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Apresentação

O DIEESE vem se dedicando, também a
desenvolver uma política de atenção especial às
ações unitárias das centrais sindicais. Uma das
negociações nacionais com esse perfil foi a Mesa
Nacional Tripartite para a Melhoria das Condições
de Trabalho na Indústria da Construção Civil,
instalada em 2011 e que, em 1º de março de 2012,
lançou o Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as
Condições de Trabalho na Indústria da Construção.
Outra atividade unitária na qual o DIEESE teve
importante atuação foi na I Conferência Nacional de
Emprego e Trabalho Decente (I CNETD), realizada em
agosto de 2012, que se propôs a promover amplo
debate em todo o país envolvendo a temática das
políticas públicas de trabalho, emprego e proteção
social. No campo das relações institucionais, o
DIEESE marcou presença na Conferência das Nações
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20),
no Rio de Janeiro em junho de 2012.
Uma importante produção que envolveu toda a
equipe do DIEESE entre 2011 e 2012, foi a elaboração
da pesquisa que resultou na edição do livro A Situação
do Trabalho no Brasil, na Primeira Década dos Anos 2000,
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Os dados de 2012 mostram, mais uma vez, a
preocupação do DIEESE e do movimento sindical
com a preparação para obter melhores resultados
nas negociações salariais e no debate das principais
questões que interessam aos trabalhadores
brasileiros. Um dos instrumentos dessa preparação
é a Jornada Nacional de Debates – organizada
em conjunto com as centrais sindicais - que trata
de temas relacionados à negociação coletiva dos
trabalhadores com carteira de trabalho assinada,
e que percorre todas as capitais do país. Em 2012,
foi realizada a VII Jornada Nacional de Debates,
no período de 27 de março a 13 de abril, tendo
como tema central “Negociação Coletiva em 2012 e
Rotatividade”. A jornada ocorreu nas 27 capitais do
país e em Petrópolis/RJ, contou com 977 participantes
e teve a etapa de São Paulo transmitida ao vivo, pela
internet. A realização, desde 2009, das jornadas de
debate, foi importante para que, em 29 de maio de
2012, o DIEESE instalasse o 18º Escritório Regional,
em Mato Grosso do Sul.

Para tratar das questões específicas dos
trabalhadores do setor público, começou a ser
formatada, em 2011, a jornada exclusiva para as
entidades do setor com o tema: “Finanças Públicas:
desafios e perspectivas para o setor público”,
realizada em 16 capitais, em 2012, e que reuniu um
público total de 687 participantes.

DIEESE

Desde a década de 1990, o DIEESE tem produzido
uma publicação destinada a prestar contas ao
movimento sindical, aos parceiros e à sociedade civil
sobre as principais atividades, análises e estudos
desenvolvidos ao longo de um ano, com a finalidade
de por em prática o planejamento estabelecido em
conjunto com sua direção sindical. Com este relatório
– composto por este livreto e pelo CD-Rom que o
acompanha – mais uma vez esse propósito está
sendo cumprido.
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Apresentação
que analisa o desempenho social, econômico e
sindical do país entre 1999 e 2009. O livro atualiza a
publicação A Situação do Trabalho no Brasil, lançada em
2002, e que tratava do anos 1990.

DIEESE

Relatório Sintético de Atividades 2012

Ao longo do ano passado, o DIEESE manteve
o funcionamento regular das tarefas referente à
assessoria sindical sob a coordenação da área de
Relações Sindicais, por meio do trabalho técnico,
das subseções (56) e das redes setoriais. Em 2012,
seis redes atuaram de forma estruturada: Bancários,
Comerciários, Construção Civil, Eletricitários,
Metalúrgicos e Servidores Públicos.
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Também a área de Pesquisas continuou a
desenvolver as pesquisas estruturantes: ICVDIEESE, Cesta Básica Nacional, Salário Mínimo
Necessário, Cesta Procon e PED. A execução de
pesquisas sindicais teve continuidade assim como
a realização de estudos com base no Sistema de
Acompanhamento de Informações Sindicais, um
banco de dados que permite análises sobre o
comportamento das negociações coletivas, dos
pisos salariais e da ação sindical por meio de greves,
traduzidas em Balanços publicados na série Estudos e
Pesquisas.
A elaboração e a realização de pesquisas e
projetos está no âmbito da área de Estudos e
Desenvolvimento, que reúne dois setores básicos:
os Observatórios do Trabalho – que atuam na análise
e elaboração de propostas no campo das políticas
públicas de emprego, trabalho e renda – e o NPI

