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RESUMO 

 

 
Este trabalho dedica-se à avaliação do Programa Municipal de 
Desenvolvimento Industrial do Município de São João do Sabugi/RN 
(PROGRAMA DESENVOLVE), que visa ao fortalecimento da indústria local 
com foco na geração de emprego e renda local. nesse sentido, busca saber em 
que medida o programa tem direcionado suas ações no sentido da obtenção 
dos seus objetivos. Para tanto, foram aplicados questionários junto aos 
empresários, gestores e funcionários, com o intuito de perceber como o 
Programa vem sendo implementado, através da análise das relações que há 
entre os atores que fazem o programa, identificando os fatores facilitadores e 
inibidores dos seus resultados, reconhecendo a eficácia e eficiências com que 
são implementadas as ações. Esta compreensão foi facilitada pelas discussões 
realizadas em torno das políticas públicas, do Estado e das relações entre este 
e o mercado, através das quais são formuladas estratégias de desenvolvimento 
local com base na promoção da indústria e do trabalho. Ao final, a pesquisa 
apreende as dificuldades e possibilidades do Programa, a depender da relação 
entre os atores locais na conformação de uma verdadeira política de emprego 
no município.  
 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento local. Emprego e renda. Programa 
DESENVOLVE.  
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ABSTRACT 

 

This work is dedicated to the evaluation of the Municipal Industrial Development 

Program of the Municipality of São João do Sabugi/RN (DESENVOLVE 

PROGRAM), which seeks to strengthen the local industry with focus on job 

creation and local incomes. In the context, seeks to what extent the program 

has put forth efforts in order to obtain of its objectives. For this questionnaires 

were applied together with entrepreneurs, managers and employees, with the 

intention of see how the program has been implemented through the analysis of 

the relationships that there are among the actors who make the program, 

identifying facilitating and inhibiting factors of the results, recognizing the 

effectiveness and efficiency with which actions are implemented. This 

understanding was facilitated by the discussions held around public policy, the 

state and the relationship between this and the market, through which are 

formulated local development strategies based on the promotion of industry and 

the work. In the end, the research apprehends the difficulties and possibilities of 

the program, depending on the relationship between local actors in the 

conformation of a real employment policy in the municipality. 

Keywords: Local development. Employment and income. DESENVOLVE 

Program. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é resultado de investigações acerca da geração de 

emprego e renda no município de São João do Sabugi/RN através da avaliação 

de programa local de desenvolvimento industrial como política pública de 

promoção ao trabalho na cidade. Trata-se do Programa Municipal de 

Desenvolvimento Industrial do município de São João do Sabugi – 

DESENVOLVE que traz à cidade uma nova perspectiva para as políticas de 

emprego ao focar nas causas do desemprego e na sua resolução através da 

criação de novos postos de trabalho. 

O trabalho surgiu da aproximação com o tema em estudos anteriores, 

quando da realização de pesquisa sobre a política de assistência social em 

São João do Sabugi, onde se percebeu grande vulnerabilidade da população 

decorrente da falta de empregos na cidade. Sendo assim, o interesse em 

pesquisar o mercado de trabalho local foi uma oportunidade que encontramos 

para realizar estudos mais aprofundados sobre o problema e as possíveis 

alternativas ao desemprego na cidade. 

Ocasião oportuna para realizar o trabalho foi a criação do Programa 

DESENVOLVE em 2013, sob a expectativa da geração de emprego e renda no 

município que deveria ocorrer a partir de sua implementação. O Programa 

deveria oportunizar a dinamização da indústria local ao realizar contratos e 

convênios com empresas da região, que seriam responsáveis por criar novos 

postos de trabalho no município. O Programa pretende expandir e modernizar 

o pequeno setor industrial de São João do Sabugi, estimulando a realização de 

investimentos, a renovação tecnológica e o aumento da competitividade 

municipal, com ênfase na geração de emprego e renda. (SÃO JOÃO DO 

SABUGI, 2013). Para tanto, estabelece critérios de financiamento das 

empresas com capacidade para gerar trabalho, definindo as formas de 

participação do poder público na organização e funcionamento do Programa e 

das empresas. 

Nesse sentido, o novo programa de desenvolvimento apoia-se na ação 

do mercado e do poder público para gerar emprego e renda capaz de 

alavancar o nível de vida da população local. Apesar disso, são parcas ainda 
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as realizações do programa. Com 02 (dois) anos de funcionamento, o atinge 

pequena parcela da população, pequeno grupo de jovens que se beneficiam 

das novas ocupações. São ainda incipientes os resultados do Programa, tendo 

em vista o lento processo de sua implementação dadas as dificuldades de criar 

o ambiente necessário para o seu desenvolvimento. 

Das fábricas criadas pelo programa, ou incluídas depois na lista dos 

seus beneficiários, apenas duas hoje estão funcionando. Foram criadas ao 

todo quatro empresas até o momento, com capacidade para gerar emprego no 

ramo da indústria têxtil – tapetes, chapéus e bonés – e de laticínios, já 

existente antes da criação do Programa, mas somente depois incorporada a 

este. Apesar do esforço das empresas torna-se difícil a sua manutenção no 

mercado de trabalho, diante da competitividade e da existência de fatores 

locais que impedem a industrialização no município. Com isso, pouco menos 

de 30% dos empregados nas fábricas estão atualmente trabalhando. 

O município de São João do Sabugi ressente-se desde a sua 

emancipação política da ausência de uma economia suficientemente dinâmica 

que permitisse altas taxas de ocupação, mantendo-a quase sempre num nível 

estável de variação, quando não, muitas vezes, demonstraram-se negativas 

essas taxas. O pequeno vilarejo que se tornava cidade dependia ainda 

grandemente das atividades do campo, sendo neste que permanecia a maior 

densidade populacional do município. Com isso, as atividades da pecuária e 

agricultura respondem ainda por parcela importante do produto interno do 

município. 

Diante disso, o mercado de trabalho local torna-se obsoleto para os 

novos trabalhadores, na maioria das vezes escolarizados, que buscam 

alcançar posições mais elevadas no mercado de trabalho. A essa demanda por 

emprego, que se encontra ociosa, o Programa DESENVOLVE sinaliza uma 

mudança, na medida em que atrai novos investimentos à cidade, estimulando a 

dinamização da economia, gerando novas ocupações. 

Com isso, este trabalho busca empreender a avaliação do Programa no 

sentido da sua análise com relação à eficácia na alocação dos 

empreendimentos e da criação dos novos empregos. Entretanto, pelo curto 

período de sua atividade, a análise procede-se a uma avaliação de 
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implementação, reconhecendo apenas os caminhos possíveis e viáveis de sua 

reorientação. Não consta nela a investigação dos efeitos diretos da ação do 

programa sobre a qualidade de vida da população.  

Para buscar essa compreensão, reconhecemos como objetivo geral da 

pesquisa “Avaliar o processo de implementação do Programa DESENVOLVE 

em São João do Sabugi”, entendendo-a como política pública de geração de 

emprego e renda a partir da atividade industrial que o Programa estabelece. A 

hipótese de que parte a pesquisa é a não efetivação do emprego através do 

Programa como consequência da escassez de recursos que caracteriza os 

pequenos municípios brasileiros, além da falta de coordenação e articulação 

dos atores, em especial a gestão municipal, tendo em vista as concepções 

governamentais acerca das políticas de emprego.  

Para tanto, elencamos os objetivos específicos, que visam “Verificar a 

estrutura organizacional em que se insere o programa”, permitindo a análise 

dos fatores institucionais que influenciam o processo de implementação; 

“Analisar a participação dos atores sociais e econômicos na implementação do 

programa”, para compreender a ação dos agentes implementadores, 

especialmente as empresas e o poder público; e “Analisar a eficácia do 

programa com relação aos fatores facilitadores e inibidores da implementação”, 

que são as próprias relações estabelecidas entre os atores sociais e 

econômicos – e também políticos – do município. 

A metodologia da pesquisa concentra-se na análise qualitativa dos 

dados obtidos junto aos sujeitos da pesquisa que tornasse possível verificar a 

eficácia do Programa no seu processo de implementação. Portanto, o trabalho 

caracteriza-se como sendo uma pesquisa qualitativa, embora tenham sido 

usados dados estatísticos para descrever o Programa e não para avaliá-lo. 

Foram também utilizados esses dados para a demonstração do quadro 

socioeconômico do município e do estado, contextualizando o tema da geração 

de emprego e renda em São João do Sabugi.  

Para levantar esses dados foram utilizados questionários com os donos 

das empresas, no intuito de perceber as dificuldades e os elementos favoráveis 

à instalação das empresas e o seu desempenho dentro do Programa avaliado. 

Nesse momento, foi possível identificar os principais atores e contribuições 
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dadas aos empreendimentos – ou a sua ausência na cooperação com as 

empresas – como também a percepção dos sujeitos a respeito do Programa e 

as possibilidades deste para as empresas. 

Os questionários também foram úteis na avaliação junto aos 

funcionários, que demonstraram suas insatisfações e motivações, assim como 

apresentaram expectativas com relação ao Programa para os próximos anos, 

apontando possíveis oportunidades de crescimento dentro das empresas. No 

entanto, essas realizações irão depender de como os atores estão participando 

para garantir a continuidade e melhoria do Programa.  

Nesse sentido, alguns atores comparecem como peças fundamentais 

das ações, entre eles o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE) e a prefeitura, que tem ligação direta com os empresários 

ao instituir o Programa e oferecer condições de sua organização. Em que pese 

a sua importância, esses atores não atendem satisfatoriamente às 

necessidades dos empresários e trabalhadores, dadas as complexas relações 

que determinam os resultados da política. 

Por isso realizamos também questionários junto aos gestores, para 

compreender como se deu a tomada de decisões na formulação e 

implementação do programa, e quais as dificuldades que a gestão encontra 

para torná-lo efetivo. 

Por fim, o trabalho realiza uma pesquisa documental, em sites de órgãos 

públicos e documentos da prefeitura municipal. Essa etapa permitiu-nos 

reconhecer o aspecto normativo do Programa e as legislações referentes ao 

micro empreendimentos em âmbito municipal e federal, estas últimas que 

determinam a criação do ambiente favorável às pequenas empresas nos 

municípios, definindo formas de incentivo ao pequeno empreendedor e as 

normas gerais de participação das empresas. Além desses documentos, outros 

foram consultados para levantar aspectos sociais e econômicos do município, 

através de pesquisas em sites governamentais e empresariais.  

Sendo assim, a análise que se faz do conteúdo desses documentos traz 

a compreensão do contexto jurídico, social e econômico que perpassa o 

Programa, dependendo este diretamente das formas de organização das 

políticas no âmbito federal, de maneira que se possa percebê-lo inserido numa 
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estrutura abrangente na qual se confirmam as ações dos agentes envolvidos, 

os atores sociais, a saber o mercado e o Estado. 

Para realizar esta tarefa, tivemos que reconstruir teoricamente os 

aspectos sociais e econômicos que rebatem no Programa, através do estudo 

da Nova Sociologia Econômica, que discute as relações econômicas não mais 

como expressão única das leis de mercado, mas acima de tudo como reflexo 

das relações sociais que perpassam a economia. Vimos também com Polanyi, 

a partir da análise que faz da história do capitalismo, como o Estado e a política 

podem interferir diretamente nos fenômenos econômicos, sendo estes mesmos 

decorrentes das ações dos grupos e indivíduos na sociedade.  

Levantamos ainda a discussão sobre o desenvolvimento local e as 

políticas públicas, com o objetivo de compreender os tipos de avaliação e como 

o Programa deveria ser avaliado, observando as variáveis e a importância dos 

atores sociais que fazem o Programa. Nesse sentido, o trabalho faz uma 

avaliação de política pública voltada à geração de emprego e renda no 

município, a partir da análise dos fatores sociais e políticos que determinam as 

suas ações.  

Com estes elementos teóricos e metodológicos realizamos a pesquisa 

que se apresenta nos dois capítulos que seguem. O primeiro faz uma 

discussão teórica sobre políticas públicas e desenvolvimento local, como 

também apreende as relações “pervasivas” entre sociedade, Estado e 

mercado, presentes especialmente nas políticas de geração de emprego e 

renda. 

No segundo capítulo, identificamos os fatores históricos do emprego e 

do trabalho no Rio Grande do Norte e as atividades produtivas locais, 

contextualizando o município no quadro geral da economia norterriograndense. 

Feito isso, realizamos uma discussão sobre as atividades produtivas locais e as 

variações do emprego ao longo das últimas décadas, reconhecendo a 

incapacidade histórica de fazer aumentar as taxas de emprego em São João 

do Sabugi.  

Com isso, conseguiu-se perceber o Programa inserido numa trama de 

relações pré-estabelecidas em que ocorrem as suas ações, e que por isso irá 
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apresentar limitações diversas à manutenção das empresas e à criação de 

novas ocupações.  

Ao final, apontamos as possibilidades e alternativas viáveis para 

redirecionar as ações do programa, no sentido da cooperação entre os atores e 

da ampliação da política, da qual depende a produção e manutenção das 

empresas, assim como os salários dos empregados, beneficiários últimos mas 

não menos importantes do Programa. 
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2. EMPREGO E RENDA E POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO. 

 

Este capítulo discute conceitos e metodologias em avaliação de políticas 

públicas, além de compreender as relações “pervasivas” entre Estado, 

mercado e atores sociais, com vistas ao conhecimento das políticas de 

desenvolvimento local, baseadas na participação efetiva desses atores no 

espaço público. Discute ainda as relações sociais que interferem diretamente 

nos interesses dos atores econômicos, permitindo o atendimento a 

necessidades sociais dos indivíduos através da ação social das empresas. 

Para tanto, busca entender o mercado de trabalho no Brasil e no mundo a 

partir da sua ligação com as políticas econômicas de desenvolvimento 

industrial. 

 

2.1 Alguns conceitos em políticas públicas. 

 

As políticas públicas constituem um campo à parte na ciência política, 

cujo objeto de estudo, as políticas governamentais, são diretamente 

influenciadas pela atividade do pesquisador, oferecendo a estas subsídios e 

dados para melhor aplicação dos recursos e/ou o seu redirecionamento, 

conforme avaliação realizada. Tendo por foco a atuação dos governos, este 

campo de estudo inaugurado nos Estados Unidos, veio inovar o pensamento 

político ao introduzir novos conhecimentos acerca da organização e efetivação 

de projetos e programas sociais, distanciando-se das linhas de pensamento 

europeias que enfatizavam o conhecimento referente às estruturas de poder e 

às instituições do Estado. 

Da mesma maneira, ao prezar pela avaliação de políticas, o campo de 

estudos distancia-se da avaliação política propriamente dita que se dedica a 

apreender valores e princípios éticos presentes aos programas, revelando-se 

nas suas diretrizes e objetivos. Conforme afirmam, Figueiredo & Figueiredo 

(1986) 

 

Ao chamarmos a atenção para a necessidade da avaliação política 
propriamente dita, temos como objetivo único deixar claro o critério 
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que deve informar a avaliação de políticas específicas. Dessa forma, 
por avaliação política entendemos a análise e elucidação do critério 
ou critérios que fundamentam determinada política: as razões que a 
tornam preferível a qualquer outra. (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 
1986, p. 108). 

 

Esta etapa cumpre com a formulação da política em seus aspectos mais 

gerais, conformando assim programas e projetos com desenhos claros e 

instrumentos definidos, orientados por uma determinada perspectiva de justiça, 

dado que as políticas “devem estar referidas a princípios cuja realização irá, 

presumivelmente, contribuir para uma desejável quantidade e distribuição de 

bem-estar” (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986, p. 108).  

A avaliação, por sua vez, está diretamente ligada à análise política, 

aprimorando-a e dando-lhe maior aplicabilidade. Por isso tem a capacidade de 

verificar, a partir de métodos e técnicas específicos, a relação de causalidade 

entre a política formulada e os seus resultados alcançados. (FIGUEIREDO; 

FIGUEIREDO, 1986). Portanto, pode-se dizer que  

 

A avaliação [de políticas públicas], de um modo geral, tem sido 
definida como instrumento imprescindível para o conhecimento da 
viabilidade de programas e projetos, para o redirecionamento de seus 
objetivos, quando necessário, ou mesmo para a reformulação de 
suas propostas e atividades. Nesse sentido, a avaliação se revela 
como um importante mecanismo de gestão, uma vez que fornece 
informações e subsídios para tomada de decisão dos gestores, 
formuladores e implementadores de programas, pois possibilita 
conhecer o que está acontecendo e atuar sobre os fatos de forma a 
realizar ajustes necessários, economizando-se dessa forma tempo e 
recursos, o que eleva a credibilidade das ações públicas. 
(CAVALCANTI, 2014, p. 2). 

 

A avaliação busca conhecer, entre outras coisas, o grau de otimização 

dos recursos, para gerar com maior eficiência os resultados de uma 

determinada política. Há dessa forma, uma proximidade com as avaliações 

econômicas, pois reflete a questão dos custos e benefícios. Segundo Fagnani 

(1998, p. 2), o estudo das políticas públicas “surge com a questão econômica 

principalmente no que se [refere] às políticas restritivas de gastos, [sendo que] 

só mais tarde a área social entra na agenda do governo”. Para Carvalho “A 

política pública surge como uma forma de equacionar problemas econômicos e 

sociais de maneira a promover o desenvolvimento do país” (CARVALHO, 2014, 

p. 2). Assim, suas ações devem estar alinhadas com as medidas econômicas, 
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de forma que economia e sociedade possuam objetivos comuns. (FAGNANI, 

1998). 

A gestão eficiente dos gastos públicos é de fundamental importância, 

uma vez que, diante da limitação dos recursos, os governos são impelidos a 

buscar formas alternativas de geri-los, racionalizando-os sem impor restrições 

de qualidade às políticas, o que poderia comprometer as possibilidades de 

justiça social. Conforme Arretche (1998) 

 

(…) a escassez de recursos públicos exige maior racionalização do 
gasto. Na verdade, sob o impacto da crise fiscal do Estado, medidas 
e programas de racionalização da ação pública têm buscado 
aumentar o volume de recursos efetivamente disponíveis sem 
aumentar o volume de arrecadação e/ou sem aumentar rubricas de 
gastos. (p. 6). 

 

A eficiência faz-se assim um critério essencial na avaliação de políticas 

públicas. Trata-se da relação entre “os custos da implantação de uma política e 

os benefícios derivados de seus resultados” (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 

1986, p. 113), onde se preza pelo custo mínimo em favor do máximo de 

benefício possível (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986). Esta noção que 

perpassa o conceito de eficiência, por ser oriunda da avaliação de desempenho 

econômico, acaba por criar certo ceticismo quanto à sua utilização nos estudos 

de avaliação de políticas, por entender que o processo político envolve 

necessariamente outras variáveis e custos que não podem ser mensurados, 

como por exemplo, as negociações e alterações processuais que decorrem do 

conflito político. (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986). 

Dessa maneira, é preciso qualificar o conceito de eficiência trazido para 

a avaliação de programas e projetos sociais, reconhecendo que há nela duas 

dimensões distintas que devem ser explicitadas. Conforme Figueiredo & 

Figueiredo (1986), temos de um lado, a eficiência instrumental, que estabelece 

a relação entre os custos econômicos e os benefícios tangíveis, mensuráveis; e 

de outro, a eficiência política, que pondera os “custos” sociais ou políticos e os 

benefícios deles derivados. Segundo os autores,  

 
A admissão de que existe uma dimensão política na análise de 
eficiência torna a avaliação bem mais complexa. A noção de custos 
sociais tem por sua vez duas dimensões: de um lado, eles originam-
se de demandas sociais não previstas, que podem ser traduzidas em 
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custos econômicos-financeiros; de outro, estão os “custos” sociais e 
políticos não traduzíveis para unidade monetárias, em geral, “pagos” 
pela população atingida pela ação do governo, e que são sempre 
“debitados” ao lado do custo da ação governamental. (FIGUEIREDO;  
FIGUEIREDO, 1986, p. 114). 

 

Esta interpretação permite entender a eficiência como critério de 

avaliação que preza pela qualidade das ações na execução de uma dada 

política, a partir da sua racionalização, gerando resultados economicamente 

viáveis e socialmente úteis. 

Outro conceito utilizado, a eficácia, trata-se do quanto uma política 

consegue atingir as suas intenções, sem levar em consideração, nesse caso, 

os custos envolvidos na sua implementação. Preocupa-se, portanto, em avaliar 

os resultados, imediatos ou possíveis, do programa sobre a população-alvo 

que se beneficia das ações. Assim, Cohen e Franco (2008, p. 102) a definem 

como “o grau em que se alcançam os objetivos e metas do projeto na 

população beneficiária, em um determinado período de tempo, 

independentemente dos custos implicados”. 

Assim sendo, a eficácia, pode-se dizer, indica o nível de qualidade do 

produto final de um determinado programa, com base no que foi planejado 

anteriormente, verificando em que medida as metas foram alcançadas e quais 

os desvios de percurso que determinaram o resultado das ações. Portanto, a 

eficácia diz respeito ao exame dos processos e sistemas de implementação, 

considerados eficazes quando realizados de forma adequada. Quanto a estes 

sistemas 

 

(…) consideram-se eficazes aqueles nos quais predominam os 
fatores facilitadores de resultados em quantidades e qualidades 
máximas e em períodos curtos de execução. Ao contrário, perde em 
graus de eficácia o programa cujos processos e sistemas de 
implementação (um ou mais) apresentam eles próprios ineficácias, 
tendendo a operar como obstáculo ao atingimento dos resultados. 
(DRAIBE, 2001, p. 35) 

 

Esses fatores facilitadores são, portanto, meios, pelos quais deve se 

chegar à consecução dos objetivos de uma política, através do cumprimento 

das metas e da escolha dos instrumentos adequados. Portanto, a eficácia 

consiste na “relação entre os instrumentos previstos para implementação de 
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uma política e aqueles efetivamente empregados” (Arretche, 1998, p. 5), 

observando-se o processo pelo qual esses instrumentos são utilizados ao 

longo da execução, descartando-se uns e incorporando outros à estrutura do 

programa. 

Dessa maneira, a avaliação de eficácia preocupa-se em entender como 

a política realiza o seu “ciclo de vida” durante um determinado período em que 

são postas em prática as ações, cumprindo assim com os requisitos 

institucionais, reconhecendo os efeitos diretos do programa. Não se confundirá, 

pois, com a avaliação de efetividade, que se ocupa dos resultados futuros da 

política, auferidos junto à população. Segundo Arretche, a avaliação de 

efetividade consiste no  

 

exame da relação entre a implementação de um determinado 
programa e seus impactos e/ou resultados, isto é, seu sucesso ou 
fracasso em termos de uma efetiva mudança nas condições sociais 
prévias da vida das populações atingidas pelo programa sob 
avaliação. (ARRETCHE, 1998, p. 3). 

 

Isto significa que uma política, para comprovar a sua efetividade, deverá 

prover-se de dados confiáveis sobre a população e suas condições de vida, 

alteradas pela ação do programa. Para tanto, exige-se a comparação da 

comunidade ou grupo estudado com realidades semelhantes para que se 

possa verificar a influência do programa nos resultados percebidos. Nesse 

sentido, afirma-se que  

 

(…) a constatação de que ocorreram mudanças não é suficiente para 
concluir-se pelo sucesso do programa; é necessário demonstrar que 
elas não ocorreriam (total ou parcialmente) sem o programa. Em 
outros termos, é necessário demonstrar que a atuação do programa é 
empiricamente relevante na demonstração da mudança observada. 
(FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986, p. 115) 

 

Esta exigência metodológica implica em que o avaliador terá de isolar 

totalmente, ou tanto quanto possível, as consequências do programa de outras 

variáveis externas que possam interferir diretamente no processo de avaliação. 

Dessa maneira, temos que os modelos analíticos capazes de medir os 

impactos são 
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desenhos experimentais que comparam o estado dos diversos 
aspectos da população antes e depois da execução do programa, 
garantindo-se um mínimo de controle, pelo menos analítico, sobre as 
variáveis ambientais que atuam sobre a população no período da 
experimentação.(FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986, p. 117). 

