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Vinte anos de acompanhamento do mercado de trabalho da 
Região Metropolitana de Porto Alegre 

 
 
 

“Iniciar uma caminhada não é tarefa fácil; prossegui-la, 
superar os obstáculos que sempre se apresentam, é 
um desafio ainda maior.”  

Wrana Panizzi, ex-Presidente da FEE (2002)  
 

A trajetória da Pesquisa de Emprego e Desemprego na Região Metropolitana de Porto Alegre (PED-      
-RMPA) não poderia ser melhor retratada do que pelas palavras acima. No entanto, apesar das inúmeras 
dificuldades interpostas à sua execução, essa tem sido uma caminhada exitosa, que consolida 20 anos de 
geração de informações estratégicas para a sociedade gaúcha. É consenso que o conhecimento e o saber são 
construções de longo prazo, e a chegada aos 20 anos de produção ininterrupta de informações e análises 
sobre o mundo do trabalho é uma conquista que está depositada no esforço coletivo de uma equipe de mais de 
70 trabalhadores, que, com inteligência, empenho e generosidade, têm-se superado a cada dia. 

Implantada na Região em 1992, por iniciativa da Fundação de Economia e Estatística (FEE), 
respondendo a anseios de um olhar acurado sobre as estatísticas do trabalho que reconhecesse as 
especificidades constitutivas da economia e do mercado de trabalho brasileiros, a Pesquisa viabilizou-se 
através de um convênio firmado com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos 
(DIEESE) e a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados do Estado de São Paulo (SEADE-SP). No 
plano regional, também integram o referido convênio a Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social e a 
Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social/Sistema Nacional de Emprego (FGTAS/SINE-RS), instituições 
responsáveis pela política pública de trabalho e renda no Estado. Conta, ainda, com o apoio financeiro do 
Ministério do Trabalho e Emprego/Fundo de Amparo ao Trabalhador (MTE/FAT). A partir de 2000, a Prefeitura 
Municipal de Porto Alegre passou a integrar o Convênio PED-RMPA, propiciando a construção e a análise de 
indicadores de mercado de trabalho específicos para a capital gaúcha. 

A metodologia PED foi desenvolvida no início dos anos 80, em uma parceria entre o DIEESE e a 
Fundação SEADE. O início da aplicação mensal da Pesquisa ocorreu em 1984, na Região Metropolitana de 
São Paulo, e os indicadores por ela gerados vêm sendo divulgados de forma sistemática desde então. O 
reconhecimento da Pesquisa como importante fonte de dados sobre o mercado de trabalho gerou a demanda 
por parte de governos estaduais, levando a replicar-se a experiência de São Paulo em outras regiões 
metropolitanas. Atualmente, a PED constitui-se em um sistema de acompanhamento dos principais mercados 
de trabalho do País. Compõem o Sistema PED as Regiões Metropolitanas de São Paulo, Porto Alegre, Belo 
Horizonte, Salvador, Recife e Fortaleza e o Distrito Federal. 

Este Número Especial constitui-se em uma coletânea de textos da equipe de pesquisadores do 
Convênio PED-RMPA e é expressão da informação produzida e da reflexão acumulada nesses 20 anos de 
realização da Pesquisa. Os estudos refletem as mudanças ocorridas no mercado de trabalho regional do início 
dos anos 90 até 2012, segundo diferentes olhares sobre temas que se encontram no epicentro do debate sobre 
o mundo do trabalho. Refletem, ainda, as diversas linhas de estudo desenvolvidas no âmbito da Pesquisa e 
são fruto da riqueza de informações contidas nas bases de dados PED. 
 


