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A partir da divulgação dos resultados referentes a junho de 2015, as séries
de informações sobre estimativas, distribuição e índices de ocupação,
segundo setor de atividade, para a PED/RMSP e PED/Região do ABC,
apresentam duas alterações. A primeira diz respeito ao agrupamento da
indústria de transformação, denominado indústria metal-mecânica, que
passa a ser composto pelas seguintes divisões da Classificação Nacional
de Atividades Econômicas – CNAE Domiciliar 2.0: divisão 24 – Metalurgia; divisão 25 – Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e
equipamentos; divisão 26 – Fabricação de equipamentos de informática,
produtos eletrônico e ópticos; divisão 27 – Fabricação de máquinas,
aparelhos e materiais elétricos; divisão 28 – Fabricação de máquinas e
equipamentos; divisão 29 – Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias; divisão 30 – Fabricação de outros equipamentos de
transporte, exceto veículos automotores; e divisão 33 – Manutenção,
reparação e instalação de máquinas e equipamentos.

A segunda alteração refere-se à desagregação das informações do grande
setor de atividade dos Serviços, para a PED/Região do ABC, utilizando
os mesmos critérios de agrupamento adotados para a PED/RMSP. Dessa
forma, as séries de informações sobre os Serviços, desde janeiro de 2011,
passam a ser apresentados segundo os seguintes agrupamentos: 1 – Transporte, armazenagem e correio; 2 – Informação e comunicação; atividades
financeiras, de seguros e serviços relacionados; atividades profissionais,
científicas e técnicas; 3 – Atividades administrativas e serviços complementares; 4 – Administração pública, defesa e seguridade social; educação;
e saúde humana e serviços sociais; 5 – Alojamento e alimentação; outras
atividades de serviços; artes, cultura, esporte e recreação; e 6 – Serviços
domésticos.
Também para a PED/Região do ABC, as séries de informações sobre estimativas, distribuição e índices de ocupação, segundo posição na ocupação, passam a apresentar os dados trimestrais para os assalariados do
setor público. No caso dos autônomos, é feita a distinção entre aqueles
que trabalham para o público e os que trabalham para empresa, além de
ser criado a série para os ocupados nas demais posições, que incluem
empregadores, donos de negócio familiar, trabalhadores familiares sem
remuneração, profissionais liberais e outras posições ocupacionais.
Por último, na série de informações sobre a distribuição dos ocupados,
segundo atributos pessoais, para a PED/Região do ABC, foi introduzida a
faixa etária de 60 anos e mais.
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A Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – Seade, em colaboração
com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos –
Dieese, vem divulgando sistematicamente os resultados da Pesquisa de Emprego
e Desemprego – PED-RMSP, desde janeiro de 1985. Trata-se de uma pesquisa
domiciliar que, a cada mês, investiga uma amostra de aproximadamente 3.000
domicílios localizados na Região Metropolitana de São Paulo. As informações da
PED são apresentadas agregadas em trimestres móveis. Por exemplo, a taxa de
desemprego de janeiro corresponde ao trimestre móvel novembro, dezembro e
janeiro. A taxa de fevereiro corresponde ao trimestre móvel dezembro, janeiro
e fevereiro. A qualidade de seus indicadores e as inovações metodológicas
introduzidas fazem da PED uma das principais fontes de referência sobre a
conjuntura do mercado de trabalho metropolitano. Por estas razões, outros Estados
brasileiros passaram a realizar a pesquisa nas regiões metropolitanas de
Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador e o Distrito Federal.
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