 

Com isso, afirma-se que os impactos observados devem estar 

diretamente associados à atividade de um determinado programa, sendo eles 

mesmos a realização final da política, ou seja, a sua apropriação – para não 

dizer o consumo – como bem ou serviço de utilidade pública. Conforme 

Figueiredo & Figueiredo (1986), os impactos da política podem ser de três 

tipos: objetivos, subjetivos ou substantivos. Os autores afirmam que 

 

Uma mesma política pode causar impactos objetivos, gerando 
mudanças quantitativas nas condições da população-alvo, pode ainda 
gerar impactos subjetivos alterando o “estado de espírito” da 
população, e, finalmente, pode causar um impacto substantivo 
mudando qualitativamente as condições de vida da população. 
(FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986, p. 116) 

 

Portanto, alguns resultados de programas podem, dependendo da 

natureza de suas ações, apresentar-se como realizações materiais ou pessoais 

– subjetivas ou psicológicas. Tais mudanças nas condições de vida dos 

sujeitos dependem ainda de como são apropriados os benefícios por cada 

indivíduo, reconhecendo que este, na condição de pessoa com liberdade e 

participante do processo político, irá conferir-lhes significados especiais.  

Assim é que, existem dois tipos de efetividades: a objetiva que ocorre 

em termos de apropriação de um bem quantificável, e a subjetiva que enfatiza 

as realizações pessoais. Acerca desta, os autores explicam que 

 

O critério de avaliação de efetividade subjetiva têm sido cada vez 
mais usado na medida em que o conceito de Bem-Estar Social tem 
sido desdobrado em suas dimensões materiais, psicológicas e 
culturais. Nesse sentido a efetividade subjetiva torna-se o critério de 
aferição de mudanças psicológicas, de mudanças nos sistemas de 
crenças e valores e, notadamente, tem a função de aferir a percepção 
da população sobre a adequação dos resultados objetivos dos 
programas aos seus desejos, aspirações e demandas. 
(FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986, p. 116). 

 

Tem-se assim que a avaliação – quer seja de eficácia, eficiência ou 

efetividade, quer seja esta objetiva ou subjetiva – deve basear-se em 
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indicadores claros, necessários a conclusões assertivas acerca das 

consequências do programa sobre a população. Tais indicadores podem ajudar 

na aferição de resultados ou desempenhos de um programa, seus efeitos e 

impactos, ou ainda na avaliação do processo de implementação. (DRAIBE, 

2001). 

Entende-se aqui os indicadores como sendo “ferramentas fundamentais 

para tornar possível uma ação efetiva de monitoramento” (CAVALCANTI, 2014, 

p. 8), de maneira que os efeitos e impactos possam ser identificados. Para 

medi-los, a avaliação exige que se faça a comparação entre situações distintas 

para verificar a diferença entre a realidade apresentada pelo grupo-alvo e um 

outro grupo de referência, externo ao programa. A intenção é estabelecer 

parâmetros que exerçam a função de controle em relação ao grupo principal. 

(DRAIBE, 2001). 

Por outro lado, quando o programa possui delimitados a abrangência e o 

período de execução, ou seja, quando está orientado pela perspectiva da 

universalidade e as ações possuem um período limite para serem postas em 

prática, o avaliador poderá lançar mão de dados que corroborem a interferência 

do programa na população ao confrontar realidades distintas – mas verificadas 

num mesmo grupo em momentos diferentes – comparando as situações antes 

e após a implementação do programa. (DRAIBE, 2001). 

 Em se tratando de uma avaliação de processos, como é o caso desta 

pesquisa, esses indicadores poderão ser medidos através das condições 

institucionais e sociais para a implementação do programa, preocupando-se 

com a viabilidade das alternativas, reais e possíveis, que se colocam à sua 

execução. Por isso, Draibe, afirma que  

 

As avaliações de processo, de natureza qualitativa, buscam identificar 
os fatores facilitadores e os obstáculos que operam ao longo da 
implementação e que condicionam, positivamente ou negativamente, 
o cumprimento das metas e objetivos. Tais indicadores podem ser 
entendidos como condições institucionais e sociais dos resultados. 
(DRAIBE, 2001, p. 30). 

 

Segundo a autora, a avaliação de processos tem como questão básica a 

investigação dos determinantes que influenciam o êxito ou fracasso dos 

programas, bem como das possibilidades que se abrem diante de novas 



25 

 

alternativas que apresentam menores custos financeiros e menor tempo para  

a execução. 

Como avaliação que se preocupa com a gestão e o funcionamento do 

programa, a avaliação de processo tenta responder, segundo Cavalcanti 

(2013), a três indagações básicas, quais sejam: a) A População-alvo está 

sendo atendida, conforme as metas? b) O cronograma está sendo cumprido? 

c) Os recursos estão sendo alocados com eficiência? Dessa maneira, a 

avaliação busca saber como está sendo conduzido o programa, reconhecendo 

erros e apontando soluções viáveis para a sua correção. Conforme Cavalcanti 

(2014) a avaliação de processos constitui, basicamente, em  

 

um instrumento que se preocupa em diagnosticar as possíveis falhas 
de um programa, no que diz respeito aos instrumentos, 
procedimentos, conteúdos e métodos, adequação ao público-alvo, 
visando o seu aperfeiçoamento, através da interferência direcionada 
para seus aspectos intrínsecos. (p. 7). 

 

Essa tarefa exige o monitoramento das ações, para desenvolver uma 

avaliação consistente dos instrumentos e mecanismos de intervenção. Trata-se 

de analisar os procedimentos operacionais através de dados que corroborem a 

eficácia e eficiência das ações, observando o cumprimento dos prazos, a 

quantidade e a qualidade dos insumos, assim como o cumprimento dos 

objetivos do programa. Portanto, a avaliação de processos entende-se como  

 

um processo sistemático e periódico de análise da gestão, 
funcionamento e desempenho de programas e projetos. Tem como 
objetivo identificar desvios na execução das ações, diagnosticando 
suas causas e propondo ajustes operacionais, com vistas à 
adequação entre o plano e sua implementação”. (CAVALCANTI, 
2014, p. 8) 
 

 

O monitoramento funciona aqui como mecanismo para o levantamento 

de dados que reconheçam as situações adversas e a viabilidade de 

alternativas à implementação do programa. Embora seja um momento 

essencial à avaliação de políticas públicas que permite acompanhar o 

programa em todas as fases de seu desenvolvimento, o monitoramento não 

está presente no esboço de muitos programas de abrangência local, dada a 
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menor exigência por parte dos órgãos governamentais quanto à sua realização. 

Nesse caso, o avaliador deverá lançar mão de outros instrumentos para a 

coleta de dados que corroborem ou contestem as suas hipóteses, recompondo 

assim o quadro que se pretende investigar. 

Nesse sentido, a avaliação do Programa DESENVOLVE no município de 

São João do Sabugi contará com a participação dos gestores para a 

reconstrução do contexto em que foi formulada a política, através de 

informações referentes à sua estrutura, organização e às metas que pretende 

alcançar, uma vez que esses elementos são fundamentais para realizar a 

comparação entre o planejado e o que foi realmente efetivado, não constando 

tais elementos na documentação que institui o Programa.  

Assim, busca-se realizar um balanço entre o planejado e o que foi 

implementado, para perceber as possibilidades de efetivação do emprego no 

município a partir do Programa. Para tanto, compreende-se o Programa 

DESENVOLVE a partir da sua participação no quadro geral das políticas 

públicas de promoção ao trabalho, em resposta ao desemprego crescente, 

atendendo a demandas locais e a exigências externas de adequação ao 

contexto atual de regressão da força de trabalho, decorrente das mudanças 

sociais e econômicas em curso.  

 

2.2. Políticas de Pleno Emprego e mercado de trabalho. 

 

Compreender as políticas de emprego e renda na atualidade exige uma 

abordagem acerca das transformações sociais e econômicas ocorridas ao 

mundo do trabalho que revelam-se num profundo desemprego que atinge a 

população mundial. Trata-se da desestruturação dos regimes de pleno 

emprego nas economias centrais e do consequente aprofundamento do 

desemprego nas economias periféricas. É Castel (2009) quem nos apresenta 

uma crítica a essas sociedades, buscando revelar a insustentabilidade desse 

modelo de proteção, no qual já existiam, embora de forma seminal, os 

problemas atuais que geram toda a problemática em torno do desemprego 

nesses países.  
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Os regimes fundados sobre o pleno emprego baseiam-se na 

interferência direta do Estado na proteção social dos indivíduos, ao mesmo 

tempo em que estes são a própria máquina que faz gerar o crescimento e, 

consequentemente, maior quantidade de bem-estar e maior distribuição de 

renda à população. Entretanto, tais regimes padeciam, desde antes, de 

problemas estruturais que os colocaram em risco mais tarde, entre eles a 

burocratização das políticas e o endividamento da população que, segura de 

sua estabilidade, aventurou-se em empreendimentos pessoais. No entanto, 

anos mais tarde, a dívida contraída iria tornar suscetíveis à precariedade uma 

multidão de assalariados, destituídos de seus postos de trabalho, aos quais 

não retornarão a assumi-los no mercado de trabalho. (CASTEL, 2009).  

Tem-se assim instaurado um período de insegurança e instabilidade de 

empregos vivida pela população mundial a partir dos anos 1970, quando entra 

em declínio este modelo. Muitos autores defendem a ideia de que a 

desestruturação do pleno emprego, sentida pelos países em ascensão 

econômica desde a Segunda Guerra Mundial e que fez sentir também seus 

efeitos nos países emergentes ou subdesenvolvidos, é resultado do próprio 

movimento evolutivo da economia que devido ao incremento tecnológico e à 

competitividade das empresas, vive momentos de exaustão. Portanto, o 

momento atual se caracterizaria não como uma crise do trabalho concreto, 

produtor de utilidades, mas sim, uma crise do trabalho abstrato, geral e 

monetarizado, expressando-se esta crise como “a redução do trabalho vivo e a 

ampliação do trabalho morto” nas empresas. (ANTUNES, 2006, p. 81).  

De fato, é inegável que tenha havido uma redução dos postos de 

trabalho em virtude da reestruturação das empresas e a busca pela 

competitividade, gerando assim, além dos altos níveis de desemprego, uma 

precarização crescente das condições de inserção profissional, caracterizada 

pela flexibilidade dos contratos de trabalho. Assim, o novo modelo de 

produção, que opera de acordo com a flutuação das demandas de mercado, 

deve se fazer flexível em todos os sentidos, tanto na organização interna do 

trabalho nas fábricas, quanto na relação com os agentes econômicos com 

vistas à flexibilização dos recursos humanos. Castel representa assim o quadro 

em que se define o trabalho na atualidade: 
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Gestão em fluxo tenso, produção sob encomenda, resposta imediata 
aos acasos dos mercados tornaram-se os imperativos categóricos do 
funcionamento das empresas competitivas. Para assumi-los, a 
empresa pode recorrer à subcontratação (flexibilidade externa) ou 
treinar seu pessoal para a flexibilidade e para a polivalência a fim de 
lhe permitir enfrentar toda a gama das novas situações (flexibilidade 
interna). (CASTEL, 2009,p. 517). 

 

Nesse sentido, o autor afirma haver uma precarização dos empregos e 

suas funções, ao externalizar a mão de obra permanente para empresas 

terceirizadas, ao mesmo tempo em que os custos com pessoal são reduzidos 

através da “gestão eficiente” do trabalho e da reorganização das tarefas no 

ambiente da empresa.  

Surgem assim novas modalidades de trabalhos, caracterizadas pela 

instabilidade e pela busca permanente por um novo emprego. São ocupações 

que colocam os indivíduos na condição de constante “estado transitório-

durável” (CASTEL, 2009), em que uma heterogeneidade de situações 

provisórias para atender a demanda por emprego acabam firmando- se como o 

verdadeiro padrão de inserção profissional. Encontram-se nessa situação os 

trabalhadores com contratos por tempo determinado, trabalhos em tempo 

parcial e as diferentes formas de “empregos ajudados”, mantidos pelo poder 

público para atender os desempregados com maior urgência por trabalho. 

Entretanto, o autor não define o momento atual como uma crise do 

trabalho, mas apenas como a reaparição de um fenômeno não muito novo na 

história que é a existência de uma população sobrante em larga escala, os 

supranumerários que excedem a capacidade de absorção pelo mercado, 

perfazendo o grupo daqueles que buscam em estágios, contratos de 

solidariedade, etc. uma maneira de, a partir disso, chegar a uma contratação 

efetiva que lhes traga estabilidade. (CASTEL, 2009). 

Trata-se, portanto, de um contexto no qual o desemprego e a 

precarização levam a “manifestação de um déficit de lugares na estrutura 

social, entendendo-se por lugares posições às quais estão associados uma 

utilidade social e um reconhecimento público” (CASTEL, 2009, p. 529).  

No Brasil, a exemplo de todo o mundo, esta também tem sido a 

tendência marcante no quadro das políticas para o trabalho. Segundo 
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Pochmann (2007), a discussão acerca desse tema têm colocado ao país duas 

alternativas, em resposta à instabilidade e à ausência de empregos no país. 

Tem-se assim, no plano microeconômico, as novas modalidades de emprego 

com contratos de trabalho flexíveis e sem garantias previdenciárias, como 

estratégia de enfrentamento à baixa oferta de empregos que acreditam, está 

relacionada à gestão dos custos das empresas, inclusive no que diz respeito 

aos contratos de trabalho, reduzindo assim os gastos com pessoal. Ao lado 

disso, outras ações são empreendidas, como o incentivo ao 

empreendedorismo e à qualificação profissional, com o intuito de gerar trabalho 

autônomo e qualificar a mão de obra para as empresas. No plano 

macroeconômico, por outro lado, busca-se a intersetorialidade das políticas 

setoriais, como forma de garantir a qualidade da inserção profissional, 

especialmente dos jovens, postergando o ingresso destes no mercado de 

trabalho, além de expandir a capacidade da oferta de empregos por meio da 

intervenção direta do Estado. 

Como já dito, a redução dos postos de trabalho deve-se, em parte, à 

reestruturação das empresas que, para fazer frente à economia competitiva e 

investindo em novas tecnologias, têm tornado o trabalho cada vez mais 

especializado e seleto. Segundo o autor, no Brasil há uma particularidade em 

que se agravam ainda mais as condições de inserção profissional, dada a 

adesão passiva e subordinada do país ao processo de globalização, gerando 

assim graves consequências para os que dependem da força de trabalho.  

Dessa forma, a partir dos anos 1980, quando este processo se inicia, o 

Brasil passa a vivenciar momentos de regressiva contratação da mão de obra, 

verificando-se que 

 

A combinação do desemprego com o desassalariamento (perda de 
participação relativa do emprego assalariado no total da ocupação) 
consolidou cenários extremamente desfavoráveis para todo o 
conjunto da população ativa, embora tenha atingido mais duramente 
segmentos vulneráveis como jovens, mulheres, idosos e não-
brancos. (POCHMANN, 2007, p. 43).

1 

                                                           
1
 Para os jovens, as expectativas são menos alentadoras ainda. De acordo com o autor, houve 

rápida expansão do número de jovens que procuram por emprego ou encontram-se sem 
ocupação, observando que, em apenas uma década (de 1989 a 1998) a taxa oficial de 
desemprego juvenil passou do patamar de 6% para 16% da População Economicamente Ativa 
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Diante desse quadro, as alternativas que se colocam ao desemprego 

demonstram-se insuficientes, ao enfocar o mecanismo de mercado como única 

via para a inclusão dos novos trabalhadores no mundo do trabalho. Os que o 

defendem acreditam que a questão do desemprego esteja relacionada aos 

altos custos envolvidos com a força de trabalho, impelindo as empresas à 

flexibilização dos contratos e à externalização dos custos com a mão de obra 

para empresas menores e terceirizadas. Surgem com isso, novas personagens 

no âmbito das profissões, como o trabalhador autônomo, os terceirizados ou 

empregados por tempo determinado de serviço, sem garantia de direitos 

trabalhistas e previdenciários, conforme o padrão predominante nas economias 

de pleno emprego.  

Da mesma forma, a crença na eficiência de mercado leva a estratégias 

de redução do desemprego através da formação e capacitação profissional, por 

meio de cursos profissionalizantes que na verdade não logram muito êxito por 

causa de seus pequenos efeitos na complexa estrutura de empregos no país. 

Ampliam-se também as linhas de crédito para o financiamento do negócio 

próprio, deixando de ser o desemprego uma questão pública para tornar-se 

assunto particular da dimensão privada dos indivíduos. Nessa direção, afirma 

Pochmann: 

a literatura especializada valoriza as qualidades pessoais, muitas 
vezes sem levar em consideração a difícil realidade do mercado de 
trabalho, especialmente no que diz respeito ao perfil das ocupações 
geradas (…) cabendo ao indivíduo adaptar-se ao contexto dos 
empregos existentes e procurar favorecer-se do seu próprio esforço e 
postura qualitativa, como fontes de superação da concorrência em 
relação aos outros. (POCHMANN, 2007, p. 76). 
 

Tais estratégias revelam-se infundadas, pois não há qualquer validade 

empírica que comprove a sua eficácia no campo da geração de emprego e 

renda. Ao contrário, as ações governamentais no campo da qualificação não 

redundam necessariamente na absorção da mão-de-obra egressa dos cursos 

profissionalizantes. Segundo o autor, a qualificação, de fato, contribui para o 

                                                                                                                                                                          
(PEA) juvenil. E ainda, no mesmo período a taxa de desemprego juvenil em relação ao 
desemprego total aumentou de 1,5 para 1,8. (POCHMANN, 2007). 
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acesso diferenciado e seguro ao mercado de trabalho, mas somente a longo 

prazo, pois no contexto da baixa evolução da economia o desempenho da 

educação acaba funcionando como mero distintivo na seleção de candidatos a 

vagas de empregos. Em muitas vezes, a qualificação contribui apenas para 

aumentar os requisitos na contratação de funcionários em postos de trabalho 

que dispensam maiores competências profissionais.  

Outras alternativas, no plano macroeconômico, exigem maior 

organicidade entre as políticas para que se possa garantir com qualidade a 

transição do jovem do sistema educacional para o sistema de trabalho. São 

políticas públicas que visam ao fortalecimento econômico e, 

consequentemente, à expansão das vagas de emprego, ao mesmo tempo em 

que busca ampliar as condições de permanência da inatividade do jovem por 

uma quantidade maior de tempo, para que este possa se dedicar aos estudos e 

à formação profissional, desenvolvendo novas habilidades para o alcance de 

ocupações mais estáveis e de maior reconhecimento social. Tais ações devem 

se dar nos diferentes níveis de inserção profissional, incentivando a absorção 

de mão-de-obra, desde os segmentos informais até os setores mais 

organizados do mercado, em cargos de maior estabilidade e de nível superior. 

(POCHMANN, 2007).  

Portanto, o aumento das taxas de ocupação são resultado de políticas 

consistentes sobre o desemprego que devem envolver os diversos atores 

sociais e instituições, entre eles o mercado, principal responsável pela geração 

de empregos. Muitas dessas ações são realizadas em comunidades e 

municípios pequenos que se propõem a criar políticas de desenvolvimento que 

visam à dinamização do mercado local, como no município estudado. Portanto, 

o Programa avaliado sinaliza, antes de tudo, uma aproximação entre poder 

público e atores econômicos com vistas à industrialização e ao crescimento da 

economia municipal. 

A industrialização entende-se como estratégia fundamental do 

desenvolvimento, reconhecendo que os seus efeitos diretos agem sobre o 

crescimento econômico e consequente aumento da renda geral da população 

através da geração de empregos e outras formas de distribuição da riqueza 

produzida. Desde há tempos a industrialização tem sido discutida pelas forças 
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políticas representadas no espaço público, que busca através da renovação do 

produto fugir ao característico traço agrícola brasileiro que coloca a economia 

em situação desfavorável no mercado internacional. Assim, além de substituir 

produtos de baixo preço por artigos que sejam valorizados no mercado externo, 

a industrialização implica ainda a redução das importações de bens industriais, 

o que ocasiona impactos positivos para as contas pagas ao exterior. 

(CURADO, 2015). 

De fato, segundo Kupfer (2013), a adoção de uma política industrial pelo 

Estado torna-se ação bastante benéfica para a sociedade, pois favorece o 

crescimento econômico através de processos abertos pelo mercado, mas nem 

sempre capazes de gerar uma verdadeira sinergia e profusão de fatores que 

contribuem para o desenvolvimento. Ele observa que 

 

“Desenvolvimento é crescimento com mudança estrutural. Cabe à 
política industrial acelerar os processos de transformação produtiva 
que as forças de mercado, com lentidão, podem operar e disparar os 
processos que essas mesmas forças são incapazes de articular.” 
(KUPFER, 2013, p. 91). 

 

Dessa maneira, a ação do Estado torna-se fator decisivo para a 

alocação de capitais nos setores estratégicos de desenvolvimento. Portanto, 

trata-se de institucionalizar a Política Industrial no Brasil, com o intuito de gerir 

estrategicamente o mercado nacional, concedendo incentivos e oferecendo 

mercados mais seguros onde essas empresas possam operar. Tal política 

deverá articular as políticas comercial, de competitividade e de atração e 

regulação de capitais estrangeiros.  

Segundo o autor, cabe à política comercial permitir o acesso dos 

produtos brasileiros a mercados protegidos e garantir segurança aos setores 

estratégicos. Uma política de competitividade, por sua vez, deverá assegurar a 

concorrência entre as empresas através de medidas de incentivo à 

modernização, reestruturação e integração das empresas, com vistas a impedir 

o abuso de poder de mercado de empresas concorrentes. Além disso, uma 

política de atração e regulação de capitais estrangeiros deverá favorecer o 

adensamento industrial e a produção de insumos intermediários no país, além 
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de incentivar a inovação tecnológica e inserir o país no mercado como base 

produtiva na estratégia global das empresas. (KUPFER, 2013).  

Isto implica a ingerência do Estado na alocação de recursos para os 

setores ligados à transformação da industrial brasileira, tornando-a mais 

competitiva e abrangente para que possa ampliar a renda média do país e 

alterar, na medida do possível, o mercado de trabalho. Entretanto, vale lembrar 

que as suas implicações para as novas ocupações está em que a política está 

centrada mais na qualidade que na quantidade de empregos gerados, visto que 

a indústria passa a ocupar um número menor de trabalhadores especializados 

para operar as novas tecnologias. (Kupfer, 2013). 

Em que pese essa característica sobre a geração de empregos, o fato é 

que as pequenas indústrias locais têm alavancado renda e trabalho em muitas 

comunidades, especialmente as empresas de economia solidária voltadas para 

as vocações da comunidade e, portanto, absorvendo segmentos de 

trabalhadores não qualificados. Embora não seja este o caso do Programa 

estudado, reconhece-se que também neste caso a política apresentaria 

possibilidades de alteração nos níveis emprego, uma vez que as oportunidades 

criadas não estariam voltadas para funções de alta especialização, mas para 

atividades que dispensam o uso de maiores tecnologias. 

Para compreender o Programa no contexto dessas políticas, realizamos 

um breve comentário sobre a geração de emprego e renda no Rio Grande do 

Norte, dada a inexistência de ações dessa natureza no município que sejam 

anteriores ao programa estudado e com que possamos fazer comparações. 

Cumpre antes entender as políticas de geração de emprego e renda no quadro 

geral das políticas de desenvolvimento local. 

 

 

2.2. Emprego e renda e desenvolvimento local. 

 

A questão do emprego está diretamente ligada à temática das políticas 

públicas de desenvolvimento, sendo determinada pelas taxas de crescimento 

econômico e pelo progresso das políticas sociais, refletindo estes na 

quantidade e qualidade das ocupações do chamado mercado de trabalho. A 
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recíproca também é verdadeira, quando os níveis de ocupação interferem, 

positiva ou negativamente, no comportamento da economia e da sociedade.  

Portanto, as políticas de geração de emprego e renda consistem em 

estratégias fundamentais para a ampliação das oportunidades sociais, 

advindas com a inclusão dos trabalhadores nos círculos produtivos, assim 

como o desempenho das políticas sociais irá depender da ampliação das 

capacidades produtivas de determinada localidade ou país, reconhecendo que 

os recursos gerados na esfera da produção são as verdadeiras fontes de bem-

estar dessas políticas. Por isso, ainda que tenham um vínculo muito forte com 

o mercado, as políticas de desenvolvimento são muitas vezes desejáveis, 

tendo em vista a geração de emprego e de proteção social da população. 