– que produz e analisa indicadores dos diferentes
temas relacionados ao universo do trabalho e dos
trabalhadores e que, com sua produção, fornece
subsídio a diferentes setores, análises e estudos
realizados pelo Departamento.
O principal destaque na coordenação de
Educação foi o início das atividades da Escola
DIEESE de Ciências do Trabalho, concretizada no
segundo semestre, com uma turma de 42 alunos,
boa parte deles, sindicalistas. Um novo processo
seletivo foi organizado também ao longo do segundo
semestre, com vistas a uma nova turma para
2013. Outras atividades estão ainda no âmbito da
Educação, como o PCDA que teve mais uma turma
formada no tema Trabalho e Desenvolvimento, além
da responsabilidade por cursos, oficinas, seminários
de formação de sindicalistas em temas e questões do
mundo do trabalho.
A área de Comunicação do DIEESE – que atua
vinculada diretamente à direção técnica – tem como
tarefa tornar pública a produção da entidade. Para
tanto, cabe a ela realizar a intermediação junto a
sociedade civil estabelecendo a ponte entre a equipe
do departamento e os veículos de comunicação, por
meio da elaboração de diferentes tipos de publicação
para divulgar os estudos produzidos. O sítio do
Departamento (www.dieese.org.br) é, atualmente, uma
das mais importantes formas de divulgação, uma vez
que toda a produção técnica é nele disponibilizada e
pode ser acessada livremente. A área é responsável,
ainda, pela produção do informativo eletrônico

Apresentação

Com este relatório, as direções sindical e técnica
reafirmam o compromisso com a transparência e
apresentam essa consolidação que busca traduzir
para o movimento sindical como o DIEESE vem
desempenhando o papel para o qual foi criado:
desenvolver atividades de pesquisa, assessoria e
educação relacionados ao mundo do trabalho e que
se ajustam aos desafios que a realidade coloca para
a organização dos trabalhadores brasileiros.
O CD-Rom que acompanha essa publicação
aprofunda e detalha as informações aqui resumidas
e que estão disponíveis no sítio do DIEESE.
A Diretoria
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Para potencializar a realização de atividades
de pesquisa, formação e divulgação da produção
técnica, o DIEESE mantém cooperação técnica
e parcerias com a academia, diferentes esferas
do poder público do país, bem como instituições
internacionais. Além disso, tem relevância –
no âmbito das relações e da representação
institucionais - a participação em eventos
promovidos por diferentes entidades, instituições

e parceiros, bem como a presença em fóruns de
debates de temas relevantes para o movimento
sindical.

DIEESE

DIEESEcomunic@ distribuído para os sócios,
parceiros e contatos. Para concretizar a articulação
e integração da equipe, tornar a produção técnica
acessível e viabilizar a administração financeira é
imprescindível o trabalho da área de tecnologia da
informação que, ao longo de 2012, teve como tarefa
fundamental, o desenvolvimento do novo sítio do
DIEESE, lançado agora em 2013.
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Consolidação das atividades
Quadro 1 - Consolidação das atividades do DIEESE em 2012

DIEESE
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Atividades

4

Quantidade

Relações sindicais
Assessoria
Participação em eventos sindicais
Negociação coletiva
520
Reuniões
1.609
Assembleias
158
Outros eventos
266
Atendimento
Movimento sindical
3.014
Sociedade civil
1.272
Instituição governamental
76
Trabalhos técnicos
Estudos setoriais
311
Estudos diversos
457
Estudos e Pesquisas
89
Releases e boletins
514
Tabulações Especiais
144
Educação Sindical
Seminários e cursos
302
Palestras e debates
434
Comunicação
Atendimento à imprensa (inclui entrevistas e coletivas)
1.895
Estudos e Pesquisas (série)
5
Nota Técnica
12
Livro: A situação do trabalho no Brasil
1
Outras publicações (inclui CDs)
13
Outras mídias (Mapas)
33
Série Desempenho dos Bancos
2
Série Pesquisa de Emprego Bancário
3
Série Trabalho e Construção
1
Boletim Trabalho Doméstico
1
Série Dialogar para Formalizar
2
Série Indicadores do Comércio
2
Divulgações eletrônicas para os sócios
36
Boletins Setoriais
9
Divulgações eletrônicas para os sócios
80
Cedoc - Biblioteca
Atendimentos – Biblioteca
2.106
Interno
1.771
Movimento sindical
250
Sociedade civil
85
Instituição governamental
Atendimentos Cedoc
521
Tecnologia da informação
Atendimento via internet
Consultas ao sítio do DIEESE na Internet
682.913*
(número de visitas no ano)
Número de hits ao ano
26,3 (milhões)

Obs.: a) No item publicações, estão considerados apenas os
trabalhos publicados sob responsabilidade da área de
comunicação. Demais produções como boletins e
pesquisas em meio eletrônico ou outros artigos estão
relacionados no capítulo comunicação
b) Em 2011, os estudos salariais elaborados pela equipe
em atendimento ao sócio passaram a ser contados
como atendimento
c) Foi alterado de 30 para 15 min. o tempo de conexão
mínima, considerado como visita. O dado considerado
para conversão de 2009 deve ser 813.000.

