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A Revista Brasileira de Avaliação, a Fundação Arymax e a Fundação Tide Setubal
estão juntas na produção de mais uma edição especial da revista. Até 05 de abril
de 2023 receberemos artigos originais, ensaios, artigos de opinião, relatos de
experiência e resenhas a respeito do tema da avaliação de programas, políticas e
serviços voltados ao tema da inclusão produtiva.

Entendemos a inclusão produtiva como a inclusão de pessoas em situação de
vulnerabilidade econômica no mundo do trabalho, via empreendedorismo ou
empregabilidade, para que possam gerar renda digna, ampliar seu poder de
escolha, ganhar mais qualidade de vida e contribuir para aumentar a
produtividade do país.

A edição especial visa o fortalecimento das práticas de avaliação no Brasil, bem
como o fortalecimento de políticas, programas e serviços comprometidos com a
geração de trabalho e a elevação da renda no Brasil. A edição especial é mais um
movimento de uma série de números temáticos que irão dialogar com diferentes
atores que compõem a comunidade avaliativa brasileira, etapa essencial para o
fortalecimento do campo.

Em consonância com a linha editorial da Revista Brasileira de Avaliação, serão
aceitos manuscritos que se adequem aos seguintes critérios:

● Escritos em português, espanhol e inglês de autores de quaisquer
nacionalidades.

● Realizados por órgãos públicos, por pesquisadores, por agências
multilaterais, por organizações da sociedade civil e por agentes do setor
privado, incluindo as empresas e os consultores independentes.

https://www.rbaval.org.br/
https://arymax.org.br/
https://fundacaotidesetubal.org.br/
https://www.rbaval.org.br/about


● Elaborados a partir de diversas abordagens teórico-metodológicas
disponíveis em distintos ramos das ciências, e também capazes de colocar
em diálogo áreas tão diversas quanto saúde, educação, assistência social,
meio ambiente, infraestrutura, economia, urbanismo, gestão pública, etc.

● Interessados em promover o uso das avaliações em temas de interesse
público; neste caso, voltados às políticas e programas voltados à inclusão
produtiva no Brasil.

II. PERGUNTAS DISPARADORAS

  Como afirmam produções da Fundação Arymax e de inúmeros pesquisadores,
especialistas e ativistas da inclusão produtiva no Brasil e no mundo, há inúmeros
desafios que impedem diferentes segmentos da população brasileira, que se
encontram em situação de vulnerabilidade social, de ter acesso a ocupações
dignas e estáveis, que lhes permitam conduzir vidas frutíferas e produtivas.

Alguns desses obstáculos são de natureza estrutural, como a dinâmica produtiva
heterogênea do país e a persistência da discriminação por raça, gênero e idade.
Outros desafios estão associados aos ciclos econômicos vividos no país e à
ausência de propostas de desenvolvimento econômico que tenham a geração de
empregos como preocupação principal. Há ainda uma série de fatores, como a
falta de habilidades, recursos e fluxo de informação, que impedem a conexão
entre os postos de trabalho ofertados e as pessoas que querem trabalhar. O
mesmo pode-se dizer para aqueles que decidem empreender, que podem não
contar com as habilidades, o crédito ou mercado necessário para prosperarem.

Para enfrentar esses desafios, empresas, governos e organizações da sociedade
civil podem oferecer contribuições decisivas no campo do empreendedorismo ou
da empregabilidade, em áreas rurais e urbanas. Tipicamente, as estratégias de
inclusão produtiva envolvem uma combinação de intervenções, envolvendo
medidas mais comumente associadas a esse campo – como programas de
formação técnica e profissional e de acesso ao crédito – assim como medidas que
ofereçam algum tipo de proteção social ou que criem oportunidades e facilitem o
acesso ao mercado de trabalho ou ao mercado consumidor. A atuação no campo
da inclusão produtiva convida à intersetorialidade e à integração de políticas, em
contextos muitas vezes marcados por mudanças contínuas.

Não há uma “bala de prata” para promover a inclusão produtiva no país. Este é um
campo em desenvolvimento e há muito o que aprender sobre o que é realmente
efetivo para promover caminhos que permitam superar a condição de
vulnerabilidade social de amplos segmentos da população. Assim, os esforços de
monitoramento, avaliação e aprendizagem podem cumprir um papel estratégico
no desenvolvimento dessa área de política.



Há muitas questões em aberto. Como os diferentes componentes de uma
estratégia de inclusão produtiva contribuem para trajetórias ocupacionais de
maior qualidade? Qual tipo de desenho tem se mostrado mais efetivo em
contextos de maior vulnerabilidade? Como conectar os esforços de geração de
trabalho e renda com as estratégias de desenvolvimento econômico, ampliando a
participação de empresas? Como aprimorar a atuação intersetorial tanto dentro
como fora do governo? Quais intervenções fazem melhor uso dos recursos? Quais
intervenções são mais promissoras para assegurar o direito ao trabalho e à renda?

São perguntas como estas que diferentes práticas de monitoramento e avaliação
têm tentado responder no Brasil e no mundo. E são estas avaliações, com suas
perguntas e métodos, suas conquistas e obstáculos, seus efeitos e
desdobramentos, que queremos reunir nesta edição especial.

IV. ORIENTAÇÕES AOS AUTORES

As instruções e políticas da Revista Brasileira de Avaliação estão disponíveis no site
da revista, na seção alcançada por este link. Uma vez mais, lembramos que
estamos abertos a receber manuscritos até a data limite de 05 de abril de 2023,
com vistas a ter o número especial publicado em julho de 2023.

O sistema de submissão eletrônica da Revista Brasileira de Avaliação pode ser
acessado neste link e o processo de avaliação dos artigos respeitará o fluxo padrão
da revista, com revisão duplo cego.

Todos os textos publicados na Revista Brasileira de Avaliação estão disponíveis
para que qualquer pessoa leia, baixe, copie, imprima, compartilhe, reutilize e
distribua, com a devida citação da fonte e autoria.

A REVISTA BRASILEIRA DE AVALIAÇÃO TAMBÉM RECEBE, EM FLUXO
CONTÍNUO, MANUSCRITOS QUE ABORDEM TEORIAS E PRÁTICAS DE

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E OUTRAS ÁREAS TEMÁTICAS

ACESSE, LEIA, PUBLIQUE E COMPARTILHE

https://www.rbaval.org.br/instructions
https://rbaval.submitcentral.com.br/login.php

