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RESUMO – O objetivo geral deste trabalho é verificar se o acesso a qualificação profissional por meio 
de treinamentos organizados na forma de cursos permite acréscimo de renda no curto prazo. Mais 
especificamente, comparar o desempenho dos participantes antes e depois da participação nos 
cursos. A metodologia utilizada divide-se em duas etapas, onde na primeira foi realizada entrevista 
com os membros da AMCO quanto a expectativa de geração de renda a partir da qualificação e a 
escolha de cursos a serem ministrados. A segunda fase compreende a verificação dos resultados 
após a realização dos cursos testando a hipótese de que houve aumento na renda dos participantes. 
Os resultados apontam para uma possibilidade de aumento de renda no curto prazo a partir dos 
cursos de pintura e costura. Assim sendo, a qualificação como proposta de inserção social como 
definida no PNQ do MTE, permite uma inserção de trabalhadores no âmbito de uma política pública 
mais abrangente, conforme propõe inclusive a OIT. Entretanto, ações desenvolvidas no âmbito 
regional, local por meio de projetos extensionistas permitem que estes treinamentos sejam realizados 
de forma a atender as necessidades do trabalhador de modo imediato, proporcionando o 
desenvolvimento de ações com retornos financeiros e sociais mais rápidos.  
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Introdução 
 
Nas últimas décadas o mercado de trabalho vem se modificando em todo contexto mundial, 

mais trabalhadores inserem-se no mercado de trabalho e mais trabalhadores precisam atender a 
demanda das empresas por profissionais mais especializados. No caso brasileiro isto não difere, no 
entanto, apresenta alguns diferenciais quando se observa que muitos trabalhadores não possuem 
qualificação profissional suficiente para inserirem-se no mercado de trabalho, pois como definido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE, 2013) a qualificação pode ser um instrumento que permite  
construção social. Nos últimos anos as políticas públicas estão voltadas para uma qualificação que 
venha a se consolidar como um fator de inclusão social, de desenvolvimento econômico, de geração 
de emprego e promoção de distribuição de renda. De acordo com o MTE (2013) uma política pública 
“deve nortear-se por uma concepção de qualificação entendida como uma construção social, de 
maneira a fazer um contraponto àquelas que se fundamentam na aquisição de conhecimentos como 
processos estritamente individuais e como uma derivação das exigências dos postos de trabalho”. 

De acordo com as discussões internacionais (OIT) o entendimento de qualificação 
profissional e social é direito e condição indispensável para a garantia do trabalho decente para 
homens e mulheres. Ainda de acordo com a OIT apud MTE (2013) a qualificação social e profissional 
é definida como aquela que permite a “inserção e atuação cidadã no mundo do trabalho”de tal forma 
a modificar a sua vida e o seu trabalho. Deste modo, políticas públicas voltadas a qualificação devem 
necessariamente contribuir para a integração das políticas e articulação das ações de qualificação 
social e profissional do Brasil, juntamente com outras políticas e ações vinculadas a geração de 
emprego, renda, trabalho e educação de tal forma a promover gradativamente a universalização dos 
direitos dos trabalhadores à qualificação. 

Assim sendo, é neste contexto que este trabalho se insere, uma vez que busca a inserção 
dos trabalhadores participantes da Associação das Mulheres Costureiras de Ortigueira no aumento 
da qualificação profissional com intuito de geração de renda e inclusão social. 

 

 
Objetivos 

 
O objetivo geral deste trabalho é verificar se o acesso a qualificação profissional por meio 

de treinamentos organizados na forma de cursos permite acréscimo de renda no curto prazo. Mais 
especificamente,comparar o desempenho dos participantes antes e depois da participação nos 
cursos. 
 

 
Metodologia 

 
A metodologia utilizada divide-se em duas etapas, onde na primeira foi realizada entrevista 

com os membros da AMCO quanto a expectativa de geração de renda a partir da qualificação e a 
escolha de cursos a serem ministrados. A segunda fase compreende a verificação dos resultados 
após a realização dos cursos testando a hipótese de que houve aumento na renda dos participantes. 
Para tanto, foram ofertados quatro cursos escolhidos pelos associados de tal forma que ao final 
pudessem elaborar produtos novos e aprimorar os já oferecidos pela AMCO no mercado. 

