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OPINIÃO

UM MODELO ALTERNATIVO
DE PRODUÇÃO DE DADOS

O Dieese iniciou, nos anos oitenta, uma pesquisa de emprego e desemprego,
aplicada nas principais capitais do País, adotando uma nova metodologia
na apuração dos dados, que respeita as especificidades da realidade
brasileira e permite comparações com resultados de outros países

"A interpretação do
fenômeno do

desemprego depende
da resposta ao que

se entende por
desemprego, que

metodologia
empregar e como a

sociedade deve gerir
a produção dessas

estatísticas."

N

os últimos meses, governo,
parlamentares, entidades
empresariais e de traba-
lhadores e estudiosos têm

debatido o crescimento das taxas de
desemprego. Nas regiões metropo-
litanas, segundo a Pesquisa de Em-
prego e Desemprego (PED), a taxa
de desemprego total atingiu, em
março último, 15% da População
Economicamente Ativa (PEA) em
São Paulo, 13,5% em Curitiba e Belo
Horizonte, 13,2% em Porto Alegre e
17,2% no Distrito Federal. O núme-
ro de desempregados foi, então, es-

timado em 1.933 mil pessoas no
conjunto desses aglomerados urba-
nos (224 mil na RMBH). Em março
de 1995, quando a PED ainda não
havia sido implantada nos 20 muni-
cípios da Grande BH, os desempre-
gados somavam 1.439 mil nas de-

mais áreas metropolitanas citadas.
Com freqüência, discutem-se as

razões que levam à ampliação do
contingente de desempregados ou
da proporção de indivíduos em situ-
ação de desemprego, em relação ao
total de pessoas economicamente
ativas (a taxa de desemprego total).
Os diagnósticos, em geral, diver-
gem em função da maior ou menor
importância que se confere à
retração do nível de atividade eco-
nômica (e aos efeitos das políticas
fiscal, monetária e cambial sobre a
mesma) e aos impactos da difusão

das inovações organi-
zacionais e tecnológicas nas
empresas (que também são
condicionadas pelas políticas
públicas, como as de comér-

iecio exterior e industrial). A
te	modernização produtiva,

como se sabe, eleva a produ-
tividade do trabalho, poden-
do ter efeitos líquidos negati-
vos sobre o nível de emprego.

Todavia, a interpretação do fenô-
meno do desemprego depende da res-
posta a algumas questões: o que se
entende por desemprego, que
metodologia empregar para mensurá-
lo e como a sociedade deve gerir a
produção dessas estatísticas.
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No início dos anos 80, o Depar-
tamento Intersindical de Estatís-
tica e Estudos Socioeconômicos
(Dieese) tomou para si essas inda-
gações, quando realizou a Pesqui-
sa de Padrão de Vida e Emprego
na Região Metropolitana de São
Paulo (PPVE/RMSP— 1981/1983).
Desde então, ocupa-se do tema,
motivado tanto pela insuficiência
das estatísticas oficiais ( ' ) , quando
pela necessidade de consolidar um
modelo alternativo de produção de
dados socioeconômicos envolven-
do as instituições públicas e as
entidades da sociedade civil.

Essa iniciativa deu origem, a
partir de um convênio com a Fun-
dação Sistema Estadual de Análi-
se de Dados (Seade), do governo de
São Paulo, à Pesquisa de Emprego
e Desemprego (PED), cuja primei-
ra divulgação mensal de resulta-
dos para a RMSP remonta a de-
zembro de 1984. Posteriormente,
a PED foi implantada em outras
regiões metropolitanas, através de
convênios entre o Dieese e a Fun-
dação Seade, governos estaduais e
instituições locais de produção de
estatísticas (2)

As pesquisas domiciliares, mui-
tas vezes, classificam os indivídu-
os como empregados ou desempre-
gados a partir de situações
excludentes. No primeiro caso, ocu-
pado (ou empregado) é quem
trabalhou durante os dias que pre-
cedem a visita do entrevistador,
não tendo procurado trabalho no
mesmo período. No segundo caso,
desempregado é quem não traba-
lhou, mas procurou trabalho. Um
terceiro grupo é formado pelos ina-
tivos, pessoas que nem trabalha-
ram nem procuraram trabalho,
pelo contrário, dedicaram-se a ou-
tras atividades (estudo, afazeres

domésticos, etc.). Essa tipologia
pressupõe, por um lado, que cada
um dos três grupos (ocupados, de-
sempregados e inativos) seja bas-
tante homogêneo. Os ocupados te-
riam, na sua maioria trabalho, re-
gular caracterizado, por exemplo,
por carga horária semanal seme-
lhante e nível estável de rendi-
mentos. Os desempregados usu-
fruiriam de garantias sociais (am-
plo acesso ao seguro-desemprego e
a programas de treinamento e
recolocação profissional) que lhes
permitiriam buscar um trabalho
regular, sem a necessidade de lan-
çar mão de qualquer atividade para
sobreviver. Os inativos forma-
riam uma proporção estável da
população em idade ativa (idade apta
para o trabalho). Por outro lado, não
seriam usuais posições intermediá-
rias entre a ocupação e o desempre-
go, o desemprego e a inatividade, ou
entre a inatividade e a ocupação
como definidas acima.

