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A oposição, liderada pelo
PSDB, tem afirmado que os da-
dos da Pesquisa Nacional de

Amostra Domiciliar Contínua
(Pnad Contínua), mais abran-
gentes, mostram que o País
não vive “pleno emprego” co-
mo diz o governo. Em entrevis-
ta ao Estado, a ministra do Pla-
nejamento, Miriam Belchior.
contesta a leitura. “A queda do
desemprego é inquestionável”,
diz na entrevista que segue.

● Na comparação anual, houve
queda na taxa de desemprego.

Mas a taxa aumentou entre o fim
de 2013 e o começo de 2014, fato
criticado pela oposição. Como a
sra. vê isso?
Para saber se uma estação de
verão está mais quente, não
posso comparar com o inver-
no. É preciso comparar verão
com verão, e nessa compara-
ção trimestral do emprego, o
correto é ver que o primeiro
trimestre deste ano registrou
queda na comparação com o

mesmo período do ano ante-
rior. Há uma sazonalidade no
mercado de trabalho que é na-
tural: há mais contratação no
fim do ano, enquanto que o iní-
cio de cada ano costuma ser
mais devagar. Além disso, a
renda do trabalho cresceu
3,2% no ano passado, e o ritmo
permanece o mesmo agora.

● A oposição afirma que não vive-
mos o pleno emprego.

A queda no desemprego de-
monstra que o mercado de tra-
balho continua robusto e aque-
cido, para infelicidade de al-
guns, e para felicidade do po-
vo. A oposição teme muito es-
se debate do emprego, essa
que é a verdade. O período em
que eles conduziram o País foi
brutalmente diferente do nos-
so. A presidente Dilma criou
em 40 meses de mandato qua-
se o mesmo número de empre-

gos formais que Fernando Hen-
rique Cardoso em oito anos.

● Ainda há muita diferença de
gênero, não?
Isso reflete nossa sociedade. A
diferença é menor no Sul, e
maior no Norte.

● A divulgação, enfim, da Pnad
Contínua, encerra a polêmica
com o IBGE?
O próprio IBGE, de forma au-
tônoma, avaliou que era possí-
vel manter o calendário de di-
vulgação da Pnad Contínua, e
a pesquisa está aí.

A Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Con-
tínua (Pnad Contínua) mos-
tra a taxa de desemprego
para todo o território nacio-
nal, enquanto a Pesquisa
Mensal de Emprego (PME)
retrata o mercado de traba-
lho nas seis principais re-
giões metropolitanas.

As duas têm metodologias
e abrangências distintas, em-
bora ambas sejam apuradas
pelo IBGE. A Pnad Contí-
nua captura dados de mais
de 211 mil domicílios em 3,5
mil municípios de áreas ur-
banas e rurais. A ocupação é
medida para pessoas a partir
de 14 anos. Na PME, a pes-
quisa chega a apenas 45 mil
domicílios e mede o desem-
prego a partir de dez anos.

estadao.com.br/e/ministraFHC

Agora é a greve
que ameça uma
nova divulgação
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Mesmo com o emprego no País
mostrando força, ainda há desi-
gualdades regionais e de gênero
marcantes no mercado de traba-
lho, mostram dados da Pesqui-
sa Nacional por Amostra de Do-
micílios Contínua (Pnad Contí-
nua), do IBGE. A taxa de desocu-

pação das mulheres alcançou
8,7% no primeiro trimestre do
ano, resultado maior que o dos
homens, de 5,9%. Elas são maio-
ria na força de trabalho, mas
também na fila do desemprego.

“Embora as mulheres sejam
maioria na população (52,4% da
população em idade de traba-
lhar), elas são minoria na ocupa-
ção (42,7%). E na fila da desocu-
pação, elas são mais da metade
(53,2%)”, observa Cimar Azere-
do, coordenador de Trabalho e
Rendimento do IBGE.

Desempregada há um ano e
meio, Maria Angélica Barbosa,
de 42 anos, já bateu na porta de
todos os hotéis de quatro e cin-

co estrelas do Recife e região
metropolitana, entregando cur-
rículo para uma vaga no setor
de reserva ou recepção. Só tem
levado “não”. Com graduação
em Psicologia, ela se identifica
com a área de hotéis e turismo.
Fala inglês, espanhol e italiano.

