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SEÇÃO II

CAI DESEMPREGO CAI DESEMPREGO 
EM SÃO PAULOEM SÃO PAULO

CAI DESEMPREGO 
EM SÃO PAULO

Entre abril e maio, o desemprego 
na região metropolitana de São 
Paulo (RMSP) recuou de 11,2% para 
10,7%, revelaram ontem a  Fundação 
Sistema Estadual de Análise de 
Dados (Seade) e o Departamento 
Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese). 
Este é o menor valor obtido no quin-
to mês do ano desde 1990. 

Federal e regiões metropolitanas de 
Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, 
Recife, Salvador e São Paulo), o total de 
desempregados, em maio, foi estimado 
em 2.410 mil pessoas, 40 mil a menos do 
que no mês anterior.

A taxa de desemprego total permane-
ceu em relativa estabilidade, pelo segun-
do mês consecutivo, ao passar de 11,1%, 
em abril, para os atuais 10,9%. Segundo 
suas componentes, esse resultado decor-
reu de comportamento semelhante da 
taxa de desemprego aberto, que passou de 
8,4% para 8,3%, e da taxa de desemprego 
oculto, de 2,8% para 2,6%.

A taxa de desemprego total manteve-
se relativamente estável na maioria das 
regiões, diminuiu em São Paulo e no 
Distrito Federal e cresceu ligeiramente 
em Porto Alegre.

Sobre a pesquisa – A Pesquisa de 
Emprego e Desemprego (PED)é realiza-
da desde janeiro de 1985 pela Fundação 
Seade e Dieese. O levantamento é uma 
consulta que, a cada mês, investiga uma 
amostra de aproximadamente três mil 
domicílios da RMSP. 

Suas informações são apresenta-
das agregadas em trimestres móveis. 
Por exemplo, a taxa de desemprego de 
janeiro corresponde ao trimestre móvel 
novembro, dezembro e janeiro. A quali-
dade de seus indicadores e as inovações 
metodológicas introduzidas fazem da 
PED uma das principais fontes de refe-
rência sobre a conjuntura do mercado de 
trabalho metropolitano.

Por estas razões, outros Estados pas-
saram a realizar a pesquisa nas suas regi-
ões metropolitanas. A lista inclui Belo 
Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, 
Salvador e o Distrito Federal.

Rogério Mascia Silveira
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Pesquisa Seade/Dieese 
indica redução de 11,2% 
em abril para 10,7% em 
maio de 2011; é o menor 
valor apurado desde 1990

Caiu também o desemprego aberto de 
8,8% para 8,5%. Este indicador sinaliza a 
relação entre o número de desocupados 
(procurando trabalho) com o total de pes-
soas economicamente ativas em um deter-
minado período de referência. 

O desemprego oculto seguiu a tendên-
cia – reduziu de 2,4% para 2,2%. Este índi-
ce inclui os que realizaram algum trabalho 
remunerado ocasional ou não; e também os 
que não possuem emprego e nem o procu-
raram nos últimos 30 dias anteriores ao da 
entrevista, porém o procuraram de modo 
efetivo nos últimos 12 meses. A pesquisa 
completa está disponível para consulta no 
site da Seade (www.seade.gov.br). 

Menos braços cruzados – No 
quinto mês de 2011, o contingente de desem-
pregados foi estimado em 1.152 mil, 45 mil a 
menos do que no mês anterior. Projeta-se a 
criação de 124 mil ocupações, número supe-
rior ao de pessoas que ingressaram na força 
de trabalho da região (79 mil).

No mês em análise, o nível de ocupação 
cresceu 1,3% e o contingente de ocupados pas-

sou a ser estimado em 9.611 mil pessoas. Esse 
desempenho deveu-se ao aumento do núme-
ro de ocupados no agregado Outros setores 
(5,9%, ou geração de 75 mil postos de traba-
lho) e no comércio (4,0%, ou 57 mil), uma vez 
que permaneceram relativamente estáveis os 
níveis de ocupação nos serviços (-0,2%, ou 11 
mil a menos) e na indústria (0,2%, ou 3 mil).

Salários mais baixos – Entre 
março e abril de 2011, pelo sexto mês conse-
cutivo, diminuíram os rendimentos médios 
reais de ocupados (1,5%) e assalariados 
(1,7%), que passaram a equivaler a R$ 
1.480 e R$ 1.498, respectivamente.

Para o conjunto das sete regiões 
onde a pesquisa é realizada (Distrito 

Número de ocupados por setor de atividade
Região Metropolitana de São Paulo – Maio/10-Maio/11

Setores de atividade

Estimativas 
(em mil pessoas) 

Variações

Absoluta 
(em mil pessoas)

Relativa 
(%)

Maio-10 Abr-11 Maio-11 Maio-11/
Abr-11

Maio-11/
Maio-10

Maio-11/
Abr-11

Maio-11/
Maio-10

Total  9.270 9.487 9.611 124 341 1,3 3,7
Indústria 1.733 1.708 1.711 3 -22 0,2 -1,3

Comércio 1.437 1.442 1.499 57 62 4,0 4,3

Serviços  4.774 5.057 5.046 -11 272 -0,2 5,7

Outros  1.326 1.280 1.355 75 29 5,9 2,2

Fonte: Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Convênio Seade – Dieese e MTE/FAT.
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