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 Quais são as principais diferenças metodológicas entre as taxas  
do desemprego do IBGE e do Dieese?

O DIEESE capta informações e divulga indicadores de desemprego 
aberto - modalidade de desemprego em que trabalhadores se dedicam 
exclusivamente à procura por ocupação e não exercem nenhuma ativi-
dade produtiva no período recente – e, também, de formas disfarçadas de 
desemprego (oculto), em que a busca pela inserção econômica é intermi-
tente, com interrupções breves ou, concomitante, ao exercício de traba-
lhos irregulares, os chamados bicos. O IBGE divulga apenas números do 
desemprego aberto.             

A medição de fenômenos do mercado de trabalho segue orientações 
formuladas pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). Mas essa 
também é ação que reflete concepções sobre o desenvolvimento de regi-
ões ou países. Assim, é compreensível que instituições e pesquisadores 
vejam o fenômeno do desemprego com diferentes enfoques. Na maioria 
dos países, há uma grande variedade de “taxas de desemprego”. No Bra-
sil, isto é visto com estranheza.   

Nos últimos anos, as taxas de desemprego do IBGE e do DIEESE 
têm sido bastante baixas, e alguns economistas entendem que se trata 
de pleno emprego. 

A existência de piso ou um mínimo para a taxa de desemprego, a in-
dicar, por um lado,  que abaixo desse nível o equilíbrio da economia esta-
ria em risco e, por outro, 
que a maioria absoluta 
das pessoas realmen-
te dispostas a trabalhar 
teria encontrado ocupa-
ção, é algo controverso. 
O termo pleno emprego 
nasceu de exercícios em-
píricos de mercados de 
trabalho muito diferen-
tes do nosso, homogê-
neos e estruturados, em 
momento muito particu-
lar da história econômi-
ca, com capitalismo em 
expansão, e utilizando 
indicadores restritivos 
de desemprego. No cerne do raciocínio de Pleno Emprego, está a ideia de 
que mercado de trabalho muito aquecido, com baixo desemprego, leva à 
elevação de salários e ao aumento de preços, ou inflação. 

E, no Brasil, estamos mesmo vivendo o pleno emprego? Por quê?
No Brasil, a nítida redução do desemprego, sobretudo, entre 2006 e 

2010, comodamente trouxe a bandeira do Pleno Emprego para a discus-
são de política econômica nacional. Problematizo esta transposição, que 
interessa aqueles que querem conter salários e, ironicamente, os gover-
nistas. É importante ressaltar que as menores taxas de desemprego aberto 
para o Brasil ficam em torno de 5,0% da PEA (IBGE) e 7,5% (DIEESE), 
patamares superiores ao dito pleno emprego internacional, de aproxi-
madamente 4,0%. Também, nossos salários acompanham timidamente 
a melhoria da ocupação, ficando, ainda, muito abaixo daqueles vigen-
tes em meados dos anos 1990. Além disso, nosso mercado de trabalho 
gera maciçamente ocupações de curtíssima duração, ou seja, o controle 
de salários era uma tarefa cumprida dado o alto desemprego nas décadas 
passadas; hoje, isto é obtido pela rotatividade.     

O que esperar para as taxas de desemprego nos próximos anos 
face à queda do PIB e os ajustes econômicos que virão?

Se a economia patina ou, pior, retrai, o desemprego sempre se ele-
va. As taxas de desemprego do DIEESE demonstram isso há trinta anos. 
Nesse ano, em um cenário mais difícil para o Brasil e esforço compensa-
tório do governo, a economia andou de lado e os indicadores de desem-
prego refletiram isso. 


