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PREFÁCIO

Convido os(as) leitores(as) a percorrerem, por meio do livro Impactos da 
Pandemia de Covid-19 no Mercado de Trabalho e na Distribuição de Renda no 
Brasil, os caminhos trilhados no espinhoso e desafiador cipoal que tem sido a 
pandemia de covid-19 e seus efeitos na dinâmica social do país. A coletânea 
sistematiza os esforços dos pesquisadores do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) e de instituições parceiras na análise e proposição de políticas 
públicas visando mitigar os impactos da covid-19 no mercado de trabalho e na 
desigualdade social. Para além do acompanhamento dos indicadores de saúde e 
de difusão do vírus, havia, desde sua origem, a urgência em avaliar os impactos 
da pandemia nos diversos segmentos do mercado laboral e nas condições de 
vida e em elaborar propostas para amortecer esses impactos, principalmente 
em segmentos mais vulneráveis da população.

Os estudos aqui apresentados refletem a atuação do Ipea no desenho de 
ações e programas para mitigar os efeitos das medidas de controle da pandemia 
no mercado de trabalho e nos grupos sociais mais atingidos do país. As análises 
e propostas foram fruto de aprendizagem, com os erros e as correções de rumo 
que caracterizam esse processo, utilizando evidências possíveis à época e desa-
fiando a criatividade dos pesquisadores na busca de estratégias metodológicas 
que esse novo fenômeno vem exigindo. Os textos que compõem esta coletânea 
foram elaborados, no universo temporal de 2020 a 2021, de forma a atender 
necessidades específicas à medida que os desafios se faziam presentes. 

Coube aos colegas Sandro Pereira Silva, Carlos Henrique Corseuil e Joana 
Simões Costa discutir e organizar esse material de forma a apresentar ao(à) 
leitor(a) os caminhos percorridos na jornada de construção do conhecimento 
sobre os efeitos da pandemia na dinâmica social brasileira. Esta coletânea, cons-
tituída por 28 capítulos e dividida em cinco seções, está organizada de forma a 
contemplar as diversas dimensões da pandemia na estrutura ocupacional, nos 
rendimentos e nas condições de vida das populações. Este livro será referência 
para gestores, estudiosos e demais interessados em conhecer os esforços meto-
dológicos para dimensionar, desde o início, os impactos da covid-19 sobre o 
mercado de trabalho, bem como a análise das políticas públicas implementadas 
para minimizar tais impactos.
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Esta coletânea, portanto, cumpre um relevante papel na reconstituição histó-
rica dos impactos da pandemia de covid-19 no mercado de trabalho e na dinâmica 
social nacional, constituindo rico material para o aprimoramento e desenvolvimento 
de políticas públicas. 

Boa leitura!

Lenita Maria Turchi
Técnica de planejamento e pesquisa e ex-diretora da  
Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc)/Ipea




