
APRESENTAÇÃO

Este número do boletim Mercado de Trabalho: conjuntura e análise busca apresentar um 
panorama do funcionamento do mercado de trabalho metropolitano no terceiro trimestre 
de 2012, com base nos indicadores divulgados pela Pesquisa Mensal de Emprego (PME), do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De uma maneira geral, os principais 
indicadores analisados indicam um bom desempenho do mercado de trabalho brasileiro 
no período, com redução na taxa de informalidade, aumentos na taxa de atividade e nos 
rendimentos e diminuição na taxa de desocupação.

Os dados da PME para outubro de 2012, recém-divulgados pelo IBGE, confirmam, 
em geral, o bom desempenho do mercado de trabalho. A queda da taxa de desemprego, 
ainda que menor que a esperada, mostra uma continuidade da trajetória descendente, com 
exceção do mês de junho, verificada ao longo do ano. Embora a taxa de informalidade tenha 
se mantido estável entre setembro e outubro, o rendimento médio real também apresentou 
um aumento, atingindo o valor mais alto desde o mês de março deste ano.

Adicionalmente, esse número do boletim contém três notas técnicas, sendo que duas 
delas abordam um mesmo tema: a contribuição dos rendimentos do funcionalismo público 
na desigualdade da distribuição de renda no Brasil. A base de dados utilizada nas duas 
notas provém da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) para os anos de 
1995 a 2011. Na primeira nota, Eduardo Freguglia Daré e Rodolfo Hoffmann discutem o 
papel dos rendimentos do setor público na desigualdade da renda domiciliar per capita no 
Brasil no período de 1995 a 2009. O principal objetivo da nota é entender em que medida 
a participação da renda dos servidores públicos no total dos rendimentos declarados vem 
contribuindo, de alguma forma, para a queda da desigualdade geral no país. Ana Luiza 
Neves de Holanda Barbosa e Pedro Herculano G. F. de Souza, na segunda nota, tratam da 
contribuição do diferencial entre salários dos setores público e privado na desigualdade de 
rendimentos do trabalho nos últimos anos. Neste caso, os autores decompõem o diferencial 
de salários em dois efeitos, o efeito composição e o efeito segmentação e verificam que o 
diferencial associado ao efeito segmentação, em relação ao efeito composição do mercado de 
trabalho, vem aumentando de forma significativa nos últimos anos e tem uma participação 
mais elevada na desigualdade de rendimentos do trabalho.

A terceira nota, escrita por Ana Amélia Camarano e Solange Kanso diz respeito ao 
crescimento do número de jovens brasileiros que não estudavam, não trabalhavam e nem 
procuravam trabalho, isto é, não faziam parte da população economicamente ativa (PEA), 
entre 2000 e 2010. Com base nos Censos Demográficos de 2000 e 2010 e das PNADs de 
2001 e 2011, as autoras objetivam traçar um perfil dos jovens tendo como pano de fundo 
as vulnerabilidades e potencialidades advindas do contexto familiar no qual esse segmento 
está inserido, comparando com as outras possibilidades de inserção social.

A seção Economia Solidária e Políticas Públicas, por sua vez, apresenta três textos. 
O texto Identidade coletiva e organização produtiva dos apicultores do Alto Turi maranhense: 
o caso da Turimel, de Sandro Pereira Silva, mostra como os agricultores pobres de uma 

APRESENTACAO.indd   5 04/12/2012   14:52:50



região de colonização recente e muito conflituosa, com terras de baixa aptidão agrícola, 
conseguiram, com base na organização associativa e na formação de parcerias, desenvolver 
uma atividade que até vinte anos atrás era praticamente desconhecida da maioria de seus 
“colonos”. Pelo lado das iniciativas do poder público, o texto Prefeituras e Economia Solidária 
na erradicação da extrema pobreza urbana, de Luiz Eduardo Parreiras, relata a experiência 
premiada da Prefeitura Municipal de Rio Branco (PMRB), capital do estado do Acre, em 
atuar no sentido de apoiar grupos populares a se organizar por meio de empreendimentos 
associativos no município. O segundo evento a ser tratado neste boletim se refere à Lei do 
Cooperativismo de Trabalho (Lei no 12.690), sancionada pela presidenta da República no dia 
19 de julho de 2012. O texto de Clara Maria Guimarães Pereira Marinho e Sandro Pereira 
Silva, intitulado A Nova Lei de Cooperativas de Trabalho no Brasil: novidades, controvérsias 
e interrogações traz uma reflexão sobre o papel desse novo marco regulatório no ambiente 
institucional do cooperativismo brasileiro, que tem uma grande relevância para o campo 
da Economia Solidária.
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