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APRESENTAÇÃO 

 

 

Em 02 de junho de 2011, o Governo Federal lançou, por meio do Decreto nº 

7.492, o Plano Brasil Sem Miséria (BSM), coordenado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), com o objetivo de superar a 

extrema pobreza no Brasil, reforçando o compromisso de incentivar o crescimento com 

distribuição de renda, reduzindo desigualdades e promovendo inclusão social.  

O Plano Brasil Sem Miséria (BSM) se organiza em três eixos: um de garantia de 

renda, para alívio imediato da situação de extrema pobreza; outro de acesso a serviços 

públicos, para melhorar as condições de educação, saúde e cidadania das famílias; e 

um terceiro eixo, o de inclusão produtiva, para aumentar as capacidades e as 

oportunidades de trabalho e geração de renda entre as famílias mais pobres.  

Dentro do eixo Inclusão produtiva, o plano prevê o aumento e o aprimoramento 

dos serviços ofertados aliados à sensibilização e mobilização para a geração de 

ocupação e renda e a melhoria da qualidade de vida, inserindo suas ações no contexto 

da Assistência Social na medida em que a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS 

determina, em seu artigo 2º, a promoção da integração ao mercado de trabalho como 

um dos objetivos da Política de Assistência Social.  

A Assistência Social, enquanto política de seguridade social não contributiva, 

realizada por meio de um conjunto integrado de ações com intuito de garantir o 

atendimento das necessidades básicas, ocupa-se de prover proteção à vida, reduzir 

danos, acompanhar populações em risco e prevenir a incidência de agravos à vida em 

face das situações de vulnerabilidade.  

Para tanto, cabe à assistência social identificar e acolher as demandas, mobilizar 

e garantir direitos e ser vocalizadora da população em vulnerabilidade, pois ela 

reconhece as capacidades e potencialidades dos usuários, promove o seu 

protagonismo na busca de direitos e espaços de integração relacionados ao mundo do 

trabalho, bem como o resgate de sua autoestima, autonomia e resiliência. 
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JUSTIFICATIVA 

 

O Município de Bauru, através da Secretaria Municipal do Bem Estar Social – 

SEBES - atua em gestão plena no Âmbito da Assistência Social, por meio de duas 

redes de Proteção Social: Básica e Especial.  

Particularmente a população em situação de vulnerabilidade é atendida por meio 

da Rede de Proteção Social Básica, de forma territorializada, nas regiões de maior 

concentração de pobreza da cidade, por meio de um conjunto de serviços e programas 

capazes de acionar o processo emancipatório das famílias e a busca de autonomia de 

indivíduos e famílias, ampliando as oportunidades de trabalho e renda, articulados 

pelos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS.  

No conjunto dos programas, projetos e serviços que compõem a rede de 

proteção social do município destacam-se os projetos de capacitação e inserção 

produtiva que se caracterizam como projetos de enfrentamento da pobreza, conforme 

estabelecido no artigo 25, inciso V da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, os 

quais compreendem o investimento econômico e social nos grupos populares, 

buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que lhes garantam meios, 

capacidade produtiva e de gestão, viabilizando a transição de pessoas/ famílias e 

grupos em situação de vulnerabilidade e risco para situação de autonomia, garantindo 

acesso a condições mínimas de sobrevivência e elevação do padrão de qualidade de 

vida.  

Deste modo, o Serviço de Inclusão Produtiva (Instituído pela Lei Municipal 

6.086/11, regulamentado pelo Decreto 13.001 de 19 de janeiro de 2016) tem como foco 

o acesso da população, em especial a que se encontra em extrema pobreza, a 

oportunidades de ocupação e renda, buscando proporcionar aos usuários a autonomia 

para sobreviver com dignidade sustentável por meio do desenvolvimento de 

competências técnicas, humanas e gerenciais.  

É fundamental para o enfrentamento das situações de vulnerabilidade, na 

medida em que promove a inclusão social do usuário, facilitando o acesso do mesmo a 

bens e serviços e ao pleno exercício da cidadania. 
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A 1ª fase do Programa de Inclusão Produtiva, denominada Preparação para o 

Trabalho e Renda, compreende a capacitação dos usuários para a realização de 

atividades produtivas em diversas áreas, envolvendo ações para o desenvolvimento 

humano, de aprendizagem e gerencial.  

