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TRABALHO
EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

S AE DE

Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência. Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged); Fundação Seade.

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...

Variações do emprego formal, por setor, em %

Resultado decorreu de 1.611.960 admissões e 1.517.285 desligamentos

ESTADO DE SÃO PAULO

Aumenta o emprego formal no trimestre
94.675
postos de trabalho foram gerados 
no Estado no 4o trimestre de 2021 
(0,8%)

752.028
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trimestre de 
2020 (6,3%)

12.636.619
correspondem ao estoque de 
empregos formais do Estado em 
dezembro de 2021, representando 
31,1% do total de empregos do 
Brasil.
As variações observadas nas ocupações com os maiores saldos 
positivos e negativos decorrem da sazonalidade característica  
do período.
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TRABALHO
EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

S AE DE

Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência. Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged); Fundação Seade.

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...

Resultado decorreu de 15.208 admissões e 19.790 desligamentos

RA DE ARAÇATUBA

Diminui o nível de emprego da região no trimestre

No Estado
94.675
postos de trabalho foram gerados no 
4o trimestre de 2021 (0,8%)

752.028
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trimestre de 
2020 (6,3%)

Na região
4.582
postos de trabalho foram eliminados 
no 4o trimestre de 2021 (-2,8%)

5.873
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período de 2021 (3,8%)

160.651
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região em 
dezembro de 2021, representando 
1,3% do total do Estado de São 
Paulo.

As variações observadas nas ocupações com os maiores saldos 
positivos e negativos decorrem da sazonalidade característica  
do período.

Variações do emprego formal, por setor, em %
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TRABALHO
EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

S AE DE

Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência. Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged); Fundação Seade.

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...

Resultado decorreu de 11.654 admissões e 14.389 desligamentos

RA DE BARRETOS

Diminui o nível de emprego da região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

...positivos

...negativos

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)
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Tratorista agrícola

Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas

Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar

Trabalhador volante da agricultura

No Estado
94.675
postos de trabalho foram gerados no 
4o trimestre de 2021 (0,8%)

752.028
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trimestre de 
2020 (6,3%)

Na região
2.735
postos de trabalho foram eliminados 
no 4o trimestre de 2021 (-2,3%)

6.657
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(5,9%)

118.700
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região em 
dezembro de 2021, o que representa 
0,9% do total do Estado de São 
Paulo.

As variações observadas nas ocupações com os maiores saldos 
positivos e negativos decorrem da sazonalidade característica  
do período.
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TRABALHO
EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

S AE DE

Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência. Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged); Fundação Seade.

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...

Resultado decorreu de 35.271 admissões e 37.763 desligamentos

RA DE BAURU

Decresce o nível de emprego da região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

No Estado
94.675
postos de trabalho foram gerados no 
4o trimestre de 2021 (0,8%)

752.028
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trimestre de 
2020 (6,3%)

Na região
2.492
postos de trabalho foram eliminados 
no 4o trimestre de 2021 (-0,8%)

12.784
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(4,4%)

303.749
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região em 
dezembro de 2021, representando 
2,4% do total de empregos do Estado 
de São Paulo.

As variações observadas nas ocupações com os maiores saldos 
positivos e negativos decorrem da sazonalidade característica  
do período.
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3o trim.2021
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TRABALHO
EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

S AE DE

Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência. Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged); Fundação Seade.

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...

Resultado decorreu de 241.106 admissões e 236.701 desligamentos

RA DE CAMPINAS

Emprego se mantém estável na região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

No Estado
94.675
postos de trabalho foram gerados no 
4o trimestre de 2021 (0,8%)

752.028
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trimestre de 
2020 (6,3%)

Na região
4.405
postos de trabalho foram criados no 4o 
trimestre de 2021 (0,2%)

119.920
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(6,2%)

2.043.046
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região em 
dezembro de 2021, o que representa 
16,2% do total do Estado de São 
Paulo.

As variações observadas nas ocupações com os maiores saldos 
positivos e negativos decorrem da sazonalidade característica  
do período.
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TRABALHO
EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

S AE DE

Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência. Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged); Fundação Seade.

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...

