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O foco deste número do boletim é a análise do desempenho do mercado de trabalho me-
tropolitano no primeiro semestre de 2010. Em linhas gerais é possível visualizar um bom 
desempenho no período, com destaque para a diminuição das taxas de desemprego e de 
informalidade, reforçando uma tendência já presente há alguns anos no mercado de trabalho 
metropolitano. Os dados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) para julho, recém-divul-
gados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), confirmam o panorama 
positivo desenhado na análise, e com taxas de desemprego e informalidade mantidas em 
patamares bem mais baixos do que os registrados para o mesmo mês em anos anteriores.

Uma discussão mais ampla sobre a performance do mercado de trabalho brasileiro pode 
ser baseada no conceito de trabalho decente, desenvolvido pela Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) no final dos anos 1990. Neste sentido, este volume traz três notas técnicas que 
analisam a evolução desta performance sob a ótica do trabalho decente no Brasil. A primeira 
nota, de Janine Berg e José Ribeiro, é mais fiel à metodologia proposta pela OIT, haja vista 
ser esta a filiação institucional de ambos os autores. A análise empírica implementada a partir 
das informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do IBGE, e de 
registros administrativos dos ministérios do Trabalho e Emprego, Previdência Social, entre 
outras fontes mostra que o Brasil registrou notáveis avanços em algumas áreas importantes 
na promoção do trabalho decente no período analisado.

A segunda nota, elaborada no âmbito do Observatório do Mercado de Trabalho 
Nacional do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) aborda como o governo brasileiro, 
por intermédio deste ministério, vem perseguindo o objetivo de avançar na discussão e 
implementação do trabalho decente no país. O principal instrumento para tal reside na 
agenda nacional do trabalho decente, cujo avanço encontra-se relatado na nota, com base 
em diversos indicadores. A proposta da última nota técnica, assinada por Raquel Rangel 
de Meireles Guimarães, Moema Gonçalves Bueno Fígoli e Ana Maria Hermeto Camilo de 
Oliveira, é avaliar em que medida as políticas econômicas e sociais favoráveis implementadas 
no Brasil implicaram redução do tempo de permanência dos trabalhadores em postos de 
trabalho precários nas regiões metropolitanas (RMs) de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, Recife, Salvador e Porto Alegre. Para tanto, utilizam-se os microdados da PME/
IBGE referentes aos anos de 2003 a 2007, e a metodologia das tábuas de vida multiestado.

Além dessas notas, e de uma breve análise centrada nos resultados disponíveis para 
o primeiro semestre dos principais indicadores do desempenho do mercado de trabalho, 
este número reúne também três ensaios sobre economia solidária, objetivando discutir os 
avanços e desafios da II Conferência Nacional de Economia Solidária (Conaes), realizada 
em junho de 2010.


