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Políticas de Trabalho, Emprego e Renda do 
Governo do Maranhão: uma avaliação preliminar

 Implantação do Observatório do Mercado de Trabalho do Maranhão-

OMT/MA

 Formação da equipe: diversidade docente e discente (assistentes de 

pesquisa); 

 Dificuldades iniciais: técnicas e metodológicas; 

 Parcerias locais: Secretaria de Trabalho e Economia Solidária e 

Superintendência Regional do Trabalho do Maranhão (SRTE-MA; 



 I Encontro do OMT-MA em 2016, com seguintes resultados: 

❖ Fortalecimento da rede; 

❖ Consolidação da articulação com a SRTE-MA; 

❖ Publicação de uma coletânea com trabalhos apresentados; 

❖ II Encontro do OMT-MA em dez. 2017 com focos em territórios produtivos e 

políticas de desenvolvimento no Maranhão. 



Estudos e relatórios: produtos do OMT-MA  

O OMT-MA elaborou quatro relatórios para atender ao convênio com o 

Observatório Nacional do Mercado de Trabalho e para acompanhar a 

dinâmica local do mercado de trabalho: 

1. Relatório Mensal;

2. Relatório Conjuntural (São Luís e Maranhão);

3. Relatório Estrutural Municipal;

4. Relatório Estrutural do Maranhão. 

Produtos em Reformulação
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O Mercado de Trabalho no Maranhão: uma 
caracterização sociohistórica

 Expansão da agropecuária a partir da Lei de Terras de 1969; 

 Grandes Projetos Industriais na década de 1980: Projeto Carajás e Alumar; 

 Década de 1990: Complexo da Soja, Eucalipto e Carvão Vegetal; 

 Início dos anos 2000: economia exportadora de commodities – Soja, 
Minério de Ferro e Alumínio; 

 Governo Lula – crescimento apoiado em três fatores: 

1. Expansão das exportações de commodities minerais e agrícolas; 

2. Expansão das transferências federais; 

3. Expansão do crédito ao consumo e ao financiamento imobiliário;
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Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral.

Elaboração: OMT-MA.

57,2% da população sem 

o fundamental completo!



Taxa de desemprego no Maranhão entre o 2º trim. 2014 e 

2º. trim. 2017 - (%)
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Políticas Públicas de Emprego e Renda no 
Maranhão no Governo Flávio Dino

 Criação do Conselho Empresarial do Maranhão em 2015; 

 Criação do Programa “Mais Empresas” ainda em 2015:

O Programa contempla 4 medidas para a “geração de emprego, renda e 
empreendedorismo”:

1) Ampliação e de critérios transparentes para incentivos fiscais a novos 
empreendimentos;

2) Redução de alíquota de ICMS para empresas optantes do Simples;

3) Prioridade a micro e pequenas empresas maranhenses nas licitações do 
governo e; 

4) Simplificação e dispensa de licenciamento ambiental para agricultores 
familiares.



Políticas Públicas de Emprego e Renda no 
Maranhão no Governo Flávio Dino

 Programa “Mais Produção”: Programa para capacitar e apoiar pequenas 
empresas para acesso a novos mercados e para aumentarem a 
produtividade; 

 O Programa Mais Produção define 10 cadeias produtivas prioritárias
(feijão, arroz, mandioca, carne e couro, ovinocaprinocultura, leite,
avicultura – caipira e industrial, piscicultura, hortifruticultura e mel) a serem
trabalhadas com foco no abastecimento do estado e na busca pela
autossuficiência;

 Seu objetivo é promover o adensamento de cada cadeia e dos arranjos
produtivos locais em diferentes escalas (pequenos, médios e grandes),
agregando valor aos produtos maranhenses, gerando mais riqueza,
emprego e renda para a agricultura familiar, sobretudo.



Políticas Públicas de Emprego e Renda no 
Maranhão no Governo Flávio Dino

 Programa “Mais Empregos”: início em agosto de 2016

 Visa diminuir o desemprego no estado; 

Engloba três ações: “Cheque Minha Casa”, “Multirão Rua Digna” e “Mais 

Empregos”; 

“Mais Empregos”: busca diminuir o desemprego por meio de isenção de R$ 

500,00 de ICMS para cada emprego novo gerado pelas empresas que 

aderirem ao programa, inclusive as micro e pequenas empresas; 



Perspectivas 

 Retomada do convênio com o MTr; 

 Ajustes no Plano de Trabalho, incluindo novas demandas do MTr; 

 Reorganização do OMT-MA (seleção de novos bolsistas, treinamento, 

modelagem de novos relatórios); 

 Fortalecimento da parceria com SRTE-MA com produtos específicos para 

planejamento institucional. 



Contato

tadeu.teixeira@ufma.br

www.omtmaranhao.com

mailto:tadeu.teixeira@ufma.br

