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RESUMO

O Brasil foi assolado por  grave crise econômica a partir de 2014. Um dos efeitos mais avassaladores da crise é o reflexo sobre o estoque de 
empregos. O Brasil possui algumas políticas públicas construídas em especial a partir da década de 1990 que visam estimular o emprego e renda. 
Uma das primeiras iniciativas neste sentido foi a criação do FAT- Fundo de Amparo ao trabalhador, na década de 90. Este fundo vida financiar o 
seguro-desemprego, o programa de abono salarial e ações de desenvolvimento económico e qualificação profissional. É composto principalmente 
pelas contribuições realizadas através do PIS. Os dois principais programas financiados com estes recursos são o Programa do Seguro 
Desemprego ( que inclui além do pagamento do seguro desemprego, ações de qualificação profissional e de orientação e intermediação de mão-
de-obra) e os Programas de Geração de emprego e renda, com foco no fortalecimento de micro e pequenas empresas e estímulo à geração de 
empregos). A partir de 1995 foi criado um Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, distribuído em três áreas: 1) as políticas de caráter 
compensatório, de apoio ao desempregado, através do abono salarial e seguro- desemprego; 2) as políticas ativas: Qualificação Profissional e a 
Intermediação de mão de obra ou Colocação Profissional, que busca inserir no mercado os desempregados; 3) o conjunto de políticas de crédito 
dirigidas aos diversos setores produtivos capazes de gerar trabalho e renda. Há no entanto, muitas críticas às políticas pública de emprego e 
renda. A principal delas refere-se a esta centrar-se no terreno da assistência, com pouca efetividade na criação de empregos. Este trabalho tem 
por objetivo avaliar o impacto das políticas públicas de emprego e renda no estado do Rio de Janeiro, no período entre 2014 e 2018. Neste 
percurso foi realizado o levantamento dos benefícios de seguro desemprego concedidos no período 2014-2018, por faixa etária, gênero e 
escolaridade. Também foram Identificadas as ações de qualificação profissional realizadas para os beneficiários de seguro desemprego  neste 
período e seus resultados e as ações de estímulo à criação de empregos no Estado do Rio de Janeiro neste período. Outra ação percorrida pela 
pesquisa foi a análise da evolução do mercado de trabalho formal no período 2013-2018 no Estado do Rio de Janeiro e o impacto das ações de 
estímulo a criação de empregos. Por fim, a pesquisa estabelece a correlação entre as vagas criadas e o perfil dos beneficiários de seguro 
desemprego no período. Este trabalho de pesquisa tem caráter quali-quantitativo, pois acessou bases de dados secundários (CAGED, RAIS e bases 
do seguro desemprego) para estabelecer a correlação entre as variáveis pesquisadas. Também  tem caráter descritivo, pois descreve o perfil dos 
empregos  no período entre 2014-2018 e o perfil dos desempregados assistidos pelo seguro-desemprego, além de relacionar variáveis como 
escolaridade,  emprego e renda. Os dados dos empregos formais, no período entre 2013 a 2017 são devastadores. A análise demonstra a 
deterioração crescente do emprego formal no estado do Rio de Janeiro. De forma geral houve um decréscimo de 12,85% nos empregos formais 
no período entre 2014 a 2017. Os setores que mais sofreram perdas absolutas foram os de serviços ( - 227.527 postos de trabalho) e o da 
construção civil ( - 145.431 postos de trabalho). Registre-se que o setor de construção civil foi o que teve a maior perda percentual, com queda de 
48,26% no total de postos de trabalho no período considerado. Mesmo no período anterior às Olimpíadas no Rio de Janeiro, em que existia ainda 
um grande volume de obras, houve queda no volume de empenos na construção civil.  Há queda contínua em praticamente todos os setores 
desde 2014. O único setor que teve uma pequena recuperação foi a administração pública, com um crescimento de 3,05% no ano de 2017.

Gestão

Administração
XI Seminário de Pesquisa da Estácio


