
APRESENTAÇÃO

Este número 62 do boletim Mercado de Trabalho: conjuntura e análise busca apresentar 
um panorama do funcionamento do mercado de trabalho brasileiro no ano de 2016, 
comentando a evolução dos seus principais indicadores. Nossa principal fonte de informação 
é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Complementarmente, serão utilizadas as 
informações da pesquisa do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) 
do Ministério do Trabalho (MTb). 

O cenário de queda no nível de atividade no ano de 2016 ditou o tom do 
comportamento do mercado de trabalho, que registrou uma piora sensível nos indicadores 
de ocupação e desemprego. Já a informalidade e o rendimento do trabalho apontam 
uma evolução um pouco menos preocupante, sinalizando que o processo de deterioração 
desses indicadores estaria perdendo fôlego. Vale dizer que os primeiros meses de 2017 
traz um cenário mais alentador para a conjuntura macroeconômica, que tem encorajado 
os analistas a projetarem para esse ano o fim do quadro recessivo no nível de atividade e 
inflação em queda. Se confirmados esses prognósticos, é possível termos uma recuperação 
também no mercado de trabalho ainda em 2017.

 Além do texto de análise e do anexo estatístico, que traz recortes mais detalhados das 
informações que fundamentam a análise, integram também este número as tradicionais 
seções Notas técnicas, Política em foco e Economia solidária e políticas públicas. 

A seção Notas técnicas é composta por três notas. A primeira, de autoria de Ana 
Luiza Neves de Holanda Barbosa e Joana Simões de Melo Costa, mostra como a oferta 
de creches atua na inserção das mulheres com filhos no mercado de trabalho brasileiro ao 
longo do tempo. Os resultados desse trabalho trazem indícios de que uma oferta adequada 
de creches pode diminuir a diferença entre homens e mulheres no que diz respeito ao 
tempo de participação no mercado de trabalho. A segunda, que tem por título Nota 
sobre as perdas decorrentes das aposentadorias precoces no Brasil, está conectada aos aspectos 
da proposta de reforma da Previdência, que são ligados ao mercado de trabalho. Nessa 
nota, Bruno Ottoni e Fernando Holanda Barbosa Filho estimam como a aposentadoria 
precoce por tempo de contribuição hoje vigente implica efeitos no mercado de trabalho 
que acarretam perdas para a nossa economia. Por fim, a última nota, de autoria de 
Carlos Antonio Costa Ribeiro, intitulada Tendências da desigualdade de oportunidades no 
Brasil: mobilidade social e estratificação educacional, analisa dados recém-disponibilizados 
de um suplemento da Pnad de 2014 para tecer considerações sobre a desigualdade de 
oportunidade no Brasil. O trabalho indica que houve diminuição das desigualdades de 
oportunidades no Brasil ao longo das últimas décadas. 
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A seção Política em foco também traz três textos com considerações a respeito de 
como a proposta de reforma da Previdência, tal como encaminhada pela Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016,1 pode afetar o mercado de trabalho. 
O primeiro, intitulado Diferenças na legislação à aposentadoria entre homens e mulheres: 
breve histórico, é de autoria de Ana Amélia Camarano e enfoca as consequências para as 
mulheres da introdução de um tempo maior de contribuição. A autora defende que esse 
aumento seja feito de forma suavizada no tempo. No segundo, intitulado Reforma da 
Previdência e mercado de trabalho, Rogério Nagamine Costanzi prioriza, na sua análise 
sobre a proposta, a questão de se exigir idade mínima também na aposentadoria por 
tempo de contribuição. O autor procura fundamentar sua posição de que há um exagero 
nas preocupações manifestadas no debate que apontariam para um trabalhador de mais 
baixa qualificação como um grupo que seria penalizado com o aspecto por ele analisado. 
Por fim, no último texto, que tem por título Reforma da Previdência, agricultura familiar 
e os riscos de desproteção social, Alexandre Arbex e Marcelo Galiza analisam como as 
mudanças nas regras da Previdência podem afetar o trabalhador  rural. Nesse  texto, 
os autores procuram mostrar que não houve uma convergência das condições de trabalho 
no rural e no urbano que poderia justificar exigências iguais para aposentadoria e o fim 
da condição de “segurado especial” no meio rural. 

A seção Economia solidária e políticas públicas traz quatro textos que abordam 
diferentes temáticas relacionadas ao universo da economia solidária no Brasil. O primeiro 
é de autoria de Ricardo de Sampaio Dagnino e Igor Cavallini Johansen e tem por título 
Os catadores no Brasil: características demográficas e socioeconômicas dos coletores de material 
reciclável, classificadores de resíduos e varredores a partir do Censo Demográfico de 2010. Nele 
os pesquisadores realizaram uma atualização de uma publicação anterior com relação a 
informações sobre a população de catadores de material reciclável no Brasil. O segundo, 
com o título A experiência da Rede Brasileira de Comercialização Solidária (Rede ComSol), 
foi escrito por Anderson Barcellos dos Santos e Rizoneide Souza Amorim. Os autores 
desenvolveram um relato descritivo da atuação desempenhada pelo Instituto Marista de 
Solidariedade (IMS) no apoio e na assessoria a grupos coletivos e empreendimentos de 
economia solidária em todo o território nacional. O terceiro, intitulado Da 3a Conferência 
ao Plano Nacional de Economia Solidária: balanço geral do processo e perspectivas futuras, 
é de autoria de Sandro Pereira Silva e Regilane Fernandes da Silva. Os autores valem-se  
da observação participante e de uma série de documentos elaborados ao longo do 
processo de realização da 3a Conferência Nacional de Economia Solidária (Conaes) para 
realizarem uma descrição da trajetória de construção participativa das prioridades de 
políticas públicas no campo da economia solidária para a agenda governamental. Por fim, 
o quarto texto é de autoria de Viviani R. Anze e tem como título Políticas de fomento à 
economia solidária no estado de São Paulo no período recente (2011-2016): simulação de 
possíveis paybacks para o investimento público e considerações para a expansão do fluxo de 
benefícios associados. Nele a autora relata descritivamente ações de economia solidária 
desempenhadas no estado de São Paulo no período de 2011 a 2016, cuja execução ficou 
a cargo da Superintendência Regional do MTb. 

1. Disponível em: <https://goo.gl/T78S0d>. 


