
INTRODUÇÃO POLÍTICA EM FOCO

A partir desta edição, o boletim Mercado de Trabalho: conjuntura e análise contará com uma 
nova seção, especificamente destinada a textos de análise de políticas governamentais voltadas 
a atuar no mercado de trabalho. Em grandes linhas, podem ser divididas em três grupos:  
i )  as políticas de emprego propriamente ditas, que visam facilitar a (re)inserção de traba-
lhadores assalariados no mercado de trabalho, seja facilitando o contato entre empregadores 
e potenciais empregados, seja ampliando as habilidades profissionais destes últimos; ii )  as 
políticas de geração de trabalho e renda, que, por sua vez, atuam no nível dos empreendi-
mentos, indo desde as empresas médias e pequenas até os trabalhadores autônomos, com o 
intuito de favorecer a sua sobrevivência e estimular sua expansão – o que tem como efeito 
indireto ampliar o nível de emprego; e iii )  as políticas que regulam as relações de trabalho 
e são fundamentais para promover a garantia das normas trabalhistas, tanto como um fim, 
quanto como um meio, para evitar a competição predatória baseada na violação de direitos.

Nesta edição, são publicados 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. Dado que a informalidade dos pequenos empreendimentos ainda é 
um dos principais fatores ligados à regularização dos vínculos trabalhistas, o texto traz uma 
contribuição valiosa ao elencar as medidas recentes que, na ótica dos autores, contribuem 
para favorecer a criação de um ambiente de negócios mais amigável à formalização. O se-
gundo texto, de autoria de Sandro Pereira Silva e Gladstone Leonel da Silva Junior, 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, após trâmite em 
julgado, de propriedades onde for flagrada a utilização de trabalho escravo. Trata-se de uma 
medida que procura contribuir para a erradicação de uma prática extrema de desrespeito 
aos direitos humanos e sociais básicos, mas que também ilustra a dificuldade em garantir o 
cumprimento das normas trabalhistas em geral.

Espera-se, com esta nova seção, estimular o debate acerca das políticas governamentais 
voltadas para o mundo do trabalho, complementando as contribuições já trazidas pela seção 
Economia Solidária e Políticas Públicas, bem como no capítulo de Trabalho e Renda do 
periódico Políticas Sociais: acompanhamento e análise. A importância de integrar a análise 
dos indicadores de mercado de trabalho com a análise das políticas é indiscutível, sobretudo 
diante das incertezas no cenário econômico e dos compromissos assumidos pelo Brasil na 
Agenda Nacional do Trabalho Decente (ANTD).
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