No Brasil, as situações de tra-
balho são extremamente heterogê-
neas e compreendem, para citar
apenas casos extremos, do assala-
riado contratado pelo setor priva-
do com carteira de trabalho assi-
nada, direitos sociais, jornada le-
gal e rendimentos estáveis, até o
indivíduo que trabalha por conta
própria, tem baixo grau de capita-
lização, volume de trabalho e gan-
hos muito variáveis e pouco previ-
síveis. Há casos de pessoas que
trabalham apenas eventualmente
e outras que, pressionadas pela
subsistência, sujeitam-se a qual-
quer atividade, por mais precária
e irregular que seja, enquanto pro-
curam trabalho. Ademais, a pro-
cura de trabalho não se manifesta
exclusivamente através de provi-
dências efetivas tomadas no pe-
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ríodo mais recente (últimos sete
dias, últimos 30 dias); mas tam-
bém pela disponibilidade e pela
necessidade de trabalhar, ainda
que as medidas concretas tenham
sido tomadas há mais tempo (nos
últimos 12 meses, por exemplo).

Reconhecendo a complexidade
do mercado de trabalho urbano, a
Pesquisa de Emprego e Desem-
prego (PED) investiga o desem-
prego aberto (pessoas que procu-
raram trabalho e não trabalha-
ram), mas também o desemprego
oculto pelo trabalho precário (a
realização de um "bico" mascarou
a procura de trabalho) e o desem-
prego oculto pelo desalento (de-
sempregados que não pressiona-
ram o mercado de trabalho recen-
temente, porque foram desen-
corajados pelas dificuldades em ob-
ter um posto de trabalho ou por
problemas temporários, como do-
ença ou falta de dinheiro). Já en-
tre os inativos, diferenciam-se
aqueles que se dedicam, em tempo
integral, a outras atividades (es-
tudo, tarefas domésticas, etc.) da-
queles que, de vez em quando, fa-
zem um trabalho remunerado em
dinheiro ou não remunerado (aju-
da em negócio de parentes ou em
troca de benefícios) - inativos com
trabalho excepcional.

Finalmente, a PED também pro-
curou incorporar a experiência de
outros países que desenvolvem
pesquisas sobre o mercado de tra-
balho. Investigam-se as situações
de trabalho e a procura de traba-
lho em períodos semelhantes ou
recomendados pela Organização
Interna-cional do Trabalho (OIT)
e adotados em todo o mundo 14).0

gradiente de situações ocupa-
cionais detalhadamente descritas
pela PED (do desemprego aberto

ao inativo com "bico", passando pelo
desemprego oculto) e o universo
pesquisado (indivíduos maiores de
dez anos, já que o trabalho infantil
é muito freqüente), ao mesmo tem-
po em que respeita as especi-
ficidades da realidade brasileira,
permite comparações com resulta-
dos de países que não empregam
conceitos estritamente idênticos,
pois os dados coletados pela pes-
quisa podem ser processados se-
gundo metodologias alternativas.

Notas
(1)A Fundação IBGE, aplicando critérios

mais restritos que os da PED (por
exemplo, em desemprego aberto está
quem se encontrava desocupado e pro-
curou trabalho nos últimos sete dias),
apurou uma taxa de desemprego de
5,5% na RMSP em março de 1983, quan-
do a taxa calculada pela PED foi de
17,4%. Em março último, a FIBGE in-
dicava uma taxa de 5,7% para o con-
junto de seis regiões metropolitanas.

(2) Atualmente a Fundação Seade e o
Dieese mantêm convênios com: FEE-
FGTAS-Sine/RS (Porto Alegre),
Ip arde s-Seta-Sine/PR-Copel
(Curitiba), CEI/FJP-Setas-SineIMG
(Belo Horizonte), CodeplanJGDF-Stb/
GDF (Distrito Federal). Devido a pro-
blemas orçamentários, a PED foi in-
terrompida em Salvador, Belém e Re-
cife.

(3) O termo emprego, via de regra, desig-
na um emprego assalariado. Já por
ocupação entende-se qualquer forma
de contratação de um trabalho ou ser-
viço.

(4) Austrália, Canadá, Estados Unidos,
Bélgica, Dinamarca, França,
Luxemburgo, Alemanha, Grécia, Ir-
landa, Holanda, Portugal, Espanha e
Reino Unido adotam critério' enie-
lhantes.
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