Consolidação das atividades
Quadro 2 - Resumo das atividades do DIEESE em 2012
Área
Subseções

Relações sindicais
Negociação coletiva
324
196
Reuniões
830
779
Assembleias
57
101
Outros eventos
575
430
Atendimento
Instituição governamental
53
23
Movimento sindical
2160
854
Sociedade civil
923
349
Trabalhos técnicos
Estudos setoriais
94
217
Estudos diversos
143
233
Educação Sindical
Seminários e cursos
161
141
Palestras e debates
281
153
Pesquisa
Pesquisas temáticas			
Comunicação
109
Atendimento à imprensa (inclui entrevistas e coletivas) 1.786(²)
5		
Estudos e Pesquisas (série)(1)
12		
Nota Técnica (série)(1)
Livro: A situação do trabalho no Brasil
1		
Outras publicações
13		
Outras mídias (Mapas)
33		
Série Desempenho dos Bancos		
2
Série Pesquisa de Emprego Bancário		
3
1		
Série Trabalho e Construção(1)
Série Dialogar para Formalizar
2		
Série Indicadores do Comércio		
2
Divulgações eletrônicas para sócios(1)			
Cedoc - Biblioteca
Atendimento – Biblioteca
Atendimento – Cedoc
Tecnologia da informação
Atendimento via internet			
Consultas ao sítio do DIEESE na InternetNúmero de visitas no ano:
682.913
Número de hits ao ano		
26,3 (milhões)

Total

520
1609
158
1005
76
3014
1272
311
376
302
434

1.895
5
12
1
13
33
2
3
1
2
2
36
2.106
832
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Escritório Nacional e ERs

-

Nota: 1) Apenas a área de Comunicação (EN) foi responsável, em 2008, pela expedição destes estudos, sendo, assim, considerado nesta instância
2) Inclui Atendimentos/entrevistas/coletivas do Sistema PED
Obs.: a) O sinal (–) significa que o Escritório não fez esse tipo de serviço ou não há sistemática de mensuração

DIEESE

Atividades
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Dados financeiros

DIEESE
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Demonstração do resultado dos exercícios findos
Em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Valores em reais)

6

Contas
2012
2011
RECEITAS OPERACIONAIS			
Contribuições Sociais
8.277.604,95
7.623.487,27
Contratos c/Associados e Subseções
13.142.849,72
9.362.202,02
Contratos e Convênios (NE-5)
8.803.928,11
11.231.798,76
Publicações
2.551,83
426,63
Mensalidades - Escola DIEESE (NE-8)
127.050,00
Outras Receitas
13.805,28
52.895,00
30.367.789,89
28.270.809,68
			
DESPESAS OPERACIONAIS			
Pessoal e Encargos (NE-6)
24.003.638,28
21.596.670,58
Serviços Prestados por Terceiros PF
238.863,84
289.942,65
Serviços Prestados por Terceiros PJ
1.656.382,16
1.854.354,17
Despesas com Eventos
1.548.430,89
1.983.872,27
Transportes Terrestres
378.624,70
532.009,79
Serviços Diversos
664.251,96
708.468,81
Despesas com Materiais
303.683,15
269.080,51
Comunicações e Tarifas
663.866,58
567.450,21
Aluguéis
178.216,81
233.398,10
Despesas Tributárias
44.154,68
24.853,99
Depreciação
279.848,90
234.130,45
Devedores Duvidosos
Financeiras Líquidas (NE-7)
60.674,97
(107.820,36)
30.020.636,92
28.186.411,17
RESULTADO OPERACIONAL
347.152,97
84.398,51
Desp./Rec.não operacionais
RESULTADO DO EXERCÍCIO

347.152,97

Obs.: As notas explicativas anexas são partes integrantes das demonstrações contábeis

84.398,51

DIEESE
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Parecer Balanço Patrimonial
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Atividades do DIEESE

DIEESE
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Relações sindicais
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A área de Relações Sindicais abrange todas as
atividades de assessoria direta às entidades filiadas
como atendimento sindical, produção de estudos,
formação, uso da Rede de Apoio à Negociação - RAN,
além do relacionamento sindical. Essas atividades
são realizadas de forma articulada pela equipe técnica
do Departamento.
Para responder às demandas de categorias
vinculadas a importantes segmentos econômicos, o
DIEESE vem se estruturando para dar atendimento,
acompanhar as atividades e realizar estudos
especiais por meio de Redes Setoriais. Em 2012,
seis redes atuaram de forma estruturada: Bancários,
Comerciários, Construção Civil, Eletricitários,
Metalúrgicos e Servidores Públicos, ampliando a
qualidade da produção coletiva e a capacidade de
atendimento às entidades desses setores.
Desde 2008, o DIEESE realiza em conjunto com
as centrais sindicais CGTB, CSP-Conlutas, CTB,
CUT, Força Sindical, NCST e UGT e, a partir de
2012, contando também com o apoio da recémfiliada CSB, as jornadas nacionais de debates sobre
temas relacionados à negociação coletiva em todas
as capitais brasileiras. Em 2012, foi realizada a VII
Jornada Nacional de Debates no período de 27
de março a 13 de abril, tendo como tema central
“Negociação Coletiva em 2012 e Rotatividade”.
A jornada ocorreu nas 27 capitais do país e em
Petrópolis/RJ. Os eventos reuniram um público de 977
participantes e a Jornada de São Paulo, realizada em
27 de março, foi transmitida ao vivo pela internet.
Em 2011, atendendo à solicitação e especificidade
do setor público, já tinham sido realizadas, no
Distrito Federal e em São Paulo, atividades piloto de

