
APRESENTAÇÃO

Este número 54 do boletim Mercado de Trabalho: conjuntura e análise busca apresentar um 
panorama do funcionamento do mercado de trabalho metropolitano em 2012, comen-
tando a evolução dos principais indicadores divulgados pela Pesquisa Mensal de Emprego 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PME/IBGE). De uma maneira geral, os 
indicadores analisados apontam um bom desempenho do mercado de trabalho brasileiro 
em 2012, com destaque para a elevação dos rendimentos, bem como as taxas de desemprego 
e informalidade em níveis historicamente baixos. Esses dois últimos indicadores mostram, 
por um lado, uma tendência de queda menos acentuada do que a registrada para 2011, 
mas, por outro lado, há que se registrar uma taxa de participação mais elevada em 2012, o 
que tende a pressionar desemprego e informalidade para cima.

Os dados da PME para janeiro de 2013, recém-divulgados pelo IBGE, confirmam os 
movimentos favoráveis comentados acima no que tange a informalidade e desemprego, que 
atingem a menor taxa para o mês de janeiro na série histórica. Esses mesmos dados também 
confirmam a manutenção da taxa de atividade em níveis historicamente altos. Portanto, o 
cenário aqui descrito para 2012 parece permanecer intacto no primeiro mês de 2013.

A partir deste número, este periódico também contará com uma nova seção, Política 
em Foco, dedicada à análise das políticas públicas de trabalho e renda.  Ela abarcará a va-
riedade de programas e iniciativas governamentais dedicadas a atuar sobre o mercado de 
trabalho, seja pela regulação e fiscalização dos contratos e das condições de trabalho seja 
pela assistência aos trabalhadores desempregados e oferta de serviços de emprego, seja ainda 
pelo estímulo ao autoemprego. Nesta edição contaremos com dois textos que analisam 
políticas bem diferentes entre si. O primeiro texto, de autoria de Inês Schwingel e Gabriel 
Rizza, diz respeito às medidas que procuram desburocratizar a abertura, o funcionamento 
e o fechamento de micro e pequenas empresas. O segundo texto, de autoria de Sandro Pe-
reira Silva e Gladstone Leonel da Silva Júnior, analisa o impacto da aprovação na Câmara 
dos Deputados da Proposta de Emenda Constitucional no 438, que prevê o confisco para 
fins de reforma agrária ou uso social de propriedades que forem flagradas com a prática de 
trabalho escravo, após trâmite em julgado.

Integram também este volume as tradicionais seções de notas técnicas e de ensaios 
sobre economia solidária, bem como o nosso anexo estatístico. Entre as notas técnicas temos 
dois textos de autores da casa. Na primeira nota, Ana Amélia Camarano, Solange Kanso e 
Danielle Fernandes discorrem sobre como o aumento da expectativa de vida da população e, 
por consequência, a postergação da perda de capacidade laborativa trazem questionamentos às 
atuais políticas públicas de reposição de renda no Brasil. A segunda nota, assinada por Carlos 
Henrique Corseuil, Marcelo Neri e Gabriel Ulyssea, busca analisar a política de incentivo 
à formalização de empreendedores individuais – conhecido como microempreendedor 
individual (MEI) –, que entrou em vigor no Brasil em 2009.

A seção Economia Solidária e Políticas Públicas traz três textos. No primeiro, de autoria 
de Roberto Marinho Alves da Silva e Valmor Schiochet, é feito um balanço das atividades 



da Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes), órgão de representação da economia 
solidária no governo federal ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), após o 
primeiro ano do Plano Brasil Sem Miséria (BSM). O segundo texto, de autoria de Fernanda 
Abreu Nagem e Sebastiana Almire de Jesus, refere-se à atuação do principal coletivo de 
representação da sociedade civil, que é o Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES). 
Por fim, Joana Luiza Oliveira Alencar e Sandro Pereira Silva analisam no terceiro texto a im-
portância do Conselho Nacional de Economia Solidária (CNES), principal organismo insti-
tucional de participação social nas políticas de economia solidária e que reúne representantes 
governamentais e da sociedade civil para debater as diretrizes de atuação do governo federal.
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