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AGRAVAMENTO DO DESEMPREGO FRENTE O ATUAL CONTEXTO 
SOCIOECONÔMICO ATUAL 

 

RESUMO: 

O presente trabalho tem como objetivo abordar as transformações do contexto 
socioeconômico que o mercado de trabalho vem enfrentando e sua repercussão no 
desemprego e o tempo que o cidadão necessita para conseguir sua reinserção no 
mercado de trabalho. Atualmente os munícipes tem apresentado grande 
preocupação para os profissionais de serviço social, em especial na área da 
assistência social, devido à alta procura pelo Serviço de Atendimento as Demandas 
Emergenciais, localizado no CREAS do município. Visando melhor compreender 
esta questão, desenvolvemos uma pesquisa objetivando levantar as causas do 
desemprego na região de referência dos usuários, sendo que são da região norte 
(50%) do município e do Parque Imperial (25,45%), a maioria do sexo feminino 
(68,18%), com idade igual ou superior a 40 anos e de baixa escolaridade ou seja, 
tem ensino fundamental incompleto (45,45%) ou ensino médio incompleto (26,36%), 
e que nos demonstra que a baixa escolaridade e faixa etária em que se encontram, 
aliado a situação sócio econômica e política que atravessamos, tem dificultado sua 
inserção junto ao mercado de trabalho. 
 
PALAVRA CHAVE: desemprego, reinserção, demandas 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

Conforme dados do IBGE, o ano de 2016 finalizou com índice de 11,9% em 

relação ao desemprego, número este assustador e nos causa apreensão, pois, 

apesar do país já ter passado por outras crises econômicas, a atual crise é 

considerada a mais difícil. (IBGE,2016) 

 

Esse índice de desemprego se reflete no agravamento da situação sócio 

econômico da população e, em consequência amplia a procura pelo serviço de 

Atendimento às Demandas Emergenciais localizado no CREAS do município,  

 

Para melhor entendermos essa realidade e a demanda que se apresenta ao 

serviço, fez-se necessário compreender a realidade em que famílias do município 

estão enfrentando e para tanto realizamos uma reflexão sobre a ação profissional 

com famílias e indivíduos que procuram o serviço de Atendimento as Demandas 

Emergenciais, para fornecimento de benefícios eventuais em função da situação de 

vulnerabilidade que se encontram. 

 



OBJETIVO 

 
Levantar quais os motivos que impactam a vida pessoal, profissional e familiar 

dos usuários que procuram os serviços socioassistenciais. 

 

Analisar a efetivação das ações da área social junto às famílias atendidas 

durante atendimento no Serviço de Atendimento as Demandas Emergenciais 

localizado no CREAS do município. 

 

Traçar o perfil socioeconômico e profissional dos indivíduos que procuram o 

serviço de atendimento com demandas emergenciais. 

 

ASPECTO METODOLÓGICO 

 

A pesquisa foi realizada com a utilização de uma amostra não probabilística 

composta de 112 famílias, e que representa 20% dos usuários do serviço de 

Atendimento às Demandas Emergenciais do CREAS, no período de Janeiro de 2016 

a Janeiro de 2017 e escolhidos aleatoriamente dentre os moradores do setor Norte 

e Oeste do município. 

 

Para coleta de dados foi utilizado um formulário contendo perguntas abertas e 

fechadas, aplicado em visitação domiciliar, cuja aceitação se deu com assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Tem o serviço social como objeto de trabalho a questão social, ou mais 

precisamente, as repercussões da questão social, necessitando de um processo 

investigativo das causas do agravamento destas questões, considerando que se 

apresenta como um obstáculo para a reinserção do individuo, seja na sociedade, no 

mercado de trabalho ou onde existir a exclusão. 

 

A desigualdade social é mostrada em diferentes aspectos, podendo ser citado 

como exemplo, a pobreza como fonte da exclusão, uma vez que a desigualdade de 



renda é grande em escala nacional, o desemprego, entre outros e que muitas vezes, 

obriga ao cidadão desempregado buscar o trabalho informal. 

 

De acordo com Cacciamali (2000 p 2) O trabalho informal vem apresentando 

um destaque importante desde o final dos anos 1990, no entanto, este serviço pode 

apresentar acontecimentos distinto, como a sonegação fiscal, terceirização, evasão, 

comércio de rua, ambulante, contratação ilegal, trabalho temporário, trabalho em 

domicílio, dentre outros. 

 

A partir da Constituição federal de 1988, o direito à cidadania está garantido a 

todo cidadão, pois esta estabelece os direitos sociais e a garantia a dignidade e 

cidadania, direitos esses regulamentado pela  Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 

1993, Lei Orgânica da Assistência Social, que estabelece novos conceitos e modelos 

de assistência social, a colocando como direito de quem dela necessitar e colocada 

como direito de cidadania, pois objetiva garantir o atendimento às necessidades 

básicas das populações mais vulnerabilizados pela exclusão social. 

