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APRESENTAÇÃO 

 

Ao lado da garantia de renda e do acesso a serviços públicos, a Inclusão Produtiva 

representa um dos três eixos que compõem o Plano Brasil Sem Miséria.  

Esse eixo do Plano Brasil sem Miséria se insere no contexto da Assistência Social 

na medida em que a 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 Serviço de Inclusão Produtiva tem como foco o acesso da população em 

especial a que se encontra em extrema pobreza, a oportunidades de ocupação e 

renda. 

No Município de Bauru a Secretaria Municipal do Bem Estar Social – SEBES -  

através do Serviço de Inclusão Produtiva, busca 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. 

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 lhe garantem 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.  

 A 1ª fase do Serviço de Inclusão Produtiva, denominada Preparação para o 

Trabalho e Renda, compreende a capacitação dos usuários para a realização de 
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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, principalmente uma ocupação no 

mercado formal de trabalho, cada vez mais escassa e inacessível pelas exigências de 

qualificação, que a população público alvo da Assistência não possui. 

 Dessa forma, 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 do Preparação para o Trabalho e Renda, 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 compreende como 3ª fase o 

Benefício Auxílio Produção (Lei Municipal 6.086/11 e Decreto 11.671/11), que 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. 

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 2012 

 

 

 

 

O Serviço foi desenvolvido pela rede sócio assistencial, nas regiões de Cras, 

através de 08 entidades sócio assistenciais, com 09 núcleos de execução: Casa do 

Garoto, CEAC Cr. Ação, Fundato Jaraguá, Fundato Sta Cândida, Instituto das 

Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus -  Ferradura Mirim, Núcleo Amizade, Abrec, 

Sorri, ACAÊ Jaraguá e dois núcleos da Prefeitura Municipal de Bauru (PMB) 

executados de forma direta :Jd Ferraz e Massa Caseira. 

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

domicilia, orientação e encaminhamentos, campanhas socioeducativas, articulação 

sistemática com CRAS, mobilização para o exercício de sua cidadania, fortalecimento 

de vínculos familiares e convivência comunitária, articulação com diversas políticas e 

setores, estimulo aos usuários no acesso ao mundo do trabalho, elaboração de 

relatórios e/ou prontuários, desenvolvimento de habilidades específicas quanto a área 

de curso e desenvolvimento da autonomia. 

Concluíram os cursos oferecidos 794 pessoas dentro da 1ª fase do Serviço de 

Inclusão Produtiva – Preparação para o trabalho e renda no ano de 2012, nas áreas 

administrativa, de prestação de serviços, artesanato e alimentação. Ao final do período 

de 1 ano, foram identificadas 478 pessoas com inserção produtiva, sendo 144 pessoas 

inseridas no mercado formal de trabalho e 334 gerando renda informalmente, conforme 

demonstrado nos gráficos anexos. 

Cabe ressaltar que muitos concluintes ainda não tiveram tempo de inserção por 

terem concluído os cursos no final do ano (há pouco tempo). Outros, não foi possível 

posterior contato para acompanhar, visto que a população alvo da Assistência Social 

muda-se com frequência e não possuem telefone. 
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FIGURA 01 
 

 
 

Figura 01: 
 
Concluíram 794 usuários. Destes, 60,20% (478 pessoas) obtiveram inserção produtiva, demonstrada nos 

próximos gráficos (Figura 2) 

Os 39,79% destacados em laranja (316 pessoas) obtiveram algumas aquisições, embora não foram 

identificadas atividades de geração de renda ao final dos cursos. 

 Melhoria na auto-estima e no estabelecimento e fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários, 

 Potencialização da participação cidadã, 

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

aprimoramento das relações pessoais, 

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

política de emprego e renda, 

 Superação das vulnerabilidades sociais na prevenção de ocorrência de riscos sociais e seus 

agravamentos no que se refere à ausência ou precária renda e aumento no 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; 

60,20% 

39,79% 

Percentual de usuários inseridos no trabalho, 
baseado no universo de 794 usuários que 

concluíram o Serviço 

usuários com inserção 
produtiva 

demais usuários 
concluintes 
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FIGURA 02 

 
 

 

 

 

Figura 2 

60,20% dos concluintes (478 pessoas) obtiveram inserção produtiva, sendo nas modalidades mercado 

formal e mercado informal de trabalho. 

