limitações e constrangimentos, como
ocorreu no caso de Minas, com as limitações de recursos.
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Também fica evidente o que afirma Rua (1997), de que é a implementação que de fato “faz”
a política por meio dos agentes encarregados dessa atividade. Foi possível evidenciar
principalmente

no

de

Minas

Gerais

dificuldades

encontradas

no

processo

de

implementação, nas relações entre os atores envolvidos, o que consistiu em um diferencial
dos casos.
As

análises

possibilitam

evidenciar

também

as

fragilidades

dos

processos

de

implementação top-down.
Um ponto fundamental que pode ser claramente percebido nas análises dos processos de
implementação é a importância de se considerar os burocratas do nível de rua como
fundamentais não só no cumprimento de ações definidas previamente, mas na formulação e
nas decisões tomadas com relação aos projetos. Uma das principais críticas ao modelo topdown ressaltadas por Hill (2006) é a de que o modelo ignora a influência da burocracia do
nível de rua, sem entendê-los como tomadores de decisão cruciais e desconsiderando a
autonomia de ação dos executores. Como exposto no capítulo de revisão teórica
contraponto ao modelo top-down, tem-se o modelo bottom-up os burocratas de nível de rua
(street-level bureaucrats) são considerados atores primordiais na implementação de
políticas públicas, uma vez que participam na elaboração das políticas públicas com elevado
grau de autonomia, tomando decisões que afetam a vida dos cidadãos e interagem com os
cidadãos incorporando seu estilo individual de atuação ao comportamento do órgão. Dessa
forma, os burocratas do nível de rua são mais do que apenas implementadores de políticas,
sendo também formuladores dessas. (LIPSKY, 1980)
A Bahia conseguiu minimizar as dificuldades do processo de implementação na medida em
que se aproximou dos burocratas de nível de rua. Já Minas Gerais enfrentou a sua principal
dificuldade por conta de um distanciamento inicial entre técnicos e o nível local, o que
provocou desconfiança e pouca aderência dos burocratas de nível de rua aos objetivos
propostos pelo projeto.
Contudo, um desafio mais geral que pode ser apontado para os casos examinados e, de
forma mais geral, para as políticas públicas em um contexto democrático consiste na
incorporação de possibilidades de formulação “de baixo para cima”, seja no âmbito
intraburocrático, articulando formuladores, gestores e implementadores, seja no âmbito da
participação social, incorporando atores da sociedade civil em tais processos. Nesse
sentido, destaca-se Fung (2004) que afirma que esse caminho de baixo para cima
(incorporando burocratas da linha de frente e atores societários nos processos decisórios)
propicia mais legitimidade, mas também favorece a qualidade e efetividade das políticas,
programas e serviços. Nessa linha, o processo final de elaboração da monografia, ocorreu-
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me como possibilidade de novas frentes de pesquisa o cotejamento de casos no campo das
politicas de trabalho que tenham mecanismos de baixo para cima com aquelas top-down.
Em relação especificamente à experiência de Minas Gerais , para se conseguir avançar na
construção de um Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda mais integrado e efetivo,
é necessário, primeiramente, maior priorização política e alocação adequada de recursos
para as ações. Além disso, para a otimização dos resultados da Unidade de Atendimento ao
Trabalhador e para construção dos futuros Centros de Referência do Trabalhador que o
estado pretende implementar até 2018, é necessário que se amplie a participação dos
técnicos de nível local, no sentido de trazer as suas percepções para a reformulação e
aprimoramento da metodologia construída e ampliar o seu grau de autonomia na
implementação dessas iniciativas. A partir disso, pode-se construir um modelo com
melhores resultados, como é o caso da Unidade Central SineBahia.
Em suma, a análise da implementação dos dois modelos foi importante para evidenciar que
os diferentes elementos que influenciam o processo de implementação são determinantes
para o alcance dos resultados pretendidos com as mesmas. Ficou evidente a complexidade
característica do processo de implementação de políticas públicas e que fatores como
priorização política, alocação de recursos e relacionamento entre os atores envolvidos na
implementação, bem com o compartilhamento dos objetivos do projeto entre eles,
justificaram êxito da Unidade Central SineBahia, comparada à Unidade de Atendimento ao
Trabalhador – UAT.
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ANEXO I – ROTEIRO DE ENTREVISTAS
1)

Nome, qual função exerce, a quanto tempo trabalha com política de trabalho e

emprego. (Se trabalha há muito tempo, qual foi a trajetória?)
2)

Quais foram os fatores que levaram o governo a propor uma unidade que ofertasse

mais políticas de emprego? Como as políticas de trabalho ganharam relevância e foram na
agenda governamental?
3)

Existiu algum ator fundamental para que o tema ganhasse relevância?

