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O QUE É LATWORK?
O projeto LATWORK é uma
iniciativa da Comunidade
Europeia (Erasmus+, Linha
K2) cujo objetivo é

desenvolver, fortalecer e
consolidar capacidades de
pesquisa de nove centros
latino-americanos que se
dedicam ao estudo da
informalidade laboral.
Inicialmente, participam do
projeto três Instituições de
Educação Superior de cada
um dos seguintes países:
Chile, da Argentina e do
Brasil, sendo o Cesit/Unicamp
um destes nove membros.

Foto: participantes do Kick off Meeting que ocorreu na Universidade de Viña del Mar,
Chile, em março de 2019.
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Apresentação de artigo de
pesquisadores do Cesit em
workshop na Universidade de York,
Toronto.
No último mês de maio de 2019, o pesquisador do Cesit,
Marcelo Manzano, participou do workshop “Informal

Work, Politics, and Policies” onde apresentou as
principais conclusões de artigo “Labor informality in
Brazil: a phenomenon more complex and more
generalized”, escrito em coautoria com os pesquisadores
Ludmila Abílio e José Dari Krein. Na oportunidade, o

Contexto do LATWORK
Considerando o período de crescimento
econômico e diminuição do desemprego,
entre 2004 e 2014, o interesse político e
acadêmico sobre os aspectos laborais da
América Latina centrou-se nas condições de
trabalho, em particular nos avanços para
reduzir os índices de informalidade.
De fato, 130 milhões de pessoas na América
Latina permanecem no mercado informal de

pesquisador também realizou palestra intitulada: “The

experience of labor formalization in Brazil in the 2000s:
evolution, reasons and contradictory movements”
destinada aos alunos, pesquisadores e professores do

trabalho. Além disso, esse quadro foi ainda
mais agravado com o recente aumento do
desemprego na região, que alcançou 8,1%
em 2016.

“Centre for Research on Latin America and the
Caribbean (CERLAC)” e do “Global Labour Research

Segundo a Recomendação 204, do capítulo

Centre (GLRC), ambos da Universidade de York,

VIII

Toronto.
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Internacional

extensão do trabalho e

Grupo Focal faz levantamento de
necessidades para pesquisas
sobre informalidade.

da

do

economia

informal. Para tanto, é crucial analisar e
avaliar as políticas e os instrumentos
disponíveis capazes de promover a transição

Dando continuidade às atividades previstas no projeto
LATWORK, no dia 30 de julho de 2019 foi realizado no

da informalidade para a formalidade no
âmbito laboral e da economia.

Cesit um Grupo Focal, do qual participaram alunos,
pesquisadores e professores que atuam no campo da
economia do trabalho. A partir de uma avaliação a
respeito do contexto que cerca as pesquisas sobre a
informalidade

laboral,

foram

destacadas

as

necessidades que devem ser atendidas pelos centros
de pesquisa que se dedicam ao tema. Um catálogo com
as

principais

recomendações

foi

elaborado

e

encaminhado à coordenação geral do projeto.

Nos siga no portal do projeto

Foto: Grupo Focal, Cesit, Julho de 2019.
O LATWORK é um projeto co-financiado pela Comissão Europeia através do Programa Erasmus +,
sob o número do contrato 598651-EPP-1-2018-1-CL-EPPKA2-CBHE-JP. O apoio da Comissão Europeia
à produção desta publicação não inclui o endosso de seu conteúdo, cuja responsabilidade integral é
dos seus autores e, portanto, a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito
das informações nela contidas.
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