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RESUMO 
 
Objetivou-se analisar as características da intermediação de 
força de trabalho realizada pelo Sistema Nacional de Empregos 
(SINE) no contexto da reestruturação produtiva, a partir da 
literatura científica. Para tanto, realizou-se levantamento 
sistemático de artigos, dissertações e teses produzidos a partir 
de 1980 e disponíveis on-line. Como principais resultados, 
encontrou-se, que o SINE atende os trabalhadores de baixa 
renda e qualificação, disponibiliza vagas precarizadas, carece 
de maior estruturação física, tem um modelo anacrônico e 
baixa efetividade. Conclui-se que o SINE tem o papel de 
regular o circuito mais precarizado do mercado de trabalho, 
algo necessário ao capitalismo pós-reestruturação produtiva. 
 
Palavras-chave: SINE. Revisão de Literatura. Reestruturação 
Produtiva. Desemprego. Precarização. 
 
ABSTRACT 
 
This paper aims to analyse the characteristics of the labour 
intermediation process performed by the Brazilian National 
Employment System (NES) in the context of the productive 
restructuration. We realize a sistematic review of the literature, 
through which we have retrieved papers, dissertations and 
thesis available online since 1980s. The results show that the 
NES serves to the low-income and deskilled workers; provides 
them with precarious job vacancies; has a mode of operation 
out of date; and presents a low level of performance. We 
conclude indicating that NES has the role of regulating the more 
precarious segment of the labor market. 
 
Keywords:  NES. Review of the Literature. Productive 
Restructuration. Unemployment. Precariousness. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O objetivo desse trabalho é analisar a situação (histórica e atual) do Sistema 

Nacional de Empregos, quanto à ação de intermediação de força de trabalho, levantando 

suas principais características no contexto da reestruturação produtiva. Esse interesse não é 

fortuito: por um lado, tais políticas têm, ao longo dos anos, assumido maior complexidade e, 

potencialmente, avolumado o seu poder de interferência na dinâmica do mercado de 

trabalho de maneira geral; por outro, a sua criação (seja no Brasil, seja em outros países) 

antecedeu o processo de reestruturação produtiva, o qual impõe uma nova configuração 

para o mundo do trabalho.  

Partindo, inicialmente, do debate acerca das políticas de emprego, elas se 

configuram enquanto políticas sociais, e desse modo, são a síntese de um processo do 

embate histórico entre a classe trabalhadora (que pressionam por melhores condições de 

vida – no limite, a transformação social) e capitalista (buscando nas políticas sociais, a 

redução das tensões da sociedade) (BEHRING; BOSCHETTI, 2011).  

De forma geral, as políticas sociais foram concebidas de maneira fragmentada e 

desarticulada, incluindo-se, nesse rol, aquelas voltadas especificamente para o combate ao 

desemprego, tratando da relação entre as vagas e a força de trabalho disponível. Em solo 

brasileiro, essas ações do Estado começaram a ser estruturadas somente na década de 

1960, com a implantação de políticas de compensação financeira dos desempregados e 

com maior vigor na década seguinte, quando da estruturação de políticas de intermediação 

da força de trabalho. Anteriormente, as ações voltadas a essa questão foram conduzidas 

pela iniciativa privada, focalizando em projetos de qualificação dos trabalhadores 

(TODESCHINI, 2010). 

Em específico, a estruturação de ações relativas à intermediação da força de 

trabalho ocorreu quando da fundação do Sistema Nacional de Emprego (SINE). 

Originalmente o SINE era uma ação do governo federal em parceria com os estados, com o 

intuito de mediar o acesso dos trabalhadores à qualificação profissional, aos postos de 

trabalho disponíveis e às informações sobre o mercado de trabalho – e posteriormente, o 

acesso ao seguro-desemprego. Em um primeiro momento, o reduzido financiamento foi uma 

das principais causas da não efetivação do Sistema, algo que foi sanado em partes com a 

criação do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) pela Constituição Federal de 1988. A 

partir de então houve uma gradativa multiplicação e complexificação das políticas de 

trabalho no Brasil (CARDOSO JR et al, 2006; TODESCHINI, 2010). 