 
A Partir de 2005, temos estabelecido o SUAS- Sistema Único de Assistência 

Social enquanto política pública, organizado em níveis de complexidade de 

atendimento por meio de programas, projetos, serviços e benefícios, conceituando 

os dois tipos de proteção social: Básica e a Especial. As atividades da Proteção 

Especial são diferenciadas de acordo com níveis de complexidade, sendo     dividida 

em alta e média complexidade. 

A Proteção Social Especial (PSE) destina-se a famílias e indivíduos em 

situação de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou 

ameaçados e são desenvolvidos no CREAS- Centro de Referência de Assistência 

Social. 

 

Assim, o Centro de Referência de Assistência Social- CREAS é uma unidade 

pública integrante do Sistema Único de Assistência Social, responsável pelo 

atendimento especializado e continuado às famílias e indivíduos que tenha seus 

direitos violados, em situação de risco pessoal e social, tem como um de seus 

objetivos fortalecer os vínculos familiares e comunitários para a efetivação da ação 

protetiva para a família. 

 



Portanto, deve o CREAS ofertar serviços de forma continuada, direcionados ao 

fortalecimento, resgate ou construção de vínculos familiares, comunitários e sociais; 

Segurança de Sobrevivência ou de Rendimento e de Autonomia. Deve nortear-se 

pelo respeito à autonomia das famílias e indivíduos, tendo em vista o 

empoderamento e o desenvolvimento de capacidades e potencialidades para o 

enfrentamento e superação de condições adversas oriundas das situações 

vivenciadas. 

 
RESULTADOS 

 
Apresentamos uma análise dos resultados obtidos a partir da presente 

pesquisa, que serão demonstrados através de gráficos que facilitam a visualização 

dos resultados coletados e que apontam como os usuários que passaram pelo 

atendimento no serviço de Atendimento as Demandas Emergenciais lidam com a 

situação de desemprego e de sua situação de vulnerabilidade quando do 

referenciamento nos CRAS das regiões Norte e Oeste do municipío. 

 

GRÁFICO I -  Quanto ao CRAS de referência, procedência, escolaridade, idade, 
sexo, estado civil e vínculo empregatício dos usuários. 
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Fonte: Pesquisa aplicada com usuários do CREAS pelo motivo de desemprego no período de maio 
a julho de 2017. 
 

Verificamos que quanto ao CRAS de referência, 50% dos entrevistados 

pertencentes ao CRAS Norte, destes, 20% são procedentes do próprio município e 

25,45% à Unidade de Atendimento a Família Parque Imperial, destes, 10% são 

procedentes do próprio município, 68,18%   são do sexo feminino, destes, 25,45% 

são conviventes e 19,09% são casados, 45,45% possui o Ensino Fundamental 

Incompleto, destes, 30,91% têm 40 anos ou mais e 26,36% possui o Ensino Médio 

Incompleto, destes, 10% tem 40 anos ou mais. Em relação ao vínculo empregatício, 

100% dos entrevistados não possui vínculo empregatício, destes, 34,55% realizam 

serviços eventuais na área de limpeza, 12,73% como vendedor / autônomo e 20% 

não realiza nenhum tipo de serviço eventual. 

 

Podemos constatar que os entrevistados são do sexo feminino, estão 

desempregados e sem vínculo empregatício, estão sem vínculo empregatício, 

realizando apenas serviços eventuais, o que é um dos fatores importantes ao 

reingresso ao mercado de trabalho aliados a faixa etária em que se encontram., além 

de residirem em bairro de grande vulnerabilidade e periférico. 

 

GRÁFICO II – Referente à renda individual, escolaridade; renda familiar, numero de 
membros, tipo e condição de moradia e valor do aluguel. 



 

Fonte: Pesquisa aplicada com usuários do CREAS pelo motivo de desemprego no período de maio 
a julho de 2017. 

 

 Os dados demonstram que 85,45% dos entrevistados possui a renda até um 

salário mínimo sendo que, destes, 42,82% não concluíram o ensino fundamental, 

38,18% tem a renda familiar de até um salário mínimo; 83,64% residem em casa de 

alvenaria, destes, 43,64% declaram ser cedida por familiares e/ou amigos, 23,53% 

pagam aluguel no valor entre R$ 301,00 a R$ 400,00. Quanto a infraestrutura, 

92,73% afirmam ter acesso à energia elétrica, rede de esgoto, coleta de lixo, 

iluminação pública e transporte coletivo, respectivamente e 81,82% informam que 

em seu bairro/ região possuem asfalto. 

