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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 desempenho 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. IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE

Período de Coleta de Informações: Outubro de 2006 a Dezembro de 2006

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

Função Diagnosticada: Acompanhamento e Supervisão das atividades de Análise e Divulgação – 
Sub produtos do boletim mensal e outros produtos de divulgação
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QUADRO 1
Sub produtos do Boletim Mensal 

Ped´s Subprodutos
Belo Horizonte É apresentada aos moradores dos domícilios sorteados uma carta onde consta informações sobre 

a pesusia..  As etapas previstas são as seguintes:  Elaboração da análise resumida;   envio de 
arquivo para diagramação (Editoração e Arte) e revisão ortográfica; incorporação das sugestões da 
revisão ortográfica; revisão final (do conteúdo e da diagramação); envio da carta para a equipe 
responsável por entrar em contato com os moradores. Quanto ao boletim é feito um resumo e 
enviado para as instituições que realizam a PED em outros Estados, representantes do Ministério 
do Trabalho, do SINE, da Secretaria de estado do Desenvolvimento Social e Esporte – SEDESE e 
do  DIEESE.  Para  a  divulgação  a  equipe  de  análise  também se  responsabiliza  por  atender  a 
Assessoria de Imprensa da Fundação João Pinheiro na elaboração do material de divulgação dos 
resultados da Pesquisa a ser enviado à imprensa.

Distrito 
Federal

No caso da PED/DF, é produzida uma versão resumida do boletim (apenas uma página) chamada 
Movimento  Sindical,  que,  juntamente  com  uma  carta  aos  moradores,  serve  de  material  de 
apresentação  da  pesquisa  nos  domicílios  da  amostra.  São  coletados  dados  provenientes  do 
boletim mensal (texto e quadros do texto) que são repassados ao DIEESE em formato eletrônico, 
um dia antes da divulgação do boletim mensal.

Porto Alegre Depois de o boletim mensal seguir para a editoria, o coordenador da análise produz um “folder” de 
uma página,  que  é uma versão resumida  do  boletim que segue juntamente  com a  carta  aos 
moradores que serão pesquisados nos próximos meses. Uma vez elaborado pelo coordenador da 
análise,  este  o  encaminha  para  a  coordenação  do  núcleo  de  pesquisa  de  campo  no  dia  da 
divulgação. 
O Escritório Regional do DIEESE no Rio Grande do Sul utiliza as informações da capa do boletim 
mensal para compor o seu informativo mensal, denominado “Indicadores”.

Recife É produzida, uma versão resumida (uma página) do boletim (PED-MS), com informações sobre os 
principais indicadores – desemprego, ocupação e renda. Este resumo é enviado, via fax, para o 
movimento sindical. Este arranjo atende a dois aspectos: alguns sindicatos não possuem 
computador, o que inviabiliza o envio via e-mail; e, por se tratar de um resumo, as probabilidades 
de leitura e apropriação do tema pelo movimento sindical são  maiores. 

Salvador Atualmente, é produzida uma versão resumida do boletim (release de uma página), que é enviada 
à  imprensa  para  divulgação,  bem  como  para  algumas  outras  entidades  interessadas.  Com 
pequenas mudanças nos créditos, esse material é encaminhado, pelo DIEESE aos seus sócios em 
formato eletrônico: Elaboração da análise resumida – release (coord. DIEESE); Envio para revisão 
geral (conteúdo, ortografia, etc.) (coord. SEI) e Incorporação das sugestões da revisão - essas três 
fases levam dois dias úteis para serem realizadas.

São Paulo A realização  do  Informativo  aos  Moradores/  Movimento  Sindical  é  composto  pelas  seguintes 
estapas: Elaboração da análise resumida; Envio para estatística; Incorporação das sugestões da 
estatística;  Envio  para  revisão  ortográfica  (copidescagem);  Incorporação  das  sugestões  da 
revisão; Envio de arquivo para diagramação (Gerência de Editoração e Arte); Revisão final (do 
conteúdo e da diagramação); Verificação do envio do arquivo em Acrobat para o DIEESE. Para o 
Boletim Eletrônico primeiramente faz-se a gravação do boletim no formato Análise.txt, depois a 
rrdenação do texto e das tabelas e por último o envio para estatística.

Fonte: DIEESE
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2. OUTROS  PRODUTOS DE D IVULGAÇÃO  DO S ISTEMA  PED

Informe PED-RMPA – Edição Especial –– divulgada anualmente, em fevereiro, deve trazer a 
avaliação do desempenho do mercado de trabalho da RMPA no ano encerrado em dezembro do ano 
anterior 

Informe PED-Cidade de  Porto Alegre  –  relatório trimestral de  acompanhamento da  situação 
ocupacional da população da capital, similar a publicação mensal da RMPA;

Release Informe PED-Cidade de Porto Alegre – instrumento sintético que objetiva a apresentação 
dos principais movimentos do mercado de trabalho da capital, veiculado mensalmente através de 
meio eletrônico para os principais meios de comunicação do RS e lista de usuários das informações.

Revista Mulher e  Trabalho  – Revista  temática anual, dedicada ao desempenho conjuntural do 
mercado de trabalho da Região Metropolitana de Porto Alegre, sob recorte de gênero. 

Informe PED-RMR – Edição Especial –– divulgada anualmente, em fevereiro, divulgação que traz 
a avaliação do desempenho do mercado de trabalho da Região Metropolitana do Recife no ano 
anterior.

Compêndio de tabulações sobre o mercado de trabalho da Cidade do Recife – Periodicidade : 
Mensal

Informe PED-RMS – Edição Especial –– divulgada anualmente, em fevereiro, divulgação que traz a 
avaliação do desempenho do mercado de trabalho da Região Metropolitana de Salvador no ano 
anterior.

Informe PED-RMSP – Avaliação Anual –– divulgada anualmente, em fevereiro, divulgação que 
traz a avaliação do desempenho do mercado de trabalho da Região Metropolitana de Salvador no ano 
anterior.
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