 

 

                  

No decurso do desenvolvimento dessa política, houve diversas inflexões na 

tentativa explicita de se aproximarem dos problemas relativos ao mercado de trabalho e ao 

desemprego. Contudo, conforme aponta Guimarães (2009) o uso do SINE como meio para 

acessar postos de trabalho no Brasil, tanto é pouco valorizado pelos trabalhadores, como 

não possui uma efetividade positiva se comparado com sistemas de emprego de outros 

países, como França e Japão. 

Mais recentemente, novos desafios foram postos a essa política de emprego. 

Essas novas problemáticas são oriundas das mudanças ocorridas a partir na década de 

1980, com a implementação da reestruturação produtiva. Por sua vez, tal processo é a 

resposta oferecida pelo capital à grave crise que esse modo de produção passou na década 

de 1970 (HARVEY, 2010). Como principais características, no plano da produção de bens, 

tem-se o incremento tecnológico, diversificação da matriz de produção e mundialização da 

produção. Uma das principais consequências dessas mudanças foi o aumento do 

desemprego em sua faceta estrutural e a heterogeneização das formas de trabalho. Assim, 

em diversos países – incluindo o Brasil – o índice de desemprego alcançou patamares 

elevados, devido à eliminação de postos de trabalho (HARVEY, 2010). Diferente de em 

outros momentos históricos, esse desemprego não era mais uma situação transitória, mas 

sim estrutural: nem todos os trabalhadores desempregados poderiam mais acessar postos 

formalizados de trabalho. Na mesma direção, houve uma diversificação nas formas de 

apropriação da força de trabalho no processo produtivo para além do modelo de 

assalariamento do taylorismo fordismo. Com isso, por um lado os arranjos informais de 

trabalho ganharam destaque, bem como modos de trabalho ainda formalizadas, mas com 

profundas marcas de precarização: baixos salários, condições de trabalho inapropriadas, 

negação de direitos trabalhistas entre outros (ANTUNES, 2014; ALVES, 2011).  

Diante desse quadro, torna-se necessário levantar quais são as problemáticas 

inerentes ao SINE, mais especificamente nos seus processos de intermediação de força de 

trabalho, que impedem a ampliação de sua participação junto ao mercado de trabalho, bem 

como identificar o modo que o SINE se situa dentro desse novo mundo do trabalho. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. Método 

 

A fim de realizar o objetivo proposto, empreendeu-se uma revisão sistemática da 

literatura brasileira acerca da intermediação da força de trabalho realizada pelo SINE a fim 

de compilar as análises realizadas pelos autores acerca das características dessa ação. 



 

 

                  

Desse modo, foram coletados durante o ano de 2013, dissertações, teses e artigos que 

tratavam da temática. As bases de dados utilizadas foram o Google Acadêmico, Scielo, 

Lilacs, IBICT e o Banco de Teses CAPES, sendo buscado o material por meio das palavras 

chaves: política de intermediação de mão de obra; sistema nacional de emprego (ou SINE); 

agência pública de emprego – com variações de acordo com as especificidades dos 

motores de busca. 

A seleção do material ocorreu por meio da leitura do título e resumo dos 

trabalhos resgatados nas bases de dados, compondo o corpus da pesquisa apenas aqueles 

artigos publicados em periódicos científicos, dissertações e teses que possuíam como tema, 

problema ou objetivo a avaliação da intermediação de mão de obra do SINE. Após a analise 

por juízes, computou-se 18 trabalhos. Esse quantitativo estava distribuído entre 11 artigos, 

seis dissertações e uma tese, produzidos entre 1995 e 2012 – tendo sido publicado 13 

desses materiais na década de 2000 – e por áreas distintas do conhecimento. Os trabalhos 

que compuseram essa pesquisa foram: Azeredo (1995), Azeredo e Ramos (1997), Barros 

(2007), Fernandes (2004), Guimarães (2008), Koyanagi (2010), Nunes (2003), Oliveira 

(2010; 2012), Passos, Neves e Paiva (2002), Radzinski (2008), Ramos e Freitas (1998), 

Rodrigues (2009; 2010), Souza (2008; 2010), Staduto, Trevisol e Joner (2004), Todeschini, 

Ligiéro e Matos (2005). 