uma jornada exclusiva para as entidades do setor com
o tema: “Finanças Públicas: desafios e perspectivas
para o setor público”. A iniciativa foi bem avaliada e,
em 2012, a Jornada foi realizada em outras 16 capitais,
perfazendo um público total de 687 participantes.
1. Assessoria à negociação e às Centrais Sindicais
A assessoria à negociação coletiva é um momento
importante da ação sindical na luta por melhores
salários, emprego e condições de trabalho. Para
prestar a assessoria, a equipe do Departamento realiza
estudos e trabalhos técnicos sobre temas de interesse
dos trabalhadores; assessora negociações coletivas;
dá atendimento pessoal, eletrônico e telefônico a
entidades sindicais sócias, além de participar de
assembleias, congressos, eventos e reuniões das
entidades de trabalhadores.
O DIEESE vem desenvolvendo ainda uma
assessoria especial às Centrais Sindicais que,
em 2012, tratou de quase 50 temas, articulando
as entidades, produzindo subsídios e realizando
diversas atividades. Entre estas ações, destaca-se
a participação do DIEESE junto com as Centrais,
na Mesa Nacional Tripartite para a Melhoria das
Condições de Trabalho na Indústria da Construção
Civil. Também deve ser citada a I Conferência
Nacional de Emprego e Trabalho Decente (I CNETD),
realizada em agosto de 2012, que teve por finalidade a
promoção de um amplo debate no território nacional
envolvendo a temática das políticas públicas de
trabalho, emprego e proteção social.
Outras atividades que mereceram atenção
especial foram: representação das Centrais
Sindicais no Conselho de Relações do Trabalho,
instituído no âmbito do MTE; assessoria à bancada

2. Rede de apoio à negociação coletiva – RAN
Com a experiência adquirida em muitos anos
de assessoria à negociação, o DIEESE mantém

um serviço nacional para atender as entidades
filiadas via internet. Trata-se da Rede de Apoio
à Negociação Coletiva – RAN, um espaço virtual
em que se pode registrar e obter informações
sobre negociações coletivas, efetuar cálculos de
perdas salariais, acessar os bancos de Acordos e
Greves do DIEESE entre outras funcionalidades.
Com isso, pretende-se apoiar o dirigente em
sua atividade sindical, oferecendo subsídios a
partir da conjuntura presente e da memória das
negociações.
A partir das inserções realizadas por dirigentes
sindicais sócios e técnicos do DIEESE sobre os
processos de negociação que acompanham, o
DIEESE produz o Informe RAN que é enviado
regularmente aos sócios. Em 2012 foram
produzidos 02 informes em maio e agosto.
Ao final de 2012, a RAN contava com 712
usuários, sendo 208 da equipe do DIEESE e 504
sindicais de 163 entidades sócias.
3. Relacionamento sindical
Para ampliar a capacidade de relacionamento
do DIEESE com o movimento sindical e demais
setores da sociedade, o Departamento criou a área
de relacionamento que entre outras funções, dá
continuidade à Política Permanente de Filiação,
iniciada em abril de 2008. Nesta ação atuam
técnicos e Direções Sindicais do DIEESE, que,
em 2012, possibilitaram a filiação, de 73 novos
sócios, totalizando 658 sócios ativos em dezembro
de 2012, além de garantir a abertura de 11 novas
subseções, que assim somam 56. A ação da equipe
permitiu, ainda, a instalação do 18º Escritório
Regional, em Mato Grosso do Sul, em 29 de maio.

DIEESE

dos trabalhadores na Coordenação Sistêmica de
Condições e Relações de Trabalho do Plano Brasil
Maior; representação das entidades sindicais nos
Conselhos de Competitividade Setorial do Plano
Brasil; articulação das Centrais em torno da discussão
da ratificação da Convenção 151 e da solicitação pela
instauração de uma Mesa Nacional do Setor Público,
trabalho este que deve avançar em 2013, além de
integrar o Grupo de Apoio Técnico da Comissão
Tripartite de Desoneração da Folha de Pagamentos.
Faz parte, ainda, da assessoria que o DIEESE
presta, dar atendimento às entidades associadas,
à sociedade civil ou parceiros diversos. Em 2012,
foram dados 3.014 atendimentos ao movimento
sindical, 1.272 à sociedade civil e 76 a instituições
governamentais, sobre temas relacionados à
conjuntura e negociação, emprego e renda,
desenvolvimento, políticas públicas, indicadores
macroeconômicos entre outros. Para atender à
demanda sindical, em 2012, o DIEESE realizou 1.513
estudos, participou de 520 mesas de negociação,
assessorando 659 entidades sócias em temas da
pauta dos trabalhadores como salário, produtividade,
PLR, entre outros, além de ter acompanhado os
sindicatos em 1.609 reuniões e participado de 158
assembleias sindicais. Também esteve presente
em 266 eventos sindicais, como comemorações
e solenidades, encontros, congressos, eventos
temáticos e setoriais a convite dos sindicatos. O
DIEESE promoveu, ainda, 302 seminários e cursos e
realizou 434 palestras e debates.
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A realização de pesquisas é fundamental para
a assessoria do DIEESE ao movimento sindical. As
áreas básicas no desenvolvimento dessa atividade
são: as Pesquisas Permanentes, de grande porte,
desenvolvidas ao longo dos anos e que estruturam a
ação do Departamento; Pesquisas Sindicais por meio
das quais são acompanhadas informações sindicais
para o desenvolvimento de estudos especiais em
temas como condições de trabalho, contratação
coletiva, negociações salariais, atuação sindical,
greves, entre outros, além de Pesquisas temáticas,
desenvolvidas por prazo determinado, com temas da
pauta de interesse do movimento sindical. Entre 2011
e 2012, toda a equipe do DIEESE foi envolvida em um
trabalho especial: a pesquisa que resultou na edição
do livro A Situação do Trabalho no Brasil, na Primeira
Década dos Anos 2000, que o desempenho social,
econômico e sindical do país entre 1999 e 2009. O
livro atualiza a publicação A Situação do Trabalho no
Brasil, lançada em 2002, e que tratava do anos 1990.
1. Pesquisas Permanentes
Desde a fundação, o DIEESE desenvolve pesquisas
e elabora indicadores que têm como objetivo atender
a demanda do movimento sindical e permitir a geração
de informações sobre renda, custo de vida, mercado
de trabalho, negociações coletivas e salários, de forma
a contribuir para que os trabalhadores tenham mais
conhecimento e compreensão da realidade. Fazem
parte dessa área o Índice do Custo de Vida (ICV); a
Pesquisa Nacional da Cesta Básica; Salário Mínimo
Necessário; Pesquisa da Cesta Básica DIEESE-Procon,
em São Paulo e a Pesquisa de Emprego e Desemprego,
realizada em seis regiões metropolitanas e no Distrito