Angélica morou sete anos na
Flórida (EUA), onde trabalhou
como gerente de academia de
ginástica. “Me arrependi de ter
voltado”, diz. “Lá eu me manti-
nha sozinha, lindamente.”

Ao retornar ao Brasil, há três
anos e meio, tentou empreen-
der: primeiro abriu um salão de
beleza, em seguida lançou uma
marca de roupa moda praia. Fo-
ram dois insucessos.

Ela tem se colocado à disposi-
ção do mercado hoteleiro tam-
bém via internet. Mesmo em
época de Copa, nenhuma vaga
surgiu. “Vou esperar mais um
pouco, se tudo continuar fecha-
do para mim, vou embora. O
Brasil só é bom para férias.”

A taxa de desemprego no Nor-

deste ficou em 9,3% no primei-
ro trimestre, mais que o dobro
do Sul, de 4,3%. “O desemprego
é muito diferente entre as re-
giões. As áreas metropolitanas
do Nordeste tinham taxas de de-
socupação maiores do que as do
Sul e Sudeste”, lembra José Már-
cio Camargo, economista-che-
fe da Opus Investimentos.

Apesar das diferenças, a pes-
quisa mostra que no Nordeste a
geração de vagas está mais aque-
cida. O nível de ocupação cres-
ceu de 49,9% no primeiro tri-
mestre de 2013 para 51,6% neste
ano. No Centro-Oeste a evolu-
ção foi de 60,7% para 61,1%.

“Quem está contratando é o
Nordeste e o Centro-Oeste. O
mercado de trabalho lá ainda
não chegou ao pleno emprego,
e é possível que por isso tenha
mão de obra disponível”, expli-
ca o economista Rodrigo Lean-
dro de Moura, pesquisador do
Instituto Brasileiro de Econo-
mia da Fundação Getúlio Var-
gas (Ibre/FGV).

Número de mulheres
sem ocupação é maior
que o dos homens
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Leia mais. Miriam
Belchior critica o
governo FHC
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Pnad Contínua
indica desemprego
de 7,1% no País
Resultado reflete desistência da população na busca por emprego e
mostra mercado de trabalho mais vigoroso que o das grandes capitais

‘O mercado de trabalho continua robusto e aquecido’

Mais da metade da
população feminina em
idade de trabalhar, ou
53,2%, não têm emprego,
mostra pesquisa do IBGE

RIO

Foco da crise no Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE), as divulgações da Pes-
quisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (Pnad
Contínua) estão novamente
ameaçadas. A greve de servido-
res parou os estudos sobre o cál-
culo do rendimento, que tam-
bém fazem parte da pesquisa.

Esse cálculo tem o objetivo
adequar os dados da renda do-
miciliar per capita às exigências
da lei complementar que deter-
mina o indicador como base pa-
ra o rateio do Fundo de Partici-
pação dos Estados. Se a paralisa-
ção de trabalhadores também
afetar a coleta de informações,
é possível que não apenas a

Pnad Contínua volte a ter as di-
vulgações canceladas, mas tam-
bém a Pesquisa Mensal de Em-
prego seja afetada.

“Tem coisas em uma greve
que você recupera, outras, não.
Coleta de campo você não con-
segue recuperar e se conseguir
não é com a mesma qualidade”,
disse o coordenador de Traba-
lho e Rendimento do IBGE, Ci-
mar Azeredo.

Segundo ele, grande parte
dos funcionários da Coordena-
ção de Trabalho e Rendimento
(Coren) aderiu à paralisação:
“Das pessoas envolvidas no gru-
po de rendimento, praticamen-
te todo mundo parou.”

O Sindicato Nacional dos Tra-
balhadores em Fundações Pú-
blicas Federais de Geografia e
Estatísticas (ASSIBGE-SN) in-
forma que 23 das 32 unidades do
órgão já aprovaram a greve, que
começou no último dia 26. No
entanto, o IBGE alega que ape-
nas 22% dos funcionários nas
unidades que aderiram. / D.A.