A análise dos textos ocorreu pela leitura exaustiva e levantamento de categorias 

referente às características da intermediação de mão de obra no SINE. A partir desse 

escrutínio do material foi possível levantar cinco categorias distintas que agrupa as 

discussões encontradas, sendo elas: vagas disponibilizadas, caracterização dos usuários do 

serviço, condições de funcionamento, desempenho do SINE e características do serviço. Na 

sessão seguinte, será apresentado o conteúdo específico de cada uma dessas categorias. 

 

2.2. Resultados e discussão 

 

Uma das categorias coligidas na literatura analisada refere-se às vagas 

disponibilizadas. Com relação a essa dimensão, os trabalhos apontam que os postos de 

trabalhos anunciados nas agências, de maneira geral, têm poucas exigências quanto à 

escolaridade, qualificação e experiência. Corroboram essa afirmativa os dados levantados 

por Radzinski (2008), no qual 61,21% das vagas exigiam até ensino médio incompleto e 

58,6% exigiam até seis meses de experiência; além dos achados de Souza (2008; 2010) os 

quais evidenciam que, segundo os empregadores, as vagas anunciadas não exigem 

escolaridade elevada, centrando-se no conhecimento do candidato sobre as atividades do 

posto de trabalho. Por sua vez, as baixas exigências das vagas têm como reflexo, condições 



 

 

                  

precárias de trabalho, conforme argumenta Radizinski (2008), quando apresenta que os 

baixos salários oferecidos desponta em 4ª lugar nas dificuldades para se obter um emprego 

e o primeiro motivo para a recusa das vagas apresentadas. 

Quanto às características dos usuários do SINE, os textos que se ativeram a 

essa questão apresentam que a maioria das empresas são ligadas ao setor de comércio ou 

de serviço, são de micro ou pequeno porte – 67% com até 100 contratados, de acordo com 

Souza (2008) –, são administradas pelos próprios donos, possuem poucos níveis de poder 

(e os cargos de chefia são ocupados, geralmente, por familiares) e não possuem um setor 

de recursos humanos ou de gestão de pessoas estruturado (RADIZINSKI, 2008; SOUZA, 

2008; 2010).  

Por sua vez, a característica básica dos usuários do SINE é a baixa qualificação 

e renda, e pouca experiência (RADZINSKI, 2008; SOUZA, 2008; 2010). Guimarães (2008) 

destaca que os trabalhadores usuários do SINE são signitivamente mais jovens que a média 

dos trabalhadores em geral, aspecto que pode acentuar as características dos usuários do 

serviço levantados na literatura. Na contramão dos demais materiais analisados, Radzinski 

(2008) relativiza a máxima da baixa escolaridade dos trabalhadores cadastrados no SINE, 

no momento em que somente 9% dos trabalhadores cadastrados possuíam escolaridade 

inferior ao ensino fundamental, 45,2% possuíam ensino fundamental incompleto ou médio 

incompleto e 47,7% possuíam escolaridade acima do ensino médio completo.  

Conforme constatado por Rodrigues (2010) e Souza (2008; 2010) a principal 

razão pela busca de intermediação de força de trabalho no SINE ocorre pela gratuidade do 

serviço, seja por parte das empresas, seja pelos trabalhadores. Isso se justifica em face das 

características da renda de ambos: as micro e pequenas empresas costumam ter pouco 

capital para investimento em atividades relacionadas aos processos de gestão de pessoas, 

e os trabalhadores poucos recursos para contratar serviços particulares de agenciamento de 

emprego.  