 

 Conforme os dados nos mostra, os entrevistados tem baixa renda e isso 

reflexo da baixa escolaridade, embora residam em casa de alvenaria, estas são 

cedidas, o que não afeta ainda mais sua renda. Residem em bairro com todas 

infraestrutura necessária a qualidade de vida 
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GRÁFICO III – Referente ao tempo de desemprego e motivo; se está à procura de 

emprego e qual área; o motivo de não procurar emprego e qual a dificuldade de 

conseguir emprego.

 

Fonte: Pesquisa aplicada com usuários do CREAS em Botucatu de maio a julho de 2017. 

 

Verificamos que 33,64% dos entrevistados estão desempregado há três anos 

ou mais, destes, 13,64% afirmam ter sido demitido devido à redução de funcionários; 

28,18% estão desempregados há menos de um ano, destes, 10,91% afirmam 

também ser por redução de funcionários. Em relação em estar procurando emprego, 

49,09% afirmam não estar procurando emprego, destes, 40,74% por motivos de 

saúde, uma vez que a desistência de procurar e não encontrar, acabou afetando sua 

saúde mental e 16,67% alegam ser aposentado por invalidez. Quanto às dificuldades 

de conseguir emprego, 33,93% dizem ser por falta de qualificação profissional e 

26,79% pela falta de experiência. 

 

Assim, podemos observar que a questão do desemprego tem afetado cada 

vez mais o trabalhador de baixa escolaridade, sem qualificação ou experiência 

profissional, o que dificulta ainda mais a busca pela reinserção ao mercado de 

trabalho aliado a atual situação econômica e política, que tem obrigado as empresa 

reduzirem seu quadro de colaboradores. 
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Gráfico 4 – Quanto o motivo de procurar o CREAS e programas e projetos que foi 
inserido; se foi atendido pelo CREAS, a avaliação do atendimento e motivo; se houve 
solução do seu problema; se recebe auxilio de outros serviços. 

 

 

Fonte: Pesquisa aplicada com usuários do CREAS pelo motivo de desemprego no período de maio 
a julho de 2017. 

 

  Constatamos que 40% dos entrevistados dizem ter procurado o Serviço de 

Atendimento as Demandas Emergenciais, localizado no CREAS para auxílio 

alimentação, destes, 17,27% foi inserido no programa Bolsa Família e 33,64% 

procuraram o CREAS devido as dificuldades financeiras, destes, 29,09% foram 

inserido no programa Bolsa Família; 100% foram atendido pelo CREAS; 54,55% 

avaliam o atendimento como excelente, destes, 34,55% pelo bom atendimento, 

93,64% disseram ter tido o problema solucionado e 69,09% não recebem auxílio de 

outros serviços.  

 
O fato de estarem desempregado, levaram os entrevistados a procurarem os 

serviços da Assistência Social, mais precisamente o CREAS, pois sem renda 

suficiente não conseguem dar conta dos compromisso em relação ao bem estar de 

sua família, obtiveram a inclusão no Programa Bolsa Família, tendo avaliado que 
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seus problemas foram resolvidos e que tiveram excelente atendimento, pelo fato de 

terem sido respeitado. O fato do serviço tê-lo atendido com respeito, significa que 

está cumprindo seu papel, pois o recebimento de auxílios ou incluído em programas 

de transferências de renda, nesse momento de dificuldades é um direito de cidadão. 

  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse estudo nos mostrou quão vulnerável se encontra as famílias no município 

em relação ao desemprego, baixa escolaridade e as dificuldades de reinserção no 

mercado de trabalho. 

 

Se por um lado, o desemprego afeta as famílias, a baixa escolaridade e a falta 

de qualificação profissional pode ser considerado um obstáculo para reinserção no 

mercado de trabalho formal, pois a maioria das empresas exige como escolaridade 

mínima o Ensino Médio, experiência comprovada em registro em carteira de 

trabalho, ou ainda, qualificação profissional. Outro fator dificultador é a questão da 

idade, pois quanto mais próximo dos quarenta anos, mais difícil essa inserção.     

  

Como consequência desse contexto, temos o aumento dos usuários nos 

serviços socioassistenciais em função do agravamento das dificuldades do 

atendimento das necessidades básica das famílias pelo desemprego, apontado 

como causa dessa situação a crise cio econômica e política que vem afetando nosso 

pais, e que de acordo como nossos usuário ser o motivo da situação de 

vulnerabilidade em que se encontram. 

 

Portanto, os serviços ofertados pelo município, enquanto política pública deve 

atender a demanda emergente da população, para que haja possibilidade dos 

mesmos terem acesso formação para o trabalho e a geração de renda, ou ainda, 

poder concorrer a vagas de emprego de forma equitativa. 
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