Dessa maneira, o incentivo ao emprego mobiliza um conjunto de outras 

ações que se dão nas demais esferas da sociedade, permitindo um incremento 

nas economias, que buscam empenhar-se no processo de sua 

internacionalização. Contudo, este incentivo deve ocorrer a partir de 

motivações internas, que façam romper com o paradoxo existente na atual 

economia global, em que os altos padrões de vida alcançados pela atividade 

industrial das multinacionais são assegurados mediante a redução de salários 

e a precarização das condições de trabalho nos locais e países onde são 

instaladas as indústrias. (SHAIKEN, 2005). Para garantir vantagens 

competitivas, de acordo com a nova divisão internacional do trabalho, as 

empresas lançam-se à corrida pela criação de novos parques industriais em 

países pouco desenvolvidos, que vêem na abertura a esses mercados um meio 

para dinamizar a o mercado de trabalho local. Apesar disso, essas ocupações 

ocorrem muitas vezes mediante a subcontratação de funcionários, de maneira 

que “as economias em desenvolvimento conseguem exportar com altos níveis 

de produtividade e qualidade, convertendo  os baixos salátios em custos 

unitários baixos com alto padrão internacional” (SHAIKEN, 2005, p. 288) 

Essas são estratégias malogradas de crescimento, que acabam por 

interceptar a ação das políticas econômicas, e sociais, com vistas ao 

desenvolvimento independente desses países. São ações que reproduzem as 

concepções de economia heterônoma e desenvolvimento associado, que 
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marcaram grandemente as políticas desenvolvimentistas do Brasil no século 

XX2. 

Por desenvolvimento entende-se a ampliação das condições humanas 

de existência, o que requer o esforço político na garantia desses avanços, 

resvalando o tema para o campo da ética e dos direitos. Sachs (2009, p. 23) o 

define como “(…) o processo histórico de apropriação universal pelos povos da 

totalidade dos direitos humanos, individuais e coletivos (…)”. Com isso, 

entende-se que o desenvolvimento tem a ver com a decisão da sociedade em 

efetivar políticas que garantam padrões de vida razoáveis à população.  

O termo desenvolvimento tem assumido diferentes significados ao longo 

dos tempos, identificando-se geralmente com a ideia de progresso e de 

modernização, entendidos como sinal de evolução humana. Segundo Almeida 

(2002), foi graças ao caráter fluido e a seus objetivos humanistas que 

 

o desenvolvimento assimilou uma conotação positiva, de pré-
julgamento favorável: ele seria em si um bem, pois “desenvolver-se” 
seria forçosamente seguir em uma direção ascendente, rumo ao mais 
e ao melhor. Aqui, a analogia com o desenvolvimento dos organismos 
biológicos aparece claramente: desenvolver é crescer, difundir 
potencialidades para atingir a maturidade. (p. 22). 

 

Dessa noção parte o entendimento de que os países periféricos devem 

percorrer o mesmo caminho que os países desenvolvidos no sentido da 

evolução, tendo estes já completado o seu curso natural e atingido a 

“maturidade” do desenvolvimento, conquistando maiores níveis de satisfação 

da população.  

Há uma ideia corrente de que o desenvolvimento está atrelado ao 

próprio processo de modernização, pelo qual “os países do Terceiro Mundo 

são julgados à luz dos padrões dos países desenvolvidos, todos de 

                                                           
2
 Conforme Netto (2008), o Brasil, desde longa data, tem adotado esse padrão de 

desenvolvimento como alternativa à industrialização brasileira, marcada pelo atraso econômico 
e pelo subdesenvolvimento que tenta superar-se. Esse modelo foi reforçado nos anos 1960 
com os governos militares, ao contrapô-lo ao projeto de nacionalização da economia através 
da representação de interesses de classes, de modo que “O Estado erguido no pós-64 tem por 
funcionalidade assegurar a reprodução do desenvolvimento dependente e associado, 
assumindo, quando intervém diretamente na economia, o papel de repassador de renda para 
os monopólios, e politicamente mediando os conflitos setoriais e intersetoriais em benefício 
estratégico das corporações transnacionais na medida em que o capital nativo ou está 
coordenado com elas ou com elas não pode competir (…). (NETTO, 2008, p. 27). 
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modernização precoce”, o que “conduziu à aplicação no mundo inteiro de um 

modelo único de modernização e, portanto, a ver ‘em atraso’ os países 

‘subdesenvolvidos’”. (ALMEIDA, 2002, p. 23). Conforme o autor,  

 

Esse modelo único levou muitos países a escolher, de um lado, a 
racionalização e, portanto, a separação funcional do domínio 
econômico, racionalizado, e a vida privada, colocando entre os dois 
um espaço político aberto e um mercado forte; e de outro, um 
aprofundamento no anti-desenvolvimento para escapar do 
subdesenvolvimento, ou seja, em uma recusa ao “modelo” 
desenvolvimentista imposto, muitas vezes caindo no isolamento, na 
defesa pura e simples de identidades culturais, na contra-cultura. 
(ALMEIDA, 2002, p. 23). 

 

Tem-se assim que a modernização apresenta-se como o pleno 

desenvolvimento do mercado, autonomizado e separado da esfera política, 

contrapondo a esta a sua racionalidade econômica, que se impõe através da 

“autorregulação” do mercado e de suas leis “naturais”. 

É Karl Polanyi quem põe em questão a concepção de uma esfera 

econômica autônoma, prevalecente sobre os interesses da sociedade, a quem 

esta deveria submeter-se para acompanhar o processo de industrialização. 

Segundo ele, o desenvolvimento histórico do mercado não ocorreu de forma 

independente, sem a participação de atores sociais envolvidos, nem foi a sua 

atividade a tendência natural das transações humanas desde a antiguidade, 

como supõem os teóricos da economia clássica – antes deste haviam outras 

formas de comércio, como a reciprocidade, a redistribuição e a domesticidade3. 

Contrapondo-se a essas teses, afirma que 

 

A história econômica mostra que a emergência de mercados 
nacionais não foi, de forma alguma, o resultado da emancipação 
gradual e espontânea da esfera econômica do controle 
governamental. Pelo contrário, o mercado foi a consequência de uma 

                                                           
3
 De acordo com o autor, essas são formas de comércio não necessariamente econômicas, 

pois baseiam-se nas relações de proximidade e vivência na comunidade. A reciprocidade, 
trata-se da relação de troca entre indivíduos ou grupos na qual o produto dispensado à 
comunidade pode ser recompensado através da prestação de benefícios àquele que observa 
os costumes e hábitos da sociedade em que vive. Quanto à redistribuição, esta tem a ver com 
a posição política dos indivíduos na sociedade, onde o produto entregue à comunidade passa a 
ser propriedade coletiva de todos, reconhecidos como iguais, embora isto exija a instituição de 
uma autoridade geral que faça redistribuir os recursos entre as comunidades pertencentes ao 
conjunto da sociedade. A domesticidade, por sua vez, trata-se da produção para uso próprio. 
Porém, este princípio econômico não desfaz a necessidade da produção para o mercado, 
coexistindo esta com a produção para a autossuficiência do indivíduo. (POLANYI, 2000). 
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intervenção consciente, e às vezes violenta, por parte do governo que 
impôs à sociedade a organização do mercado, por finalidades não-
econômicas. (POLANYI, 2000, p. 290). 

 

Com isso entende-se que a economia de mercado tem se apoiado no 

poder político para garantir a estabilização do sistema econômico de acordo 

com os interesses sociais presentes, o que acabou por levar, 

contraditoriamente, à separação da esfera econômica da política, em que a 

ação do poder tornou-se apenas um apêndice do mercado, compelindo os 

governos a adequarem suas leis às condições de seu desenvolvimento. 

Assim, uma série de medidas foram tomadas para estabelecer o livre 

mercado de trabalho, no momento em que a terra e o dinheiro já haviam se 

tornado mercadorias. Esses – a terra, o dinheiro e o trabalho – eram elementos 

essenciais para o desenvolvimento da sociedade de mercado, que começava a 

despontar entre os séculos XVIII e XIX. Portanto, 

 

Quanto mais complicada se tornou a produção industrial, mais 
numerosos passaram a ser os elementos da indústria que exigiam 
garantia de fornecimento. Três deles eram de importância 
fundamental: o trabalho, a terra e o dinheiro. Numa sociedade 
comercial esse fornecimento só podia ser organizado de uma forma: 
tornando-os disponíveis à compra. Agora eles tinham que ser 
organizados para a venda no mercado – em outras palavras, como 
mercadorias. (POLANYI, 2000, p. 97). 

 

Com relação ao trabalho, foram várias as mudanças introduzidas para 

tornar livre a sua venda no mercado nacional de trabalho. O autor menciona o 

caso da Inglaterra, em que as antigas leis de assistência aos pobres foram 

substituídas para atender as exigências da indústria emergente. Assim, a New 

Poor Law (Nova Lei dos Pobres), de 1834, sinaliza uma transformação radical 

das condições de trabalho e sobrevivência naquele país, ao colocar em 

situação de indigência milhares de trabalhadores que não conseguiam 

ocupações, devido à degradação dos salários ocorrida com a mercantilização 

da produção nas indústrias. Tinha, portanto que, os reconhecidos pobres pelas 

legislações anteriores dividiam-se agora em dois grandes grupos: os que 

ganhavam a vida com o trabalho assalariado nas fábricas ou no campo, e os 

desamparados, cujo lugar eram os albergues, onde a vivência tornara-se 

sobremaneira degradante. Isto levou ao aparecimento no cenário social de uma 
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categoria de pobres inteiramente nova: o desempregado, que ao contrário do 

trabalhador assalariado, não deveria ser assistido pelo estado, em favor da 

composição de uma mão-de-obra barata que, em tese, deveria ser absorvida 

pelas indústrias. (POLANYI, 2000). Conforme o autor 

 

Do ponto de vista econômico, os métodos de proteção social ingleses 
e continentais levaram a resultados quase idênticos. Eles atingiram 
aquilo a que se propunham: a ruptura do mercado para aquele fator 
de produção conhecido como força de trabalho. Um tal mercado só 
atenderia a seus propósitos se os salários fossem paralelos aos 
preços. (POLANYI, 2002, p. 212).  

 

Outra forma pela qual a intervenção política deu sustentabilidade ao 

mercado foi a regulamentação direta das atividades econômicas, que fez 

expandir o sistema mercantil às cidades e criou um comércio interno, 

nacionalizado. O autor demonstra que não foi o hábito da troca e do comércio 

local que favoreceu o surgimento das grandes corporações, mas sim a 

presença de um estado forte, centralizado, que induziu as localidades ao 

comércio exportador de produtos artesanais ou manufaturados. Portanto, 

 

A ação deliberada do estado nos séculos XV e XVI impingiu o 
sistema mercantil às cidades e às municipalidades ferrenhamente 
protecionistas. O mercantilismo destruiu o particularismo desgastado 
do comércio local e intermunicipal, eliminando as barreiras que 
separavam esses dois tipos de comércio não-competitivo e, assim, 
abrindo caminho para um mercado nacional que passou a ignorar, 
cada vez mais, a distinção entre cidade e campo, assim como as que 
existiam entre as várias cidades e províncias. (POLANYI, 2000, p. 
86). 

  

A criação de um mercado interno não teve, portanto, a adesão passiva e 

imediata das cidades, que reagiram ao processo de mercantilização por meio 

do controle direto dos municípios sobre as corporações. Também não foi o 

mercado de longa distância por si que atraiu as pequenas unidades de 

produção à exportação de produtos, mas o poder político que, como 

instrumento do mercado atacadista, pressionou as cidades a adotarem o 

modelo de guildas e à industrialização do campo, que deram origem à política 

mercantilista. (POLANYI, 2000). 

Dessa maneira, o autor deixa claro que o processo de autonomização do 

mercado preconizado pelos economistas, na verdade não passou de uma 
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instituição criada pelo estado para fazer crescer o comércio entre as nações, e 

que assim, submeteu o espaço de decisões da sociedade, a política, aos 

interesses capitalistas do mercador. Torna-se assim invertida a lógica natural 

das interações humanas, onde a economia esteve sempre embutida nas 

relações sociais, passando estas a ser agora organizadas de acordo com as 

leis de mercado que este mesmo engendrou. No entanto, o processo pelo qual 

o mercado veio a ser uma esfera independente na sociedade é resultado de 

intervenções conscientes dos governos no plano da economia, desfazendo 

assim a ideia de um mercado auto-regulável. Portanto,  

 

O sistema econômico estava submerso em relações sociais gerais; os 
mercados eram apenas um aspecto acessório de uma estrutura 
institucional controlada e regulada, mais do que nunca, pela 
autoridade social. (POLANYI, 2000, p. 88) 

 

Por esta razão, o posicionamento do autor em relação à economia é o 

de que esta esteja novamente subordinada aos interesses da sociedade, e que 

para tanto será necessária a ingerência do estado na sua organização. Este 

retorno à capacidade humana de decisão e agir teleológico sobre o mercado 

exigirá, portanto, a transformação radical das estruturas de poder para conduzir 

de forma consciente a política econômica. 

Entretanto, alguns autores defendem que este é um desafio possível 

dentro da própria estrutura de mercado, imersa nas redes de relações sociais, 

não só na fase inicial da industrialização, mas especialmente hoje, na moderna 

economia capitalista. (GRANOVETTER, 1992). Trata-se dos autores da Nova 

Sociologia Econômica, que oferece uma visão atual das relações pervasivas 

entre mercado e sociedade, demonstrando que há um importante papel dos 

sujeitos na condução das políticas econômicas. Remontando à ação social 

weberiana, esta escola busca entender o mercado a partir de sua relação com 

as demais ações que se dão na estrutura social e que condicionam o 

comportamento dos indivíduos na sociedade.  Assim, para além da ação 

econômica pura e simples, motivada pelo comportamento auto-interessado das 

pessoas, fatores outros há que condicionam a sua realização, tais como os 

sentimentos e valores da comunidade, interferindo estes diretamente nas 

decisões tomadas pelos atores econômicos no mercado. Com isso, busca-se 
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desvendar o papel dos indivíduos e grupos na condução das atividades, por 

meio da investigação das relações sociais não-econômicas, essenciais ao 

funcionamento da economia de mercado. Conforme Smelser e Swedberg 

(2005, p. 7), “A major thread in the tradition of economic sociology is that 

investigation must combine the analysis of economic interests with an analysis 

of social relations”4.  

Esta interpretação difere das tradicionais concepções que definem a 

economia como um campo à parte, isolado e dominado pelas leis de mercado, 

que se estabelecem a partir da relação entre as preferências das pessoas, de 

um lado, e a quantidade de bens e serviços, de outro, prezando-se portanto 

pela eficiência na utilização dos recursos para a aquisição dessas utilidades. 

Tal comportamento estaria orientado por uma racionalidade formal que deveria 

reger a ação dos atores e indivíduos. (SMELSER; SWEDBERG, 2005). 

Entretanto, é preciso entender que as ações dos indivíduos não são totalmente 

previsíveis, nem a sua apropriação como objeto científico devam ser simples 

construções teóricas que determinam a realidade com que lidam os cientistas 

em suas investigações. Ao contrário, é esta realidade mesma a razão de ser 

dos conceitos e definições dados pelos teóricos em seus trabalhos. Conforme 

os autores, que afirmam: 

 

Meanings are historically constructed and must be investigated 
empirically, and are not simply to be derived from assumptions and 
external circumstances. (SMELSER; SWEDBERG, 2005, p. 5)

5
. 

 

Dessa maneira, entende-se que o campo de estudos da economia 

concede a si mesmo um significado próprio, abstraído das situações reais, que 

deveriam estar presentes em suas preocupações científicas. O isolamento da 

disciplina impossibilita a sua percepção quanto a elementos outros que 

condicionam o comportamento dos atores econômicos, sempre referenciados 

por uma estrutura social que determina a sua ação. As atividades econômicas 

encontram-se assim submersas no complexo sistema de relações sociais, 

                                                           
4
 Uma grande discussão na tradição da sociologia econômica é a de que a investigação deve 

combinar a análise dos interesses econômicos com uma análise das relações sociais. 
Tradução nossa. 
5
 Conceitos são historicamente construídos e devem ser investigados empiricamente, e não 

simplesmente derivados de suposições e circunstâncias externas. Tradução nossa. 
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fazendo com que haja entre ambas, economia e sociedade, uma relação 

profícua de reciprocidade. Para Granovetter (1998, p. 58). 

 

Actors do not behave or decide as atoms outsides a social context, 
nor do they adhere slavishly to a script written for them by the 
particular intersection of social categories that they happen to occupy. 
Their attemps at purposive action are instead embedded in concrete, 
ongoing systems of social relations.

6
  

 

A partir disso, o autor constrói o argumento convincente de que as 

transações comerciais, nelas também a compra e venda da força de trabalho, 

são produzidas através de relações de confiança entre as partes, sem a qual 

não seria possível a sua realização. São, portanto, motivações externas que 

favorecem o bom desempenho das atividades, o que muitos economistas 

poderiam entender como atitudes irracionais, uma vez que não são medidas 

pelo cálculo econômico. Entretanto, essas motivações, valores e sentimentos 

presentes são elementos essenciais ao alcance dos objetivos especificamente 

econômicos, pois afetam direta e indiretamente suas atividades, desde a 

produção até a distribuição e consumo. Da mesma forma torna-se racional tal 

comportamento por permitir o desenvolvimento abrangente dos indivíduos, que 

não se restringe à mera satisfação de metas econômicas, mas vai além disso. 

Conforme o autor, que diz: 

 

That such behavior is rational or instrumental is more readily seen, 
moreover, if we note that it aims not only at economic goals but also 
at sociability, approval, status, and power. (GRANOVETTER, 1998, p. 
75)

7
.  

 

Há, portanto, uma interação constante entre as esferas social, 

econômica e política, dado que são as pessoas com seus interesses, valores e 

sentimentos que fazem agir o mercado na sociedade. Da mesma maneira, são 

para as pessoas que tais ações são empreendidas. Isto recoloca em questão 

                                                           
6
 Atores não se comportam ou decidem como átomos fora de um contexto social, nem aderem 

servilmente a um roteiro escrito por eles para a intersecção particular de categorias sociais que 
eles passam a ocupar. Suas tentativas de ação intencional em vez disso estão submersos em 
um concreto, contínuo sistemas de relações sociais. Tradução nossa. 
7
 Que tal comportamento é racional ou instrumental é mais facilmente visto, por outro lado, se 

observarmos que ele visa não apenas metas econômicas mas também a sociabilidade, a 
aprovação, status e poder. Tradução nossa. 
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as prioridades do mercado, entendendo-se este, na verdade, como um meio e 

não um fim da ação humana. No entanto, o aspecto político incorporado à 

abordagem de Granovetter e Sweedberg não vai além da compreensão dos 

efeitos da ação política nas firmas e entre empresas concorrentes ou parceiras 

entre si, dando enfoque à organização interna e às relações amistosas que 

presidem os contratos e as regras de convivência entre as empresas. 

A respeito disso, este trabalho pretende apreender o aspecto político 

incorporado às políticas de geração de emprego e renda como estratégia de 

desenvolvimento com participação direta do mercado, sendo este a resultante 

das forças sociais presentes que devem direcionar a sua atividade. Nesse 

sentido, analisamos o crescimento econômico do ponto de vista das políticas 

públicas para o trabalho, uma vez que a capacidade de absorção da mão-de-

obra é consequência imediata do desempenho da economia, atestando mais 

uma vez a reciprocidade existente entre economia e sociedade. Conforme 

Magalhães (2009, p. 49), que explica de maneira óbvia, “a obtenção do pleno 

emprego da perspectiva de longo prazo, de fundamental importância em países 

subdesenvolvidos, depende da eliminação do atraso econômico”. 

Esta perspectiva de desenvolvimento contrapõe-se à ideia corrente de 

que são as poupanças, e não a riqueza realmente produzida pelos indivíduos, 

que permitem a aceleração do crescimento, e consequentemente a eliminação 

do desemprego nos países subdesenvolvidos. Para os que o defendem, a 

presença do capital estrangeiro apresentaria vantagens importantes na 

formação das poupanças, garantindo a esses países maior competitividade no 

mercado, ao dotá-los de recursos para o investimento em empresas, para a 

produção de divisas e a compra de tecnologias. Entretanto, a formação de 

poupanças é o resultado da própria produção e venda do país, que por si são 

capazes de gerar maior investimento e exportações futuras. Nesse caso, o 

capital estrangeiro não deve compor a renda nacional, mas limita-se ao papel 

de facilitador no ingresso desses países em setores da economia ainda não 

explorados por eles. (MAGALHÃES, 2009).  

Portanto, são as atividades econômicas e o crescimento com base na 

produção que garantem uma passagem segura ao desenvolvimento e ao 

emprego. Como observa Pochmann (2008, p. 36),  



43 

 

 

Em termos macroeconômicos, a quantidade e a composição do 
desemprego em determinado país vinculam-se tanto com o ritmo de 
expansão da economia nacional quanto com seu modo de inserção 
na economia mundial. Enquanto o ritmo de crescimento econômico 
permanece baixo, o Brasil tende a se especializar na produção e na 
comercialização de bens de menor valor agregado, conteúdo 
tecnológico moderado e dependente do reduzido custo da mão-de-
obra. Nesse sentido, o crescimento da atividade econômica pode 
demandar mais trabalhadores, porém com um perfil associado à 
baixa remuneração e às precárias condições de trabalho (…) 

 

Entende-se aqui que o baixo crescimento econômico condiciona as 

possibilidades do mercado de trabalho, ao reproduzir o modelo exportador de 

commodities, em que tem se especializado o país desde a sua entrada no 

mercado competitivo internacional.  

Cumpre, portanto, qualificar o desemprego quanto à capacidade de 

absorção da mão-de-obra pela economia interna. São três, pois, os tipos de 

desemprego: o desemprego conjuntural, caracterizado pelas situações 

recessivas, de curta duração, com soluções também a curto prazo, como as 

injeções monetárias e a redução de impostos; desemprego incremental, 

decorrente da incapacidade de absorção da nova mão-de-obra que surge no 

mercado a cada ano; e o desemprego  qualitativo, que se caracteriza pela 

baixa produtividade do trabalho em virtude do nível tecnológico das empresas. 

Embora empregado, o trabalhador não consegue obter uma renda razoável, 

devido à pouca especialização de seu trabalho. (MAGALHÃES, 2009). 

Esta tem sido a realidade brasileira desde longa data, marcada pelo 

baixo incremento tecnológico da produção e pelos altos índices de desemprego 

qualitativo, que tem como causa o modelo de desenvolvimento baseado na 

substituição de importações8. Esta tem determinado de forma significativa o 

mercado de trabalho, ameaçado pela estagnação econômica decorrente do 

parco crescimento da indústria nacional. Além de que, a especialização da 

produção brasileira na exportação de commodities favorece um quadro de 

                                                           
8
 A substituição de importações baseia-se no mercado interno de produtos manufaturados. 

Consiste em substituir o consumo de produtos importados por artigos de origem nacional, 
proporcionando a disponibilidade de mercado para os produtores locais. Esse modelo entrou 
em colapso no Brasil quando esgotou-se o mercado de produtos de importações substituíveis, 
dada a insuficiência do mercado interno em prover novas demandas. (MAGALHÃES, 2009).  
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recessão do trabalho, limitado a atividades de baixa especialização e de pouco 

reconhecimento social.  

Conforme Magalhães (2009) há dois momentos distintos do processo de 

desenvolvimento nos países de industrialização recente. O primeiro diz respeito 

à fase de desenvolvimento com base no mercado interno, de importações, que 

libera as empresas nacionais para a livre produção de artigos de sua vocação 

natural, como os produtos agrícolas o são no Brasil. Este momento é de 

fundamental importância à superação do subdesenvolvimento, desde que 

acompanhado de políticas de incentivo à competitividade, através de medidas 

protecionistas ou de investimento em novos setores, desenvolvidos a partir da 

entrada do capital estrangeiro. Esta fase é já superada pelo Brasil, embora 

ainda se mantenha baixo o nível de inovação do mercado, predominando a 

exportação de produtos primários. 

O segundo momento é a fase propriamente dita de internacionalização 

da economia, baseado no mercado externo ou de exportações. Essa estratégia 

de desenvolvimento exige maiores investimentos destinados a baixar preços e 

a melhorar a qualidade do produto nacional. O Estado não mais oferece a 

ajuda protecionista aos empresários como na fase anterior, mas deve garantir a 

competitividade por meio de políticas de subvalorização monetária. Tem-se aí o 

que se convencionou chamar de “market friendly intervention”. (MAGALHÃES, 

2009). Esta fase é marcada pelo alto nível de produtividade com base no uso 

de tecnologias de última geração. 