O encontro entre as características das vagas disponibilizadas e os usuários da 

intermediação de força de trabalho executada pelo SINE acaba por conferir-lhe o aspecto de 

uma política focalizada, conforme avalia Azeredo (1995), Barros (2007), Koyanagi (2010), 

Nunes (2003), Passos, Neves e Paiva (2002), Radzinski (2008), Rodrigues (2009) e Souza 

(2008). Ainda que essa focalização seja sobre a parcela empobrecida e menor qualificada 

de trabalhadores, está excluído do público atendido aqueles mais palperizados, que não 

possuem a formação mínima para aderência a um posto de trabalho, condições financeiras 

para o deslocamento até às agências ou mesmo conhecimento do serviço (RADZINSKI, 

2008). 



 

 

                  

As condições de funcionamento do SINE também são avaliadas nos textos 

analisados. Nesse grupo, Todeschini, Ligiéro e Matos (2005) apontam que, segundo os 

gestores das agências, os prédios do SINE são despadronizados, dificultando a criação de 

uma identidade específica para o serviço.  O tipo de vínculo dos servidores do SINE também 

é criticado, na medida em que ou são funcionários contratados ou servidores 

municipais/estaduais realocados de outros setores, havendo uma considerável rotatividade, 

desconhecimento do sistema e falta de treinamento (NUNES, 2003; SOUZA, 2008; 2010). 

Por sua vez, Ramos e Freitas (1998) retratam a carência de postos do SINE para 

atendimento da população, podendo ser um dos determinantes para o baixo uso do serviço 

no sudeste, onde, proporcionalmente, há menor quantidade de postos por número de 

eventos (encaminhamento, cadastro, colocação etc). Radzinski (2008) analisa que a 

reduzida quantidade de postos está associada a uma progressiva informatização do serviço 

– com a implantação de novos sistemas integrados de informações e agências virtuais –, a 

qual tem por consequência, a desesresponsabilização direta do SINE (e, por conseguinte, 

do Estado) pela intermediação do trabalhador. 

Ao caracterizar o funcionamento do SINE e da intermediação de força de 

trabalho operada por ele, a literatura investigada aponta a existência de uma desarticulação 

em diversos âmbitos. Primeiramente, não há uma relação direta entre os investimentos nas 

políticas de trabalho, as de educação e de desenvolvimento econômico, inviabilizando, por 

um lado, a existência de postos de trabalho a serem intermediados pelo SINE e, por outro, a 

formação de trabalhadores aptos a ocuparem essas vagas (AZEREDO & RAMOS, 1997; 

FERNANDES, 2004; NUNES, 2003; RADZINSKI, 2008; RODRIGUES, 2009; STADUTO, 

TREVISOL & JONER, 2004; TODESCHINI, LIGIÉRO & MATOS, 2005). Em segundo, há 

desarticulação entre as diversas agências. Elas se diferenciaram entre si, por conta dos 

aportes de recursos financeiros e humanos e dos tipos de serviços ofertados, sem, com 

isso, ter estabelecido uma efetiva rede de atendimento ao trabalhador, no qual os postos 

complementem o serviço um do outro (KOYANAGI, 2010; GUIMARÃES, 2008; 

RODRIGUES, 2009; SOUZA, 2008; 2010). Por último, tal desarticulação estende-se 

também para aos serviços oferecidos por cada agência, pois as ações de intermediação de 

força de trabalho, qualificação e de entrada no seguro-desemprego são realizadas 

separadamente e sem o devido intercruzamento (KOYANAGI, 2010; NUNES, 2003; 

OLIVEIRA, 2012; RAMOS & FREITAS, 1998; TODESCHINI, LIGIÉRO & MATOS, 2005). 