Miriam Belchior, ministra do Planejamento

Busca. Queda na procura por emprego repercute em índices

Daniela Amorim / RIO

Apesar do cenário de pouco
otimismo e de dificuldades
na atividade econômica, o
mercado de trabalho brasilei-
ro permanece aquecido. A ta-
xa de desemprego no País fi-
cou em 7,1% no primeiro tri-
mestre do ano, 0,9 ponto por-
centual abaixo do verificado
no mesmo período de 2013
(8%), segundo a Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domi-
cílios Contínua (Pnad Contí-
nua) divulgada ontem pelo
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

O recuo na desocupação teve
influência da desistência da po-
pulação de buscar um emprego,
mas também da geração de no-
vas vagas. Houve aumento con-
sistente no número de ocupa-
dos. No período de um ano, 1,77
milhão de novos postos de tra-

balho foram criados. Segundo
analistas, o resultado da Pnad
Contínua mostra um mercado
de trabalho ainda mais vigoro-
so que o mostrado nas seis prin-
cipais regiões metropolitanas
pela Pesquisa Mensal de Empre-
go (PME), também do IBGE.

“Pela Pnad Contínua, parece
que o emprego ainda tem espa-
ço para crescer. O cenário fora
das regiões metropolitanas, pa-
ra o Brasil como um todo, ainda
é favorável para a ocupação”,
avaliou o economista Rodrigo
Leandro de Moura, pesquisa-
dor de Economia Aplicada do
Instituto Brasileiro de Econo-
mia da Fundação Getúlio Var-
gas (Ibre/FGV).

Na PME, que fornece dados
sobre o mercado de trabalho
apenas para seis regiões metro-
politanas, a taxa de desocupa-
ção média de janeiro a março
caiu de 5,6% em 2013 para 5%

em 2014. Apesar do porcentual
mais baixo, a fila de desocupa-
dos tem recuado apenas por-
que as pessoas estão desistindo
de procurar emprego. A gera-
ção de postos está estagnada.

“Na Pnad Contínua, a queda
no desemprego foi acompanha-
da do aumento da população
ocupada, ao contrário do que
acontece na PME, em que a de-
socupação está caindo pela que-
da na taxa de participação (nú-
mero de indivíduos trabalhan-
do ou buscando emprego em re-
lação ao total de pessoas em ida-
de para trabalhar)”, disse José
Márcio Camargo, economista-
chefe da Opus Investimentos e
professor do Departamento de
Economia da PUC-Rio.

A Pnad Contínua mostrou de-
semprego maior no primeiro tri-
mestre do que no trimestre ime-
diatamente anterior (quando
foi de 6,2%), mas o movimento

é considerado sazonal, explica-
do pela contratação de temporá-
rios no fim do ano para as festas
de dezembro e sua consequente
dispensano início doano. “A dis-
pensa de temporários, principal-
mente em janeiro e fevereiro, es-
tá muito forte”, disse Cimar Aze-
redo, coordenador de Trabalho
e Rendimento do IBGE.

Ainda assim o número de em-
pregados aumentou 2% em um
ano. Camargo alerta que, se a
ocupação cresce acima da ativi-
dade econômica, a produtivida-
de está caindo. O Produto Inter-
no Bruto cresceu 1,9% no pri-
meiro trimestre de 2014 ante o

mesmo trimestre de 2013.
“Isso é um problema, pois sig-

nifica que asempresas estão pro-
duzindo menos com a mesma
quantidade de trabalhadores. É
um sinal de que a economia está
muito próxima do pleno empre-
go. Mas é preciso aguardar uma
comprovação”, disse o econo-

mista da Opus. Ele ressalta que
o crescimento real da renda aci-
ma da taxa de produtividade é
determinante para medir se há
pleno emprego no País, mas a
Pnad Contínua ainda não forne-
ce dados sobre rendimentos pa-
ra que o cálculo seja possível.

O primeiro trimestre de 2014
mostrou ainda forte migração
de indivíduos para a inativida-
de: 972 mil pessoas deixaram a
força de trabalho em um ano.
Os inativos totalizavam 62,634
milhões. O grosso dessa popula-
ção era de mulheres, jovens, ido-
sos e pessoas com ensino funda-
mental incompleto.

Segundo a ministra, ‘para
a infelicidade de alguns,
e felicidade do povo’, nova
pesquisa reforça que há
queda no desemprego
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● Taxa de desemprego sobe no curto prazo e cai no longo prazo

GANGORRA DO EMPREGO

Síntese Evolução da taxa de desemprego por trimestres

Taxa de desemprego
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