Recentemente, tem se verificado algumas iniciativas do estado brasileiro 

no sentido de retomar o crescimento econômico em declínio desde os anos 

1980, quando a crise da dívida externa ameaça a economia do país. Desde 

então, o Brasil tem trilhado uma política de ajuste das exportações, reduzindo a 

compra de importados e alcançando importantes saldos comerciais, estratégia 

que foi impedida pelas políticas de orientação neoliberal a partir dos anos 1990. 

Entretanto, o governo vem ocupando um espaço cada vez maior na economia, 

fato percebido na criação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 

Assim, a partir de 2007 o programa consegue proporcionar um Produto Interno 

Bruto (PIB) de 5% ao ano, colocando sob controle o desemprego incremental, 
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sem elevar suas taxas, apesar de manter inalterado o desemprego qualitativo. 

(MAGALHÃES, 2009).  

Embora sinalize uma ruptura com as políticas restritivas de gastos em 

investimentos, o PAC não atende ainda às exigências de um mercado 

competitivo que supere os modelos primário-exportador e a substituição de 

importações, uma vez que oferece a estrutura necessária aos 

empreendimentos mas não dispõe de capital suficiente para produzir, o que 

acaba por invalidar as ações com vistas a dispensar o capital especulativo 

estrangeiro, sobrevalorizando assim a taxa de câmbio e inviabilizando a 

comercialização do produto nacional. (MAGALHÃES, 2009). 

Desde tempos remotos o Brasil identifica-se com uma produção 

industrial fragmentada e diversificada, que busca unificar-se num verdadeiro 

mercado nacional. Assim, constituíram-se núcleos de exportação nos espaços 

regionais, conformando um verdadeiro “arquipélago territorial” da produção, 

sem que essas atividades fossem acompanhadas por uma política nacional 

que as integrasse à economia do país. Conforme Pochmann,  

 

(…) as variadas ocupações se moviam na forma de enclaves 
determinados exogenamente, sem maiores conexões internas, cujas 
vantagens de eficiência não se reproduziam para a economia 
nacional: além de representarem o contrário do desenvolvimento 
autônomo, aprofundavam a heterogeneidade estrutural. 
(POCHMANN, (2009, p. 51). 

 

Essa experiência demonstrou a existência de uma heterônoma 

economia brasileira, determinada pela presença do capital estrangeiro e pelo 

trabalho forçado nas monoculturas dos latifúndios. Apesar das tentativas de 

integração nacional, a partir de 1930, quando a industrialização e urbanização 

do país começam a crescer, a economia brasileira ressente-se ainda de uma 

fragmentária e diversificada produção, especialmente após os anos 1980, 

quando este ciclo de expansão econômica entra em declínio. Tem-se assim a 

proliferação de diversas iniciativas locais, recolocando em pauta o papel do 

Estado e das políticas públicas de desenvolvimento no país. Trata-se da 

formação de padrões subnacionais de desenvolvimento, em que a disputa por 

novos investimentos torna as estruturas produtivas e sociais cada vez mais 

especializadas. Dessa maneira,  
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(…) assistiu-se à conformação de um novo mosaico territorial, com o 
reforço de algumas ilhas de desenvolvimento rodeadas por imensas 
áreas de subdesenvolvimento. Na realidade, a competição 
aprofundada entre os distintos entes da Federação, especialmente 
nos espaços subnacionais interessados na promoção de seu próprio 
desenvolvimento, parece ter contribuído para dissipar os antigos 
laços de solidariedade que havia entre as distintas regiões, cuja 
manifestação era inconteste e de grande potencial expansionista 
durante os períodos de crescimento econômico. (POCHMANN, 2008, 
P. 87). 

 

O desenvolvimento local então passou a ser estratégia fundamental das 

políticas desenvolvimentistas, tendo em vista a abertura comercial e produtiva, 

financeira e tecnológica dos anos 1990, que fez expandir o mercado para 

novas regiões do país. Sua aparição no cenário econômico brasileiro deve-se à 

estabilização econômica e à liquidez de recursos internacionais no período. Por 

outro lado, o enxugamento dos investimentos públicos empresariais, a 

privatização e o abandono de uma política nacional levaram à 

desregulamentação econômica e ao acirramento da competição no mercado 

interno, o que provocou um enfraquecimento das sinergias e da integração 

nacional. (POCHMANN, 2008). Apesar disso, o desenvolvimento das 

localidades tem alcançado resultados importantes no país9.  

Ausente uma política nacional que as integre, essas iniciativas, contudo, 

são fundamentais ao contexto da nova organização do mercado internacional, 

onde a globalização condiciona os lugares e pessoas ao projeto de expansão 

do capital mundial, integrando-os às redes de produção local e externa. 

Conforme Buarque (1999, p. 12),  

 

A globalização é uma nova fase da internacionalização do capital com 
conotações muito particulares que resultam de dois fatores básicos: a 
natureza e intensidade da revolução científica e tecnológica – que 
transforma as bases da competitividade internacional, com redução 
das distâncias físicas e quebra das barreiras e fronteiras territoriais – 
e a liberalização e integração dos mercados de bens e serviços – 

                                                           
9
 De acordo com Pochmann (2008) há três convergências produtivas no país que se 

manifestam no plano regional/local: a primeira verifica-se nas atividades econômicas 
agroexportadoras, que responde por 81,4% dos municípios brasileiros. A segunda ocorre nas 
regiões onde crescem as atividades vinculadas à produção e exportação de bens industriais de 
baixo custo, entre elas a indústria têxtil, de calçados, alimentar e de eletrônicos. A terceira 
vincula-se aos setores de comunicação, informação, educação, saúde e serviços de apoio à 
produção, como marketing, finanças e logística. São investimentos voltados às novas 
tecnologias.  
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incluindo tecnologia e informação – e de capital, com a formação de 
megablocos econômico-comerciais. 

 

Dessa maneira, amplia-se a capacidade produtiva das localidades, que 

devem ser integradas ao contexto da produção internacional, lançando-se 

competitivamente na busca por investimentos que possam expandir os seus 

empreendimentos locais e tornar vendidos seus produtos no exterior. Criam-se 

assim “novos espaços de desenvolvimento” (BUARQUE, 1999), aumentando 

as oportunidades de trabalho e renda para as pessoas envolvidas com a 

produção de bens e serviços locais.  

No entanto, a abertura a esse processo exige a descentralização política 

como condição fundamental ao desenvolvimento, tendo em vista as iniciativas 

e capacidades locais e suas instâncias político-administrativas para a 

organização e mobilização das energias sociais e das decisões públicas. 

(BUARQUE, 1999). Define-se como “a transferência da autoridade e do poder 

decisório de instâncias agregadas para unidades espacialmente menores (…)” 

(BUARQUE, 1999, p. 16), entre estas o município e as comunidades, 

conferindo-lhes maior capacidade de decisão e autonomia de gestão.  

Em razão da descentralização política e produtiva que o caracteriza, o 

desenvolvimento local – poder-se-ia dizer – torna-se incompatível com uma 

economia nacionalmente integrada. Inegavelmente, a centralização, do ponto 

de vista da liberação de recursos, assim como da definição dos objetivos e da 

organização das políticas, torna inviável tal projeto. Entretanto, é preciso 

lembrar que as iniciativas locais em pequenos municípios não têm 

possibilidades de desenvolvimento se não forem acompanhadas de políticas de 

incentivos diversos e da transferência de recursos da união e dos estados. São 

localidades onde não há atividades econômicas consolidadas e que, para 

tanto, justifica-se a ação protecionista do Estado. Para além da sua dimensão 

territorial, o fato é que esses municípios não podem dispensar o apoio do poder 

público como parceiro fundamental das suas ações, se se quer fazer avançar 

um mercado forte e bem estruturado. Para Buarque (1999, p. 20) 

 

Os municípios, via de regra, não estão preparados para ocupar o 
papel de promotor do desenvolvimento municipal e local e para a 
inserção nas novas condições sócio-econômicas e institucionais do 
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Brasil. Carecem de tradição e instrumentos de planejamento e de 
base técnica para assumir as novas responsabilidades e uma posição 
ativa na promoção do desenvolvimento local. Além disso, os passos 
efetivos de descentralização das decisões e dos recursos são muito 
insuficientes e, muitas vezes, ilusórios (…), não permitindo a 
liberdade financeira necessária à implantação de uma estratégia de 
desenvolvimento municipal.  

 

Portanto, o desenvolvimento local dá-se através de dois vetores, um 

externo e outro interno. Externamente, atendendo às exigências do processo 

de desenvolvimento, o local deve responder a pressões e influências que vêm 

de fora, operando numa realidade mais ampla e complexa em que está 

inserido, de forma que “o desenvolvimento local representa também alguma 

forma de integração econômica com o contexto regional e nacional, que gera e 

redefine oportunidades e ameaças” (BUARQUE, 1999, p. 10), exigindo, para 

tanto, um mercado local competitivo e especializado.  

No âmbito interno, trata-se de articular os diferentes atores sociais10 em 

torno de objetivos comuns e das prioridades básicas do desenvolvimento local, 

gerando assim um ambiente político e social favorável, fundado na participação 

da sociedade. Dessa maneira, as mudanças motivadas por fatores externos 

poderão não ser efetivadas, caso não sejam internalizadas pela estrutura 

social, econômica e cultural da localidade. (BUARQUE, 1999). Com isso, 

entende-se que 

 

Desenvolvimento local é um processo endógeno registrado em 
pequenas unidades territoriais e agrupamentos humanos capaz de 
promover o dinamismo econômico e a melhoria da qualidade de vida 
da população. Representa uma singular transformação nas bases 
econômicas e na organização social em nível local, resultante da 
mobilização das energias e potencialidades específicas. (BUARQUE, 
1999, p. 9). 

 

Nesse sentido, as iniciativas espalhadas por todo o país sinalizam uma 

transformação profunda nas relações entre estado e sociedade, trazendo este 

para o cotidiano das comunidades e municípios em desenvolvimento. Esta 

                                                           
10

 Segundo Buarque (1999, p. 27), atores sociais definem-se como “(…) grupos e segmentos 
sociais diferenciados na sociedade que constituem conjuntos relativamente homogêneos 
segundo sua posição na vida econômica e na vida sócio-cultural e que, por sua prática coletiva, 
constroem identidades e espaços de influenciação dos seus interesses e suas visões de 
mundo”. Não se confunde com as entidades e instituições por meio das quais expressam seus 
interesses, como as organizações, associações, sindicatos, lobbies e grupos de pressão 
política.  
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estratégia, no entanto, não deve estar dissociada de uma política econômica 

nacional que integre essas pequenas iniciativas locais, como também não 

consegue ser a via única de desenvolvimento, convivendo com outros modelos 

de empresas e de geração de emprego e renda no país. 

Sabe-se, entretanto, que essas experiências têm proporcionado o 

desenvolvimento de importantes regiões do país, conformando um novo 

modelo de crescimento baseado na exportação de bens e serviços locais. Para 

garantir que essas políticas obtenham o sucesso esperado é de fundamental 

importância que os atores locais estejam articulados e que as entidades, assim 

como o mercado e as instituições do próprio estado, estejam presentes na 

formulação de estratégias de desenvolvimento das localidades. Sendo assim, 

pretende-se que estes personagens não sejam apenas parceiros da sociedade, 

mas acima de tudo, instrumentos capazes de perseguir os objetivos a que esta 

se propõe a alcançar. 

 

2.3 Emprego e renda no Rio Grande do Norte. 

 

O município define-se não só pela sua organização política interna, mas 

também por ser uma unidade territorial de produção que busca inserir-se nos 

círculos competitivos do mercado internacional, facilitado pelos processos de 

globalização. Esse fenômeno exige que se reconheça o contexto externo de 

que faz parte, os atores sociais e econômicos, como também o mercado em 

torno do qual dependem as atividades do município.  

Nesse sentido, a pesquisa toma como baliza as atividades econômicas 

do estado do Rio Grande do Norte, sua participação no produto local e 

sobretudo, sua contribuição para o aumento nas taxas de ocupação, 

especialmente a partir da década de 1970, quando se percebem avanços 

expressivos na economia potiguar. 

Com uma população de 3.408.510 habitantes (IBGE, 2014), o Rio 

Grande do Norte é um dos nove estados da região Nordeste, representando 

cerca de 5,5% da população regional. Sua produção interna é de R$ 

32.339.000, o que corresponde a 0,9% do PIB nacional. (IDEMA, 2010). As 

atividades aí desenvolvidas possuem uma produção relativamente satisfatória, 
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com destaque para o comércio e a indústria que apresentavam no ano de 2010 

os índices de 74,3 e 21,5 do valor adicionado dos municípios, respectivamente. 

Sua produção se estende desde a agricultura de subsistência até a indústria de 

transformação e o extrativismo com alto padrão tecnológico, muito embora 

essa atividade não afete de forma significativa as taxas de emprego nas 

regiões onde ocorrem. 

Apesar disso, a economia do Rio Grande do Norte apresenta-se ainda 

pouco diversificada, embora as atividades existentes tenham conseguido 

avanços importantes nas últimas décadas. Os principais eixos de 

desenvolvimento são as atividades turística, petroleira, têxtil, a fruticultura 

irrigada e a carcinocultura. Há, entretanto, outros setores de produção 

resistentes à mudança, como observa Clementino (2003), ao analisar a 

dinâmica econômica dos municípios a partir da década de 1970. Entre eles 

estão os setores algodoeiro-pecuário, açucareiro e de extração de sal. 

Com efeito, o relativo crescimento das atividades locais sinaliza uma 

mudança na estrutura produtiva e social da população do estado. Em virtude 

da desconcentração da indústria e da integração do mercado nacional nos 

anos 1970, o RN tem experimentado transformações significativas nos diversos 

setores da economia, acompanhando o processo de desenvolvimento da 

região e do país, embora nos últimos anos tenha apresentado uma taxa de 

crescimento inferior às taxas de crescimento do Nordeste e do Brasil. Entre os 

anos de 2003 e 2010, o estado cresceu à taxa de 3,43%, enquanto a região 

apresentou uma taxa anual média de 4,51% e o Brasil cresceu no mesmo 

período 4,03%. Esta redução deve-se à queda da produção de petróleo e gás 

natural no estado por causa do esgotamento das reservas locais. (SPINELLI, 

2014). 

A partir de então, o Rio Grande do Norte tem apresentado um quadro 

favorável ao crescimento das atividades, uma vez que a economia brasileira 

percebeu importantes movimentos que repercutiram na região Nordeste e no 

estado, de forma que  

 

Tendências da acumulação privada, reforçada pela sempre presente 
ação estatal na região, fizeram surgir e desenvolver no RN diversos 
subespaços dotados de estruturas econômicas modernas e ativas, 
focos de dinamismo em grande parte responsável pelos elevados 
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índices apresentados pela economia potiguar. (CLEMENTINO, 2003, 
p. 392). 

 

Esse crescimento, vale lembrar, não ocorreu de forma homogênea, 

assim como suas manifestações não se fizeram sentidas naqueles segmentos 

de mercado mais tradicionais, quer seja pela sua incapacidade de inovação, 

quer seja pela oferta disponível dos produtos ou pela demanda insatisfatória, 

como ocorreu à atividade algodoeira no Seridó. 

É bem verdade que a recente modernização da economia no RN tem 

levado à criação de pólos dinâmicos de desenvolvimento, como o pólo turístico 

do litoral, responsável por um terço das rendas estaduais e as áreas de 

extração de petróleo, na Unidade de Produção da Bacia Potiguar11 e no pólo 

industrial de Guamaré. Ganha destaque ainda a carcinocultura, especialmente 

a produção de camarão, responsável por concentrar 30% das fazendas de todo 

o país, além da fruticultura irrigada e da indústria recente que tem se instalado 

na grande Natal, nas últimas décadas. 

Essas atividades consistem no que Clementino (2003) chama de “focos 

de dinamismo” no Rio Grande do Norte, por se tratarem de “subespaços 

dotados de estruturas econômicas modernas e ativas” (p. 392), apesar ainda 

do seu relativo desempenho no mercado nacional. Assim, no pólo industrial de 

Açu/Mossoró, a fruticultura irrigada cresceu sob o comando das grandes 

empresas, especializando-se na exportação de produtos como o melão, a 

banana e o mamão. Sua atividade teve uma importante participação nas 

exportações do estado na década de 1990. A região metropolitana, por sua 

vez, tem se destacado na produção dos setores ligados à indústria têxtil e de 

confecções, balas, doces, bebidas e alimentos. 

Cabe registrar ainda que a indústria têxtil nessa região obteve resultados 

importantes nos anos 1970, com grande representatividade no mercado 

nacional. No entanto, sua participação no produto estadual tem decrescido nos 

últimos anos, dada a crise instalada no setor, em virtude do quadro recessivo e 

                                                           
11

 A bacia potiguar abrange 17 municípios, sendo dois deles localizados no estado do Ceará. 
Em 2001, a bacia possuía 4.996 poços em operação com 53 concessões terrestres e 18 
marítimas. A produção de óleo chegava nesse período a 110 mil barris por dia, enquanto que o 
gás natural ocupava 4,1 milhões de metros cúbicos, suprindo a demanda dos estados do Rio 
Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Pernambuco, destinando a estes cerca de 1,2 milhão de 
metros cúbicos. (CLEMENTINO, 2003). 
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inflacionário do país nos anos 1980. Entretanto, esse decréscimo decorre, 

principalmente, da reorientação do setor primário que dificultou o fornecimento 

de matéria-prima para as indústrias de tecido no estado. Conforme aponta 

Fernandes (2011, p. 55). 

 
não existe mais uma relação de encadeamento produtivo do pólo 
têxtil com a base agrícola da região nordeste, devido a decadência da 
produção de algodão, que atingiu principalmente o setor agrário do 
Rio Grande do Norte, ainda na década de 1970. 

 

Essa realidade é mais perversa para os trabalhadores e industriais 

localizados na área de concentração do segmento base da produção, 

fornecedor de matéria-prima para a indústria de transformação, a indústria 

têxtil. Portanto, foi a região Seridó a mais afetada pelas mudanças, uma vez 

que havia aí uma produção considerável de algodão, estando diretamente 

ligada ao setor têxtil da capital. Ao desmontar essa atividade, decaiu também o 

desempenho da indústria de tecidos no estado. (FERNANDES, 2011). 

De fato, o crescimento verificado nos últimos anos não se define como 

um verdadeiro desenvolvimento da economia norte-riograndense, mas consiste 

num dinamismo observado em partes do estado que mais se caracteriza como 

“focos” ainda incipientes de produção. As mudanças efetivas que ocorreram à 

economia do estado, associadas a uma forte concentração de pessoas nas 

cidades, atingiram especialmente os dois grandes centros urbanos, Natal e 

Mossoró, onde houve uma verdadeira evolução da economia local, apesar de 

todas as questões relativas à desigualdade e à distribuição de renda nesses 

lugares. (CLEMENTINO, 2003).  

A região Seridó, por sua vez, apresenta-se como fazendo parte das 

áreas de resistência à mudança, dada a dificuldade de redirecionar sua 

economia após a crise da atividade algodoeira, ocasionada, entre outros 

fatores, por pragas, alterações na demanda e no padrão tecnológico e 

empresarial das empresas. O que se tem atualmente são políticas de 

revitalização das atividades produtivas locais, por meio de programas e 

investimentos – a exemplo das adutoras, que favoreceram o setor agropecuário 

–, fortalecendo assim os setores tradicionais da economia regional.   
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A economia seridoense apresenta-se hoje diversificada, embora ainda 

sejam predominantes as atividades leiteiras e de criação de gado (ovinocultura 

e caprinocultura), além do cultivo de lavouras temporárias e permanentes na 

região. Nas cidades os serviços, o comércio e a pequena indústria, além do 

funcionalismo público, são as atividades que mais têm gerado ocupação e 

renda para a população. Chama a atenção que, apesar da crise instalada na 

indústria de tecidos, novos setores ligados a esta atividade estão se 

expandindo pelos municípios da região, retomando a indústria têxtil, 

praticamente extinta no Seridó. (IDEMA, 2010). 

Após o esgotamento da produção de redes e panos de prato, que 

sustentavam a produção de tecidos, a atividade boneleira tem se demonstrado 

crescente, alavancando rendas e gerando empregos nos municípios 

seridoenses. Este é o caso de São João do Sabugi, que tem empreendido 

ações de desenvolvimento industrial com base na produção de bonés, em 

parceria com pequenas empresas da região. Trata-se do programa 

DESENVOLVE, iniciado no ano de 2013 como estratégia de enfrentamento ao 

desemprego e dinamização da economia local. Seus objetivos e as disposições 

legais do programa serão detalhados mais adiante. Cumpre, por enquanto, 

compreendê-lo no quadro geral das atividades produtivas do estado, embora a 

sua participação no produto interno do município e na taxa de ocupação seja 

ainda incipiente. No entanto, vale ressaltar a importância da iniciativa para a 

geração de novas alternativas ao desemprego no município a longo prazo. 

Predominante nos municípios de Caicó, São José do Seridó e Serra 

Negra do Norte, as bonelarias expandem-se agora para outras localidades que 

não experimentaram ainda empreendimentos industriais de fôlego. Conforme 

Carneiro (2012), a região Seridó possui atualmente cerca de 63 empresas no 

ramo da bonelaria, com capacidade para gerar 30 empregos cada, perfazendo 

um total de 2.890 empregos diretos e indiretos. Entretanto, este é o número 

oficial de empresas, de acordo com o Cadastro do setorial de bonelarias na 

região do Seridó, que lembra o autor em sua análise. Estima-se, portanto, que 

existam cerca de 100 empreendimentos locais, porém informais, responsáveis 

pela produção de 2 milhões e 400 mil unidades mensais, de forma que o 

produto tornou-se um dos principais artigos no crescimento econômico da 
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região, sendo comercializado em outras regiões do país e no exterior, levando 

e consolidando a marca do Seridó para o mundo. (CARNEIRO, 2012).  

De um modo geral, apesar do débil crescimento do estado, se 

comparado à evolução da economia do país como um todo, o fato é que esse 

dinamismo tem gerado saldos positivos não só em termos de lucros 

empresariais, mas também da geração de emprego e renda para a população. 

Fernandes (2011), numa análise do mercado de trabalho no RN, revela que em 

virtude dessas atividades, a População Economicamente Ativa (PEA) do 

estado tem percebido um aumento relativo nos últimos anos, alcançando, em 

2008, o percentual de 60,1% da população em idade ativa ou para o trabalho. 

Conforme dados da pesquisa, o crescimento do emprego no estado teve 

uma variação de 27,07% no período de 2001 a 2008, verificando-se uma 

redução na taxa de desocupação a partir do ano de 2006, passando de 10,6% 

em 2005 para 7,3% no final do mesmo período. A taxa de ocupação, por sua 

vez, manteve-se praticamente inalterada, passando de 92,2% em 2001 para 

92,7% em 2008. (FERNANDES, 2011).  

Entretanto, vale lembrar que esta elevação nas taxas de emprego não 

foi acompanhada pelos serviços de proteção social aos novos trabalhadores. 

Conforme aponta a pesquisa, da população ocupada no estado em 2008, 

63,8% encontravam-se no grupo dos não-protegidos socialmente, embora esta 

taxa tenha percebido uma pequena redução – alcançava o percentual de 

66,0% em 2001. A principal categoria de trabalhadores afetada pela ausência 

de políticas de proteção social foram os agricultores, com percentual de 93,4% 

destes no período analisado.  

Além desses fatores, outros há que condicionam o mercado de trabalho 

no Rio Grande do Norte, entre eles a grande concentração da produção na 

capital do estado. Por se tratar de uma cidade favorecida pela sua história 

econômica, Natal concentra ainda a maior parte dessas ocupações, de modo 

que a região metropolitana alcançou nas últimas décadas a taxa de 40 % do 

total de empregos formais gerados no estado. (FERNANDES, 2011). Essas 

ocupações concentram-se, ainda, nos segmentos de material de transporte e 

alimentos, bebidas e álcool, além dos serviços diversos que ocupam posição 

privilegiada na composição do valor real da economia potiguar e da região. 
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Apesar da relevância e fidedignidade desses dados na análise do 

mercado de trabalho, estes não vêm a considerar algumas situações 

excepcionais de trabalho e, por vezes, recorrentes que estão presente no 

cotidiano da população. Nesse sentido, uma variedade de ocupações surge 

das atividades informais, assim como do trabalho precarizado, sem carteira 

assinada e do trabalho infantil, nas cidades e no campo.12 Há, dessa forma, 

modalidades diversas de inserção profissional que ocorrem subalternamente às 

margens do mercado de trabalho formal. 

