
APRESENTAÇÃO

Este número 55 do Boletim Mercado de Trabalho: conjuntura e análise apresenta um panorama 
do funcionamento do mercado de trabalho metropolitano no primeiro semestre de 2013 e 
comenta 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 situam-se em patamares favoráveis quando comparados com os dos 
últimos anos. No entanto, na maior parte dos indicadores – notadamente no desemprego, 
na ocupação e no rendimento –, a dinâmica, no primeiro semestre de 2013, não aponta 
mais uma tendência de melhora tal como vigente nos últimos anos.

Os dados da PME para julho de 2013, recém-divulgados pelo IBGE, deixam dúvidas 
quanto à continuidade dos movimentos comentados acima. A ocupação mostra um primeiro 
indício de recuperação, que se reflete também no desemprego. Já o rendimento continua, 
em julho, o movimento de queda observado no primeiro semestre.

Além do anexo estatístico, que traz recortes mais detalhados das informações que 
fundamentam esta análise, integram também este volume as tradicionais seções de Notas 
Técnicas e de ensaios sobre Economia Solidária, bem como a recém-inaugurada seção 
Política em Foco.

Nesta edição procura-se concentrar todas as contribuições analíticas autoradas em torno 
do tema trabalho para a juventude. O lançamento do estatuto da juventude, as mobilizações 
sociais e a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) contribuíram para que o tema juventude, 
de forma mais ampla, voltasse a ocupar uma posição de destaque no debate de políticas 
públicas. A intenção deste volume do BMT é contribuir para esse debate, no que diz respeito 
à dimensão do mercado de trabalho.

A seção de Notas Técnicas é composta por dois textos que investigam a dificuldade 
do jovem de conseguir uma trajetória estável no mercado de trabalho. O primeiro texto, 
de Maurício Reis, analisa a transição dos jovens para seus primeiro empregos, em relação 
à transição de indivíduos desempregados que já haviam trabalhado anteriormente. Seus 
resultados apontam não apenas para uma maior dificuldade de arrumar emprego quando se 
trata do primeiro emprego mas também que as melhores formas de emprego são relativamente 
menos frequentes na transição para o primeiro emprego. O segundo texto – escrito por 
Carlos Henrique Corseuil, Miguel Foguel, Gustavo Gonzaga e Eduardo Pontual Ribeiro – 
concentra a análise no setor formal e mostra que o maior problema do jovem não parece ser 
o de conseguir um emprego formal per se mas sim um emprego formal que não seja sujeito 
a altas taxas de rotatividade. 

A seção de Políticas em Foco traz contribuições de três dos principais atores envolvidos 
nas políticas públicas de trabalho no país, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 
a Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) e a representação brasileira da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). O primeiro texto, de Ana Lobato e Valéria Labrea – ambas 
vinculadas à SNJ – traz uma reflexão sobre a relação da juventude brasileira com o mundo 
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do trabalho, sobretudo no que diz respeito a aspectos ligados à desigualdade social, e sobre 
como as políticas públicas de juventude podem contribuir para a inclusão e a ampliação de 
direitos dos jovens. O segundo texto, de Laís Abramo – diretora do escritório da OIT no 
Brasil – traz uma perspectiva do processo de construção da Agenda Nacional de Trabalho 
Decente para a Juventude, lançada em 2010, e aponta para o desafio de se construir um 
projeto que sirva de instrumento para a implementação das linhas apontadas pela Agenda. 
O terceiro texto, de Josbertini Virginio Clementino – Diretor de políticas de trabalho e 
emprego para juventude do MTE – apresenta as ações, no âmbito desse ministério, para 
disseminar o uso do contrato de aprendizagem, dado o potencial desse tipo de contrato para 
uma melhor inserção do jovem no mercado de trabalho.

A seção Economia Solidária e Políticas Públicas traz três textos. O primeiro texto, escrito 
por Flávio Chedid Henriques e colaboradores apresenta um diagnóstico bem interessante 
das chamadas empresas recuperadas por trabalhadores (ERTs) no Brasil. Esse tipo de 
empreendimento, geralmente formalizado como cooperativa, constitui um dos pilares da 
economia solidária. O segundo, de autoria de Maria Clara B. Fischer, Anny Pereira e Lia 
Tiriba, apresenta uma clara referência às recentes manifestações dos jovens em várias partes 
do país. O texto aborda a temática da juventude a partir da problematização de políticas 
públicas de trabalho, sob a ótica do associativismo. Por fim, o terceiro texto, de Ernesto 
Pereira Galindo e Sandro Pereira Silva, aborda a dimensão rural da economia solidária, a 
partir dos registros administrativos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (PRONAF), considerado uma das principais políticas públicas de desenvolvimento 
rural e apoio à agricultura familiar no Brasil.
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