Federal, em conjunto com a Fundação Seade, apoio do
MTE e parceria com instituições regionais.
2. Pesquisas Sindicais e Sais
A área das Pesquisas Sindicais foi desenvolvida
pelo DIEESE para a produção de estudos e registro de
informações relacionadas a atividades desenvolvidas
nas diferentes categorias sindicais. Hoje, a área
subdivide-se em Pesquisas Sindicais - que produz
estudos específicos para entidades sindicais e os Sais
– Sistemas de Acompanhamento de Informações
Sindicais. Nesse último são desenvolvidos estudos e
pesquisas sobre ação sindical, negociação coletiva de
trabalho, condições de trabalho e remuneração.
A área de Pesquisas Sindicais formula e desenvolve
pesquisas relacionadas a vários temas de interesse
do movimento sindical, em especial sobre condições
de trabalho e remuneração das diversas categorias
profissionais. Parte do trabalho da área compreende
a elaboração e execução das pesquisas a partir de
demandas das entidades sindicais; outra parte referese a apoio ao trabalho dos técnicos alocados em
Escritórios Regionais e subseções do DIEESE para a
produção de questionários, formulação e execução
de pesquisas, tabulação dos dados e/ou análise dos
resultados.
Entre as pesquisas executadas, destacam-se os
Perfis de Categoria, os Perfis de Sindicalistas, Estudos
sobre Categorias Profissionais e Atividades Econômicas
e Pesquisas Temáticas.
Os Sais – Sistemas de Acompanhamento de
Informações Sindicais - constituem a área responsável
pelo registro de informações e produção de estudos
sobre a negociação coletiva e a ação sindical dos
trabalhadores brasileiros. Fazem parte dos Sais, os

Estudos e Desenvolvimento

A área de Estudos e Desenvolvimento tem como
objeto de trabalho a elaboração e a realização de
pesquisas e projetos e está em seu âmbito a execução
de estudos que podem, no futuro, gerar novas
pesquisas permanentes, temáticas e sindicais. Além
disso, está no âmbito desta área elaborar os estudos
nacionais do DIEESE e articular a implantação de
projetos de desenvolvimento, como por exemplo, o
da distribuição de renda, salário mínimo, rotatividade,
entre outros. Os Observatórios do Trabalho e o Núcleo
de Produção de Indicadores são setores vinculados a
essa coordenação.
Essa área dedica-se à análise de questões
relacionadas ao trabalho (por exemplo, a rotatividade)
e das políticas públicas de emprego, trabalho e
renda. Para analisar esse último tema, o DIEESE vem
desenvolvendo metodologia e implantando, por meio
de parcerias com governos municipais ou estaduais,
os Observatórios do Trabalho, que têm por objetivo
subsidiar a tomada de decisão e a ação de gestores,
em tempo eficaz, com informações, análises e
propostas de ação relacionadas às questões do mundo
do trabalho. Em 2012, o DIEESE manteve projetos de
Observatórios do Trabalho via contratos e convênios
com prefeituras ou governos estaduais nas seguintes
localidades: Pará, Bahia, Campinas, Osasco, Curitiba,
Recife, Manaus e Porto Alegre. Entre as atividades
desenvolvidas no âmbito dos Observatórios constam
a elaboração e análise de dados que compõem
informativos mensais, trimestrais, semestrais, anuais,