Resultado decorreu de 32.197 admissões e 33.058 desligamentos

RA CENTRAL

Emprego da região pouco varia no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

...positivos

...negativos

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)
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Vendedor de comércio varejista

Faxineiro

Atendente de lojas e mercados

Cuidador em saúde

Alimentador de linha de produção

-1.199

-543

-276

-171

-165
-1.500 -1.200 -900 -600 -300 0

Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas

Tratorista agrícola

Operador de máquinas fixas, em geral
Professor de nível superior do ensino fundamental 
(primeira a quarta série)

No Estado
94.675
postos de trabalho foram gerados no 
4o trimestre de 2021 (0,8%)

752.028
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trimestre de 
2020 (6,3%)

Na região
861
postos de trabalho foram eliminados 
no 4o trimestre de 2021 (-0,3%)

16.544
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(5,9%)

299.325
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região em 
dezembro de 2021, o que representa 
2,4% do total do Estado de São 
Paulo.

As variações observadas nas ocupações com os maiores saldos 
positivos e negativos decorrem da sazonalidade característica  
do período.
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TRABALHO
EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

S AE DE

Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência. Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged); Fundação Seade.

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...

Redução decorreu de 20.865 admissões e 23.421 desligamentos

RA DE FRANCA

Diminui nível de emprego da região no período

Variações do emprego formal, por setor, em %

No Estado
94.675
postos de trabalho foram gerados no 
4o trimestre de 2021 (0,8%)

752.028
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trimestre de 
2020 (6,3%)

Na região
2.556
postos de trabalho foram eliminados 
no 4o trimestre de 2021 (-1,4%)

12.562
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo trimestre do ano anterior 
(7,6%)

178.508
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região em 
dezembro de 2021, representando 
1,4% do total do Estado de São 
Paulo.

As variações observadas nas ocupações com os maiores saldos 
positivos e negativos decorrem da sazonalidade característica  
do período.

7,6

-1,4

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

4o trim.2021/
4o trim.2020

4o trim.2021/
3o trim.2021
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Vendedor de comércio varejista

Servente de obras
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-448

-391
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-280
-1.200 -900 -600 -300 0

Preparador de calçados

Tratorista agrícola

Auxiliar de desenvolvimento infantil

Sapateiro (calçados sob medida)
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TRABALHO
EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

S AE DE

Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência. Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged); Fundação Seade.

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...

Resultado decorreu de 9.234 admissões e 9.329 desligamentos

RA DE ITAPEVA

Estável o nível de emprego da região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

...positivos

...negativos

246
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137

99

64
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Trabalhador da cultura de milho e sorgo

Vendedor de comércio varejista

Trabalhador da exploração de resinas

Alimentador de linha de produção

Atendente de lojas e mercados

-244

-129

-119

-89

-88
-300 -240 -180 -120 -60 0

Professor de nível superior do ensino fundamental 
(primeira a quarta série)

Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas

Trabalhador agropecuário, em geral

Monitor de transporte escolar

Trabalhador volante da agricultura

No Estado
94.675
postos de trabalho foram gerados no 
4o trimestre de 2021 (0,8%)

752.028
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trimestre de 
2020 (6,3%)

Na região
95
postos de trabalho foram eliminados 
no 4o trimestre de 2021 (-0,1%)

4.850
postos de trabalho a mais em relação 
a igual período do ano anterior 
(5,6%)

91.714
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região em 
dezembro de 2021, o que representa 
0,7% do total do Estado de São 
Paulo.

As variações observadas nas ocupações com os maiores saldos 
positivos e negativos decorrem da sazonalidade característica  
do período.
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Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
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Construção

Total

Total

4o trim.2021/
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4o trim.2021/
3o trim.2021
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TRABALHO
EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

S AE DE

Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência. Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged); Fundação Seade.

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...

Resultado decorreu de 23.560 admissões e 23.833 desligamentos

RA DE MARÍLIA

Estabilidade no emprego da região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

...positivos

...negativos

1.289

370

225
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145
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Operador de telemarketing ativo e receptivo

Vendedor de comércio varejista

Caldeireiro (chapas de ferro e aço)

Faxineiro

Soldador

-768

-746

-169

-120

-114
-900 -600 -300 0

Tratorista agrícola

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

Trabalhador volante da agricultura

Professor de nível médio na educação infantil
Operador de máquinas de beneficiamento de
produtos agrícolas

No Estado
94.675
postos de trabalho foram gerados no 
4o trimestre de 2021 (0,8%)

752.028
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trimestre de 
2020 (6,3%)

Na região
273
postos de trabalho foram eliminados 
no 4o trimestre de 2021 (-0,1%)

12.299
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(5,5%)

234.435
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região em 
dezembro de 2021, representando 
1,9% do total do Estado de São 
Paulo.

As variações observadas nas ocupações com os maiores saldos 
positivos e negativos decorrem da sazonalidade característica  
do período.

5,5

-0,1

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total
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4o trim.2021/
3o trim.2021
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TRABALHO
EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

S AE DE

Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência. Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged); Fundação Seade.

