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APRESENTAÇÃO

O mercado de trabalho metropolitano mostrou um bom desempenho no primeiro semestre 
de 2011, com uma melhora significativa na maioria de seus principais indicadores quando 
comparados a igual período em 2010. Podemos destacar mais uma vez as taxas de desemprego 
e informalidade mantidas em patamares bem mais baixos do que os registrados para o mesmo 
período em anos anteriores. Por outro lado, o desempenho da massa salarial demonstrava 
uma desaceleração, o que suscitava preocupações em relação à continuidade do bom mo-
mento vivenciado pelo mercado de trabalho brasileiro. Porém, os dados da Pesquisa Mensal 
do Emprego (PME) para julho, recém-divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), amenizam tais preocupações na medida em que mostram a massa salarial 
e o rendimento médio crescendo significativamente no mês de julho. Além disso, os dados de 
julho também confirmam o comportamento positivo dos demais indicadores, com destaque 
para as taxas de informalidade e desemprego que registraram, no mês de julho, os menores 
valores (34,8% e 6,0%, respectivamente) desde o início da série da PME (março de 2002).

Adicionalmente, esse número do boletim contém quatro notas técnicas sobre a inspeção 
do trabalho no Brasil. A primeira delas, assinada por Andrea Rivero de Araujo, da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), aborda os desafios da inspeção do trabalho no Brasil e no mun-
do para a promoção do trabalho decente. A autora destaca que em 2011, durante a Conferência 
Internacional do Trabalho (CIT), realizou-se uma discussão geral sobre administração e inspeção 
do trabalho em que se ressaltaram as boas práticas e os desafios da inspeção. A segunda nota téc-
nica, de Roberto Rocha C. Pires, tem como objetivo descrever as recentes reformas na gestão da 
inspeção do trabalho no Brasil, ampliar a reflexão e oferecer subsídios analíticos ao processo de 
desenvolvimento e aplicação de novas formas de supervisão e monitoramento do seu desempenho.

Na terceira nota técnica, André Gambier Campos discorre sobre os desafios coloca-
dos à reformulação da política de inspeção do trabalho laboral no Brasil no final de 2008, 
quando foi aprovada a Lei no 11.890. Em que pese o pouco tempo decorrido desde o início 
desse processo de reformulação, os indicadores que procuram mensurar o desempenho dos 
inspetores apontam para um pior desempenho nas ações que são desenvolvidas em escala 
“macro” pelos auditores, bem como para um melhor desempenho naquelas que são efetua-
das em escala “micro”. Na última nota, Ricardo Pereira, do Ministério Público do Trabalho 
(MPT), descreve a estrutura, a organização, as atribuições e as áreas prioritárias de atuação 
do MPT, mostrando também seu papel ativo no processo de inspeção do trabalho no Brasil.

A seção Economia Solidária e Políticas Públicas traz três textos que têm como objetivo 
discutir diferentes aspectos das políticas públicas de economia solidária no governo federal. 
O texto inicial, de autoria do professor Paul Singer, traz uma introdução geral do contexto 
atual da economia solidária no governo federal, por meio do Programa Economia Solidária 
em Desenvolvimento. Na segunda nota técnica, Maurício Sardá reflete sobre os desafios das 
políticas públicas de economia solidária, procurando apontar algumas diretrizes para a sua 
efetivação como política de Estado no Brasil. Por fim, a nota técnica de autoria de Gabriela 
Cavalcanti Cunha desenvolve uma análise da rede de políticas públicas de economia solidária 
no plano federal.
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