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APRESENTAÇÃO

Este número do boletim busca apresentar um panorama geral do funcionamento do mercado 
de trabalho metropolitano em 2010, comparando a evolução dos principais indicadores com 
o observado nos anos imediatamente anteriores. O mercado de trabalho terminou o ano 
anterior com resultados muito bons, com destaque para a taxa de desemprego e informalidade, 
que alcançaram os seus patamares mais baixos desde a implementação da versão atual da 
Pesquisa Mensal do Emprego do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PME/
IBGE). O nível de ocupação, emprego formal, rendimentos reais e a massa de rendimentos 
também apresentaram evoluções bastante favoráveis, confirmando o bom desempenho do 
mercado de trabalho. 

Os dados recém-divulgados da PME para os primeiros dois meses de 2011 confirmam 
esse bom desempenho. Apesar de serem meses nos quais fatores sazonais tendem a piorar os 
indicadores de ocupação, experimentou-se um aumento relativamente suave do desemprego 
e uma inesperada subida no nível de ocupação já em fevereiro.

Adicionalmente, esta edição contém três notas técnicas. A primeira delas, assinada 
por João Hallak Neto, Katia Namir e Luciene Kozovits, do IBGE, apresenta resultados 
baseados na nova série do Sistema de Contas Nacionais (SCN) referentes à geração de valor 
adicionado e ao número de ocupações por setor de produção e tipo de emprego para o Brasil, 
especialmente para o setor informal, entre os anos de 2000 e 2007. 

A segunda nota, de Carlos Henrique L. Corseuil e Maurício C. Reis, aborda a ocupação 
informal, buscando utilizar um critério mais rigoroso para a inclusão ou exclusão de autô-
nomos e empregadores entre os informais. Para refinar a definição de ocupação informal, 
utiliza-se a informação sobre inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), 
incluída pela primeira vez na Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (PNAD/IBGE), 
em sua versão referente ao ano 2009. 

A terceira e última nota, de Clarissa Teixeira, do Centro Internacional de Políticas para 
o Crescimento Inclusivo (CIP-CI), tem como objetivo desagregar a avaliação do impacto 
do Programa Bolsa Família (PBF) na oferta de trabalho por tipo de ocupação e valor da 
transferência. A autora permitiu-se a uma investigação mais detalhada da relação causal entre 
programas de transferência de renda e oferta de trabalho. O foco do estudo são indivíduos 
adultos cuja função de produção domiciliar, assim como a inserção no mercado de trabalho, 
difere segundo o gênero.

Neste número, a seção Economia Solidária e Políticas Públicas traz dois textos sobre 
tema pouco usual nas discussões sobre o mercado de trabalho: a prevenção da violência. 
O tema foi motivado pelo início da execução de um acordo de cooperação técnica entre o 
Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da Secretaria Nacional de Economia 
Solidária, e o Ministério da Justiça, no contexto do Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania (Pronasci), que define ações de economia solidária como forma de prevenir 
a violência e a criminalidade. 