estudos temáticos, georeferenciamento de dados
e oficinas de trabalho e seminários com os atores
sociais.
O NPI foi criado no final de 2006 com o objetivo
de produzir e analisar indicadores dos diferentes
temas relacionados ao universo do trabalho e dos
trabalhadores. O NPI é uma área em permanente
desenvolvimento no DIEESE. Entre as atividades do
Núcleo estão o acompanhamento sistemático e a
elaboração de informações de várias fontes primárias
e secundárias de dados que se relacionem, ou possam
se relacionar, com o trabalho do DIEESE. Está em
seu âmbito a pesquisa e a busca de fontes de bases
de dados e de estudos que, no futuro, poderão gerar
novas pesquisas permanentes ou temáticas.
A produção de indicadores pelo NPI destina-se,
também, à elaboração de publicações tradicionais do
DIEESE: os anuários, edições em formato de bolso,
reunindo um conjunto de tabelas e gráficos sobre
indicadores sociais e econômicos, regionais, nacionais
ou internacionais que permitam melhor conhecimento
da realidade. Em 2012, foram feitos dois anuários em
padrão tradicional (um para o Sebrae sobre a micro e
pequena empresa e outro para o Suprof, com dados
sobre educação profissional), e um 3º, em formato
maior, sobre educação profissional na Bahia que
incluiu mapas dos Territórios de Identidade.

Educação

Desde os anos 1970, o DIEESE desenvolve
trabalhos de formação sindical. A concepção de
educação que orienta esses trabalhos visa estimular
a produção coletiva de conhecimento, com diálogo
permanente, troca de experiências e estudo do
conhecimento socialmente produzido. O objetivo

DIEESE

sistemas de acompanhamento de Contratações
Coletivas (SACC-DIEESE), Salários (SAS-DIEESE) e
Greves (SAG-DIEESE).
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é aprimorar a intervenção do movimento sindical.
Desde maio de 2008, as atividades de educação do
DIEESE passaram a ser articuladas e geridas por meio
da Coordenação de Educação - Cedu, como forma
de assegurar a qualidade e celeridade nos trabalhos
desenvolvidos.
Em 2012, a Coordenação de Educação deu
continuidade a vários trabalhos e projetos e iniciou
um conjunto de novas atividades demandadas pelo
movimento sindical. Entre os destaques estão a
oferta de programas de formação para sindicatos,
federações, confederações e centrais e a elaboração
de novos percursos formativos em temas sugeridos
por entidades sindicais. Foi dada, ainda, continuidade
ao programa de formação interna das equipes técnica
e administrativa.
Em 2012, entre as atividades de formação
para entidades sócias desenvolvidas pelo DIEESE
destacam-se programas de formação de longa
duração que abrangeram várias categorias e regiões,
como: 17 seminários estaduais de “Negociação e
Planejamento” para a Contag; 1 seminário sobre
“Sindicato, Sociedade e o Setor Financeiro” para
o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco
e Região; 16 seminários para sindicatos filiados à
Força Sindical do Paraná; e 15 oficinas de trabalho
de Planejamento Estratégico Situacional – PES,
para diferentes entidades sindicais do setor público
e privado. Também foram realizadas atividades
formativas voltadas para o setor público sobre
Negociação Coletiva; Orçamento e Finanças Públicas,
Terceirização, para a Andes, Sindisaúde Goiás e de
Osasco, entre outras.
No que se refere à formação sindical, ainda
em 2012, foi dada continuidade ao Programa de

Capacitação de Dirigentes e Assessores Sindicais
– PCDA, com a realização de mais um curso sobre
“Trabalho e Desenvolvimento”, para uma turma de 30
dirigentes e assessores, com um total de 300 horas de
formação, desenvolvidas em três módulos presenciais
de 15 dias cada e atividades de pesquisa monitoradas
nos períodos inter-módulos, que contou com a
participação de 11 mulheres e 19 homens, indicados
pelas Centrais Sindicais.
Além disso, a Cedu coordena projetos
desenvolvidos com entidades governamentais e
internacionais que estruturam e articulam temas de
interesse sindical, como educação profissional e
saúde do trabalhador, caso em que está inserido o
Fórum Nacional das Centrais Sindicais sobre Saúde
do Trabalhador (FNCSST). Participa ainda do grupo
inter-institucional que trata da Recomendação 200 da
OIT – “HIV e Aids no mundo do trabalho”, voltado ao
mundo sindical, e em outro grupo interinstitucional
sobre “Nanotecnologias e os riscos à saúde dos
trabalhadores”.
Outra atribuição da Cedu diz respeito à Escola de
Ciências do Trabalho, cujas atividades do Bacharelado
tiveram início em agosto de 2012, após processo
seletivo em que foram aprovadas 42 pessoas. A
primeira turma é composta por 10 mulheres e
32 homens, boa parte deles, dirigentes sindicais.
Há também ativistas de organizações de direitos
humanos, funcionários públicos e aposentados. A
faixa etária média da turma é de 40 anos e 50% dos
alunos já possuem formação superior em áreas como
administração de empresas, direito e ciências sociais.
No âmbito da escola, ao longo do segundo semestre
de 2012 foi dado encaminhamento ao segundo
processo seletivo.