Os autores também destacam a relação dupla entre o SINE e as agências 

privadas de emprego. A primeira delas é quando as agências privadas anunciam as vagas 

que possuem no SINE, para, com isso, ampliar o rol de candidatos recrutados (SOUZA, 

2008; 2010). Contudo, historicamente, ambas estão em concorrência, haja vista que 



 

 

                  

realizam o serviço de intermediação de força de trabalho (NUNES, 2003), principalmente no 

caso das vagas disponibilizadas pelas empresas de médio e grande porte – que 

costumeiramente contratam o SINE e uma agência privada (SOUZA, 2008; STADUTO, 

TREVISOL & JONER, 2004). Como consequência disso, há localidades em que 

predominam as agências privadas, reduzindo o desempenho dos postos do SINE 

(GUIMARÃES, 2008; RAMOS & FREITAS, 1998).  

A mais, os autores dos trabalhos analisados caracterizaram o modelo adotado 

pelo SINE como anacrônico, em face da atual realidade do mundo e do mercado de 

trabalho. Justifica essa avaliação a constatação de que a formatação dos SINEs é inspirada 

nas agências públicas de emprego europeias, as quais partem de uma configuração de 

mercado de trabalho diversa da brasileira – eminentemente, fundada sobre o trabalho 

formalizado. Por outro lado, no Brasil o mercado de trabalho tem como marca principal a sua 

histórica desestruturação, forte presença do desemprego estrutural e descompasso entre a 

geração de empregos e desenvolvimento econômico. Com isso, o SINE, possui de partida, 

dificuldades em conseguir atingir seus objetivos, principalmente, com relação à 

intermediação de força de trabalho (BARROS, 2007; GUIMARÃES, 2008; NUNES, 2003; 

RAMOS & FREITAS, 1998; RODRIGUES, 2009). Ainda sobre o modelo de funcionamento 

do SINE, Radzinski (2008), caracteriza-o como voltado mais para as demandas das 

empresas do que, necessariamente, aos trabalhadores. 

Essas características elencadas na literatura, por sua vez, têm fortes 

consequências para o desempenho do SINE. Assim, de maneira geral, há a prevalência de 

análises que apontam a ineficiência do SINE na realização do processo de intermediação de 

força de trabalho (AZEREDO & RAMOS, 1997; BARROS, 2007; KOYANAGI, 2010; NUNES, 

2003; RAMOS & FREITAS, 1998; RODRIGUES, 2009; 2010; SOUZA, 2010). Exemplo 

dessa constatação é Nunes (2003), a qual levanta que apenas um em cada quatro 

encaminhados pelo SINE consegue colocação em um posto de trabalho e que o SINE 

participou somente de 21% dos casos de trabalhadores com seguro-desemprego que foram 

contratados; além disso, Barros (2007), ao observar o cenário baiano, encontra que 8,5% 

dos trabalhadores contratados foram encaminhados pelo SINE. Sobre essa questão, Nunes 

(2003), Ramos & Freitas (1998) e Todeschini, Ligiéro e Matos (2005) ressaltam que essa 

tendência possui variações de acordo com cada região do país. Ainda que por um lado 

tenha se registrado uma elevação no número de inscritos no serviço (FERNANDES, 2004; 

RADZINSKI, 2008; SOUZA, 2008; STADUTO, TREVISOL & JONER, 2004), possivelmente 

as características que possuem não é compatível com as expectativas dos empregadores 

(FERNANDES, 2004; KOYANAGI, 2010; RADZINSKI, 2008; SOUZA, 2008), podendo ser 



 

 

                  

um dos fatores imediatos para ineficácia da intermediação de força de trabalho nessas 

agências.  

Mesmo diante de um cenário que aparentemente demostre uma dificuldade do 

SINE em efetivar a intermediação de força de trabalho, Barros (2007), Koyanagi (2010), 

Nunes (2003), Rodrigues (2010) e Todeschini, Ligiéro e Matos (2005) destacam a 

importância da permanência desses serviços, haja vista que é um dos meios do Estado 

intervir sobre o mercado de trabalho, possibilitar o acesso de trabalhadores mais 

pauperizados ou sem recursos para investir na busca de um novo emprego e já ser uma 

estratégia de recrutamento consolidada, ao menos entre os trabalhadores.  

