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Não é, certamente, uma grande homenagem. Apenas um registro e um agradecimento, 
uma singela homenagem, entre as muitas que lhe foram feitas. Simples e necessária, como 
é simples e necessário aquilo que foi, talvez, para André Urani, a grande motivação de uma 
vida de muitas realizações: a esperança de que um dia todos tenham acesso a uma oportu-
nidade de trabalho digno.

Idealizador e responsável pelos primeiros números do Boletim Mercado de Trabalho: 
conjuntura e análise (BMT), André Urani (falecido em 14 de dezembro de 2011) veio trabalhar 
no Ipea em 1992, no âmbito de um convênio com o Instituto de Economia da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro (IE/UFRJ), onde era professor. Percebendo a necessidade de 
propiciar ao público interessado uma referência qualificada de interpretação dos fenômenos 
que se verificavam em uma área de tanta importância econômica, social e política, ele logo 
mobilizou sua energia para criar um instrumento que pudesse veicular análises do mercado 
de trabalho de forma metodologicamente sistemática e coerente.

Na estruturação desse veículo, a um núcleo básico de interpretação dos fenômenos e 
indicadores correntes, sua visão de cientista social agregou duas outras seções, de natureza 
e escopos bem diferenciados: uma seção de Notas Técnicas, que buscava discutir em maior 
detalhe aspectos específicos do mercado de trabalho, e outra, de opinião, na qual, a cada 
número, sindicalistas, membros do governo e pessoas ligadas ao meio empresarial expunham 
sua visão, situacionalmente interessada, não técnica, a respeito de um tema comum.

Desenvolvido em parceria e diálogo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 
o Boletim, dentro da estrutura por ele concebida, consolidou-se, ainda que passando por 
algumas alterações, impostas pelas circunstâncias e pela emergência de novos temas e ato-
res no mundo do trabalho. Dessa forma, a evolução da parceria institucional com o MTE 
levou a uma descontinuidade da seção Opinião dos Atores e propiciou, mais recentemente, 
a abertura de uma seção sobre Economia Solidária e Políticas Públicas.

A consolidação do BMT permitiu que, ao longo desses últimos 16 anos, desde o 
número zero, em março de 1996, ele fosse testemunha, constante e próxima, das conside-
ráveis transformações que se processaram no mercado de trabalho. Tendo surgido em um 
momento em que a economia brasileira passava por uma série de mudanças – de caráter 
estrutural – que forçaram um processo acelerado de reestruturação e modernização produ-
tivas, o acompanhamento do mercado de trabalho feito em suas páginas pôde registrar, e 
se esforçar por entender, o enorme impacto que as novas realidades estavam provocando.

E esse impacto não era nada favorável aos trabalhadores. Nas análises que o Boletim 
fazia, a tônica dos anos iniciais, apenas absorvidos os primeiros efeitos da melhoria da renda 
resultantes da estabilização monetária, foi o crescimento do desemprego e da informalida-
de. Como contrapartida dessa conjuntura, muitos analistas, alguns com presença na seção 



de Notas Técnicas, enxergavam tal deterioração do mercado de trabalho como provocada 
por custos excessivos incidentes no processo de formalização dos vínculos empregatícios, 
provenientes de encargos sociais e direitos trabalhistas não condizentes com uma suposta 
necessidade de maior flexibilidade dos mecanismos de contratação e dispensa de mão de obra.

Contudo, o acompanhamento mensal dos indicadores permitiu perceber que, no pe-
queno ciclo de crescimento que se seguiu à alteração da política cambial, ocorrida em janeiro 
de 1999, uma nova realidade estava se configurando, uma realidade de aumento expressivo 
do emprego, associada a índices crescentes de formalização, na contramão da tendência que, 
quase como um destino inexorável, tinha se verificado ao longo de toda a década de 1990.

Essa mudança foi prontamente identificada pelo Boletim como um fenômeno extre-
mamente auspicioso, pelo que ele significava em termos de uma perspectiva de alteração 
sustentada do padrão de contratação até então vigente.

Já no número 18, em fevereiro de 2002, analisando as mudanças registradas no mercado 
de trabalho desde o último trimestre de 2000 até o final de 2001 (a despeito dos problemas 
causados pelo “apagão” e pelo contágio com a crise argentina), o BMT indagava:

(...) O que teria acontecido, a partir dos meses finais de 2000, para fazer com que o crescimento dos 
empregos com carteira passasse a ser maior do que aqueles verificados com os vínculos sem carteira e 
as ocupações por conta própria? O que teria permitido que esse processo prosseguisse em 2001, mesmo 
sem exibir a mesma firmeza mês a mês, a ponto de produzir, em termos da média anual, pela primeira 
vez desde 1991, um crescimento do grau de formalização do mercado de trabalho ( ...)?

Uma das hipóteses então levantadas apontava para a possibilidade de que

(...) o forte processo de reestruturação vivido pela economia a partir dos primeiros anos da década de 90 
(...) já teria se encerrado. Nesse sentido, no momento em que se experimenta uma nova fase de crescimento, 
viabilizada pela mudança do padrão cambial do início de 1999, esse crescimento teria de se dar com uma 
geração de empregos muito mais expressiva do que a ocorrida nas conjunturas favoráveis anteriores e, em 
termos do que aqui está sendo tratado, esses postos de trabalho seriam abertos nos setores e segmentos 
empresariais, que se caracterizariam por um grau maior de formalização das relações de trabalho (...)

Na esteira dessa hipótese básica, após a conjuntura 2002/2003, em que a transição 
política veio acompanhada de instabilidade dos mercados e de medidas de política econômica 
restritivas, a retomada de um novo ciclo de crescimento a partir do terceiro trimestre de 2003 
passou a mostrar aquilo que, desde o início de 2001, o BMT vinha veiculando como uma 
perspectiva a ser seriamente considerada. Nesse sentido, ao final de 2004, no número 25, 
metade do caminho até agora percorrido, suas páginas puderam constatar a consolidação 
de processos que iriam se tornar a tônica daí para a frente:

(...) O desempenho do mercado de trabalho ao longo do terceiro trimestre confirmou, de uma maneira 
geral, as expectativas que foram expressas no último número deste Boletim: continuidade da evolução 
positiva do nível de ocupação com ampliação expressiva da quantidade de empregos com carteira assinada, 
manutenção da tendência de queda da taxa de desemprego, consolidação da trajetória de recuperação 
dos rendimentos reais e, como consequência, um novo impulso ao aumento da massa salarial (...)

Essa evolução extremamente positiva e, talvez para a maioria dos estudiosos do mercado 
de trabalho, absolutamente impensável na década anterior, está hoje a demandar os melhores 
esforços de acompanhamento e análise. A persistência dos impasses financeiros e econômicos 
nos países líderes da economia mundial talvez não permita, a despeito do dinamismo do 
mercado interno, a continuidade da exuberância registrada até 2010.



Perceber a formação de novas tendências a partir dos dados, às vezes muito voláteis, da 
conjuntura imediata é o desafio que o Boletim, desde o número zero, e no seu próprio título 
– Mercado de Trabalho, Conjuntura e Análise – assumiu e do qual não pretende abrir mão.

Neste Número 50, o reconhecimento que certamente lhe seria feito não deveria estar 
impregnado pela saudade que hoje cerca a lembrança do dinamismo que caracterizava sua 
presença.

Ao André, a nossa gratidão.

Os Editores