Porém, as ações voltadas somente para aprendizagem de determinado ofício 

não são suficientes para garantir renda aos usuários e/ou inserção no mercado formal 

de trabalho.  

O cenário atual relacionado ao mundo do trabalho formal tem se apresentado 

cada vez mais instável, escasso e inacessível, realidade agravada pelas consequências 

da crise econômica e política que estamos vivenciando, a ampla concorrência e a 

exigência de qualificação da mão de obra. 

Assim, a Gestão da Produção, 2ª fase do Serviço de Inclusão Produtiva, visa 

colaborar com a efetivação dos direitos sociais através da potencialização dos usuários 

para a geração de trabalho e renda, a inclusão produtiva e para a construção de uma 

sociedade mais justa através da economia solidária.  

Pautando-se na visão do trabalho socialmente sustentável, a Gestão da 

Produção compreende ações de suporte técnico através de assessoria e orientação 

aos usuários que participaram da 1ª Fase citada anteriormente, visando colaborar para 

a organização de sua produção, a geração de renda constante e crescente e o 

fortalecimento dos empreendimentos.  

Além disso, o Serviço de Inclusão Produtiva ainda compreende a 3ª fase - o 

Auxílio Produção (Lei Municipal 6.086/11 e Decretos 11.671/11, 12.163/13, 12.318/13 e 

13.001/16), o qual se inscreve numa modalidade de Assistência Social que preenche a 

rigor e de forma vinculada à geração de renda, as características essenciais da 

Assistência Social.  

O referido auxílio consiste na aquisição de material de consumo e equipamentos 

utilizados para a produção, contribuindo para a geração de trabalho e renda, destinada 

aos usuários do Programa de Inclusão Produtiva. 
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APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO SERVIÇO DE INCLUSÃO 

PRODUTIVA - ANO 2015 

 

 

O Programa de Inclusão Produtiva foi desenvolvido no ano de 2014 pela rede 

socioassistencial, nas regiões que possuem os Centros de Referência de Assistência 

Social. A operacionalização do Programa é realizada através de onze unidades de 

execução: duas unidades são executoras diretas da Prefeitura Municipal de Bauru, 

localizadas no Jardim Ferraz e no Jardim Bela Vista e outras nove são entidades sócio 

assistenciais financiadas pela Prefeitura, através de Termo de Colaboração (Casa do 

Garoto Rogacionista, Centro Espírita Amor e Caridade -- Crianças em Ação, Fundação 

Toledo - CITE, Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus - IASCJ, Núcleo 

Amizade, Sorri, Associação Comunidade em Ação Êxodo - ACAÊ e Programas de 

Integração e Assistência a Criança e Adolescente – AELESAB(2))  

O trabalho social desenvolvido baseou-se na busca ativa, acolhida, visita 

domiciliar, observação, escuta, orientação e encaminhamentos, campanhas 

socioeducativas, articulação sistemática com os CRAS, mobilização para o exercício de 

cidadania, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, articulação com 

diversas políticas públicas e setores, estímulo aos usuários no acesso ao mundo do 

trabalho, elaboração de relatórios e/ou prontuários, desenvolvimento da autonomia e 

habilidades específicas, enaltecimento das potencialidades e empoderamento.  

No ano de 2015, a 1ª fase do Serviço de Inclusão Produtiva – Preparação para o 

Trabalho e Renda envolveu cursos nas áreas administrativa, de prestação de serviços, 

beleza e estética, artesanato e alimentação, com 1743 pessoas concluintes. Ao final do 

período de um ano, foram identificadas 147 pessoas inseridas no mercado formal de 

trabalho e 294 gerando renda informalmente, conforme apresentado nos gráficos 

abaixo.  
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FIGURA 01 

 

Percentual de usuários inseridos no mundo do trabalho, baseado no universo de 

1.743 usuários que concluíram o Serviço em 2015. 
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Figura 01: 

 
A figura 01 apresenta o total de 1743 usuários do Programa de Inclusão Produtiva que concluíram as 

atividades propostas. Destes, 26% (441 pessoas) obtiveram inserção produtiva, demonstrada nos 

próximos gráficos (Figura 2) 

Os 74% (1113 pessoas) obtiveram algumas aquisições, embora não foram identificadas atividades de 

geração de renda ao final dos cursos. 