Comunicação

Desde 1986, o DIEESE mantém uma área de
comunicação, com a finalidade difundir a produção
realizada pela equipe. O setor tem uma interface
com a sociedade civil, por intermédio dos meios de
comunicação, outra com o movimento sindical e
uma terceira, com o público interno.
A principal ponte entre o DIEESE e a sociedade
civil atualmente é feita pelo sítio www.dieese.org.br,
onde a instituição publica a produção referente às
divulgações regulares do Departamento – notas à
imprensa (ICV-DIEESE, Pesquisa Nacional da Cesta
Básica, 13º salário e notas especiais) e boletins
(Sistema PED- Regionais e Metropolitano) – bem
como as séries Nota Técnica e Estudos e Pesquisas
além de boa parte de estudos realizados pela

equipe locada em subseções. Também no sítio são
disponibilizados, com acesso livre, livros, anuários e
outras publicações em grande parte elaboradas em
parceria e convênios com órgãos públicos ou outras
entidades. Em 2012, 204 registros de estudos e
publicações foram realizados.
Para o movimento sindical, público prioritário do
DIEESE – o setor desenvolve produção específica
que visa socializar o conhecimento produzido pelos
técnicos do Departamento através de todo trabalho
da entidade, além de procurar dar um atendimento
especial à imprensa sindical. Mais de 6 mil endereços
– entre dirigentes sindicais, contatos especiais e
imprensa sindical – recebem regularmente informação
sobre cada novo material disponibilizado na página,
com o objetivo de ter essas publicações replicadas
para todas as categorias de entidades associadas.
Outra forma de atingir a sociedade civil é através do
contato com os meios de comunicação. Em 2012, nas
diferentes instâncias do DIEESE, 1.895 atendimentos
e entrevistas foram concedidos aos veículos de
comunicação, havendo, inclusive, a participação diária
da direção técnica do DIEESE em uma emissora de
rádio.
Uma característica de 2012, no que se refere à
comunicação, é a intensa produção de livros – foram
13 ao todo – realizados em decorrência de diferentes
parcerias.
As produções do DIEESE para divulgar seus
trabalhos incluem material impresso – livros, anuários,
cartilhas, e publicações especiais, além de folders
de divulgação – e, assim como ocorreu em anos
anteriores, também em 2012 parte das publicações
contaram com a produção de CD-rom, destinados a
complementar os estudos impressos.

DIEESE

A Cedu tem, também, sob sua orientação a
Biblioteca e o Centro de Documentação do DIEESE,
dotada de um acervo formado ao longo de 57 anos,
como resultado da doação, pelo Departamento
do acervo ao Instituição de Ensino (IES). Mas,
para atender às necessidades da Escola, tornou-se
necessário elaborar um projeto de transformação
da biblioteca em um espaço adequado para o
novo público: os alunos da Escola de Ciências do
Trabalho.
Em 2012, o setor deu 2.106 atendimentos, sendo
1.771 internos, 250 do movimento sindical, 85
da sociedade civil, além de ter respondido a 832
consultas ao Cedoc.
Finalmente, a Cedu concebe, coordena e
acompanha atividades de capacitação em diferentes
projetos desenvolvidos pelo DIEESE sobre os temas
presentes na Agenda Nacional do Trabalho.
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A área de Tecnologia de Informação (TI) tem como
objetivo principal organizar a informação e prover os
recursos necessários para divulgação da produção do
DIEESE para as entidades sindicais e a sociedade.
As principais atividades da área, em 2012, foram: a)
desenvolver o novo sítio do DIEESE, para ser colocado
no ar em fevereiro de 2013; b) desenvolver o sítio
institucional da Escola DIEESE e prover as condições
tecnológicas para realização do processo seletivo
da primeira turma do Bacharelado em Ciências do
Trabalho; c) implantar a primeira versão do sistema
de gestão educacional da Escola DIEESE; d) apoiar
o desenvolvimento e fornecer a infraestrutura
necessária para a implantação dos sistemas de
georreferenciamento dos Observatórios do Trabalho
em Recife, Porto Alegre, Bahia e Rio Grande do Norte.
Em 2012, o sítio do DIEESE recebeu 682.913 visitas
e o número de hits chegou a 26,5 milhões.

Cooperação Técnica

O DIEESE estabelece intercâmbio, cooperação
técnica, convênios e contratos com universidades,
instituições de pesquisa, entidades da sociedade
civil e governos federal, estadual e municipal, de
forma a potencializar as atividades de pesquisa,
formação e divulgação da produção técnica do
DIEESE, além de ampliar e consolidar os vínculos
com outras entidades e organismos que desenvolvem

atividades relacionadas às questões de interesse dos
trabalhadores.

Relações Institucionais

Além do trabalho regular desenvolvido para o
Movimento Sindical e os sócios do Departamento, o
DIEESE desenvolve uma extensa agenda de encontros,
reuniões e participação em eventos promovidos por
entidades nacionais e internacionais, órgãos públicos
e governamentais. Além disso, a instituição recebe
a visita de representantes de entidades sindicais
internacionais, órgãos de pesquisa e diferentes
organizações da sociedade e personalidades. Fazem
parte das atividades da instituição: estar presente em
reuniões e fóruns institucionais, participar de eventos
promovidos por estas entidades, muitas vezes como
palestrantes e receber representantes destas entidades
e personalidades públicas.
Em 2012, o DIEESE se reuniu com 110 entidades
nacionais e internacionais, órgãos públicos e
governamentais e esteve presente em 237 eventos.

Representação Institucional

O DIEESE tem atuado em fóruns institucionais
como órgão assessor ou representante de entidades e/
ou centrais sindicais. Além disso, possui assento em
instâncias de universidades e entidades públicas. Em 2012,
o DIEESE esteve presente em dois fóruns internacionais;
16 nacionais e 28 estaduais ou municipais.