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...

Resultado decorreu de 17.770 admissões e 18.528 desligamentos

RA DE PRESIDENTE PRUDENTE

Decresce o nível de emprego da região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

No Estado
94.675
postos de trabalho foram gerados no 
4o trimestre de 2021 (0,8%)

752.028
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trimestre de 
2020 (6,3%)

Na região
758
postos de trabalho foram eliminados 
no 4o trimestre de 2021 (-0,4%)

8.841
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano passado 
(5,5%)

168.847
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região em 
dezembro de 2021, representando 
1,3% do total do Estado de São 
Paulo.

As variações observadas nas ocupações com os maiores saldos 
positivos e negativos decorrem da sazonalidade característica  
do período.

5,5

-0,4

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

4o trim.2021/
4o trim.2020

4o trim.2021/
3o trim.2021

-3,7
-1,9

-4,8

1,7
-0,2

2,1 0,6 2,5 6,1 8,8

...positivos

...negativos

281

253
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211

114
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Faxineiro

Vendedor de comércio varejista

Vigilante

Auxiliar de logística

Atendente de lanchonete

-735

-379

-221

-188

-128
-800 -600 -400 -200 0

Tratorista agrícola

Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar

Trabalhador volante da agricultura
Professor de nível superior do ensino fundamental 
(primeira a quarta série)

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)
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TRABALHO
EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

S AE DE

Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência. Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged); Fundação Seade.

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...

Variações do emprego formal, por setor, em %

...positivos

...negativos

82

72

72

66

56
0 20 40 60 80 100

Atendente de lanchonete

Operador de caixa
Auxiliar geral de conservação de vias permanentes 

(exceto trilhos)

Repositor de mercadorias

Vendedor de comércio varejista

-55

-53

-30

-28

-28
-60 -40 -20 0

Técnico de enfermagem

Monitor de transporte escolar

Cuidador de idosos

Professor de nível médio na educação infantil

Motorista de furgão ou veículo similar

No Estado
94.675
postos de trabalho foram gerados no 
4o trimestre de 2021 (0,8%)

752.028
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trimestre de 
2020 (6,3%)

Na região
399
postos de trabalho foram criados no 4o 
trimestre de 2021 (1,0%)

3.191
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(8,8%)

39.635
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região em 
dezembro de 2021,  representando 
0,3% do total do Estado de São 
Paulo.

As variações observadas nas ocupações com os maiores saldos 
positivos e negativos decorrem da sazonalidade característica  
do período.

8,8

1,0

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

4o trim.2021/
4o trim.2020

4o trim.2021/
3o trim.2021

-0,4
1,0 5,7 2,3 0,3

0,5 5,1 26,6 8,8 12,2

Cresce o nível de emprego da região no trimestre
Resultado decorreu de 3.600 admissões e 3.201 desligamentos

RA DE REGISTRO
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TRABALHO
EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

S AE DE

Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência. Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged); Fundação Seade.

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...

Resultado decorreu de 50.516 admissões e 52.121 desligamentos

RA DE RIBEIRÃO PRETO

Diminui o nível de emprego na região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

No Estado
94.675
postos de trabalho foram gerados no 
4o trimestre de 2021 (0,8%)

752.028
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trimestre de 
2020 (6,3%)

Na região
1.605
postos de trabalho foram eliminados 
no 4o trimestre de 2021 (-0,4%)

21.801
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(5,9%)

390.989
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região em 
dezembro de 2021, representando 
3,1% do total do Estado de São 
Paulo.

As variações observadas nas ocupações com os maiores saldos 
positivos e negativos decorrem da sazonalidade característica  
do período.

5,9

-0,4

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

4o trim.2021/
4o trim.2020

4o trim.2021/
3o trim.2021

-0,7 -4,2

3,6 1,8
-0,1

5,8 4,4 9,3 5,6 6,4

...positivos

...negativos

763

649

431

391

375
0 200 400 600 800

Vendedor de comércio varejista

Soldador

Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar

Caldeireiro (chapas de ferro e aço)

Faxineiro

-2.574

-1.148

-284

-243

-215
-2.800 -2.400 -2.000 -1.600 -1.200 -800 -400 0

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

Tratorista agrícola
Operador de máquinas de beneficiamento de
produtos agrícolas

Operador de cristalização na refinação de açúcar

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral
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TRABALHO
EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

S AE DE

Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência. Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged); Fundação Seade.

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...