A exemplo do país, o estado também apresenta desvantagens 

comparativas em relação à mulher que representava no ano de 2009 apenas 

39% da população ocupada no Rio Grande do Norte, contra 61% da força de 

trabalho masculina. Além disso, a diferença de salários é clara, onde 20,7% 

dos ocupados com renda até 1 (um) salário mínimo eram mulheres. (DIEESE, 

2011). 

Conforme apresenta documento do Seminário “Diálogo Social sobre o 

Planejamento da Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social do Rio 

Grande do Norte (SETHAS)”, realizado em 2010, há que se reconhecer que 

ocorre uma certa estabilidade de empregos no Rio Grande do Norte que se 

caracteriza pela incapacidade em manter altas as taxas de emprego no estado. 

Assim, consta o documento que 

 

É importante destacar que o RN vive um momento de estagnação de 
empregos. Ora, se em junho/2010, nos seis primeiros meses, o 
estado acumulava um saldo de 8188 vagas, em junho/2011, esse 
acúmulo foi negativo: - 1795 vagas. Dos seis primeiros meses de 
2010, apenas um registrou saldo negativo, o mês de fevereiro; por 
outro lado, dos seis primeiros meses de 2011, quatro registraram 
saldo negativo. (SETHAS/DIEESE, 2011, p. 37).  

 

Esta é uma análise conjuntural e, portanto, inadequada para verificar a 

evolução do emprego a longo prazo. No entanto, permite perceber uma 

tendência regressiva do mercado de trabalho num futuro próximo. Convém 

                                                           
12

 Conforme dados do DIEESE (2011), o trabalho infantil no estado obteve uma melhora 
relativa nos últimos anos, reduzindo de 14,2% em 2005 para 10,4% em 2009. Apesar dessa 
constatação feita, muitos são os casos desconsiderados, uma vez que a pesquisa toma por 
referência a População em Idade Ativa (PIA), ou seja, aquela acima de 10 anos, não 
contemplando crianças com idades inferiores em situação de trabalho.  
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assinalar ainda que as ocupações – que, como vimos, mantêm-se estáveis – 

ocorrem em maior número em determinados setores da economia, o que 

reflete a relação entre crescimento econômico e o tipo de ocupação gerada. 

Dessa maneira, verifica-se que o setor industrial foi o que mais contribuiu para 

o valor real da produção no estado nos anos 1990 e que, por isso, continha 

maiores possibilidades de emprego. Atrás deste o setor de serviços e o 

agropecuário. (FERNANDES, 2011). 

Constata-se ainda que a participação dos recursos públicos tem grande 

peso no valor agregado bruto da economia do estado, percebendo um 

percentual muito alto, especialmente no ano de 2006, quando atingiu os 

25,81% desse valor. Esses recursos foram direcionados, principalmente, para o 

setor de serviços. (FERNANDES, 2011). 

No que se refere à intervenção direta do Estado na geração de emprego 

por meio de políticas sociais de inclusão, verifica-se uma quantidade 

considerável de programas, muito embora, em sua maioria, não consigam 

atingir diretamente as bases do desemprego, limitando-se, muitas vezes, à 

qualificação profissional e aos serviços de proteção social. Quando muito, o 

incentivo direto às atividades produtivas concentra-se no fornecimento de 

crédito ao pequeno produtor, ação que depende fundamentalmente da 

capacidade para o empreendimento dos indivíduos.  

Conforme Diagnóstico do Mercado de Trabalho no Rio Grande do Norte, 

realizado pelo DIEESE em 2007, os principais programas de geração de 

emprego e renda no RN dependiam substancialmente dos recursos do governo 

federal para se manter. Assim, o governo do estado, por meio da SETHAS 

realizou diversas ações no sentido da promoção ao trabalho que apesar do 

esforço, não lograram resultados significativos. Entre elas, a criação de centrais 

do trabalhador em municípios do interior, a reforma do SINE-RN, a criação do 

Programa Estadual de Artesanato (PROART-RN), além de programas de 

inclusão de jovens no mercado de trabalho, como o Programa Primeira Chance 

e o Jovem Empreendedor. 

Compreende-se que essas intervenções deram-se essencialmente em 

três frentes de ação, quais sejam: qualificação profissional, intermediação de 

mão de obra e apoio à economia solidária e ao empreendedorismo. No que diz 
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respeito à qualificação, o governo do estado atuou criando projetos locais de 

implementação do Programa Nacional de Qualificação Profissional, entre eles o 

Projeto Asa Branca e o Programa Estadual de Qualificação. Além destes, 

outros programas foram criados, como o ProJovem Trabalhador, além dos 

diversos cursos de qualificação realizados em parceria com as empresas do 

Sistema “S”.  

Com relação à intermediação de mão de obra, as ações limitaram-se à 

reestruturação do setor de captação de vagas do SINE, além dos serviços de 

triagem multidisciplinar de perfis profissionais para as empresas, conforme 

propostas do seminário realizado em 2010.  

Quanto à economia solidária, o documento previa a criação de 

cooperativas de crédito para empreendedores locais, assim como um conjunto 

de ações de incentivo ao jovem que busca inserir-se no mercado através da 

administração do próprio negócio, como o ProJovem Empreendedor e o 

financiamento de cooperativas e grupos de trabalho. (DIEESE, 2011). 

Além dessas, outras ações foram desenvolvidas por órgãos e 

instituições públicas do estado, como o PROADI – Programa de 

Desenvolvimento Industrial – que visa a dar incentivo à instalação e ampliação 

de empresas a partir de incentivos fiscais, especialmente através da redução 

do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para essas 

empresas. Outras políticas foram criadas, como o Programa do Leite13, que 

garante a compra e venda da produção de pequenos produtores locais, 

reunidos em associação, e o PROART – Programa Estadual de Artesanato, 

que oferece isenções fiscais e apoio à comercialização e divulgação dos 

produtos artesanais. (DIEESE, 2007).  

Compreende-se, entretanto, que apesar do dinamismo recente e do 

gasto público direcionado ao crescimento econômico do estado, não se tem 

                                                           
13

 Segundo dados do governo, o programa dispende um gasto de 7,2 milhões de reais 
mensais, o que contabiliza ao final do ano um total de R$ 85 milhões. São cerca de três mil 
pequenos produtores, gerando uma produção de 145 mil litros de leite de gado e 10 mil litros 
de cabra. O programa integra ainda as ações desenvolvidas pelo estado na área de segurança 
alimentar, contemplando 155 mil famílias, especialmente aquelas com casos de desnutrição 
infantil, gestantes, nutrizes, idosos a partir de 60 anos, entre outras situações de 
vulnerabilidade. Em virtude do programa, o estado foi considerado pela Unicef, como aquele 
que apresenta menor índice de desnutrição e taxa de mortalidade infantil. (RIO GRANDE DO 
NORTE, 2001). 



58 

 

percebido uma ação global de atenção ao desemprego. O que se observa são 

ações pouco eficazes na geração de emprego como cursos de qualificação 

profissional, intermediação de mão de obra e crédito para microempresários, 

ações que incidem muito mais na vida privada do indivíduo – tomado como 

responsável exclusivo pela efetivação do emprego – que numa esfera global, 

atacando o desemprego diretamente onde ele se inicia: na sociedade. Uma 

política efetiva de empregos necessitaria, portanto, de programas que 

atuassem articuladamente a outras políticas nesse campo macroeconômico 

que envolve, necessariamente, a participação do mercado.  

Dessa maneira, aposta-se cada vez mais na reestruturação da base 

produtiva do estado, no intuito de acompanhar o processo de modernização e 

globalização de sua economia a partir das iniciativas locais de 

desenvolvimento. Nesse sentido, o estado reconhece que  

 
Pensar políticas de emprego, trabalho e renda em um país 
continental como o Brasil é analisar as questões globais e concentrar 
esforços nas questões nacionais e no desenvolvimento local. 
(SETHAS/DIEESE, 2011, p. 41).  

 

Nesse sentido, as alternativas de desenvolvimento industrial no RN, a 

exemplo do PROADI, sinalizam mudanças profundas, ainda que incipientes, 

nas economias locais e regionais que favorecem a geração de emprego e 

renda nos municípios, muito embora existam ainda entraves e dificuldades 

postos a essas experiências pelo estado. Essa realidade torna necessária a 

investigação dos fatores e resultados dessas políticas pelos órgãos 

governamentais e avaliadores que se dedicam ao estudo das políticas públicas 

para o trabalho mas localidades. Busca-se, assim, apreender o processo de 

implementação do Programa Municipal de Desenvolvimento Industrial do 

município de São João do Sabugi – Programa DESENVOLVE, a viabilidade 

deste e os rumos que a política deverá tomar nos próximos anos. Para tanto, 

volta-se a atenção ao mercado, principal parceiro nessas ações, assim como 

os atores sociais e políticos envolvidos, com vistas a apreender as orientações 

políticas que perpassam o programa, perfazendo ele uma particularidade dos 

projetos de desenvolvimento existentes nos pequenos municípios do estado. 
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3. O Programa DESENVOLVE: avaliação de uma política de emprego e 

renda no município de São João do Sabugi-RN.  

 

Este capítulo realiza uma contextualização do Programa DESENVOLVE 

no município de são João do Sabugi/RN, localizando-o no quadro geral das 

políticas de industrialização e emprego no estado do Rio Grande do Norte, 

além de levantar dados sobre o município que possibilitem compreender os 

fatores históricos, culturais e econômicos que permeiam as políticas de 

desenvolvimento local. Feito isto, realizamos a avaliação do Programa, 

tomando como objeto de análise as relações sociais que enformam as ações 

do Programa, reconhecendo nestas os fatores inibidores e facilitadores para a 

concretização dos objetivos do Programa.  

 

3.1 O sítio iluminado: trabalho rural e vida urbana em São João do Sabugi-RN.  

 

O município de São João do Sabugi localiza-se na região do Seridó 

potiguar, a 307 km da capital do estado. De clima semiárido, o município possui 

uma vegetação pouco densa sobre solo raso, de aspecto rochoso, o que 

dificulta o plantio de determinadas culturas. Com uma extensão de 277.011 

km2, abriga uma população de 6.196 habitantes, que o define como de 

pequeno porte para as políticas governamentais. Dessa população, apenas 

1.166 moram na zona rural (IBGE, 2014). Este é um número inexpressivo para 

uma economia agrária que, como veremos, caracteriza as atividades 

produtivas locais. Isto se deve a que os trabalhadores que aí desenvolvem 

suas atividades não fixam moradia, embora encontrem no campo a fonte de 

seu sustento.  

A estrutura fundiária constitui-se basicamente das pequenas 

propriedades rurais, poucas com extensão territorial maior que 200 hectares 

(20 delas ao todo), o que justifica dizer que há uma certa distribuição de terras 

no município, embora a maioria destas tenha sido obtida por meio do sistema 

de arrendamentos do governo federal, nos anos 1970. As principais atividades 

econômicas – a agricultura e a criação de gado – estão diretamente ligadas ao 

campo, sendo este responsável por parcela importante das ocupações 
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existentes. Além destas, as agroindústrias (queijeiras, fábricas de doces 

artesanais e posto de resfriamento de leite), o minério (mármore e calcário), e o 

comércio, são atividades importantes, mas que não têm grande peso na 

quantidade de empregos gerados.  Quanto ao comércio, este compreende um 

conjunto de pequenos estabelecimentos comerciais, entre eles supermercados, 

mercearias, postos de revenda de insumos e equipamentos agrícolas, 

variedades e confecções. (MEDEIROS, 1998). Estes respondem por parte, 

pequena que seja, das ocupações existentes. 

Essas atividades têm contribuído para a manutenção das taxas de 

emprego ao longo dos anos, muito embora tenham fixado os trabalhadores em 

determinados ramos de produção, marcadamente tradicionais e com pouca 

possibilidade de ascensão social. De fato, os salários percebidos no município 

são extremamente baixos. Os que recebiam em 2010 um rendimento médio de 

¼ a ½ salário mínimo formavam um grupo de 1.481 pessoas, enquanto o 

número dos trabalhadores com renda entre um e dois salários mínimos era de 

477. Há um decréscimo nesse valor à medida que percebemos um aumento na 

escala de renda da população. Os que recebiam entre três a cinco salários 

mínimos compunham um número de 157 pessoas. Para os que recebiam a 

maior renda, conforme recorte utilizado pelo IBGE, apenas três pessoas 

enquadravam-se nesse grupo, que é aquele formado pelos indivíduos com 

renda superior a 30 salários mínimos. Entretanto, se considerados em sua 

totalidade esses dados são um tanto otimistas, pois representam um número 

considerável dos que têm renda, comparada à PEA do município, com 2.150 

pessoas. 

Apesar de um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) relativamente 

satisfatório (0,655), se comparado a outros municípios do RN, São João do 

Sabugi apresenta índices de pobreza preocupantes. Conforme IBGE (2003), a 

incidência da pobreza aí é de 57,50%. Entretanto, o índice de Gini, que mede a 

desigualdade da população, está entre os menores do estado (0,37).14 Isto 

demonstra que, embora as condições de vida sejam precárias, esta situação se 

estende por quase todos os setores da população. Além disso, outros 

                                                           
14

 O índice de Gini vai de 0 a 1, onde idealmente 0 representa a pobreza absoluta de todos os 
habitantes de um território e 1 a riqueza concentrada numa única pessoa. No RN, o maior 
índice é o de Natal, com um valor de 0,53. O menor índice é o de Viçosa, com 0,33. 
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rendimentos não declarados compõem a renda da população, advinda de 

ocupações informais, rendimentos não monetários ou das redes de proteção 

familiar e outras formas de solidariedade que não conseguem alterar as 

situações de pobreza existentes.  

Esses dados confirmam a insuficiência de salários provindos das 

ocupações, embora o grupo das pessoas ocupadas no município seja um tanto 

considerável: 2.542 pessoas. Deste, 1.621 são homens, contra 921 mulheres 

que ocupam vagas no mercado de trabalho (IBGE, 2010), o que revela certa 

desigualdade de gênero na contratação da mão de obra local.  

Além disso, cabe registrar que para os jovens há poucas possibilidades 

de trabalho, uma vez que as atividades aí desenvolvidas são incompatíveis 

com o nível de instrução recebido pelos novos trabalhadores. Conforme dados 

do IBGE (2010), o conjunto de pessoas com ensino médio ou cursando ensino 

superior apresentava um percentual de 17,7% da população, enquanto o 

número dos que possuíam ensino médio era de 3,6%. Esse percentual 

aumenta para os que possuíam ensino fundamental, com 12,9%. Esses 

números são inexpressivos considerados no todo da população. Entretanto, 

vale lembrar que o grupo formado por estudantes corresponde comumente ao 

segmento jovem da população, aquele que deverá ocupar as novas vagas de 

emprego no mercado de trabalho. Dessa maneira, há certa dissonância entre 

as atividades atualmente desenvolvidas e o nível de instrução dos novos 

trabalhadores.  

De fato, a situação dos jovens no município parece preocupante. 

Conforme Basílio (2007), tem havido no município uma emigração dos jovens 

do campo para a cidade, tendo em vista a mudança nos padrões de vida e 

conhecimento dos indivíduos, que para eles somente o meio urbano poderá 

lhes proporcionar. A mudança dos jovens para a cidade significa mais que uma 

fuga da crise enfrentada pelos trabalhadores no campo. É, sobretudo, uma 

busca por novos estilos e valores, especialmente entre as mulheres, que veem 

no campo a anulação de projetos pessoais como estudar, de modo que “Ainda 

que seja para trabalhos domésticos, a ida destas jovens para outras 

localidades está sempre associada à possibilidade de educação” (BASÍLIO, 

2007, p. 91). Portanto, são as mulheres quem mais se dirigem à cidade, uma 
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vez que não há para elas opção de permanência no campo senão por meio do 

casamento. (BASÍLIO, 2007). 

No entanto, as oportunidades oferecidas pela cidade são bastante 

limitadas. De um modo geral, as cidades não conseguiram atender à demanda 

por emprego decorrente do êxodo rural ocorrido nas últimas décadas, dando 

origem a uma massa de trabalhadores urbanos desempregados ou 

precarizados. Em São João do Sabugi, as possiblidades de emprego são ainda 

mais remotas, visto que a economia local encontra-se incapacitada de suscitar 

novos postos de trabalho, dada a própria história econômica do lugar.  

De fato, o município já apresentava de início, dificuldades em criar um 

ambiente econômico propício ao desenvolvimento da cidade. A pequena vila 

que se emancipava em 1948, tornando-se cidade e gozando de autonomia 

político-administrativa, consistia numa paradoxal evolução histórica de 

sociedade, em que apesar do status que lhe atribuía o reconhecimento legal, 

toda a sua organização “urbana” estava voltada para as atividades do campo, 

sendo este predominante sobre a cidade. Havia assim, uma “tímida 

aglomeração urbana” que tomava para si atribuições de cidade, apesar da 

incipiente estrutura urbana que havia. A partir de então, o município passa a 

atender novos requisitos institucionais, de forma que 

 

precisará abarcar, em sua dinâmica espacial, as demandas e 
atribuições de uma cidade, mesmo que pelas suas próprias 
proporções físicas, como também pela predominância das atividades 
econômicas desenvolvidas no meio rural, mostre-se como um 
arremedo de espaço urbano, circundado e entremeado de vida rural 
por todos os lados e por todas as frestas. (MEDEIROS FILHO, 2005, 
p. 93). 

 

Esta tem sido a principal causa da ausência de empregos na cidade. 

Dada a trama histórica em que tem se desenvolvido a economia local, a cidade 

assume o posto de unidade territorial administrativa, embora não possuísse 

ainda as condições favoráveis para empreender uma forte economia urbana 

com possibilidades de emprego e renda para a população. Esta realidade tem 

se arrastado por décadas, prevalecendo ainda no município uma economia 

basicamente agrária e com poucas oportunidades de trabalho no meio urbano. 
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A cidade de São João do Sabugi caracterizava-se no período de sua 

emancipação pelo isolamento da comunidade urbana, sendo a população do 

município predominantemente rural. Havia assim, em 1950, uma população 

total de 4.494 habitantes, sendo apenas 20% destes moradores na zona 

urbana. Portanto, as atividades primárias exerciam a hegemonia da economia 

local (MEDEIROS FILHO, 2005), fenômeno que até hoje se manifesta no 

município, embora a população da cidade tenha em muito ultrapassado a do 

campo. 

O fato é que o desenvolvimento comercial do município carecia de uma 

infraestrutura que lhe assegurasse a expansão das atividades, sendo este um 

dos fatores primordiais na conformação de uma economia que crescia de 

maneira extremamente lenta. Assim, a falta de estradas e a ausência de 

estabelecimentos de crédito foram os fatores determinantes que dificultaram a 

circulação de mercadorias e recursos financeiros para a produção na cidade, 

dada a sua insignificância demográfica e econômica à época. (MEDEIROS 

FILHO, 2005). Este fato contribuiu grandemente para o lento processo de 

desenvolvimento da economia local. 

Foi, portanto, este quadro inicial que determinou de forma significativa 

todo o percurso da economia sabugiense até os dias atuais. Sem tradição 

industrial, o município depende basicamente das atividades agrícolas, a 

maioria delas de subsistência. Romper este ciclo reprodutivo tem sido desde há 

muito o desafio das políticas locais de desenvolvimento. Diversas empresas 

foram instaladas no município na tentativa de dinamizar a economia local, 

gerando emprego e renda para a cidade. No entanto, embora tenham 

contribuído para a circulação de mercadorias, essas atividades não 

transformaram verdadeiramente o espaço urbano nem as condições de vida da 

população, como demonstraram ao final os resultados da atividade mineradora 

no município15.  

                                                           
15

 Embora a mineração em São João do Sabugi tenha alavancado rendas por um curto espaço 
de tempo, a atividade não conseguiu trazer à cidade o desenvolvimento de sua urbanização, 
tendo já nos anos 50 entrado em crise. Não consta, portanto, nos documentos a criação de 
espaços urbanos de apoio à atividade mineradora, tendo esta sobrevivido após o ciclo de 
expansão por meio de garimpagem e métodos tradicionais de extração da scheelita. (ÚRSULA, 
1998). 
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De fato, a cidade não possuía características de um espaço urbano. 

Concentrava ainda, na década de 50, algumas poucas casas e uma sede 

administrativa, com pequenas mudanças ocorridas à arquitetura e ao estilo de 

vida e consumo dos moradores. Por assumir atribuições tipicamente urbanas, 

como o governo, a cidade conseguia distinguir-se dos sítios que a 

circuncidavam, apenas por adotar costumes e práticas diferentes, como a 

utilização de lâmpadas a gás, que iluminavam as ruas em redor dos prédios já 

construídos na cidade. Não por acaso, fora este elemento modernizador que 

levou à caracterização do espaço urbano como sendo um “sítio iluminado”, 

expressão popularmente utilizada para designar as pequenas cidades do 

interior. (MEDEIROS FILHO, 2005).  

Decerto, a emancipação política do município não trouxe grandes 

vantagens para a economia local. Com exceção ao comércio de produtos 

vindos de outras localidades, vendidos na feira livre, a economia sabugiense 

não experimentara outra atividade senão a agropecuária. Mesmo quando a 

cultura do algodão predominava sobre as demais atividades, a pecuária 

permaneceu tendo um peso importante sobre a economia local. Conforme 

aponta Medeiros (1998, p. 20), 

 
(…) mesmo quando o algodão era a principal atividade agrícola do 
município, a criação de gado, em determinadas épocas, era até 
superior ao rebanho atual, embora nos anos de seca o número de 
animais ficasse reduzido a apenas um quarto do rebanho. 

 

Esta descrição demonstra, mais uma vez, o quanto a economia local 

esteve desde o início dependente do campo para desenvolver-se. Apesar, 

entretanto, de ter alcançado resultados vultosos nos primeiros decênios de vida 

do município, as atividades rurais não subsistiram como fator propulsor da 

exportação em São João do Sabugi. Esta veio a ser uma realidade somente 

quando o cultivo de algodão ganhou os terrenos e roçados do município, de 

forma que nos anos 1950 e 1960, este era o produto de maior expressividade 

local. Conforme Freitas (1958, p. 43), que afirma 

 

O produto de maior peso na balança econômico-comercial do 
município, é sem dúvida alguma o algodão, de cuja sáfra depende o 
sucesso ou insucesso do pequenino comércio local. Com êsse 
produto negociam inúmeros comerciantes intermediários, que 
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compram diretamente ao produtor e revendem o algodão às firmas 
beneficiadoras, que finalmente reduzem-no a pluma e a vendem para 
ser exportada.  
 
 

Esta, no entanto, tornou-se uma atividade morta em que praticamente 

inexiste hoje plantações, dada a crise ocorrida à cultura do algodão a partir dos 

anos 70, em vista das secas, das políticas agrícolas, além da redução de mão 

de obra e do aumento dos custos das pequenas lavouras. Estes foram fatores 

determinantes para o desaparecimento da cultura de algodão em São João do 

Sabugi. (MEDEIROS, 1998). Entretanto, vale lembrar que essa atividade já 

vivenciava momentos de crise em toda a região Nordeste, ocasionada por 

fatores externos e pela concorrência com a produção em outras localidades. 

Com isso, o cultivo de produtos tradicionais, como milho, feijão e a 

batata doce, assegurou às famílias o sustento de suas casas, além da 

pecuária, que se manteve inalterada durante esses anos. Grande incentivo aos 

produtores rurais foi a inauguração do açude público Santo Antônio, com 

capacidade de abastecimento de 65.334.876 m3. Conforme Medeiros (1998), o 

açude permitiu reduzir drasticamente os efeitos da seca, de modo que 

consegue sustentar por volta de 80% do rebanho existente, proporcionando 

uma produção de mais de 60% da receita do município.  

Para além das atividades agrícolas, o minério também desempenhou 

função importante na economia local. No entanto, sua hegemonia econômica 

foi de curta duração, fato que observa Úrsula (1998), ao descrever a atividade 

mineradora da Mina Quixeré, que detinha o monopólio da produção de 

Scheelita no município, quiçá, da região. 

