
APRESENTAÇÃO

Os dados divulgados pela Pesquisa Mensal de Emprego (PME), do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), referentes ao mês de setembro, mostram que os indicadores 
do mercado de trabalho metropolitano vêm acompanhando a desaceleração do crescimento 
da economia no terceiro trimestre. Salvo a taxa de informalidade, os demais indicadores 
analisados apontam para uma possível perda de dinamismo do mercado de trabalho brasileiro 
no terceiro trimestre de 2011. O total de ocupados e a taxa de desemprego não registraram 
quedas, mas uma evolução aquém do que vinham apresentando. Já o rendimento médio e 
a massa salarial registram queda no último mês analisado. 

A primeira nota técnica, escrita por Paulo A. Meyer M. Nascimento, busca contribuir 
para o debate acerca do “apagão” de mão de obra qualificada no Brasil, mostrando um olhar 
sobre os dados de emprego tanto em uma perspectiva de curto quanto de longo prazo através 
de dados mensais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego (MTE), com foco na indústria (extrativa e transformação) 
e na construção civil.

A segunda nota técnica, redigida por Magda Barros Biavaschi e Alisson Droppa, am-
bos da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), aborda o processo de regulação 
relativo à quebra da relação entre empregado e empregador com a inserção de terceiros no 
processo. Faz uma análise da responsabilidade do Enunciado no 256 e da Súmula no 331 do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) na terceirização e suas consequências.

Na terceira nota técnica, o autor Jonas Tomazi Bicev utiliza-se de dados do Relatório Anual 
de Informações Sociais (Rais)/MTE para investigar, através da trajetória ocupacional traçada via 
“empresas de seleção, agenciamento e locação de mão de obra”, o que se pode esperar de um 
emprego intermediado. Em termos mais específicos, investiga quão duradoura é a condição do 
trabalhador intermediado e a capacidade desse indivíduo de permanecer no mercado formal.

A quarta e última nota técnica, escrita por Pedro Herculano Guimarães Ferreira de Souza 
e Rafael Guerreiro Osorio, utiliza dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD)/IBGE para avaliar a distribuição nacional de renda nas regiões metropolitanas 
(RMs) em comparação com o resto do território no período 1981-2009.

A seção Economia Solidária e Políticas Públicas traz quatro textos cujo objetivo é discutir 
o tema Comercialização e acesso a mercados na economia solidária.  Abrindo a seção, Harol-
do Mendonça apresenta alguns elementos para caracterizar o estado atual da política pública 
voltada à promoção do comércio justo e solidário no Brasil. No segundo texto, na perspectiva 
de compreensão do mercado como uma construção social, Christiane Girard Ferreira Nunes e 
Pedro Henrique Isaac Silva propõem uma abordagem sociológica do comércio justo e solidário, 
a partir da Nova Sociologia Econômica (NSE), aprofundando o debate conceitual. O tercei-
ro texto, de Henrique T. Novaes e Édi A. Benini, alerta para o fato de que a troca mercantil 
permanece (e tem se aprofundado) como uma das mediações estruturantes do atual tipo de 
sociabilidade, subordinada à lógica do capital, havendo poucos sinais de um cooperativismo 
e associativismo capazes de superar o trabalho alienado. Por fim, o texto de Marcio Gomes 
da Silva e Sandro Pereira Silva traz uma análise precisa da relação entre os mercados insti-
tucionais e os empreendimentos de economia solidária, em especial no meio rural.
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