
O presente trabalho analisa as Políticas de Geração de emprego e Renda (PPGER) 
implementadas em São José dos Campos e sua relação com o projeto de desenvolvimento 
local. Toma como referencia o conjunto das políticas públicas definidas no âmbito do 
Sistema Público de Emprego no Brasil, e o exame crítico das premissas ideológicas que 
conferem ao sistema um caráter mais compensatório do que, de fato, um compromisso 
efetivo para a superação dos graves problemas de exclusão social e pobreza nos médios e 
grandes centros urbanos brasileiros. Analisa-se o fenômeno do desemprego com uma 
manifestação do modo de produção capitalista e as novas formas que assume o processo 
de acumulação do capital a partir da mudança de paradigmas produtivos e tecnológicos. No 
caso brasileiro, o abandono da política desenvolvimentista coloca em cheque a real 
capacidade de poder público em retomar níveis de crescimento em bases sustentáveis, em 
função dos limites colocados pela política macroeconômica, o que acrescenta maiores 
desafios às políticas de desenvolvimento.  Neste sentido, observa-se que são vários os 
dilemas colocados às políticas públicas da geração de emprego e renda, alguns deles 
decorrentes dos limites originados da dualidade global/local, mas também, pelo fato de não 
estarem apoiadas em projetos de desenvolvimento local/regional. A partir destes elementos 
foram consideradas as ações do governo municipal de São José dos Campos no âmbito do 
Sistema Público de Emprego, e sua performance, com base nos dados de evolução de 
emprego no município, no período de 1986 a 2001. A análise revela que a política de 
microcrédito e de renda mínima municipal registraram boa performance, ressalvado 
aspectos que poderiam ser melhorados, no tocante ao aumento na oferta de vagas do 
sistema de intermediação, e ampliação da cobertura de renda mínima para todas as famílias 
cadastradas. O ponto vulnerável do SPE local reside no principal programa municipal 
(Fábrica de empregos) que não conseguiu atingir seus objetivos, ao menos, na intensidade 
anunciada e desejada. 

 


