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CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DAS COOPERATIVAS DE 
TRABALHO DE PORTO ALEGRE. Paula Goltz Muniz, Tania Nunes da Silva (orient.) (UFRGS). 
As pessoas são cada vez mais exigidas quanto a novas qualificações para continuarem ou adentrarem no 

mercado de trabalho. Elas têm sofrido os reflexos desse processo que envolvia fundamentalmente aspectos 
tecnológicos e informacionais, e que na década de 1990 começou a envolver aspectos ambientais, éticos, sociais, 
tornando-se uma problemática mais complexa. E, a sociedade moderna está sendo fortemente pressionada pelo nível 
de desemprego que atinge milhões de pessoas de diversos países, idades, níveis de qualificação e classe social. 
Porém, certamente é um fenômeno que tem maior impacto nos países em desenvolvimento, para os empregados 
menos qualificados, para os jovens (que esperam uma oportunidade de acesso ao primeiro emprego) e para os 
profissionais mais idosos. Essas transformações no mercado de trabalho têm exigido novas políticas e estratégias 
públicas, organizacionais e de recursos humanos no sentido de resolver a questão da oportunidade de trabalho, que é 
um aspecto importante na vida de grande parte das pessoas, representando desde aspectos de sobrevivência até de 
satisfação pessoal. Nesse processo as organizações estão preocupadas em serem competentes para enfrentar níveis 
cada vez mais elevados de competitividade, e as pessoas em se qualificarem para poder se manter ou entrar no 
mercado de trabalho, cada vez mais desejoso de profissionais com um leque mais amplo de qualificações. As 
cooperativas de trabalho estão proliferando nesse ambiente desde a década de 1980. Elas têm tido a missão de 
formar, (re) qualificar, e proporcionar a agregação de forças, para a negociação de contratos de prestação de serviços 
junto a pequenas, médias e grandes organizações, exercendo uma atividade de caráter público, e além da dimensão 
econômica, visam à assistência social e o fortalecimento da cidadania. Mas, têm sido objeto de poucos estudos e 
muitas polêmicas. (PIBIC). 
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