Foram realizados então cursos de forma presencial divididos em duas partes cada um, 
sendo à primeira destinada uma carga horária mínima de quatro horas de forma a apresentar o 
conteúdo teórico e a segunda compreendendo a parte de maior carga horária voltada a prática, 
distribuídos conforme apresentado na tabela 1. 

 
Tabela 1- Cursos realizados em 2012 – AMCO 

Cursos 
Carga 
horária 

total 

Período 
realizado 

n. de participantes 

Corte e Costura Industrial 40 horas 
31/04 a 

23/05/12 
12 

Serigrafia 40 horas 12/05 a 23/06 11 
Manutenção de máquinas 15 horas 12/05 a 26/06 10 

Pintura em tecido 30 horas 
02/08 a 

16/08/12 
10 

 Fonte: elaboração própria. 
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Resultados 
 
O curso de corte e costura industrial permitiu o amadurecimento das associadas no trato de 

tecidos de diferentes texturas e principalmente na elaboração de moldes em papel para a confecção 
de roupas masculinas, femininas em diversos tamanhos, além de adquirirem habilidades para 
elaboração de moldes para outros produtos. Neste curso, foi trabalhado a evolução e os diversos 
tipos de máquinas utilizadas na confecção. Deste curso originou-se novos produtos como edredons, 
roupas de cama, mesa e banho, almofadas em diversos tamanhos, tapetes artesanais (formas de 
bichos e tamanhos não convencionais).  

 
Os cursos de serigrafia e manutenção de máquinas e equipamentos permitiram aos 

participantes a realização de serviços extras nos quais aprenderam a elaboração do quadro para 
revelação, utilização de serigrafia em tecidos, trabalhos realizados no computador com a arte gráfica 
além de consertos e aprendizado na forma de passagem dos fios nas máquinas galoneira e overlock. 

E, por fim o curso de pintura em tecido aumentou consideravelmente a especialização da 
mão-de-obra pois produtos como toalhas de mesa, jogos americanos, panos de prato e trilhos de 
mesa (entre outros) foram e estão sendo confeccionados e com boa aceitação no mercado de 
Ortigueira e em torno. 

 
Fig. 2 Curso de Pintura em tecido. 

 
 
  
Deste modo, observou-se que os cursos de corte e costura e pinturas em tecido foram os 

que apresentaram no curto prazo a possibilidade de aumento de renda para 50% das associadas, 
dado que os outros 50% migraram pela habilidade apresentada em serigrafia (25%) e os outros 25% 
podem ser atribuídos somente a pintura. 

Outro ponto observado é a oferta de cursos de corte e costura, pintura, tricô e crochê além 
de biscuit para elaboração de produtos artesanais oferecidos pela prefeitura a preços muito baixo ou 
alguns até gratuito, isto faz com que a maioria da população feminina tenha a mesma qualificação. 
Por um lado isto é bom dado que recebem a qualificação e elaboram produtos estruturados e de 
outro, ponto negativo não há mercado suficiente no município para absorver a quantidade de 
produtos ofertados, implicando em produtos com preços baixos e margens de lucro quase zero. 

 
 
Conclusões 

 
A qualificação como proposta de inserção social como definida no Plano Nacional de 

Qualificação elaborado pelo MTE, permite uma inserção de trabalhadores no âmbito de uma política 
pública mais abrangente, conforme propõe inclusive a OIT. Entretanto, ações como as desenvolvidas 
no âmbito regional, local por meio de projetos extensionistas permitem que estes treinamentos sejam 
realizados de forma a atender as necessidades do trabalhador de modo imediato, proporcionando o 
desenvolvimento de ações com retornos financeiros e sociais mais rápidos, pois o objetivo do PNQ é 
atender e oferecer cursos de forma mais genérica e abrangente permitindo a inserção de um número 
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maior de pessoas dependendo do levantamento da demanda a partir da visão dos Municípios e não 
do ponto de vista do trabalhador mais especificamente. 

Assim, estas ações extensionistas, mostram-se eficientes e eficazes para o trabalhador, 
pois continuam não tendo custo para aumentar sua qualificação. 

No entanto, dado os resultados observados neste trabalho, sugere-se que a prefeitura 
elabore novas propostas de cursos de forma a diversificar a formação dos trabalhadores dentro de 
uma política de desenvolvimento regional. 
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