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APRESEnTAção

Os recém-divulgados dados da Pesquisa Mensal do Emprego do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (PME/IBGE) referentes ao mês de outubro confirmam a boa fase do 
mercado de trabalho metropolitano brasileiro destacada na análise que segue esta apresen-
tação. Entre os fatos que despertam mais atenção vale mencionar: i) as taxas de desemprego 
e de informalidade alcançaram no mês de outubro os valores mais baixos dos últimos anos 
(6,1% e 36,6%, respectivamente), tal como havia acontecido em setembro; e ii) de maneira
similar, a média dos rendimentos reais registrou em outubro o valor mais alto da série, 
também como havia ocorrido em setembro.

Além da tradicional análise do comportamento do mercado de trabalho metropolitano, 
com base até o mês de setembro, obtido pela PME, pelo Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego (CAGED/MTE), e pela Pesquisa de 
Emprego e Desemprego do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (PED/Dieese), este número de Mercado de Trabalho: conjuntura e análise procura 
explorar em detalhes os resultados para 2009 recentemente disponibilizados pela Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, também do IBGE. Para tanto, integram 
este volume três notas técnicas, de autoria de pesquisadores do Ipea e colaboradores. Inicia 
este conjunto uma nota que mostra uma visão mais geral do desempenho do mercado 
de trabalho, tratando da evolução de seus principais indicadores, tais como desemprego, 
informalidade e rendimentos, tendo como foco seu comportamento entre 2008 e 2009. 
A segunda nota objetiva descrever o comportamento da taxa de participação no Brasil entre 
2001 e 2009, enfatizando as diferenças entre subgrupos populacionais definidos a partir das 
seguintes características individuais: gênero, escolaridade, idade e residência em áreas ur-
banas ou rurais. A última nota deste conjunto vem documentar a evolução da distribuição 
de renda nos últimos 15 anos, mostrando a queda da desigualdade da renda domiciliar  
per capita medida pelo coeficiente de Gini, com ênfase nos rendimentos do trabalho.

Por fim, compõem a seção dedicada ao tema economia solidária deste volume dois 
textos: o primeiro traz um panorama das empresas oriundas de processos falimentares re-
cuperadas por trabalhadores na Argentina, enquanto o segundo tenta elencar os principais 
desafios destas empresas autogestionárias no caso brasileiro.