A atividade mineradora em São João do Sabugi inicia-se em 1942, 

quando foi descoberta a jazida de scheelita nas propriedades do Sr. João 

Ursulino de Maria, no sítio Quixeré, cujo nome foi dado à mina. Após a 

realização de sucessivos estudos nas terras, a mina foi posta em atividade sob 

o aquecimento da demanda crescente pelo produto, pois tratava-se de material 

bélico estratégico na Segunda Guerra Mundial. Quando esta veio ao fim, em 

1945, sua produção reduziu bastante, até ao ponto de encerrar suas atividades 
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depois de ter sobrevivido por um tempo mediante as práticas tradicionais de 

garimpagem.16 

No entanto, durante o período de sua atividade, o minério permitiu 

alavancar a riqueza e as rendas locais, especialmente após a emancipação 

política do município, que tornou municipalizados o produto e os recursos 

provindos da mineração, de modo que, 

 

De 1948 em diante, todos os impostos devidos pelo produto extraído 
da jazida de Quieré passaram a ser pagos ao município de São João 
do Sabugi, gerando divisas para a municipalidade e, 
consequentemente, para o Estado. Durante o período em que a mina 
de Quixeré funcionou, muitos garimpeiros da região e de municípios 
vizinhos sobreviveram honestamente do árduo trabalho de extrair do 
subsolo o minério mundialmente procurado (…). (ÚRSULA, 1998, p. 
23). 

 

Apesar disso, e embora tenha permitido um certo dinamismo local, boa 

parte da riqueza gerada ficava retida nas mãos do explorador. Como não havia 

na região tecnologia que possibilitasse a exploração em larga escala, foi o Sr. 

Oscar Piquet, empreendedor descendente de migrantes franceses, que por 

meio de técnicas de mecanização moderna, conseguiu uma produção 

considerável, conferindo maior eficiência na extração do minério no subsolo. 

(ÚRSULA, 1998).  

Com o fim dessa atividade, e posteriormente com a crise na produção de 

algodão, o município passou a investir majoritariamente na manutenção das 

atividades tradicionais, abandonando o projeto de dinamização econômica 

através da indústria de exportação. Somente alguns poucos produtos são hoje 

comercializados e escoados para longas distâncias. São eles, o queijo e a 

“carne de sol”, conforme aponta Medeiros (1998), embora não conste nos 

dados oficiais o peso de sua importância para o produto interno do município.  

Apesar dessa aparente estagnação econômica, o fato é que o PIB 

municipal vem crescendo a cada ano, em virtude, acredita-se, dos 

                                                           
16

 Além disso, a decadência da extração de minério em São João do Sabugi deve-se ao fato de 
que havia vencido o prazo de arrendamento da mina ao Sr. Oscar Piquet, a quem tinha sido 
concedido o direito à exploração da jazida, que através da mecanização do trabalho conseguiu 
atingir uma produtividade de 315.000 kg de scheelita em 4 anos (de 1943 a 1947). Findada a 
concessão, a exploração limita-se ao sistema de garimpagem, que perdurou até que a mina 
fosse fechada. (ÚRSULA, 1998). 
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investimentos realizados na zona rural e de uma forte presença do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais na alocação de recursos para as associações 

comunitárias nos sítios.17. Além disso, vale lembrar que toda a economia da 

região vem se desenvolvendo, acompanhando a própria evolução da economia 

brasileira, a partir dos anos 1980. De fato, a variação do PIB nos anos 2000 

demonstrou-se elevada, passando de R$ 11.888,00 em 2001 para um saldo de 

42.598 reais no ano de 2012. (IBGE, 2014).  

No entanto, este desempenho do produto não foi acompanhado pelo 

aumento na quantidade de ocupações geradas no mesmo período. Conforme 

dados da CAGED (2014), a evolução do emprego em São João do Sabugi 

apresentou-se instável nos anos 2000, perfazendo saldos mínimos, e até 

negativos, da variação anual do emprego. Abaixo, observamos o 

comportamento do mercado de trabalho no período de 2002 a 2014, de acordo 

com dados da referida instituição.  

 

 
EVOLUÇÃO DO EMPREGO FORMAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN 

JANEIRO DE 2002 A 2013 E ACUMULADO DO ANO (2014). 

 
ANO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SALDOS 
(médias de 
admissões 

e 
demissões, 

ao ano) 

 
 
5 

 
 
7 

 
 

-3 

 
 
9 

 
 

27 

 
 
2 

 
 
9 

 
 

-14 

 
 

21 

 
 
5 

 
 

11 

 
 
9 

 
 

21 

Fonte: CAGED. Disponível em:       
<http://portal.mte.gov.br/data/files/FF80808148EC2E5E014910A1C16678F8/SALDO_MUNICIPIO_AJUSTADO.pdf> 

 

Esta tendência no mercado de trabalho local fez-se sentir logo após a 

decadência econômica daquelas atividades, observando-se desde então 

pequenas alterações na quantidade das ocupações existentes.18 Esses dados 

se mostram preocupantes, uma vez que a oferta de empregos na cidade é 

                                                           
17

 Grande é a participação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais na formulação de estratégias 

de desenvolvimento rural no município de são João do Sabugi. Fato importante foi a 

contribuição deste para a aquisição de terras por famílias sabugienses através do sistema de 

assentamentos. Sobre este assunto ver: NUNES, Maílson da Nóbrega. Assentamento Rural e 

pós-conquista da terra: um estudo sobre a viabilidade do crédito Fundiário na formação do 

assentamento rural Barragem do Cipó, em São João do Sabugi/RN. – UFRN: Caicó, 2013. 

18
 Conforme Ipea (2014), em 1970, a população ocupada do município era de 1.254 pessoas, 

tendo atingido o número de 2.077 em 1991, reduzindo depois para 1.918 pessoas no ano 2000. 
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bastante reduzida, além de que não há alternativas políticas que visem a 

transformar esta realidade, com exceção de ações e iniciativas que despontam 

com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) 

e o Programa “Desenvolve” no município, ações de interesse da população 

voltadas para a qualificação e promoção ao trabalho. Cumpre, portanto, saber 

em que medida esses programas atendem os seus objetivos e quais as 

possibilidades de desenvolvimento a partir destes. Para efeitos desta pesquisa, 

avaliamos somente o Programa “Desenvolve” em São João do Sabugi, 

realizado em parceria com empresas do setor boneleiro da região. 

 

3.2 O Programa Municipal de Desenvolvimento Industrial do município de São 

João do Sabugi (Programa DESENVOLVE): a política pública como alternativa 

ao desemprego. 

  

A análise do Programa procede a uma avaliação de implementação ou 

de processo, ponderando a interação entre os atores presentes e a 

contribuição destes para o desenvolvimento do Programa, assim como 

reconhece as representações que esses agentes têm acerca das políticas de 

emprego e das realizações advindas com a inclusão dos novos trabalhadores 

no mercado de trabalho. Assim, buscamos entender os fatores inibidores de 

resultados que contribuíram para o insucesso do Programa, possíveis de ser 

observadas nessas mesmas relações entre os atores. Para tanto, detivemo-nos 

na participação de cada um desses agentes no processo de implementação, 

atentando ainda para os instrumentos de gestão, ou a sua ausência, que 

possibilitem o planejamento conjunto das ações desenvolvidas pelo 

DESENVOLVE. Apresentamos a seguir a análise dos dados coletados junto a 

esses sujeitos representados nas figuras das empresas, da gestão e dos 

funcionários.  

 

As empresas 

Com essas anotações, segue que o programa aspira a uma política 

industrial no município com o objetivo de gerar emprego e renda para a 
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população. Entretanto, apesar de constituir para a lei um importante agente de 

desenvolvimento, as empresas encontram suas possibilidades comprometidas, 

entre outros fatores, pela incapacidade para manter a produção e até mesmo 

para instalar-se na cidade, dada a falta de capitais e recursos alocados para 

essas empresas.  

Em vista desses problemas, sérias dificuldades colocam-se aos 

empresários, entre elas a ausência de mão de obra que, contraditoriamente, 

não ocupam as vagas de trabalho devido às pequenas vantagens oferecidas 

aos trabalhadores, especialmente em termos monetários. Chama a atenção o 

fato de que o principal objetivo do programa, a criação de novas vagas de 

emprego, não se concretiza devido a que os salários pagos são insuficientes, 

como atestam os funcionários.  

Outra dificuldade, as instalações das empresas, assim como a deficiente 

logística e infraestrutura para produzir, demonstram a fragilidade com que 

operam diante da falta de recursos e incentivos. Assim traz a fala de um dos 

empresários que afirma acerca dos problemas vivenciados pela empresa: 

 

É o quadro de funcionários. É também a energia. A instalação é 
precária, mal feita, e a energia de uma fábrica tem que ser regular. 
Outra coisa é a questão do frete, quando a gente vai fazer entrega do 
produto, porque a gente não tem o carro. (EMPRESÁRIO n. 1, 
questionário realizado no dia 12/05/2015). 

 

Dessa maneira, o quadro que apresenta as empresas demonstra 

claramente a ausência de capacidades para realizar o empreendimento, tendo 

em vista a parca produção aliada ao problema da circulação e escoamento da 

mercadoria. Portanto, são várias as dificuldades nesse sentido, como afirma o 

empresário: 

 

Tenho empurrado com a barriga. Por exemplo, teve um rapaz de 
Minas Gerais que encomendou um material e não quis mais o tapete 
da maneira que foi. A dificuldade tá nos preços. Jardim de Piranhas a 
unidade tá a quarenta centavos. Aqui é 30. Estamos tentando clientes 
de Natal no momento (…). (EMPRESÁRIO n. 1, questionário 
realizado no dia 12/05/2015). 

 

Esses relatos atestam que as empresas atuam descoordenadamente 

sem qualquer ação cooperativa entre os atores que possibilitem o 
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planejamento e a construção da política, pois subsistem no isolamento sem 

qualquer contrapartida do poder público ou de outras organizações de apoio à 

estruturação das empresas.  

No que toca à circulação do produto, tal logística deveria ser 

oportunizada pela prefeitura, assim refletem os empresários ao responderem 

sobre as expectativas em relação ao programa: 

 

(…) que o capital de giro chegue mais próximo [mais alto], pra que a 
gente possa prosperar, crescer. O que a gente produz, o que sobra é 
pra investir de novo. Não tem, assim, um “depósito” [poupança] pra 
gente começar. Aqui em São João tem esse programa 
[DESENVOLVE], mas a gente não tem muito conhecimento. O 
contato que a gente teve com a prefeitura foi o prédio. Outra vez a 
gente entrou em contato com a prefeitura para pedir um carro pra ir 
buscar umas máquinas elétricas em outra cidade, e dar mais 
produção, mas não conseguimos (…). (EMPRESÁRIO n. 3, 
questionário realizado em 14/05/2015)  

 

Assim, a falta de investimentos compromete todo o desenvolvimento do 

programa, pois paralisa os empreendimentos e a circulação das mercadorias 

produzidas pelas pequenas fábricas criadas. Entretanto, estão previstos pelo 

Programa os mecanismos de financiamento através do Fundo de 

Desenvolvimento das Atividades Industriais (FUNDESENVOLVE), criado 

especificamente para dar suporte às empresas que participam do programa. 

Portanto, a lei 661/2013 decide que 

 

Art. 10. - Para dar suporte financeiro ao DESENVOLVE, fica criado o 
Fundo de Desenvolvimento de Atividades Industriais – 
FUNDESENVOLVE, de natureza contábil e orçamentária, com o 
objetivo de financiar projetos e ações complementares consideradas 
de interesse do desenvolvimento industrial do município de São João 
do Sabugi. (SÃO JOÃO DO SABUGI, Lei Municipal n. 567/2012, p.7) 

 

Nesse sentido, consideram-se automaticamente enquadrados no 

orçamento do programa os empreendimentos industriais aprovados pelo 

DESENVOLVE, sendo, portanto destinados recursos arrecadados de diversas 

fontes conforme estabelece a legislação: 

 

Art. 11. São recursos do FUNDESENVOLVE: 
I – as dotações consignadas no orçamento do Município de São João 
do Sabugi e seus créditos adicionais; 
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II – dotações e contribuições de entidades governamentais e 
privadas; 
III – bens e direitos sob qualquer forma integralizados ao fundo, a 
qualquer título. (SÃO JOÃO DO SABUGI, Lei Municipal n. 567/2012, 
p.8) 

 

Em que pese o conteúdo desta lei, os investimentos públicos na 

indústria, no comércio e nos serviços ainda são ínfimos no município. Pesquisa 

mostra, com base em dados do IPEA e do IBGE, a ausência de despesas 

públicas nesses setores durante o ano de 2011, observando que inexistia ou 

não foram declarados quaisquer recursos direcionados a essas atividades, com 

exceção do ano de 2001, com uma taxa de investimento de 4,2833% do PIB do 

município. (INVESTIMENTO ...., 2015). 

Apesar da implantação do Programa este quadro permanece inalterado, 

uma vez que as pequenas unidades criadas continuam sem receber qualquer 

incentivo à instalação das empresas senão através da isenção de impostos – 

no caso do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviços 

(ICMS) – onde apenas uma destas foi beneficiada. Para além disto receberam 

apoio quanto à concessão de licenças e estrutura física para a produção das 

mercadorias. Afora isso encontram-se em total isolamento do poder público e 

de outros agentes parceiros para a implementação do Programa. 

Por outro lado, consta na fala dos empresários o quão importante é para 

eles a parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), pois avaliam o seu papel como decisivo no desempenho 

dos empreendimentos, uma vez que “a entidade de qualificação tem 

reconhecimento no mercado, além de ser parceira no desenvolvimento de 

muitas empresas” (EMPRESÁRIO n. 2, questionário realizado em 14/05/2015). 

Entretanto, essa parceria não subsistiu ao processo de desfiliação das 

empresas com relação ao Programa, estando presente somente no período 

inicial de sua implementação quando as primeiras fábricas ainda não tinham 

sido fechadas devido à perda de competitividade. Das empresas atualmente 

em atividade nenhuma delas recebeu qualquer colaboração nesse sentido. 

Portanto, são elas mesmas que capacitam os funcionários, conforme um dos 

empresários que relata, além da falta de parcerias, a forma como os 

funcionários estão sendo inseridos no trabalho, sem quaisquer orientações de 
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segurança e desenvolvimento profissional: “Aqui é assim: o trabalho chega, a 

gente já bota ele [o funcionário] pra ir trabalhar. Acima de cinquenta peças ela 

já recebe... (EMPRESÁRIO n. 1, questionário realizado em 12/5/2015). 

Enquanto agente econômico de peso no fomento à industrialização, o 

SEBRAE comparece aí como peça fundamental para o desenvolvimento 

dessas empresas, na medida em que esses empreendimentos não dispõem de 

capital, nem apoio financeiro ou técnico provindos de outras organizações. 

Geralmente, as organizações de apoio à industrialização são entidades 

representantes de comerciários que desenvolvem ações de apoio às indústrias, 

quer seja na realização de projetos de educação, quer seja no fornecimento de 

crédito, saúde e assistência social. São as chamadas empresas do Sistema 

“S”, criadas para auxiliar no desenvolvimento das empresas brasileiras no 

contexto da modernização econômica no início do século XX. Conforme aponta 

Rego, 

 

A criação do SENAI, do SESI, do SENAC e do SESC resultou da 
articulação havida nas décadas de 1930 e 1940 entre o empresariado 
e o governo, atendendo aos propósitos, comuns, de modernização e 
industrialização da economia e de estabilidade social, ambos 
endossando ideais de nacionalismo e racionalização. SENAI e 
SENAC receberam como missão a formação e a capacitação das 
massas trabalhadoras para o esforço de modernização do país. 
Necessidade identificada como crucial para a atividade industrial, 
uma vez que se havia fortalecido a acepção de que os trabalhadores 
brasileiros tinham baixa escolaridade e parca formação profissional 
especializada. (REGO, 2002). 

 

Essas organizações, portanto, estão presentes na política industrial 

brasileira desde há décadas, sendo indispensáveis hoje no desenvolvimento de 

pequenos empreendimentos industriais. Como parte destas, o SEBRAE atua 

como importante parceiro na organização de projetos industriais em todo o 

país. A organização define-se como “(…) uma entidade privada que promove a 

competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de 

micro e pequeno porte (…)” (SEBRAE, 2015), atuando com foco no 

fortalecimento do empreendedorismo e da formalização da economia. Para 

tanto realiza parcerias com os setores publico e privado, além de programas de 

capacitação, acesso ao crédito e à inovação, estimulando o associativismo e 

divulgação de produtos no mercado. (SEBRAE, 2015). 
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A ausência da entidade e de outros órgãos de apoio pode comprometer 

significativamente os resultados do programa. Embora a empresa atue também 

na capacitação dos pequenos produtores, não consta nos questionários relatos 

sobre a participação desta na formação dos novos empreendedores. Ao 

contrário, a ação do SEBRAE limitou-se à capacitação dos funcionários, não 

oferecendo para além disso nenhum auxílio na formalização das empresas, 

como também pela sua própria natureza não há garantias de créditos, uma vez 

que nesse quesito sua atuação limita-se à intermediação da empresa com os 

atores financeiros. 

Com isso, entende-se que a participação do SEBRAE tem sido 

insignificante para os resultados do Programa, tendo em vista o projeto 

econômico que este comporta. Tais parcerias deviam estender-se a todas as 

empresas, prontas a acionar a política de incentivo aos novos empresários.  

No que toca ao financiamento público dessas empresas é preciso 

atentar aos fatores preponderantes da política econômica local que 

condicionam necessariamente o Programa ao fracasso. Nesse sentido, 

entende-se que a prioridade do governo municipal está muito mais no 

patrocínio de atividades já estabelecidas – dado o fato de que são atividades já 

consolidadas no mercado local que promovem a renda e as receitas do 

município – além do que as despesas com a indústria comparecem como 

meras contingências do orçamento. Em outras palavras, o município tem 

priorizado investimentos em setores já existentes por acreditar que são 

mercados mais seguros e que, portanto, deixar de financiá-los significaria 

desestruturar a economia local. Os recursos e capitais dessas empresas são 

provenientes de outras fontes, pois não dependem diretamente de incentivos 

governamentais para sobreviver. Secundariza-se assim os novos 

empreendimentos industriais que dependem exclusivamente das contribuições 

públicas – pois não firmam parcerias com outras entidades – dada a 

incapacidade do governo local em manter um orçamento específico para este 

segmento.  

Detendo-nos sobre a quantidade de empresas atuantes no município, 

observamos um número considerável de empreendimentos que, apesar da 

ausência de investimentos públicos, permanecem ativos devido à tradição de 
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suas atividades, encontrando assim oportunidades de mercado garantidas. 

Segundo dados do IBGE (2015), havia no ano de 2013, 118 empresas atuantes 

com capacidade para empregar 446 trabalhadores. 

Não se enquadram nesse conjunto de atividades as pequenas fábricas 

têxteis inauguradas pelo Programa que permanecem ainda num nível 

baixíssimo de crescimento. De fato não tem sido prioridade da gestão o 

investimento em uma política industrial no município, mas sim manter o padrão 

atual de produção baseado em atividades já existentes para garantir as 

receitas anuais do orçamento. Tais despesas não constam na Lei 

Orçamentária Anual (LOA), mas incluem-se nos valores descritos como 

despesas de contingências que englobam atividades menos importantes dos 

planos de governos. Assim, entre as unidades orçamentárias para o ano de 

2015 não aparecem investimentos ligados à indústria, ao comércio ou aos 

serviços, mas são considerados juntamente com outros gastos que compõem 

as despesas secundárias e, portanto de menor proporção no gasto total do 

governo. Abaixo estão descritos os valores: 
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Despesas do Município – unidades orçamentárias (R$) 

 

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS EM R$ 

01 – Câmara Municipal 712.570,00 

02 – Gabinete do prefeito 465.000,00 

03 – Controladoria Geral do Município 86.000,00 

04 – Secretaria Municipal de Administração 1.329.537,00 

05 - Secretaria Municipal de Planejamento e 

Fazenda 

284.000,00 

06 – secretaria Mun. De Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento 

846.000,00 

07 - Secretaria Municipal de Educação 4.482.316,00 

08 - Secretaria Municipal de Esportes 235.500,00 

09 - Secretaria Municipal de Saúde 3.303.100,00 

10 – Fundo Municipal de Assistência Social 928.100,00 

11 – Secretaria Mun. De Obras e Serviços 

Urbanos 

2.271.100,00 

12 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente 191.000,00 

13 - Secretaria Municipal de Cultura e Lazer 301.000,0 

14 – Fundo Municipal de Direitos a Crian;a e 

do Adolescente 

72.000,00 

15 - Fundo Municipal de Habitação de 

Interesse Social 

95.000,0 

99 – Reserva de Contingencias  110.000,00 

Total Geral 

Fonte: Lei n. 675/2014 (Estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de São João do Sabugi para o 
exercício financeiro de 2015 e dá outras providências.). 
Disponível em (http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/materia/1702516) 

 

 

Com esses dados nota-se o difícil trabalho de empunhar uma política 

industrial no município, dada a insuficiência fiscal e tributária que o torna 

incapaz de atender a demandas novas que se colocam para ele como 
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secundárias, atendendo prontamente os setores elegidos como prioritários. 

Assim, são prioridades do município as despesas com as pastas de educação, 

saúde e administração, entre outras, principais áreas de investimento do 

governo municipal.  

Este tem sido, na verdade, o quadro geral apresentado pelos municípios 

brasileiros, especialmente aqueles de pequeno porte, que se tornam refém das 

transferências governamentais, principalmente do governo federal. Conforme 

Bem e Sebastiani (2015), esta é uma realidade que se estende na história 

política brasileira desde a Constituição de 1988, quando fica estabelecido o 

pacto federativo que dota de autonomia financeira e política os estados e 

municípios, passando após isso pela criação da Lei de Responsabilidade Fiscal 

em 2000, que impõe ao modelo de gestão pública o equilíbrio financeiro e a 

transparência dos gastos governamentais, responsabilizando os gestores por 

crimes fiscais que nem sempre estão ligados à improbidade administrativa ou à 

ineficiência dos gestores, mas sobretudo tem a ver com as dotações 

orçamentárias provindos de outras esferas governamentais. 

Dessa maneira, a autonomização dos municípios com relação ao poder 

central torna-se um processo de ‘prefeiturização”, termo utilizado para designar 

o verdadeiro processo de municipalização das políticas proferido pela reforma 

administrativa introduzida a partir da constituição, onde de fato não houve uma 

real transferência de poderes aos municípios, mas sim uma delegação de 

responsabilidades dentro do próprio sistema administrativo centralizado. Assim, 

os programas e políticas continuam sendo formulados pelos gestores nas 

instâncias superiores de decisão, sendo passadas aos municípios as suas 

obrigações com relação às políticas sem levar em conta as particularidades 

regionais e os recursos disponíveis à sua operacionalização. (BEM; 

SEBASTIANI, 2015) 

Com isso, os pequenos municípios encontram-se em situação 

desfavorável, uma vez que  as receitas de que dispõem são insuficientes, 

tendo em vista o contingente populacional dos indivíduos contribuintes que não 

chegam a pagar impostos tão caros se comparados aos que são taxados em 

municípios maiores e mais populosos. 

Portanto, afirmam os autores que  
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Diante do quadro de dificuldade de captação de recursos financeiros, 
os pequenos municípios, em particular, estão chamando a atenção 
para o agravamento de uma crise que decorre da perda de população 
para os maiores – com forte impacto sobre a receita, limitando 
sobremaneira os investimentos e a prestação de serviços públicos em 
condições adequadas (…) (BEM; SEBASTIANI, 2015, p. 8). 

 

Nesse contexto, os municípios dependem quase exclusivamente dos 

recursos federais para desenvolver suas atividades.  Nesse sentido, o estudo 

aponta que os municípios de pequeno porte estudados no estado do Paraná 

apontam a realidade compartilhada pelos municípios menores em todo o país: 

as transferências obrigatórias ditas de “recursos carimbados” limitam-se ao 

repasse de fundos do Sistema Único de Saúde (SUS), Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental (Fundef) e alguns outros como o 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e as transferências voluntárias do 

estado e da União, são ainda insuficientes para manter os serviços e 

investimentos para o bem-estar da população. Nesse sentido, as despesas dos 

municípios destinam-se à operação de serviços públicos ou como as chamam 

os autores “despesas de custeios”, destinadas ao pagamento de folhas de 

pagamento, encargos sociais, material de consumo etc. e ainda as despesas 

de transferências correntes intraadministrativa, que são os repasses de 

recursos dos municípios para entidades e organizações da administração 

indireta, subvenções a instituições privadas e transferências a pessoas como o 

salário família e os benefícios da Previdência Social. Com isso, os autores 

apontam que  

 
É necessário avaliar até que ponto o aumento de recursos de 
transferências aos municípios foi proporcionalmente menor que os 
encargos diretos e contrapartidas que se obrigam para a manutenção 
dos serviços públicos de sua responsabilidade direta. (BEM; 
SEBASTIANI, 2015, p. 10). 

