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Justamente por não existir problema nacional mais grave que o desemprego, leitores de

jornais merecem melhores informações sobre o tema. Deveriam ficar sabendo que não

há cálculo da taxa de desemprego do Brasil, o que impede razoáveis comparações com

taxas de desemprego de países europeus ou norte-americanos. Infelizmente, ocorre o

oposto. Até brilhantes intelectuais públicos - como Rubens Ricupero, por exemplo -

vendem gato por lebre ao brindarem seus leitores com uma suposta taxa nacional de

13%, que em São Paulo se elevaria a 20%.

 

Não se trata de um único equívoco. No primeiro caso há uso indevido dos resultados

da pesquisa mensal de emprego do IBGE (PME). No segundo há desconhecimento ou

concordância com a forma de divulgar os resultados mensais da  pesquisa de emprego

e desemprego do Seade (PED). Coisas bem diferentes seriam ditas se não houvesse

tanto desdenho pelas discrepâncias espaciais da ocupação, além de tanta

superficialidade no uso das estatísticas disponíveis. O mais provável é que a taxa

nacional de desemprego esteja abaixo dos 10%. E com certeza na metrópole paulista ela

está pouco acima dos 12%.

 

 

Todos os meses técnicos do IBGE explicam à imprensa que a PME calcula a taxa

média de desemprego em apenas 6 das 12 regiões metropolitanas (RM): São Paulo,

Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e Recife. Supondo que essa média seja

parecida nas demais 6 RM, o máximo que se poderia afirmar é que ultimamente 13%

tem sido a taxa média de desemprego do Brasil metropolitano. Mas isso impõe dois

cuidados imediatos com tão importante informação estatística. O primeiro é que o

Brasil metropolitano concentra apenas um terço da população. O segundo, é que o

desemprego é necessariamente superior em metrópoles, pois são justamente essas as

aglomerações que nos últimos vinte anos mais perderam capacidade de gerar

oportunidades de trabalho, depois de terem sido as que mais receberam imigrantes até o

início dos anos 1980.

 

Há muitos indícios sobre desemprego bem menor no interior. Uma ótima ilustração está
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em duas páginas de reportagem do Estadão de domingo 7/9. E muitos dados

estatísticos estão em artigos já publicados neste espaço (em 3/6, 17/6, 1/7, 6/8 e 12/8).

Entretanto, uma das mais fortes evidências ainda não foi mencionada. As pesquisas

nacionais por amostras de domicílios (Pnad) indicam que o nível de emprego é

sistematicamente superior fora das RM, pois seus resultados sempre são separados

pelo corte “metropolitano/não-metropolitano”. Em ano razoável - como 1995 – a taxa

de desocupação da RMSP foi cerca de 20% maior que a do resto do Estado de São

Paulo. Em péssimo ano - como 1999 - esse diferencial se aproximou de 65%.  E nos

demais anos das Pnad houve variações entre esses dois extremos. Isso mostra que a

taxa de desemprego do território extra-metropolitano paulista situa-se em níveis de 15%

a 40% abaixo da taxa metropolitana.

 

Claro, é grosseira a simples separação “metro versus não-metro”. Mas os resultados

das amostras do Censo Demográfico de 2000 também permitem perceber que é só na

Baixada Santista que o desemprego supera o da RMSP, e que ele é semelhante ao

metropolitano em aglomerações da faixa leste do Estado (entre o Vale do Paraíba e

Sorocaba). Todavia, o desemprego também é: i) bem mais baixo na região de

Campinas; ii) ainda mais baixo em todas as aglomerações que pertencem às regiões do

centro e do oeste paulistas; iii) baixíssimo em microrregiões que abrigam arranjos

produtivos locais (como são os casos das polarizadas por Franca, Birigui, Bragança,

São João da Boa Vista, Marília e Jaú); iv) inexistente em boa parte dos 450 municípios

rurais paulistas, já que emigraram seus excedentes de mão-de-obra.

 

Enfim, na falta de pesquisas específicas que não se restrinjam às regiões metropolitanas

é razoável utilizar as informações do Censo e das Pnad para supor que a taxa de

desemprego nacional possa estar em patamar no mínimo 25% inferior à taxa média das

6 metrópoles pesquisadas.  E tomara que o fato de a recuperação econômica já estar

sendo impulsionada pelo consumo do interior sirva para mostrar a inadiável necessidade

de uma pesquisa de emprego/desemprego que seja de âmbito nacional.  

 

Já a má utilização da PED não é de ordem geográfica. O Seade divulga mensalmente a

somatória de três taxas referentes à RMSP: a) a do desemprego semelhante ao da

PME/IBGE; b) a da procura de trabalho por pessoas que têm ocupações precárias e

instáveis; c) a da proporção de pessoas economicamente ativas que - pelas mais

diversas razões – deixam de procurar trabalho. A primeira taxa até pode ser comparada

às de regiões metropolitanas situadas em países europeus e norte-americanos. Mas de

forma alguma às suas taxas nacionais. As outras duas retratam fenômenos bem

diferentes, que não deveriam ser adicionados ao primeiro, como insiste em fazer um

grupo do Seade que obteve o apoio explícito do governador Alckmin, na contramão do

que pensa, entre outros, o próprio autor da metodologia da PED, consultor e ex-
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ministro Paulo Renato de Souza.

 

É do tríplice amálgama da taxa de desemprego com as outras duas que resultam os tais

20% que alguns acreditam piamente ser a atual taxa de desemprego da RMSP. Uma

mistura que pode servir para muita coisa, menos para comparações internacionais. Uma

mistura que já não engana colunistas econômicos como Joelmir Beting e Miriam Leitão,

ou o colunista político Élio Gaspari. E nem é preciso mencionar o articulista Roberto

Macedo, que sempre combateu a distorcida interpretação da PED. O fato é que o

desemprego da RMSP está em torno de 12%, como mostram, tanto a PME/IBGE,

quanto a primeira das três taxas calculadas pela PED/Seade. Dizer que está por volta de

20% é demonstrar desconhecimento, masoquismo, ou reles conivência com uma das

mais demagógicas teses da aristocracia sindical.  
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