Ficha técnica

“O DIEESE é um órgão unitário do Movimento Sindical Brasileiro destinado à produção e difusão de conhecimento e
informação sobre o trabalho em um contexto multidisciplinar, tendo como instrumento de análise o método científico,
a serviço dos interesses da classe trabalhadora, sem prejuízo da diversidade das posições e enfoques sindicais.”
(Estatuto do DIEESE – artigo 3º)

Número de Funcionários: 264
(entre equipe técnica e administrativa)

Número de filiados ao DIEESE por região(1)

Região/Estado

Região Norte
Amazonas
Pará		
Região Nordeste
Alagoas
Bahia
Ceará
Maranhão
Paraíba
Pernambuco
Piauí
Rio Grande do Norte
Sergipe
Região Centro-Oeste
Distrito Federal
Nota: 1) Posição em 31/12/2012

Nº filiados

Região/Estado

2
36
25
2
14
17
1
16
10

Goiás
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Tocantins
Região Sudeste
Espírito Santo
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo
Região Sul
Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina

48

TOTAL

12
12

Nº filiados

20
2
14
3
19
44
40
114
67
69
72
658
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Estrutura Organizacional
Direção Sindical: Nacional e Regionais
Direção Técnica
Corpo Técnico e Administrativo
Escritório Nacional
Escritórios Regionais: 18
Subseções: 56

Entidades sindicais filiadas ao DIEESE

DIEESE

Data de Fundação
22 de dezembro de 1955
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Ficha técnica
Contratos de Subseção

Contratos de Plano de Trabalho por Sócio

Número de contratos por região(*)
Região/Estado

DIEESE
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Região Nordeste
Bahia
Ceará
Região Centro-Oeste
Distrito Federal
Região Sudeste
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo
Região Sul
Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
TOTAL

16

Número de contratos por região(*)

Nº filiados

2
2
9
3
8
25
1
4
2
56

Nota: * Posição em 31/12/2012

Região/Estado

Região Nordeste
Bahia
Paraíba
Perna2mbuco
Região Sudeste
Espírito Santo
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo
Região Sul
Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
TOTAL

Nº filiados

1
1
1
2
1
0
2
5
4
2
18

Nota: * Posição em 31/12/2012

Direção Técnica – 2012
(Responsável pela execução do planejamento)

Clemente Ganz Lúcio – diretor técnico
Ademir Figueiredo – coordenador de estudos e desenvolvimento
José Silvestre Prado de Oliveira – coordenador de relações sindicais
Nelson Karam – coordenador de educação
Rosana de Freitas – coordenadora administrativa e financeira
DIREÇÃO SINDICAL NACIONAL DO DIEESE – 2012 – EXECUTIVA
Presidenta: Zenaide Honório - Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do
Estado de São Paulo - SP
Vice-presidente: Josinaldo José de Barros - Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e de Materiais Elétricos de Guarulhos Arujá
Mairiporã e Santa Isabel - SP
Secretário: Antônio de Sousa - Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas Mecânicas e de Material Elétrico de Osasco e Região - SP
Diretor Executivo: Edson Antônio dos Anjos - Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Metalúrgicas de Máquinas Mecânicas de Material Elétrico de Veículos e
Peças Automotivas da Grande Curitiba - PR
Diretor Executivo: Alberto Soares da Silva - Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Energia Elétrica de Campinas - SP

Diretora Executiva: Neiva Maria Ribeiro dos Santos - Sindicato dos Empregados
em Estabelecimentos Bancários de São Paulo Osasco e Região - SP
Diretor Executivo: José Carlos Souza - Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
de Energia Elétrica de São Paulo - SP
Diretor Executivo: João Vicente Silva Cayres - Sindicato dos Metalúrgicos do
ABC - SP
Diretora Executiva: Mara Luzia Feltes - Sindicato dos Empregados em Empresas
de Assessoramentos Perícias Informações Pesquisas e de Fundações Estaduais do Rio
Grande do Sul - RS
Diretora Executiva: Maria das Graças de Oliveira - Sindicato dos Servidores
Públicos Federais do Estado de Pernambuco - PE
Diretor Executivo: José Bittencourt Barreto Filho - Sindicato dos Eletricitários da
Bahia - BA
Diretor Executivo: Roberto Alves da Silva - Federação dos Trabalhadores em
Serviços de Asseio e Conservação Ambiental Urbana e Áreas Verdes do Estado de São
Paulo - SP
Diretor Executivo: Luis Carlos de Oliveira - Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e de Material Elétrico de São Paulo Mogi das
Cruzes e Região - SP

CD
DIEESE - Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos
STI Met. Mec. e de Mat. Elétrico de SP Mogi das Cruzes e Região - SP - Luis Carlos de Oliveira - Diretor Executivo
SE em Empresas de Assessoramentos Perícias Informações Pesquisas e de Fundações Estaduais do Rio Grande do Sul - RS Mara Luzia Feltes - Diretora Executiva
Sind. dos Servi. Públicos Federais do Estado de Pernambuco - PE - Maria das Graças de Oliveira - Diretora Executiva
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