 

Entende-se, portanto, que a responsabilização dos municípios aliada a 

uma dependência forte destes com relação aos recursos federais dificulta 

sobremaneira o desenvolvimento de iniciativas locais realizadas pelos 

municípios de pequeno porte, onde a baixa arrecadação de impostos e de 

receitas geradas impedem o recrudescimento de ações mais eficazes sobre 

setores pouco explorados pelas gestões municipais. 
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Diante desse quadro representativo da realidade dos municípios 

brasileiros, avalia-se como fator preponderante para o desempenho das 

empresas participantes do Programa DESENVOLVE o impasse da restrição 

orçamentária do município, engessando as ações e a produção nas fábricas, 

repercutindo negativamente sobre as possibilidades da geração de emprego e 

renda através do Programa. Nesse caso, mantiveram-se inalterados os níveis 

do emprego, anulando os possíveis resultados que esperava o Programa 

alcançar.  

Para além desses fatores, outros há que condicionam em certa medida o 

isolamento das empresas com relação a outros agentes de desenvolvimento 

que não sejam necessariamente o poder público e as entidades do Sistema 

“S”. A análise desses fatores, no entanto, redundaria num estudo sobre a 

relação entre empresários e o governo municipal, pois entende-se que o 

mediador primordial para realizar a ponte entre as empresas e os atores 

econômicos e financeiros é o Estado, que pela sua natureza pública permite a 

reunião dos atores e a organização e cooperação entre as esferas de governo 

num verdadeiro pacto federativo. Nesse sentido, a ausência de planejamento e 

coordenação das ações do Programa dificultam o acesso a recursos 

alternativos e programas de financiamento para sua implementação através 

das empresas. Tal ausência está evidente nas falas dos empresários acima 

quando demonstram não ter qualquer conhecimento acerca das atividades 

realizadas pelo Programa. Desse modo, torna-se imprescindível uma análise 

dos fatores políticos que incidem sobre o processo de sua operacionalização. 

 

A gestão 

Do exposto depreende-se  que há um claro distanciamento das intenções 

do Programa em sua implementação em virtude da falta de coordenação e 

articulação entre os participantes, considerando o poder público como agente 

primordial no processo de integração dos atores para a efetivação de uma 

verdadeira política de emprego no município. Assim, busca-se compreender os 

fatores sociais, políticos e econômicos que influenciaram diretamente os 
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resultados a partir de uma análise sobre a função e participação desse agente 

no desenvolvimento do Programa. 

Dessa maneira, é possível identificar alguns elementos importantes que 

permitem reconhecer os pontos críticos da ineficaz atuação do Programa em 

seus dois anos de existência. Leva-se em conta a participação política e a 

destinação de recursos para sua implementação. Nesse quesito interessa 

saber como a gestão tem assumido a capacidade de articulação dos atores e 

de mobilização dos fundos públicos e privados para a constituição de uma 

política pública de geração de emprego e renda na cidade. 

Chama a atenção, de imediato, a colaboração entre poder público e 

sociedade civil na elaboração de uma proposta de Programa que atendesse a 

questão do desemprego no município, reconhecendo o emprego como uma 

demanda real e necessária, incorporada à gestão através do planejamento 

participativo.  

De fato, há um consenso em torno da problemática do desemprego que 

continua sendo um entrave para o desenvolvimento local:  

 
O município pretende que nos próximos anos diversas empresas 
possam se instalar em nosso município, gerando trabalho (emprego) 
para os munícipes. Desta forma, buscamos reverter o indicado baixo 
do Emprego e renda, que impossibilita o município estar entre os 
primeiros IDH Nordeste, tendo em vista que os demais indicadores o 
município está muito bem. (Secretário Municipal de Administração, 
questionário realizado no dia 12/06/2015). 

 

Esse foi um momento importante para as políticas de trabalho no 

município, pois pela primeira vez o emprego deixa de ser uma questão 

meramente econômica e torna-se uma  questão política, uma vez que lança as 

bases para um projeto que visa à dinamização econômica com geração de 

emprego e renda, especialmente para os jovens, principais atingidos pelo 

desemprego. Dessa maneira,  

 
O programa foi pensado para suprir um grande problema em nosso 
município, que é a criação de empregos e renda, que por muitos anos 
fizeram que diversos sabugienses deixassem o nosso município para 
buscar emprego e renda em outras cidades.  
Pretendemos manter a nossa juventude e os sabugienses vivendo 
em nosso município, pois a qualidade de vida da nossa cidade é 
essencial para a vivência familiar, este é um grande desafio da 
gestão municipal. (Secretário Municipal, questionário realizado em 
12/06/2015). 
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O que há de inovador no Programa é a maneira pela qual foi planejado, 

pois surgiu da iniciativa pública em criar uma alternativa política ao 

desemprego, juntamente com o setor privado, as pequenas empresas. É a 

própria gestão que toca a política, através da reivindicação de setores da 

sociedade, reconhecendo a capacidade deliberativa desta, chamada a 

contribuir diretamente com a proposição de estratégias para o enfrentamento 

do desemprego. Portanto, o Planejamento Participativo foi o instrumento 

utilizado pela gestão que possibilitou o consenso em torno da necessidade de 

uma política industrial no município. Conforme o secretário, esse é um 

instrumento de gestão bastante valorizado pelo governo local, de modo que 

 
O município todo ano realiza o seu planejamento participativo, 
buscando conhecer a realidade e os problemas do município na 
própria comunidade. Sempre a população questionou e cobrou 
alternativas que pudessem gerar emprego e renda (relatado como um 
dos principais problemas do município). Foi com este intuito que o 
programa DESENVOLVE nasceu... Para suprir a carência e as 
propostas da população. (Secretário Municipal). 

 

Este é um fato importante, pois como lembra Buarque (2008), é no 

espaço público onde ocorrem as interações entre atores e grupos, mediante as 

quais são construídas as políticas de desenvolvimento, e sem as quais estas 

são postas em contradição com os objetivos que pretendem alcançar. Com 

isso, entende-se que o planejamento local é, além de um processo técnico, um 

processo político, constituindo um espaço privilegiado de negociação entre os 

atores sociais, que podem participar ativamente através de entidades, 

organizações, associações e outros meios que possam garantir a 

representação dos interesses nas instâncias públicas do Estado. O Estado é 

por isso a instância política por excelência onde se processam as decisões em 

sociedade. Nesse sentido, o Estado define-se como 

 

a instância jurídica que sintetiza o jogo de interesses e poderes dos 
atores sociais, em conflito e cooperação, consolidando e expressando 
uma estrutura de poder na sociedade. (…) O Estado não é um ente 
autônomo e desvinculado da sociedade nem tem vontade própria, 
mas se apresenta como a expressão dos atores, de seus interesses 
diferenciados e suas relações de poder. Portanto, os órgãos públicos, 
vinculados ao Estado em diferentes áreas de intervenção (e 
diferentes instâncias), atuam, normalmente, com a racionalidade 
técnica, incorporando a visão de governo nos segmentos específicos 
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de atuação e a visão política dominante em cada momento. 
(BUARQUE, 2008, p. 93). 

 

Dessa maneira, o Programa parte de uma colaboração entre poder 

público e sociedade onde se cumpre um dos requisitos básicos da formulação 

de políticas que é o direito à participação e tomada de decisão que se traduz 

em ações claras de atendimento às necessidades sociais incorporadas às 

agendas dos governos.  

Este fator positivo, entretanto, não representou nada além de uma 

simples formalização política e legislativa da proposta articulada. Apesar de 

uma clara tendência à participação, o Programa não atende de forma 

satisfatória as exigências apresentadas na legislação, tendo em vista os 

percalços ocorridos no processo de sua implementação que conduziram à 

ineficaz atuação sobre a geração de empregos. 

De fato a lei municipal 661/2013, que institui o programa, estabelece 

mecanismos de participação que não foram realmente acessados pelos 

participantes, estando os empresários afastados da burocracia institucional que 

deveria ampará-los. Estes não tiveram nenhuma aproximação com os agentes 

governamentais senão através de concessões formais para a instalação das 

empresas, muito embora a legislação apresente uma gestão compartilhada 

através de Conselho do Programa DESENVOLVE, conforme apresenta a lei: 

 

Art. 7º A administração do DESENVOLVE será exercida pelo 
CONDESENVOLVE – Conselho do Programa DESENVOLVE que 
terá as seguintes atribuições: 
(…) 
V – aprovação de normas e procedimentos operacionais; 
VI – aprovação de projeto e concessão de benefício; 
VII – acompanhamento de execução do PRODUZIR e dos projetos 
assistidos 
VIII – autorizar a utilização dos recursos do FUNDESENVOLVE 
visando atender programas de interesse do desenvolvimento do 
Município; 
IX – outras atribuições de ordem geral. (SÃO JOÃO DO SABUGI, 
2013). 

 

Entretanto, esta participação torna-se reduzida devido à pequena 

representatividade dos agentes implementadores. De oito componentes do 

conselho, 7 (sete) são secretários do governo e apenas 1(um) representante da 

Associação Comercial e Industrial do Município, o que não significa 
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participação efetiva, uma vez que os pequenos produtores dificilmente estarão 

associados à entidade, que se constitui de comerciantes locais com maiores 

rendimentos.  

Além disso, o entusiasmo predominante no planejamento do programa 

não esteve constante no seu processo de implementação. De fato, o programa 

parece ter sido apagado da agenda do governo, pois como relatam os 

empresários não houve nenhum feedback da gestão com relação à 

composição do FUNDESENVOLVE ou de qualquer iniciativa pública para a 

formação de parcerias com outras entidades.  

Após dois anos de existência, o Programa encontra-se praticamente 

inativo devido, entre outros fatores, à falta de coordenação e articulação dos 

participantes. Há, na verdade, uma indefinição do Programa dentro das 

políticas de incentivo à pequena empresa no município, sendo prioridade do 

governo o desenvolvimento de negócios estáveis com capital financeiro 

suficiente para tocar o empreendimento. Esta imprecisão revela-se na fala do 

secretário quando alega ter participado a gestão no fornecimento de 

profissionais capacitados para as indústrias, o que não se observa na realidade 

prática das pequenas indústrias criadas pelo programa, conforme já 

apresentado pelos empresários em relatos desta pesquisa. Portanto, afirma o 

secretário que 

 

O programa DESENVOLVE teve o PRONATEC como o maior veiculo 
de capacitação e profissionalização da população. Desde a 
formulação da Lei que criava o DESENVOLVE, o município buscou 
parceria com instituições para capacitar os trabalhadores, na qual 
podemos destacar a EAJ/UFRN, SENAR e SENAI. 
A Escola Agrícola de Jundiaí foi a maior parceira neste processo, 
onde a mesma capacitou mais de 1000 sabugienses nos últimos 
anos. Esta parceria com a EAJ foi fortalecida com a nossa 
participação como supervisor local da instituição, o que uniu a 
coordenação do DESENVOLVE e a supervisão do PRONATEC 
EAJ/UFRN. 

 

De fato, houve no município uma grande frente de profissionalização 

após a criação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(PRONATEC), onde foram realizados cursos de qualificação nas diversas 

áreas, entre eles o curso de técnico em recursos hídricos, agricultura familiar, 

agente de desenvolvimento socioamebiental, entre outros. (PRONATEC/RN). 
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Não constam em suas atividades cursos voltados especificamente para a 

indústria têxtil, ramo produtivo inaugurado a partir do Programa DESENVOLVE. 

Pode-se dizer que as políticas de valorização ao trabalho no município 

limitam-se praticamente à esfera de abrangência do PRONATEC. Entre as 

intenções do Programa, o PRONATEC busca expandir a educação profissional 

e incluir novos trabalhadores nos círculos de produção. Conforme a lei federal 

n. 12.513/2011, que institui o programa: 

 
Art. – Parágrafo único – São objetivos do programa:  
(…) 
IV - ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por 
meio do incremento da formação e qualificação profissional;  
(…) VI – estimular a articulação entre a política de educação 
profissional e tecnológica e as políticas de geração de trabalho, 
emprego e renda. 

 

Em que pese o conteúdo desta lei, o que se percebe na realidade 

particular do município é que não houve uma correlação entre as políticas 

industrial e educacional, uma vez que as pequenas empresas não receberam 

nenhum incentivo no sentido da profissionalização dos seus funcionários. Com 

isso, além de limitar-se à profissionalização, a gestão deixou a desejar sua 

atuação quanto às políticas de valorização ao trabalho, especialmente por 

secundarizar e obscurecer a importância do DESENVOLVE nessas ações. 

Assim, a demanda da sociedade incorporada ao plano de governo acabou por 

direcionar suas intenções para aqueles setores de mercado já existentes que 

apresentam quadro fixo de funcionários, não trazendo nenhuma inovação no 

campo da geração de empregos.  

Esta secundarização do Programa deve-se grande parte ao modelo de 

política adotada pela gestão no que diz respeito à promoção ao trabalho, tendo 

em vista a facilidade em gerir programas já existentes, corrigindo os erros e 

distorções verificadas em sua implementação. Opta-se, assim, pela 

continuação das ações desenvolvidas ou pela reprodução de sua estrutura, 

inovando-as a partir da avaliação que se faz do seu desempenho. Segundo 

Dye (2010), esta é uma estratégia eficiente de implementação de políticas que, 

diante da escassez de recursos ou de restrições quanto ao tempo e 

informações sobre a população alvo, pretende inovar através da otimização de 
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programas em desenvolvimento, de modo que os gestores apenas 

incrementam o seu potencial por meio de pequenas modificações na sua 

estrutura. Por isso mesmo, este modelo de avaliação de políticas públicas 

chama-se “incrementalismo”. Conforme o autor,  

 

O incrementalismo vê a política pública como uma continuação das 
atividades de governos anteriores com apenas algumas modificações 
incrementais. (…) os tomadores de decisões não reveem anualmente 
todo o conjunto de políticas existentes e propostas, nem identificam 
os objetivos societários, nem pesquisam os benefícios e os custos 
das propostas alternativas destinadas a alcançar esses objetivos, 
nem escalonam as preferências em relação à cada alternativa 
política, em termos de máximos benefícios líquidos, para então fazer 
a seleção, com base em todas as informações relevantes. Ao 
contrário, restrições de tempo, de informação e de custos impedem 
que os formuladores de políticas identifiquem o leque de todas as 
propostas alternativas e suas consequências. (DYE, 2010, p. 115). 

 

Dessa maneira, este parâmetro torna-se desejável por conferir maior 

eficiência e agilidade às políticas, ao invés de levantar dados e pesquisas 

sobre os seus possíveis impactos que demandariam tempo para realizar-se. 

Além disso, os programas novos apresentam maiores incertezas com relação 

aos antigos, como também permite ter maior estabilidade e consenso entre as 

partes envolvidas no conflito político que perpassa a formulação de políticas. 

Assim, torna-se politicamente conveniente, evitando por em risco programas 

estáveis ao discutir mudanças radicais na sua estrutura. (DYE, 2010).  

Portanto, é indiscutível que os governos por diversas razões tenham 

preferência por programas anteriormente implementados, especialmente se o 

desempenho destes tiver sido satisfatório. Entretanto, este favorecimento de 

determinados programas e ações deve-se sobretudo à quantidade de recursos 

disponíveis para a sua execução. Nesse sentido, o que se entende muitas 

vezes por uma simples falta de compromisso revela-se, na verdade, como uma 

carência de capitais e de fundos públicos para o atendimento a demandas 

importantes da sociedade. Este é o caso específico da gestão local que dá 

preferência a uma agenda preestabelecida com relação às políticas de 

emprego no município.  

Além disso, são vários os problemas que exigem da gestão resoluções 

imediatas, fazendo migrar os recursos para áreas de interesse geral que 
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merecem atenção através de ações emergenciais para o seu atendimento. 

Assim, a gestão tem dado prioridade aos investimentos rurais, onde abrigam-se 

as principais atividades econômicas do município, tendo em vista a reversão da 

baixa capacidade produtiva do setor nos últimos anos em virtude da escassez 

de água que tem comprometido seriamente a produção. Portanto, as 

comunidades rurais estão sob aviso constante de calamidade, passando a ser 

o foco de atenção dos gestores, conforme revela o secretário:  

 

(…)A seca que assola a nossa região nos últimos anos, tem feito que 
todas as atenções e ações do município estejam focadas no apoio e 
sobrevivência do homem do campo, que dependem da água para 
sustentar a sua família. Então estamos vivenciando um tempo de 
alerta, pois estamos com os nossos reservatórios secando e já 
encontramos diversos problemas na zona rural, fato que está 
priorizando os esforços da gestão municipal. (Secretário Municipal). 

 

Este quadro torna ainda mais agravante diante da dependência dos 

pequenos municípios com relação às transferências governamentais, conforme 

já mencionado anteriormente. Nesse sentido, são várias as dificuldades 

encontradas, tendo em vista a retração de investimentos e de recursos públicos 

transferidos para da morosidade com que foi implementado o Programa. 

Portanto afirma que 

 

Estamos vivenciando nos últimos anos uma grande crise financeira, 
onde o dinheiro dos pequenos municípios é muito pouco, sendo 
suficiente apenas para pagar a folha de pagamento e compromissos 
para a funcionalidade dos órgãos públicos. O pouco recurso público é 
um dos principais problemas que estamos encontrando para 
implantação do programa. (Secretário Municipal) 

 

Com isso, percebe-se a incapacidade da gestão para dar continuidade 

ao Programa, diante da restrição fiscal e da atenção a medidas emergenciais 

que demandam grande parte dos recursos para garantir a renda de muitas 

famílias que dependem de setores diretamente ligados a essas fontes. Dessa 

maneira, o município atualiza mais uma vez a dependência econômica da 

cidade com relação ao campo, adiando uma política de industrialização no 

espaço urbano que possa gerar emprego e renda para a população residente. 

Outras fontes, no entanto, poderiam ser acessadas, o que não houve 

devido aos parcos resultados alcançados pelo programa até o momento. Dessa 
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maneira, o projeto inicial de industrialização parece ter sido abandonado, 

apesar de que alguns empresários permanecem vinculados ao Programa, 

produzindo em precárias condições. Entende-se, portanto, que o Programa 

continua ativo somente como uma garantia de que num futuro próximo as suas 

atividades serão retomadas, apostando a gestão numa expansão e 

organização das suas atividades, como podemos observar no comentário 

otimista do secretário: 

 

Temos a consciência de que a geração de emprego e renda terá que 
ser prioridade de qualquer gestão municipal. Este programa tende a 
ser um sucesso e mudar a vida de muitos sabugienses. (Secretário 
Municipal de Administração, questionário aplicado em 12/06/2015). 

 

Isto exigiria, no entanto, a realização de parcerias com entidades para o 

fomento e desenvolvimento de pequenas e microempresas, além da 

arrecadação de fundos específicos para a política e da eficácia dos canais de 

participação dos produtores e trabalhadores na gestão. Nestes aspectos, o 

Programa encontra-se debilmente habilitado e ineficaz no atendimento à 

demanda por emprego e renda no município. Adiante, analisaremos o efeito 

direto desses fatores sobre os trabalhadores participantes do Programa.  

 

Os trabalhadores 

 

Com essas anotações, pode-se dizer que o Programa surtiu efeito 

praticamente nulo sobre as taxas de emprego no município. Com efeito, do 

período em que foi inaugurado até o momento, apenas 36 pessoas foram 

empregadas diretamente através do Programa. Isto se deu em virtude da baixa 

procura de empregos criados pelas empresas, assim como pelo abandono dos 

postos de trabalho, o que acabou por levar os empresários a desistirem de 

seus empreendimentos, dada a baixa produção devida à “escassa” mão de 

obra. Das 4 (quatro) fábricas instaladas, apenas 2 (duas) encontram-se 

atualmente em funcionamento. 

Com isso, buscou-se entender os fatores inibidores dos resultados do 

Programa que o fez desviar de sua intenção originária, qual seja, a contratação 
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de novos trabalhadores, além do que buscou-se compreender como os 

funcionários concebem o Programa e a importância que tem para os jovens a 

sua inserção no mercado de trabalho. 

Com isso, buscou-se compreender os fatores inibidores de resultados do 

Programa, atentando para as implicações desses sobre o conjunto de 

funcionários empregados nas fábricas, fazendo desviar as ações de suas 

intenções originárias, quais sejam, o crescimento das empresas e a 

contratação de novos trabalhadores. Para tanto, buscou-se compreender 

também como os funcionários concebem o Programa e como a inserção 

desses jovens no mundo do trabalho reflete-se em suas vidas. 

Com esse propósito, foram aplicados questionários junto aos 

funcionários para levantamento de dados qualitativos que pudessem 

demonstrar a percepção e as representações dos trabalhadores acerca do 

trabalho realizado e do Programa do qual fazem parte. Em sua totalidade, os 

que se encontram atualmente empregados nas fábricas possuem entre 18 e 27 

anos, são homens – o que revela uma alta concentração de gênero nessas 

atividades – e escolarizados – dos participantes da pesquisa todos estudam ou 

já concluíram o ensino médio.  

Entre as motivações que os levaram a procurar emprego, os jovens 

relatam a importância de ter uma experiência profissional, além da obtenção de 

uma renda que possa contribuir com os gastos diários. Assim, os novos 

trabalhadores revelam-se satisfeitos com o Programa e com as tarefas que 

realizam, desempenhando o emprego um papel significativo na vida desses 

sujeitos. Embora com baixos rendimentos – que se dão de acordo com a 

quantidade de unidades produzidas – os empregados reconhecem que o 

ganho obtido lhes favorece o acesso a bens diversos, e por isso encontram-se 

satisfeitos com a renda perfazida, como se deixa perceber no comentário 

abaixo: 

 
Sim [estou satisfeito], porque dar para comprar algumas coisas que 
preciso, é uma renda baixa mas dar pra se virar, até porque é na 
produção, se quiser ganhar mais só depende de cada um... 
(FUNCIONÁRIO n. 4, questionário realizado em 13/05/2015) 
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Nesse sentido, os jovens reconhecem a importância de trabalhar para 

obter um salário e valorizam o sistema de pagamento por produção, que 

segundo eles, dá a oportunidade de incrementar a renda, conforme afirma um 

outro participante: Sim. Eu gosto do que recebo, dar pra fazer muitas coisas, o 

dinheiro que eu ganho varia de acordo com a produção” (FUNCIONÁRIO n. 2, 

questionário realizado em 12/0502015). 

Por outro lado, enfatizam a qualidade do trabalho que é realizado ou o 

tipo de atividade desenvolvida, o que demonstra a afinidade dos jovens com a 

função que desempenham, como relata um dos funcionários: “Estou satisfeito. 

Ganho bem e não é um trabalho pesado nem ao sol” (FUNCIONÁRIO n. 3, 

questionário realizado em 14/5/2015). 

Para além da renda, os funcionários também relatam importantes 

mudanças advindas com o emprego, de acordo com o comentário de um deles 

que afirma: “A mudança foi que eu estou me profissionalizando e estou me 

preparando para uma oportunidade no mercado de trabalho, para um futuro 

melhor” (FUNCIONÁRIO n. 1, questionário realizado em 12/5/2015).  

A preocupação dos jovens com a profissionalização demonstra que o 

tipo de vínculo estabelecido com o emprego será sempre aí uma experiência 

passageira, desenvolvendo temporariamente uma atividade na qual projeta um 

futuro diferente da realidade em que vive. Ocorre, portanto, o que Abramo e 

Venturi observam com relação às significações trabalho para os jovens na 

atualidade, onde  

 

(…) diferentemente do que parece, a relação do jovem com o 
trabalho envolve outros fatores além da pura necessidade de 
sobrevivência. É meio tanto para a própria formação profissional e, 
quando compatível, para a continuidade da formação escolar (…), 
como permite a vivência da condição juvenil em outras esferas 
extremamente valorizadas pelos jovens: a sociabilidade e a 
possibilidade de fluir atividades de lazer e cultura, inclusive realizando 
os consumos simbólicos que costumam acompanhar tais atividades 
(roupas, aparelhos eletrônicos etc.) (ABRAMO e VENTURI, 2000, p. 
2).  