Destes, 30,12% foram inseridos no mercado de trabalho formal, sendo 144 pessoas em diversas áreas 

(demonstradas na Figura 03). 

69,87% correspondem a 334 pessoas que estão gerando renda informalmente nas áreas demonstradas 

na figura 04. 

 

30,12% 

69,87% 

Percentual de usuários inseridos no trabalho, 
por modalidade, baseado no universo de 478 

usuários com inserção produtiva 

Usuários inseridos no 
mercado formal de 
trabalho 

usuários gerando renda 
informalmente 
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Figura 03 

 

Figura 03 

Das 478 pessoas que obtiveram inserção produtiva, 30,12% foram inseridos no mercado formal, sendo 

144 pessoas. A figura 03 demonstra o percentual de inserções destas pessoas por área. As áreas de 

inserção com mais expressividade foram comércio (atendente e balconista), cuidador (idosos e 

crianças), serviços gerais, doméstica e empacotador.  

 

2,77% 
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auxiliar de produção 

recuperador de crédito 

eletricista 

estética 

cabeleireira 

secretária 

operador de caixa 

motorista 

segurança 

informática 

instalador de TV cabo 

operador de telemarketing 

auxiliar de cozinha 

auxiliar de estoque 

mecânico 

repositor 

porteiro 

fiscal de loja 

PERCENTUAL DAS ÁREAS DE INSERÇÕES NO MERCADO 
FORMAL DE TRABALHO (universo de 144 usuários) 
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Figura 04 

 

 

 
 
 
 
Figura 04 : 
 
Das 478 pessoas que obtiveram inserção produtiva, 69,87% (334 pessoas) foram identificadas gerando 

renda informalmente. 71,56% (239 pessoas) se encontram na área de prestação de serviços, 23,05% 

(77 pessoas) na área de alimentação (panificação, auxiliar de cozinha, confecção de salgados e doces e 

confeitaria). e 5,38% (18 pessoas) na área de artesanato (diversos). 

Como prestação de serviços foram identificadas diversas atividades, descritas na figura 5. 

 

 

23,05% 

5,38% 

71,56% 

Percentual de usuários gerando renda 
informalmente por área (Universo de 328 

pessoas) 

Área de alimentação 
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Prestação de 
serviços 
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FIGURA 05 

 

 
 

Figura 05 

Das 478 pessoas que obtiveram inserção produtiva, 69,87% (334 pessoas) foram identificadas gerando 

renda informalmente. Destas, 71,56% (239 pessoas) se encontram na área de prestação de serviços, 

cujas áreas que configuraram número mais expressivo foram serviços gerais / limpeza / diarista, área da 

beleza (manicure, depilação e cabeleireira), comércio (vendas) e costura. 

 

1,25% 

serviços gerais / limpeza / diarista 

manicure 

maquiadora 

comércio / vendas 

cabeleireiro 

costura 
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estética 

reciclável 

construção civil (pedreiro) 

eletricista 

mototaxi 

aulas de violão 

garçonete 

Áreas de prestação de serviço (Universo de 334 pessoas identificadas 
gerando renda informalmente) 
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Conclusão 

 
 

 Mediante análise dos resultados apresentados pela rede sócio-assistencial do 

Serviço de Inclusão Produtiva, observou-se claramente o atendimento da segurança de 

autonomia previsto na Política Nacional de Assistência Social/Norma Operacional 

Básica. 

 Destacou-se também, que a forma de geração de renda é primordialmente 

individual e na modalidade informal. 

Há de se considerar, que os resultados alcançados são expressivos, como 

consta na figura 01, onde a política de assistência tem contribuído não somente para o 

objetivo maior que é a geração de renda, mas propicia ao ser humano mudanças 

significativas na auto-estima, potencialização da participação, ampliação do universo 

informacional, enfim, aspectos de crescimento pessoal que fazem a diferença na 

maneira do ser humano se colocar no mundo onde esta inserido. O impacto social foi 

observado, através do Inclusão Social por meio de qualificação profissional e acesso 

ao mundo do trabalho, melhoria na qualidade de vida das famílias, mediante garantia 

de renda e superação de situações de vulnerabilidade e/ou risco; 

 Conclui-se então, que a Rede de Proteção Social Básica, o Serviço de Inclusão 

Produtiva se configura como o alcance da superação de vulnerabilidade social, uma 

vez que somente este Serviço visa à renda e conseqüentemente propicia a ocupação e 

renda, dignidade humana e emancipação social. 


