
NOTAS
PARA ENTENDER OS INDICES DE DESEMPREGO

Nos primeiros dias deste mês a Fundação IBGE divulgou os índi-
ces de desemprego apurados no mês de junho passado: 6,9% na média
das seis regiões metropolitanas pesquisadas e 7,7% para Belo Horizonte.
São índices ligeiramente inferiores aos de maio e bem abaixo de outros
já verificados em meses anteriores ao agravamento da crise. São resulta-
dos que, aparentemente, contrariam a observação empírica do cidadão
comum.

Mas antes de qualquer opinião definitiva sobre a qualidade dos
índices é necessário conhecê-los bem, inclusive para poder utilizá-los
corretamente. Do contrário, não seria difícil se chegar a dois tipos de
conclusão apressada: a) os índices são falsos ou, b) o desemprego está
diminuindo.

Tudo se esclarece com o exame dos fundamentos metodológicos
que orientam a apuração desses índices. Se são os melhores é outra
questão. O que importa aqui é conhecê-los.

Os índices de desemprego do IBGE dizem respeito ao desempre-

go aberto, isto é, às pessoas com mais de 15 anos que, não estando tra-
balhando (com vínculo empregatício ou não), estão ativamente pro-
curando emprego na semana que antecede à pesquisa.

Por este método, ficam de fora do cálculo uma série de casos que,
sob outros critérios, teriam de ser computados. Por exemplo: aquelas
pessoas que já desistiram de procurar emprego de forma ativa e se aco-
modaram (ou, às vezes, nem têm condições financeiras para se locomo-
ver em busca de emprego). Estes são, tecnicamente, chamados desalen-

tados e não entram nas contas do IBGE.
Ë possível que o contingente dos desalentados cresça mais exata-

mente nos meses dos segundo e terceiro trimestres do ano: seriam parce-
las das novas gerações que no início do ano se lançaram, em vão, no
mercado de trabalho e os trabalhadores que foram demitidos após as
atividades do fim de ano que gradativamente iriam desanimando da bus-
ca de empregos. Isto explicaria em parte a queda dos índices do IBGE
nestes meses. Outro caso que os números do IBGE não consideram: um
metalúrgico especializado demitido, que, para não deixar a família à
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míngua, vende tempero de porta em porta ou ajuda um amigo que tra-
balha em construções recebendo algum pagamento. Ou um engenheiro
que vende artesanato na praça, etc., etc.. Como no Brasil não há seguro
desemprego, é quase inevitável que a maioria dos demitidos acabe recor-
rendo a algum expediente desse tipo, deixando de ser, oficialmente, de-
sempregados.

Tudo isto se reflete nas estatísticas do IBGE. É uma questão de
metodologia, não necessariamente de manipulação. O DEESE - Depar-
tamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos - rea-
lizou uma pesquisa de desemprego em abril/maio de 1981 encontrando
um percentual de 12,8% em São Paulo. (7)

Este percentual foi obtido, evidentemente, dentro de seus crité-
rios. Mas depois o DIEESE como teste adaptou os mesmos dados à me-
todologia do IBGE, tendo encontrado 7,7%, quantia muito próxima à
divulgada por esta instituição.

O próprio IBGE já promoveu mudanças metodológicas em sua
pesquisa. Por volta de abril de 1981 houve uma queda brusca em seus
índices de desemprego, o que pode ser facilmente explicado pela
adoção de critérios mais rígidos na definição de desempregado. Poste-
riormente o IBGE, visando complementar as suas estatísticas, passou a
pesquisar também dados sobre o sub-emprego e o "biscateiro" (traba-
lhador por conta própria) sem remuneração. São dados que, se não su-
prem inteiramente as lacunas deixadas pelos índices de desemprego
aberto, servem como elementos suplementar-es de análise.

Quando da pesquisa do DIEESE, encontrou-se um percentual
de 18,4% de sub-empregados em São Paulo, pouco mais do dobro (9%)
do dado fornecido pelo IBGE: provavelmente também aqui as diferen-
ças metodológicas devem ser acentuadas.

De qualquer forma fica claro que o contingente de sub-emprega-
dos é maior ainda que o de desempregados. As duas categorias juntas
perfazem, segundo o DIEESE, quase um terço da força de trabalho.

Portanto, mais do que se entender os próprios índices, é exata-
mente esta realidade social que importa analisar. Os índices e as suas
metodologias são apenas o instrumento dessa análise de fundo.
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