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APRESENTAÇÃO 

A  última  etapa  do  processo  de  execução  das  Pesquisas  de  Emprego  e  Desemprego 

corresponde à análise e  divulgação de seus resultados. Com as análises desenvolvidas se almeja 

acompanhar a  evolução dos  mercados de trabalho regionais, avaliando os impactos das políticas 

macroeconômicas, setoriais e sociais sobre sua dinâmica, bem como caracterizar, de modo detalhado, 

os postos de trabalho e o perfil da força de trabalho local. 

Os indicadores e análises divulgados pelo Sistema PED devem, sobretudo, democratizar o 

conhecimento dos mecanismos que conformam as relações presentes nos mercados de trabalho locais 

e  à  reflexão das possibilidades de transformação das condições de inserção laboral nas diversas 

regiões. Para tanto, as informações apuradas pelo Sistema PED vêm sendo divulgadas através de 

diferentes tipos de publicações, que, para atenderem às necessidades de um amplo leque de usuários, 

buscam expressar em linguagem adequada o  conteúdo  analítico  dos  resultados produzidos pela 

metodologia PED.

Os resultados apurados pelo Sistema PED são divulgados em publicações sistemáticas com 

periodicidade mensal, trimestral e anual e em publicações temáticas sem periodicidade que podem ser 

agrupadas em duas grandes linhas de estudo:  sobre segmentos  específicos da população e sobre 

características  dos  postos  de  trabalho.  Além  das  publicações,  os  resultados  da  PED  são 

disponibilizados aos usuários através de tabulações especiais.    

Dentre estas publicações, destaca-se o Boletim Mensal PED ou Press Release PED, cunho 

propósito central é o de promover o acompanhamento mensal dos mercados de trabalho investigados. 

Objetivando  a  apresentação  e  análise  dos  principais  indicadores  da  condição  ocupacional  da 

população em idade ativa (PIA) e sob a orientação do DIEESE-SEADE, os press releases mensais das 

PED’s regionais sempre foram similares.  A prática de divulgação deste material também sempre foi 

semelhante,  direcionada  a  grande  imprensa,  de  modo  a  dar  conhecimentos  aos  mais  amplos 

segmentos sociais da trajetória e desempeho das condições laborais na região.

Para garantir a construção e manutenção de um padrão de divulgação dos resultados PED, à 

comparabilidade das séries de indicadores do Sistema, bem a qualidade dos dados levantados pelas 

pesquisas regionais, o DIEESE mantém uma equipe composta por, pelo menos, um técnico em cada 

Região investigada. Esta equipe presente em seis estados, prevista na arquitetura institucional do 

Sistema PED e institucionalizada na Resolução CODEFAT n 54, além de responsável por manter 
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cotidianamente a articulação do Sistema, estrutura e viabiliza as atividades de assistência técnica 

prestadas pela Coordenação Técnica à execução das PED’s. 

Entre janeiro de 2006 e abril de 2007, de modo complementar as suas atividades rotineiras, a 

equipe  técnica  do  DIEESE  alocada  nas  pesquisas  regionais  elaborou  um  amplo  Diagnóstico 

operacional do Sistema PED. 

O presente documento integra o conjunto de Relatórios Executivos que sistematizam esse 

esforço, correspondendo ao exame dos  procedimentos e  práticas de divulgação das  informações 

apuradas pelo Sistema PED.
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1. IDENT IFICAÇÃO  DA ATI VIDADE

Período de Coleta de Informações: Abril de 2006 a Junho de 2006

Equipe Envolvida: Coordenadores Técnicos das PED’s Regionais/DIEESE

Função Diagnosticada: Acompanhamento e Supervisão das atividades de Análise e Divulgação – 
Formas de Divulgação

                                                             Convênio MTE/SPPE/CODEFAT  Nº. 098/2005 e Primeiro Termo Aditivo                                                             8



Aperfeiçoamento do Sistema PED e Desenho de Novos Indicadores
Consolidação do Sistema Estatístico PED e Desenho de Novos Indicadores e Levantamentos /Primeiro Termo Aditivo

QUADRO 1

Formas de Divulgação
Ped´s Formas

Belo Horizonte A divulgação da PED–RMBH é feita através de entrevista coletiva a jornalistas responsáveis pela cobertura do tema em diversas mídias (emissoras de TV, 
rádio, jornais, etc.). A versão completa e o anexo estatístico do boletim são disponibilizados no sítio da Fundação João Pinheiro e os principais resultados no 
sítio do DIEESE. O Núcleo de Disseminação de Informações do Centro de Estatística e Informações da Fundação João Pinheiro envia o boletim para 
instituições e pessoas interessadas no tema.