 

3. CONCLUSÃO 

 

Retornando aos dados apresentado nessa seção é possível empreender 

algumas ilações acerca do lugar da intermediação de força de trabalho operada pelo SINE 

no contexto da reestruturação produtiva.  

Assim, em síntese, as avaliações realizadas acerca do SINE caracterizam a 

intermediação de força de trabalho como voltada para uma parcela específica da classe 

trabalhadora – fundamentalmente juvenil, com baixa renda, escolaridade, qualificação e 

experiência –, atendendo a empresas com pouco aporte de capital, as quais disponibilizam 

postos de trabalho com baixa complexidade, salários reduzidos, contratos fragilizados e 

condições precárias de trabalho. Por sua vez, ao mesmo tempo em que há um contingente 

de servidores com pouca qualificação, treinamento para atuar com a intermediação e 

condições físicas inadequadas, há uma progressiva informatização dos SINEs, seja 

internamente nos sistemas utilizados para controle dos bancos de dados, seja 

disponibilizando aos usuários acesso remoto ao sistema de divulgação e cadastramento das 

vagas. Faz-se presente a desarticulação do SINE quanto a outras políticas sociais 

(desenvolvimento econômico, transferência de renda, educacionais), a concorrência com as 

agências privadas (ao mesmo tempo em que essas se utilizam do SINE para terceirizar 

seus serviços) e um modelo anacrônico de funcionamento (no momento em que não integra 

as características do mercado de trabalho brasileiro). Como consequência desse arranjo 

institucional e da política de emprego, o SINE acaba por possui uma eficácia reduzida frente 

ao processo de colocação de trabalhadores nos postos de trabalho.  

Uma análise possível sobre esse cenário é de que o SINE acaba por ocupar-se 

com o circuito precarizado do mundo do trabalho, na medida em que, independente da 

década em que se realizou o estudo, o público atendido era os dos trabalhadores 

precarizados e das empresas que oferecem trabalhos igualmente precarizados. Mesmo que 



 

 

                  

esse seja um resultado de um ciclo vicioso, a consequente focalização do SINE para essa 

parcela do mercado de trabalho responde à demanda atual da reestruturação produtiva que 

é a criação e multiplicação de formas de trabalho nos quais se utiliza de uma força de 

trabalho barateada para ocupar vagas pouco complexas, mas necessárias, ao processo 

produtivo (Antunes, 2014). Dessa forma, não é ocasional que a grande parte dos usuários 

sejam oriundos da parecela juvenil e empobrecida da classe trabalhadora, a qual, nas 

últimas décadas tem sido destinadas aos trabalhos mais precarizados (ALVES, 2012); nem 

que as empresas que se utilizam do SINE sejam aquelas que proliferaram após a 

reestruturação produtiva – comércio e serviço – e que, consequentemente, produzem 

empregos com piores condições (ALVES, 2007). 

A regulação desse espaço específico do mercado de trabalho é garantido no 

instante em que é impossível a capitalização do mesmo pelas agências privadas de 

emprego, haja vista a reduzido aporte de recursos que circula nele – seja pelos 

trabalhadores não poderem investir financeiramente em sua busca de emprego (incluído 

aqui, a sua própria qualificação e reciclagem), seja pelas empresas não terem capital 

suficiente para destinar ao processo de recrutamento. Com isso, resta ao Estado a garantia 

de regulamentações a essa parcela do mercado de trabalho, já que o mesmo desempenha 

um papel decisivo no atual modo de produção capitalista.  

