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É sempre uma alegria para uma instituição como o Intituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) poder comemorar o quinquagésimo número de uma publicação sua, pelo que re-
presenta em termos de continuidade de esforços e consolidação dos seus produtos institu-
cionais. O periódico Mercado de Trabalho: conjuntura e análise é hoje uma das publicações 
mais longevas do Ipea, e fornece insumos para os estudiosos do tema, para os gestores de 
políticas federais e para a sociedade em geral.

É ainda mais gratificante celebrar este momento quando é possível observar, após 16 
anos de acompanhamento dos dados sobre o mercado de trabalho brasileiro, uma importante 
melhoria das condições de emprego e remuneração. Ainda que exista um longo caminho 
a percorrer no que diz respeito à garantia de acesso pleno e equitativo a oportunidades de 
trabalho remunerado para a população brasileira, é necessário reconhecer que a redução da 
taxa de desemprego a níveis historicamente baixos e a elevação dos rendimentos reais são 
sinais de mudanças expressivas ocorridas no nosso país nos últimos anos. O fortalecimento 
do mercado interno decorrente dessa expansão da massa dos rendimentos do trabalho tem 
sido o elemento-chave para o crescimento brasileiro em meio à crise econômica internacional 
que vem se agravando desde 2007. O acompanhamento periódico dos indicadores e a análise 
aprofundada dos fatores que condicionam sua evolução é, portanto, uma contribuição ines-
timável para a construção de medidas de política econômica e de política social adequadas 
ao momento conturbado em que vivemos.

Esta edição ainda presta uma homenagem ao idealizador deste periódico, o professor 
André Urani, falecido durante a elaboração deste número. Além disso, e como sinal do pro-
cesso simultâneo de renovação e continuidade do periódico, a partir deste número o mesmo 
contará com novo editor: Carlos Henrique Corseuil, que já faz parte do corpo editorial há 
quase cinco anos. O novo editor sucederá a Lauro Ramos, que exerceu a função com grande 
competência durante a maior parte da existência do periódico.

Caberá a Carlos Henrique Corseuil, juntamente com o restante da equipe de técnicos 
e assistentes de pesquisa, enfrentar o desafio de continuar a identificar as tendências sempre 
mutantes da conjuntura econômica e seus desdobramentos para o mundo do trabalho, que 
será tanto mais complexo tendo em vista a perspectiva da entrada em operação no futuro 
próximo do novo Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares (SIPD) do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) – o qual fornecerá a maior parte dos dados aqui apresen-
tados, agora com cobertura nacional e não apenas das principais regiões metropolitanas. 
Certamente isso exigirá um esforço maior de análise da equipe do periódico Mercado de 
Trabalho: conjuntura e análise, assim como promete gerar resultados também novos e cada 
vez mais interessantes, que permitam desvelar aspectos ainda pouco estudados do mundo 
do trabalho.

Boa leitura!
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