4)

Como o problema da política de trabalho foi evidenciado?

(indicadores, crises,

feedback das ações governamentais, debate entre técnicos).
5)

Quais eram as alternativas propostas para a solução desses problemas?

6)

Quais foram as diretrizes definidas para o projeto? (Objetivo, metas, público-alvo).

7)

Quais eram os atores envolvidos no projeto ? ( Descrição dos atores, da função que

ocupavam e da relação entre eles).
8)

Alguma pessoa ou grupo de pessoas liderou o processo de implementação? Quais

foram os atores envolvidos na implementação das políticas?
9)

Os atores envolvidos na implementação estavam de acordo e compreenderam a

política traçada?
10)

As pessoas que estavam envolvidas na implementação tiveram que tomar decisões

durante o processo? Quais foram os principais dilemas encontrados?
11)

As contribuições e decisões dos implementadores precisavam ser aprovadas por

alguém? Como elas foram recebidas?
12)

Como foi o relacionamento com os atendentes que iriam atuar nas unidades? Eles

participaram do processo de formulação ou do processo de implementação?
13)

Quais foram os recursos necessários para a criação do modelo? Os recursos

necessários

para

a

implementação

foram

considerados

no

momento

da

formulação/implementação?
14)

Houve um processo de construção da estratégia de implementação? Se sim, esse

processo foi claro, principalmente quanto ás divisões e atribuições das atividades?
15)

Descreva como funciona a unidade atualmente e os serviços prestados
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ANEXO II – RELAÇÃO DE ENTREVISTADOS POR ESTADO
Quadro 8 – Relação de entrevistados por estado
Bahia
Entrevistado 1 – Coordenador Geral
Observatório do Trabalho da SETRE – BA.

do

Entrevistado 2 – Coordenador de Processos de
Intermediação da SETRE-BA. Era parte da
equipe técnica da SUDET à época da
implementação.

Minas Gerais
Entrevistado 5 – Assessor- Chefe de
Planejamento e Gestão da SEDESE. Foi
Assessor- Chefe de Gestão Estratégica e
Inovação à época da criação do Projeto Rede
Mineira do Trabalho
Entrevistada 6 – Superintendente de Políticas de
Trabalho e Emprego. Foi Gerente do Projeto
Rede Mineira do Trabalho.

Entrevistada 3 – Técnica da SETRE – BA. Fez
parte da equipe de implementação da Unidade
Central SineBahia e foi líder da equipe de
captação de vagas à época da inauguração.

Entrevistado 7 – Diretor de Processos de Gestão
de Atendimento da Superintendência de Gestão
do Atendimento ao Trabalhador. Trabalhou na
equipe do Projeto Rede Mineira do Trabalho à
época da formulação e da implementação da
Unidade de Atendimento ao Trabalhador.

Entrevistada 4 – Coordenadora do Serviço de
Psicologia,
Orientação
e
Qualificação
Profissional. Foi a primeira estagiária contratada
para compor o Serviço de Psicologia no início do
funcionamento da Unidade Central SineBahia.

Entrevistado 8 – Assessor do Superintendente
de Planejamento, Gestão e Finanças da
SEDESE. Trabalhou na equipe do Projeto Rede
Mineira do Trabalho à época da implementação
da Unidade de Atendimento ao Trabalhador. Foi
designado como Gerente do subprojeto “Unidade
Piloto”.
Entrevistada 9 – Coordenadora da Unidade de
Atendimento ao Trabalhador – UAT, desde a sua
inauguração

Fonte: Elaboração Própria
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