 

Por outro lado, os trabalhadores enfatizam a questão do aprendizado 

dentro da empresa como forma de alcançar seus objetivos profissionais, 

apresentando expectativas como “ter uma experiência, ou seja, um 
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preparamento no mercado de trabalho, para que no futuro eu possa me dar 

bem” (FUNCIONÁRIO n. 2, questionário realizado em 12/05/2015). Confirma 

assim mais uma vez que os jovens percebem o trabalho não como um lugar 

onde eles querem estar, mas como uma atividade preparatória para um 

emprego mais promissor. 

Nota-se, portanto, que são diferentes as representações dos jovens hoje 

com relação ao trabalho, valorizando os benefícios diretos decorrentes deste 

sem, no entanto, manter com ele um vínculo permanente de pertencimento. 

Nesse sentido, alguns funcionários enfocam mais na realização pessoal 

através do trabalho, como a capacidade do indivíduo forjar novos estilos de 

vida, como se vê no comentário seguinte:  

 

(…) minha renda melhorou bastante, mim sinto feliz por não está 
parado, conseguir comprar algumas coisas que preciso. Com esse 
emprego tenho mais responsabilidade e se depender de mim... 
(FUNCIONÁRIO n. 4, questionário realizado em 13/05/2015) 

 

É importante notar que as expressões “não está parado” e “tenho mais 

responsabilidade” assim como a preocupação com a profissionalização, 

remetem a desejos e motivações que vão além da renda, demonstrando 

representações outras acerca do trabalho, como a independência com relação 

aos pais. 

Essas representações acerca do trabalho são o que Bajoit e Fransen 

(2007) entendem como uma transmutação de valores na atualidade, em que a 

“crise do trabalho” vivida nos países centrais, e também nos países 

subdesenvolvidos, tem levado a que as novas gerações de trabalhadores não 

reconheçam na atividade laboral o fator gerador de identidades, dado que 

nesse contexto o lugar que o jovem ocupa na sociedade fica indefinido, pois 

não há uma base construída a partir do trabalho. Dessa maneira,  

 

Para esses jovens cuja inserção se efetua, frequentemente, por 
empregos pouco qualificados no setor de serviços ou no âmbito do 
substatus do setor não-mercantil, as relações de trabalho não são 
mais vividas como relações de produção, mas como estritamente 
hierárquicas e burocráticas (vazias de conteúdo) ou, inversamente, 
como relações interpessoais, ligadas às categorias do afetivo 
(simpático, legais...) (BAJOIT e FRANSSEN, 2007, p. 101). 
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Nesse contexto, o jovem engendra uma nova percepção do trabalho, 

perdendo de vista a ideia deste como fonte criadora de identidades, encarando-

o não mais como uma forma de afirmar-se na sociedade, mas como uma 

estratégia para ganhar dinheiro e cobrir necessidades imediatas de consumo, 

enquanto não conquista ele uma vaga de emprego no mercado formal de 

trabalho. Essa mudança se dá em virtude da instabilidade de empregos, onde 

as novas ocupações existentes, por não serem estáveis, não se apresentam 

aos indivíduos como trabalho de fato, mas adquirem outras conotações, 

desfazendo assim o ideal de emprego que havia para as gerações anteriores.  

Isto é em parte corroborado entre os participantes, quando questionados 

se estão satisfeitos com o programa de que participam. Entre as respostas há 

comentários que avaliam o programa de forma positiva, como: “Sim [estou 

satisfeito], porque estou entre amigos e muito satisfeito com tudo...” 

(FUNCIONÁRIO n. 1, questionário realizado em 12/05/2015), ou também 

porque as condições de trabalho não são desgastantes, como afirma um outro 

participante: “Sim. É um trabalho bom, mas o ganho ainda acho pouco, mas 

também não é um trabalho cansativo.” (FUNCIONÁRIO n. 2, questionário 

realizado em 12/05/2015), apontando as vantagens do emprego para além da 

realização financeira. 

Apesar disso, e embora não seja a renda o principal motivo que os levou 

a procurar emprego, esta ocupa um lugar especial nas preocupações dos 

jovens trabalhadores que reconhecem nos baixos salários um fator limitante 

para a realização do Programa. Assim, refletem acerca das empresas em que 

trabalham: Sim, é bom, mas que poderia melhorar mais um pouco no sentido 

das vendas externas para ganhar mais e pagar melhor os funcionários” 

(FUNCIONÁRIO n. 4, questionário realizado em 13/05/2015).  

Desse modo, ainda que não participem diretamente das decisões, 

constroem em alguma medida um significado para si acerca do Programa e da 

participação dos atores, reconhecendo inconsistências em decorrência da falta 

de cooperação dos atores. Assim, quando indagados a respeito do seu 

desempenho, os trabalhadores conseguem identificar as falhas e os meios de 

correção das ações para um possível desenvolvimento das empresas. 

Portanto, afirmam que “o desempenho não é muito bom, mas da pra ir levando, 
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mas se houver ajuda da prefeitura seria muito bom para o mercado de 

trabalho.” (FUNCIONÁRIO n. 2). Desse modo, reconhecem a necessidade de 

maiores parcerias com o poder público para oferecer condições de trabalho e 

produção nas empresas. Portanto, percebem que 

 
“Tem algumas [dificuldades] que poderia ser melhorada, como por 
exemplo um transporte apropriado para transportar a mercadoria, um 
incentivo a mais para os trabalhadores ficarem mais focados no 
serviço, e também ajuda em materiais para nossa saúde que é muito 
importante. (Funcionário n. 4).  

 

Nesse sentido, os trabalhadores esperam resultados diferentes a partir 

do suporte da prefeitura e de outras instituições que possam subsidiar o 

processo de produção e distribuição de mercadorias que garanta os postos de 

trabalho ativos. Percebe-se ainda a insegurança que sentem em virtude da 

ausência de benefícios extras que cubram as necessidades sociais desses 

funcionários. Portanto, a atenção à saúde, a capacitação profissional e outros 

direitos como os previdenciários são estratégias eficientes de valorização 

desses trabalhadores. Esta atitude dos empregados permite constatar 

questionamentos e inconformismos com relação ao Programa, embora não 

tenham capacidade de organização política que lhes permitam interferir nos 

resultados.  

Na maioria das vezes, os jovens são associados a movimentos de 

contestação política, o que remete à noção comum de juventude que a 

identifica como sujeito potencial de transformação social. De acordo com 

Abramo e Venturi, 

 

A juventude passou a ser definida como tendo por essência ser 
rebelde, revolucionária, sempre pronta a propor utopias 
transformadoras – concepção já presente no início do século XIX, na 
esteira da Revolução Francesa, que se renova e se consolida nos 
anos 60 deste século, com a mobilização juvenil, de dimensão 
internacional, em questionamento a padrões culturais e 
comportamentais, expressa nas imagens do hippie em comunidades 
alternativas ou do estudante em passeata. (ABRAMO e VENTURI, 
2000, p. 1). 

 

Em que pese a participação dos jovens nos movimentos de contestação 

política, entende-se, no entanto, que o jovem apresenta-se como um sujeito 

diverso, onde a multifacetada sociabilidade dos indivíduos os leva a assumir 
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diferentes roupagens na sociedade. Como Novaes afirma a respeito: “Em um 

entendimento mais amplo, ser jovem no Brasil contemporâneo é estar imerso – 

por opção ou por origem – em uma multiplicidade de identidades, posições e 

vivências”. (NOVAES et al. 2006, p. 5).  

Nessa multiplicidade de identidades os indivíduos apresentam suas 

opiniões políticas, uma vez que essa dimensão inalienável da vida das pessoas 

– a política – se manifesta sempre entre os jovens, seja através dos partidos e 

instituições, seja pelas modernas e alternativas formas de participação. Assim, 

contrariamente à cultura do consumo e da privatização da experiência do 

jovem nos tempos atuais, há um processo de “subjetivação política” que leva 

os jovens a interrogarem-se sobre a inadequação e dificuldade de relações 

existentes na vivência humana ao seu redor. (CASTRO, 2008). Portanto,  

 

Isso significa que o declínio no interesse dos jovens pela política não 
é apenas devido à sua falta de motivação pela coisa pública, mas que 
também pode ser determinado pelo fato de que os recursos para a 
mobilização e a participação que antes existiam não estão mais 
disponíveis. (CASTRO, 2008, p. 255). 

 

Entende-se aqui que não há maior ou menor politização dos jovens, mas 

as formas de participação que são diferentes hoje. Dessa maneira, através de 

inovados instrumentos de participação os jovens formulam estratégias de 

organização política que transcendem os partidos e os mecanismos políticos 

tradicionais.  

Nesse sentido, não se pode dizer que os jovens são despolitizados, mas 

apenas que não tem os mesmos recursos institucionais e políticos que tinha a 

juventude em outras épocas. Entre os funcionários, percebe-se, também eles 

possuem inconformismos e rejeições às “inadequações” do cotidiano 

(CASTRO, 2008), apresentando posicionamentos críticos a respeito do 

Programa, muito embora este não tenha favorecido a criação de canais de 

participação para os trabalhadores. 

Esse é um ponto de análise importante que recai sobre a ineficaz 

atuação do Programa junto aos trabalhadores, uma vez que não estabelece 

canais de comunicação entre os funcionários e a gestão. Um fator significativo 

para compreender uma política pública no que diz respeito aos centros de 
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decisão. Dessa forma, o sucesso de uma política tem a ver com o tipo de 

abordagem que elege: se apresenta um modelo top-down, em que as decisões 

são tomadas de cima para baixo e os implementadores a põem em prática, ou 

se está orientada por um modelo botton-up, abordagem que leva em 

consideração toda a complexidade do processo de implementação e os 

conflitos políticos envolvidos. (CARVALHO et al., 2014).  

Nesse sentido, a implementação deve realizar uma série de tarefas que 

envolve necessariamente os atores participantes, refazendo os objetivos e 

perseguindo as metas. De forma que  

 

As formalidades de organização e os mecanismos de administração 
são importantes como planos de fundo (secundário), mas a chave do 
sucesso é o enfrentamento contínuo com os contextos, 
personalidades, alianças e eventos. É crucial para esta adaptação o 
reconhecimento e correção de erros, a mudança de direções, e 
aprendizado. (CARVALHO, et al., 2015, p. 7) 

 

Desse modo, a ausência de canais de participação para os funcionários 

empobrece ainda mais a atuação do Programa, uma vez que não estabelece 

contato com os “clientes” para realizar possíveis correções que pudesse 

favorecer o trabalho nas empresas. Mais uma vez o Programa apresenta sinais 

de ineficácia, apontando para a insustentabilidade das políticas de emprego e 

renda nos pequenos municípios que dependem diretamente de programas 

federais para realizar suas intenções.  

Tem-se assim que, enquanto política publica de promoção ao trabalho, o 

Programa DESENVOLVE não consegue atingir o objetivo a que se propõe 

tendo em vista que, além dos poucos empregos criados, não houve de fato 

uma inserção com qualidade desses trabalhadores no mercado de trabalho, 

tampouco uma participação efetiva destes na condução do programa para que 

possam imprimir suas vontades.  

Uma verdadeira política de emprego exigiria que se tomassem medidas 

de valorização profissional, como cursos de qualificação, melhores salários, 

subsídios públicos às empresas, garantindo a produtividade e 

consequentemente a manutenção dos postos de trabalho. Além disso, exigiria 

que fossem formalizados canais de participação para os trabalhadores e 

empresários que possibilitasse a avaliação do Programa, assim como a 
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concessão de benefícios diversos como salários indiretos aos trabalhadores. 

Afora a qualidade da função que desempenham, os jovens não possuem 

quaisquer incentivos para o trabalho. Diante de todas essas limitações, 

entende-se que o Programa não atingiu o seu objetivo final, ou seja, a efetiva e 

eficaz inserção dos jovens no mercado de trabalho.  
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Considerações Finais. 

 

O Programa DESENVOLVE em São João do Sabugi – RN figura uma 

iniciativa local de desenvolvimento que tem como foco a dinamização 

econômica, sinalizando uma mudança nas concepções governamentais acerca 

das políticas de emprego, ao reconhecer o mercado como agente fundamental 

na geração de emprego e renda no lugar. No entanto, não houve aí alteração 

significativa nas taxas de emprego, dadas as limitações e prioridades do 

governo, assim como as condições de desenvolvimento das empresas filiadas 

ao Programa, que sequer possuem capital para tocar os empreendimentos. 

Essas empresas seriam responsáveis pela geração de novos empregos 

na cidade, inaugurando novos ramos industriais, como a atividade têxtil, setor 

inaugurado a partir do Programa. Essa chamada ao mercado para participar 

ativamente numa política pública deve-se à reinvindicação de setores sociais 

interessados na geração de emprego e renda para suprir a carência de 

ocupações existente no município, demanda incorporada à gestão através da 

criação do Programa DESENVOLVE mediante o Planejamento Participativo 

local.  

O processo de implementação do Programa obedece, pois, a uma 

estrutura social em que está inserido, constituída numa rede de relações 

existentes em torno da política, sendo os seus resultados consequentes aos 

tipos de relações estabelecidas entre os atores envolvidos, que depende do 

grau de interação entre eles. Assim, podem-se perceber as formas de 

cooperação entre poder público e setor privado, ou a sua ausência, assim 

como percebemos as representações políticas que têm os novos trabalhadores 

a respeito do Programa. Buscou-se também saber qual o nível de envolvimento 

entre as empresas e as entidades parceiras que prestam serviços de 

qualificação profissional e apoio técnico.  

Reconhece-se, portanto, que a eficácia e eficiência do Programa têm a 

ver com os atores e as relações que estabelecem entre si ou o distanciamento 

entre eles, negligenciando as necessidades dos operadores do Programa– as 

empresas. Assim sendo, os fatores inibidores de resultados analisados neste 

trabalho – potenciais determinantes que podem confluir para o fim do programa 



96 

 

–, são as ações de grupos e instituições que influenciam na quantidade limitada 

de recursos disponíveis e no imobilismo da gestão e das empresas para 

empreender uma verdadeira política de emprego no município, dada a 

dependência financeira deste com relação aos fundos e orçamentos da união, 

que se encontram diminuídos em virtude dos cortes de verbas nos últimos 

anos. 

A realidade do município revela, portanto, a incapacidade financeira e 

administrativa dos pequenos municípios brasileiros para manter uma política de 

emprego consistente, particularidade agravada ainda pelos aspectos histórico-

econômicos do lugar, onde as atividades econômicas locais são ainda pouco 

dinâmicas e diversificadas. De fato, os maiores entraves do Programa estão 

relacionados à escassez de recursos e as prioridades da gestão, em virtude de 

demandas emergenciais que se interpõem na agenda pública, fazendo com 

que os recursos existentes sejam direcionados para essas áreas e não para as 

políticas de emprego e renda. 

Com isso, a gestão municipal acaba por adotar uma política de emprego 

tradicional – no sentido da falta de inovação da política, baseada em critérios 

de eficiência que apenas reproduzem programas anteriores, refazendo apenas 

as metas, evitando assim riscos de investimentos em políticas que não 

poderiam dar certo. Nesse sentido, o município prioriza a qualificação 

profissional enquanto política de valorização do trabalho, recaindo num modelo 

ineficaz de atendimento à demanda por emprego, que acredita ser o emprego 

resultante apenas da profissionalização, quando, ao contrário, depende 

significativamente do avanço das atividades produtivas locais.  

Nesse quesito, a contratação de novos trabalhadores não foi seguida de 

programas de qualificação existentes, o que revela a falta de coordenação e 

articulação da gestão com as empresas. Com efeito, o único mecanismo de 

participação dá-se através do CODESENVOLVE, que encontra-se inoperante e 

em que não há espaço para os pequenos produtores participarem ativamente 

das decisões, uma vez que está reduzida a participação dos comerciários, 

sendo estes devidamente reconhecidos pela associação de comerciantes 

locais. Esta exigência retira a possibilidade dos pequenos produtores de 

participarem do conselho.  
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Com tudo isso, são nulas ou inexistentes as possibilidades de uma 

política de emprego mantida pelo município, fato possivelmente observado 

também em pequenos municípios que dependem das transferências 

governamentais para gerir suas políticas. Entende-se assim que as formas 

mantidas de enfrentamento ao desemprego, voltadas especificamente para a 

qualificação profissional e que se orientam por uma abordagem 

microeconômica, tem na ausência de recursos o seu principal motivo. Mas não 

só, como também na concepção de política pública de emprego, onde acredita-

se que a redução do desemprego depende exclusivamente da qualificação. 

Com isso, o município tem dado prioridade aos cursos de educação 

profissional sem resolver paralelamente a questão da criação de novos postos 

de trabalho. 

Outro fator importante, as expectativas dos jovens e as suas 

representações em relação ao Programa. Avaliando positivamente, os 

funcionários reconhecem a contribuição do Programa e da renda para suprir 

necessidades diárias, e ainda, como uma forma de aprendizado e 

profissionalização que lhes permita alcançar empregos estáveis e de 

reconhecimento social. No entanto, observou-se que os baixos salários, assim 

como a ausência dos trabalhadores nas decisões do Programa, impedem a 

política de contornar os percalços ocorridos no processo de sua 

implementação. Portanto, a renda torna-se um fator limitante para o 

desenvolvimento das empresas, que não encontram mão de obra devido aos 

baixos rendimentos oferecidos. Além disso, reconhecem também as falhas e 

inconsistências do Programa quanto à falta de coordenação e cooperação da 

prefeitura com as empresas, no sentido da infraestrutura, logística e incentivos 

e benefícios indiretos aos trabalhadores. Com isso, entendem que o Programa 

poderia surtir efeitos positivos para as empresas e para eles.  

Quanto aos empresários, estes respondem grandemente pela eficácia 

do programa, pois atuam diretamente com a organização do trabalho nas 

fábricas. Para garantir melhores condições de trabalho e salário nas fábricas, 

assim como para ampliar as vagas de emprego existentes, as empresas 

sentem-se limitadas em vista das dificuldades postas à implementação do 

programa, que impede a continuidade de boa parte dos empreendimentos 
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criados. Entre elas podemos destacar a ausência de crédito e de maiores 

subsídios às empresas, como também a parca contribuição de entidades e 

organizações privadas, ou públicas, na inovação do trabalho e da produção nas 

fábricas. As parcerias entre o governo e as empresas participantes, deu-se 

apenas através do licenciamento e isenção de impostos e da concessão de 

prédio público para a instalação das unidades. Não houve, portanto, ações de 

apoio à capacidade técnica, financeira e material das empresas, operando 

estas com baixos recursos, sem ajuda de órgãos parceiros. 

Diante disso, as empresas permanecem ativas somente como uma 

garantia de que o Programa poderá ser retomado a qualquer momento, não 

havendo, no entanto, nenhuma possibilidade à vista para isso. Para que este 

objetivo se cumprisse seriam necessários contratos com novas empresas e 

entidades de apoio, a arrecadação e alocação eficiente dos recursos públicos, 

além de reunir os atores envolvidos por meio de canais eficazes de 

participação e formulação de estratégias conjuntas de desenvolvimento com 

base no emprego, uma vez que, entende-se, são as relações entre esses 

atores que irão interferir nos resultados do Programa. 

Entretanto, esta não tem sido a experiência vivenciada pelas empresas. 

Ao contrário, revelam-se ineficazes e ineficientes as ações do Programa, não 

atendendo o objetivo a que se propõe, qual seja, a geração de emprego e 

renda através da industrialização no município. Tende assim a apagar-se na 

história das políticas de emprego em São João do Sabugi.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES – CCHLA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS – PPGCS 
PESQUISA: EMPREGO E RENDA EM SÃO JOÃO DO SABUGI: AVALIAÇÃO 

DE IMPLEMENTAÇAO DO PROGRAMA “DESENVOLVE”. 
 

 
 
 

 
 

QUESTIONÁRIO 1 
 
 

1. Dados Gerais 

 

a) Local de origem da empresa: __________________________________ 

b) Ano de criação do empreendimento _____________________________ 

c) Quantidade de trabalhadores 

empregados:_______________________________________ 

 

2. O que motivou a criação do empreendimento na cidade de São João do 

Sabugi? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3. Como empreendedor, recebeu algum incentivo do poder público, como 

isenções fiscais ou tributárias?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

4. Em termos financeiros, recebeu algum incentivo do poder público? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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5. Para criar o empreendimento, foi necessário recorrer a alguma agência 

de crédito? Qual? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

6. A empresa realizou treinamento de pessoal? (   ) Sim   (   ) Não 

 

7. Em caso afirmativo, responda: 

 

a) Que instituições realizaram a capacitação dos funcionários da 

empresa?__________________________________________________ 

 

b) Como você avalia o serviço de qualificação profissional oferecido aos 

trabalhadores? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

8. A empresa chegou a iniciar suas atividades? (   ) Sim (   ) Não 

 

9. Em caso negativo, responda por que? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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10. Quais as principais dificuldades encontradas na criação e funcionamento 

da empresa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

11. De um modo geral, como você avalia o desempenho do programa até o 

momento? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

12. Quais possibilidades você consegue perceber no programa para os 

próximos anos? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES – CCHLA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS – PPGCS 
PESQUISA: EMPREGO E RENDA EM SÃO JOÃO DO SABUGI: AVALIAÇÃO 

DE IMPLEMENTAÇAO DO PROGRAMA “DESENVOLVE”. 
 

 
 
 

 

QUESTIONÁRIO 2 

 

1. Que programas e ações o município possui hoje no sentido da geração 

de emprego e renda para a população?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

2. O que motivou a criação do programa DESENVOLVE em São João do 

Sabugi e a que demandas atende o programa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3. O Programa “DESENVOLVE” conforme a lei n. 661/ 2013, deve atender 

indiretamente por meio da industrialização a questão do desemprego no 

município. De que maneira o programa pretende alcançar este objetivo? 
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

4. Que metas a gestão atual apresenta para o programa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5. O poder público contou com a participação das empresas e da 

sociedade civil na formulação e implementação do programa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

6. Que instituições contribuíram para a qualificação profissional dos 

trabalhadores e como o Sr. avalia a sua participação no programa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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7. O programa recebe algum incentivo da união ou do estado para sua 

implementação? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

8. O poder público municipal fornece algum incentivo financeiro às 

empresas? De que tipo? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

9. Que dificuldades o Sr. aponta para a implementação do programa pela 

gestão? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

10.  Com relação ao cronograma de atividades, como o Sr. avalia a 

implementação do programa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

11. Que mudanças o Sr. percebe a partir do programa com relação à 

geração de emprego e renda no município? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

12.  Que possibilidades o Sr. aponta para o programa nos próximos anos? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES – CCHLA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS – PPGCS 
PESQUISA: EMPREGO E RENDA EM SÃO JOÃO DO SABUGI: AVALIAÇÃO 

DE IMPLEMENTAÇAO DO PROGRAMA “DESENVOLVE”. 
 

 
 
 

 

QUESTIONÁRIO 3 

 

 

1. Dados gerais: 

a) Idade: __________________________ 

b) Sexo: ___________________________ 

c) Grau de instrução: ________________ 

d) Residente no município: (   ) Sim  (   ) Não 

 

2. O que motivou você a procurar emprego na empresa em que trabalha?  

 

(   ) obtenção de uma renda, apenas 

(   ) experiência profissional 

(   ) ocupação do tempo ocioso 

(   ) obtenção de reconhecimento social por parte da minha família e dos 

amigos 

(   ) outros motivos 

 

3. No momento você está estudando? Como você faz para conciliar 

trabalho e estudo? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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4. Está satisfeito com a renda que recebe? Por que? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5. Que mudanças o trabalho trouxe para você após a inclusão no programa 

de geração de emprego e renda na empresa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

6. Para o trabalho você recebeu algum curso de treinamento ou 

capacitação profissional? Como você avalia esses cursos? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

7. Está satisfeito com o programa de que participa? Por que? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

8. Quais dificuldades você encontra no programa e na empresa em que 

trabalha? 
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

9. Como você avalia o desempenho do programa até o momento? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

10. Quais expectativas você tem para o futuro com relação ao programa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 