 Melhoria na autoestima  

 Fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, 

 Potencialização da participação cidadã, 

 Construção de projetos individuais e coletivos, visando futura geração de renda  

 Aprimoramento das relações pessoais, 

 Ampliação do universo informacional e cultural, por meio do acesso a informações sobre a 

política de emprego e renda, 
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 Superação das vulnerabilidades sociais na prevenção de ocorrência de riscos sociais e seus 

agravamentos no que se refere à ausência ou precária renda  

 Acesso aos Serviços Socioassistenciais, com vistas ao atendimento de todos os membros da 

família. 

 Melhoria na qualidade de vida, através do desenvolvimento pessoal, das relações interpessoais, 

da inclusão social, da autodeterminação e do acesso a direitos; 

 Desenvolvimento de seu protagonismo na busca por direitos e espaços na interação 

relacionados ao mundo do trabalho; 

 Reconhecimento de suas capacidades e potencialidades; 

 Empoderamento. 

 
 
FIGURA 02 
 
Percentual de usuários inseridos no trabalho, por modalidade, baseado no 

universo de 441 com inserção produtiva. 
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Figura 2 

Apresenta as modalidades de inserção produtiva dos 441 usuários. Verifica-se que 34% desses 

inseriram-se no mercado formal de trabalho e 66% estão gerando renda, porém na modalidade informal.  
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Figura 03 

Percentual das áreas de inserção no mundo trabalho de trabalho na modalidade 

formal (147) 
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Figura 03 

A figura 03 apresenta a inserção das pessoas no mercado formal por área de trabalho.  

As áreas de inserção com mais expressividade foram  

1. Auxiliar administrativo / atendente 
2. Auxiliar de eletricista 
3. Auxiliar de limpeza / Serviços gerais 
4. Beleza e Estética  
5. Confeiteiro/ restaurante 
6. Cuidador de Idoso 
7. Eletricista 
8. Empacotador / estoquista/ repositor 

 

Figura 04 

 

Percentual de usuários gerando renda informalmente por área (universo de 375 

usuários). 

 

 

 
 
Figura 04 : 
 
A figura 04 apresenta as áreas de atuação dos 294 usuários que obtiveram inserção produtiva, gerando 

renda informalmente.  

As áreas de mais expressividade são: 

Área de alimentação 22,1% 

 Artesanato (costura) 12,2% 

 Beleza e Estética 51,2% 
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Conclusão 

 
O levantamento de dados anual do Programa de Inclusão Produtiva aponta que 

1.743 usuários da Política de Assistência Social concluíram as atividades propostas no 

referido Programa, no ano de 2015. Dentre esses, 441 usuários, o que corresponde a 

25% do total, estão gerando renda em alguma modalidade. Entretanto 147 usuários 

estão inseridos no mercado formal de trabalho e 294 na modalidade informal. 

Em relação ao ano anterior (2014) verificou-se aumento de 59% de usuários que 

participaram e concluíram as atividades propostas.  

Conjunturalmente o cenário nacional perpassa por um momento delicado, reflexo 

da crise que vem se agravando desde 2014. Houve diminuição no PIB nacional, 

aumento da inflação, ajuste fiscal, crise hídrica, corte de despesas públicas, queda da 

produção industrial, aumento significativo do desemprego, mobilização e disputas 

acerca do debate sobre a reforma política no Congresso, entre outros acontecimentos 

que inferem na produtividade, inserção produtiva, qualidade de vida e cidadania. 

Apesar recuo das atividades econômicas em geral e da turbulência política citada 

anteriormente, pode-se observar diante dos resultados expostos nesse levantamento 

que o objetivo do Programa de Inclusão produtiva continua sendo alcançado, mesmo 

diante dessas adversidades vivenciadas nacionalmente e da retração em relação ao 

ano anterior. 

Contudo, pode-se concluir que a inclusão produtiva, independentemente da 

modalidade de trabalho, viabiliza oportunidades de ocupação e renda, melhoria da auto 

estima, fortalecimento de vínculos interpessoais, estimulo das potencialidades, 

empoderamento, protagonismo e autonomia dos usuários.  

Por fim salienta-se que a inclusão produtiva consagra-se em uma estratégia para 

a superação e transformação da realidade vivenciada pelos usuários da Política de 

Assistência Social, bem como, melhoria da qualidade de vida e acesso a cidadania. 
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