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APRESENTAÇÃO 

 

A Política Nacional de Assistência Social apregoa que são considerados 

serviços de Proteção Básica da Assistência Social aqueles que potencializam a família 

como unidade de referência, fortalecendo seus vínculos internos e externos. 

Entre esses Serviços, a Secretaria Municipal do Bem Estar Social – SEBES - 

desenvolve o de Inclusão Produtiva, destinado ao público alvo da Assistência Social, 

encaminhados prioritariamente pelos Centros de Referência de Assistência Social – 

CRAS, 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. 

 

JUSTIFICATIVA 

 O Serviço de Inclusão Produtiva vem atender o cumprimento da segurança de 

autonomia exposto na Política Nacional de Assistência Social/Norma Operacional 

Básica que exige ações profissionais e sociais voltadas para o desenvolvimento de 

capacidades e habilidades para o exercício do protagonismo e da cidadania; a 

conquista de melhores graus de liberdade; respeito à dignidade humana; protagonismo 

e certeza de proteção social para o cidadão, a família e a sociedade; conquista de 

maior grau de independência pessoal e qualidade, nos laços sociais para os cidadãos e 

cidadãs sob contingências e vicissitudes. (NOB, 2005, p.92) 

O Governo Federal instituiu por meio do Decreto 6.393/2008, o Compromisso 

Nacional pelo Desenvolvimento Social (CNDS), em que União, Estados e Distrito 

Federal unem esforços para promover a cidadania e a inclusão social. O papel do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) no CNDS é apoiar 

projetos direcionados à inclusão produtiva. 

 O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) promove 

políticas de inclusão produtiva para proporcionar a todos os brasileiros a autonomia 

http://www.mds.gov.br/inclusaoprodutiva/cnds/resolveuid/498d970f925462bbb9b711e1438ed2bb/download
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para sobreviver com dignidade sustentável. A estratégia é formar cidadãos integrados 

ao mundo pelo trabalho, contribuindo assim para a construção de um país mais 

democrático.  

A inclusão produtiva deve ser uma prioridade nacional, e, por isso, o MDS 

estabelece uma política potente e duradoura. O ponto de partida é a criação de um 

ambiente institucional favorável para serem desenvolvidas iniciativas produtivas por 

parte da população inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais e também de 

produtores independentes, unidades produtivas familiares e empreendimentos.  

O Brasil, ao retomar a iniciativa desenvolvimentista, com o investimento e 

financiamento de bancos públicos e projetos privados, abre novas possibilidades para a 

inclusão produtiva. Bem distribuídos pelo espaço nacional e também por diversos 

setores econômicos, esses projetos permitirão a construção de uma nova economia, 

inclusiva e sustentada.   

Como alternativa ao mundo de desemprego, em que a grande maioria dos 

trabalhadores não controla nem participa da gestão dos meios e recursos para produzir 

riquezas, surge a Economia Solidária, buscando reverter a lógica da espiral capitalista 

em que o número dos que têm acesso à riqueza material é cada vez mais reduzida, 

enquanto aumenta rapidamente o número dos que necessitam de benefícios públicos 

para atender as suas necessidades mais elementares. 

A Secretaria Municipal do Bem Estar Social – SEBES, órgão da Prefeitura 

Municipal de Bauru encarregado da gestão da Política Municipal de Assistência Social, 

têm a atribuição de planejar, articular, monitorar e avaliar a execução das ações desta 

política.  

Através de uma rede de serviços sócioassistenciais, busca, enquanto política 

pública de garantia de direitos sociais, atender famílias e indivíduos com perda ou 

fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e de sociabilidade, e de 

discriminações etárias e étnicas, de gênero ou por deficiência e também às situações 

de risco pessoal e social, expressas por diferentes formas de violência advinda do 

núcleo familiar, tais como abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos e abuso sexual. 

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 
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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 

atividades produtivas em diversas áreas, envolvendo ações para o desenvolvimento 

humano, de aprendizagem e gerencial. 

 Porém o que percebemos é que 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. 
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 Além disso, o Serviço de Inclusão Produtiva compreende como terceira fase o 

Benefício Auxílio Produção, 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. 

 

 

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA DE INCLUSÃO 
PRODUTIVA - ANO 2011 

 

Nas regiões de Cras, 953 pessoas concluíram os cursos oferecidos dentro da 1ª fase 

do Serviço de Inclusão Produtiva – Preparação para o trabalho e renda no ano de 

2011, nas áreas administrativas, de prestação de serviços, artesanato e alimentação. 

Ao final do período de 1 ano, foram identificadas 536 pessoas com inserção produtiva, 

sendo 355 gerando renda informalmente e 181 pessoas inseridas no mercado formal 

de trabalho, conforme demonstrado nos gráficos abaixo: 

 

 

 
 
 

 
 
 

FIGURA 01 
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Percentual de usuários gerando renda, baseado 

no universo de 953 pessoas que realizaram cursos

43%

38%

19% Usuários
participantes dos
cursos

Gerando
rendainformalment
e

Inseridos no
mercado de
trabalho (Formal)

 
Análise da figura 01: 

Os 43% destacados obtiveram algumas aquisições, embora não foram identificadas atividades 

de geração de renda:  

  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. 

38% correspondem a 355 pessoas que estão gerando renda informalmente nas áreas 

demonstradas na figura 02. 

19% foram inseridos no mercado de trabalho formal, sendo 181 pessoas em diversas áreas 

(demonstradas na Figura 03). 
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FIGURA 02 

Percentual de usuários gerando renda 

informalmente por área (Universo de 355 

pessoas)

16%

26%58%

Área de
alimentação

Artesanato

Prestação de
serviços

 
 
Análise da figura 02: 

Dos 38% de pessoas identificadas gerando renda informalmente, 58% se encontram na área 

de prestação de serviços, 26% na área de artesanato (diversos) e 16% na área de alimentação 

(panificação, salgados e doces e confeitaria)  

Como prestação de serviços foram identificadas as seguintes atividades/ número de pessoas): 

 manicure (65 pessoas),  

 corte e costura (44),   

 cabeleireiro (30), 

 diarista / doméstica (24), 

 vendas (22), 

 cuidadora (06), 

 depilação (05), 

 reciclagem de materiais (04), 

 decoração de festas (03), 

 moto taxi (01) 
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FIGURA 03 

 

Áreas de inserção  no mercado formal 

de trabalho

 (universo de 181 pessoas)
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Análise da figura 03: 
Ds 19% de pessoas identificadas como inseridas no mercado formal de trabalho, as áreas que 
configuraram número mais expressivo de inserções foram: 

 20% servente de limpeza / serviços gerais, 

 18% doméstica (em residências), 

 15% comércio / mercado 

 12% alimentação 

 10% costura 
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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 em 

decorrência do atual Sistema Capitalista e em sua maioria de maneira 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. 

 Conclui-se então, que a Rede de Proteção Social Básica, o Programa 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 dignidade humana e 

emancipação social. 

 

 