Distrito Federal A divulgação dos resultados ocorre por meio de entrevista coletiva, versão eletrônica em sítios das entidades executoras, envio de e-mails para as secretarias e 
agências de Estado cujo interesse no mercado de trabalho da região é pertinente, versão impressa para Sindicato da Construção Civil do Distrito Federal – 
Sinduscon-DF,  Fibra-DF,  Secretaria  do Trabalho do Governo  do Distrito  Federal  –  STb/GDF e Escritório  Regional  do Distrito  Federal  do Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – ER-DF-DIEESE. 
O meio de comunicação mais eficiente para divulgar a pesquisa é através da proposta de estudos específicos para a imprensa do DF, principalmente o Correio 
Braziliense. Neste caso, a preparação dos dados ocorre até a quarta-feira da semana em questão para que a matéria saia no domingo seguinte. Atualmente, 
uma vez por mês se está tentando fazer uma matéria de uma página no referido jornal. A adoção deste tipo de atividade fez com que mais jornais solicitassem 
informações específicas para matérias. 
Além disso, a presença dos coordenadores em programas de televisão, seminários e debates públicos auxiliam na divulgação da pesquisa. 

Porto Alegre A principal forma de divulgação é a entrevista coletiva, anunciada pela Assessoria de Imprensa da Fundação de Economia e Estatística – FEE, que envia para 
a imprensa uma “chamada de pauta”. Para os meios de comunicação que não se fizerem presentes na coletiva, é encaminhado um “release” composto 
basicamente pelas informações da capa do boletim mensal.
No mesmo dia da entrevista coletiva o Boletim Mensal é disponibilizado em arquivo pdf no site da FEE e, posteriormente, no do DIEESE.
Política de atendimento das demandas das mídias: as demandas chegam na Assessoria de Imprensa da FEE, que encaminha para as respectivas áreas de 
competência dentro da Fundação. Se o tema for mercado de trabalho, provavelmente a demanda será encaminhada para a coordenação da PED, que passará 
para os analistas com maior conhecimento sobre o tema em questão.

Recife Os resultados mensais da PED/RMR são normalmente divulgados no Escritório Regional do DIEESE – ER/PE, para um público composto pelo movimento 
sindical e a imprensa (jornal, rádio e TV). Simultaneamente são enviados fax e e-mails para as áreas jornalísticas responsáveis pelo tema, o movimento 
sindical, universidades, instituições de Pesquisa, ONGs, órgãos públicos (federais, estaduais e municipais) e demais usuários dos dados da PED.

Salvador A divulgação da PED-RMS é feita através de envio à imprensa (TV, rádios, jornais), por meio eletrônico, de release de uma página. Os coordenadores da 
pesquisa colocam-se disponíveis para atender às demandas da imprensa, tanto através de telefonema, quanto em seu local de trabalho ou por meio de 
participação em de programas de TV. A política é atender a todas as demandas, na medida do possível. A SEI dispõe de uma assessora de imprensa que 
adapta o release, o submete à Secretaria do Planejamento e divulga à imprensa local.

São Paulo É dada entrevista coletiva para a imprensa, realizada  conjuntamente pela Fundação SEADE e o DIEESE; disponibilização do boletim mensal e das séries 
históricas no site da Fundação SEADE;  atendimento à imprensa.
A Gerência de Atendimento e Disseminação de Informações – Geadi, da Diretoria Adjunta de Disseminação de Informações – Dadin, envia e-mail com a versão 
eletrônica do boletim para relação de entidades/pessoas com interesse no tema.
Mesmos procedimentos com os boletins anual, Mulher & Trabalho e outros.
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Fonte: DIEESE

                                                                                                                                Convênio MTE/SPPE/CODEFAT  Nº. 098/2005 e Primeiro Termo Aditivo 
10



Aperfeiçoamento do Sistema PED e Desenho de Novos Indicadores
Consolidação do Sistema Estatístico PED e Desenho de Novos Indicadores e Levantamentos /Primeiro Termo Aditivo

                                                                                                                                Convênio MTE/SPPE/CODEFAT  Nº. 098/2005 e Primeiro Termo Aditivo 
11


	DIEESE 
	Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos
	SUMÁRIO
	1. IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE

	Ped´s
	Formas
	Política de atendimento das demandas das mídias: as demandas chegam na Assessoria de Imprensa da FEE, que encaminha para as respectivas áreas de competência dentro da Fundação. Se o tema for mercado de trabalho, provavelmente a demanda será encaminhada para a coordenação da PED, que passará para os analistas com maior conhecimento sobre o tema em questão.