Contudo, a própria participação do Estado nessa regulamentação é perpassada 

pela forma do Estado lidar com as políticas sociais. Desse modo, há influências do modelo 

de terceira via7, o qual determinar um aporte maior de recursos para as políticas sociais, 

mas mantendo características específicas, como a sua focalização e de forma 

compensatória, sem romper com os determinantes estruturais dos problemas sociais 

(NEVES, 2010). Com isso explica-se tanto a já caracterizada focalização das ações do 

SINE, como também a contraditória falta de estrutura física, ladeada com o incremento 

informacional do sistema. Mesmo que, a curto prazo, signifique um investimento maior, a 

criação de agências virtuais de emprego possibilita, a médio/longo prazo, a redução dos 

postos físicos do SINE (barateando mais essa política), bem como a progressiva 

individualização e responsabilização dos trabalhadores (e desresponsabilização do Estado) 

pelo processo de busca de emprego. 

Por sua vez, a eficácia do SINE na participação da colocação dos trabalhadores 

também é determinada por sua focalização. Se de maneira geral, a própria restrição quanto 

ao público atendido já impactaria nos dados referentes à admissão de trabalhadores, as 

                                                           
7
 A Terceira Via se constitui em um projeto político que tem com um dos seus expoentes Anthony 

Giddens e tem por objetivo concatenar o ideário liberal de manutenção da centralidade o mercado na 
determinação das relações sociais, ao mesmo tempo que integra avanços produzidos no escopo da 
social-democracia europeia (NEVES, 2010). 



 

 

                  

características específicas da parcela a qual o SINE atende aprofundam a sua restrição no 

universo de colocações. Como apresentado por Guimarães (2009), um dos aspectos mais 

acentuados no processo de busca de emprego e de recrutamento de pessoal entre a 

parcela com menores rendimentos, é o recurso a estratégias informais. Dessa forma, o 

SINE compete menos com as agências privadas – dada a divisão do mercado de trabalho 

que atuam –, e mais com esses outros mecanismo, com a utilização das redes pessoais de 

contato (seja para os trabalhadores, seja para as empresas).  

 

3.1. Considerações finais 

 

Em que pese às evidências aqui coligidas, esse estudo é limitado tanto quanto 

ao seu recorte (por escolher, dentre a literatura científica, apenas o formato de artigo, 

dissertação e tese), quanto ao tipo de material analisado (dados secundários oriundos de 

outras pesquisas). Dessa forma, são necessárias outras investigações que aprofundem a 

compreensão sobre esse espaço ocupado pelo SINE, principalmente, pela análise regional 

do desempenho e organização do SINE, que permita a comparação dos diversos cenários. 

Igualmente, é necessário que, de maneira geral, adense-se o número de estudos acerca do 

SINE, adotando os mais diversos desenhos de pesquisa e recortes. 

Por fim, a partir da crítica empreendida nesse estudo, é possível avançar na 

direção da construção de uma prática de intermediação de força de trabalho situada dentro 

de um Sistema Público de Emprego que extrapole as dimensões de gerenciados de 

trabalhos precários. Para tanto, é imperativa uma virada orientado para as demandas da 

classe trabalhadora. Essa reorientação intenta construir uma política social que, para além 

de ações reformistas, permite o acúmulo de ganhos reais para essa classe, garantindo o 

seu fortalecimento (ARAÚJO, 2014). Para tanto, é necessária a recolocação dos 

trabalhadores e das trabalhadoras como centro, no lugar das empresas – como atualmente 

se encontra. Nesse curso, juntamente a intermediação de força de trabalho, é necessário a 

construção de outras estratégias que oferecem assistência não apenas financeira a esses 

homens e mulheres, mas também suporte social e psicológico as consequências dessa 

situação; práticas que fomente e acompanhe a formação de outras formas produtivas e que 

garantam a construção de espaços em que os trabalhadores e trabalhadoras possam se 

reconhecer enquanto pertencentes de uma classe, podendo construir uma real frente de luta 

contra as agruras produzidas no interim da reestruturação produtiva.  
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