Resultado decorreu de 43.196 admissões e 47.564 desligamentos

RA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Diminui o nível de emprego da região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

...positivos

...negativos

574

311

218

204

191
0 150 300 450 600

Vendedor de comércio varejista

Operador de caixa

Repositor de mercadorias

Faxineiro

Atendente de lojas e mercados

-1.899

-1.154

-485

-401

-234
-2.000 -1.600 -1.200 -800 -400 0

Tratorista agrícola

Vigilante
Operador de máquinas de beneficiamento de
produtos agrícolas

Operador de pá carregadeira

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

No Estado
94.675
postos de trabalho foram gerados 
no 4o trimestre de 2021 (0,8%)

752.028
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trimestre de 
2020 (6,3%)

Na região
4.368
postos de trabalho foram eliminados 
no 4o trimestre de 2021 (-1,1%)

16.654
postos de trabalho a mais em 
relação ao mesmo período do ano 
anterior (4,5%)

386.404
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região em 
dezembro de 2021, representando 
3,1% do total do Estado de  
São Paulo.

As variações observadas nas ocupações com os maiores saldos 
positivos e negativos decorrem da sazonalidade característica  
do período.

4,5

-1,1

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

4o trim.2021/
4o trim.2020

4o trim.2021/
3o trim.2021

-6,3

-2,6
2,0 2,1

-1,4

0,0 3,5 0,9 6,7 5,1
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TRABALHO
EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

S AE DE

Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência. Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged); Fundação Seade.

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...

Resultado decorreu de 78.947 admissões e 75.879 desligamentos

RA DE SOROCABA

Cresce o nível de emprego da região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

No Estado
94.675
postos de trabalho foram gerados 
no 4o trimestre de 2021 (0,8%)

752.028
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trimestre de 
2020 (6,3%)

Na região
3.068
postos de trabalho foram criados no 
4o trimestre de 2021 (0,5%)

39.337
postos de trabalho a mais em 
relação ao mesmo período do ano 
anterior (6,5%)

646.152
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região em 
dezembro de 2021, representando 
5,1% do total do Estado de São 
Paulo.

As variações observadas nas ocupações com os maiores saldos 
positivos e negativos decorrem da sazonalidade característica  
do período.

...positivos

...negativos

1.008

897

551

479

460
0 300 600 900 1.200

Vendedor de comércio varejista

Faxineiro

Atendente de lojas e mercados

Recepcionista, em geral

Auxiliar nos serviços de alimentação

-494

-391

-342

-248

-226
-500 -400 -300 -200 -100 0

Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar

Tratorista agrícola

Alimentador de linha de produção

Operador de produção (química, petroquímica e afins)

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

6,5

0,5

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

4o trim.2021/
4o trim.2020

4o trim.2021/
3o trim.2021

-2,5 -0,9

0,8 2,6 0,9

1,1 6,3 15,1 7,1 6,5
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TRABALHO
EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

S AE DE

Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência. Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged); Fundação Seade.

Resultado decorreu de 36.791 admissões e 29.543 desligamentos

RM DA BAIXADA SANTISTA*

Aumenta o nível de emprego da região no trimestre

* A RM da Baixada Santista corresponde à RA de Santos.

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...No Estado
94.675
postos de trabalho foram gerados 
no 4o trimestre de 2021 (0,8%)

752.028
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trimestre de 
2020 (6,3%)

Na região
7.248
postos de trabalho foram criados no 
4o trimestre de 2021 (2,2%)

19.348
postos de trabalho a mais em 
relação ao mesmo período do ano 
anterior (6,0%)

344.075
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região em 
dezembro de 2021, representando 
2,7% do total do Estado de São 
Paulo.

As variações observadas nas ocupações com os maiores saldos 
positivos e negativos decorrem da sazonalidade característica  
do período.

Variações do emprego formal, por setor, em %

...positivos

...negativos

859

662

650

564

508
0 200 400 600 800 1.000

Atendente de lanchonete

Atendente de lojas e mercados

Faxineiro

Vendedor de comércio varejista

Servente de obras

-186

-106

-77

-65

-63
-200 -160 -120 -80 -40 0

Operador de telemarketing receptivo

Técnico de enfermagem
Encarregado geral de operações de conservação de 
vias permanentes (exceto…

Recreador
Professor de nível superior do ensino fundamental 
(primeira a quarta série)

6,0

2,2

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

4o trim.2021/
4o trim.2020

4o trim.2021/
3o trim.2021

0,8 0,8 2,0 3,0 2,0

2,3
4,8 15,2 5,4 5,6
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TRABALHO
EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

S AE DE

Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência. Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged); Fundação Seade.

Resultado decorreu de 120.960 admissões e 114.867 desligamentos

RM DE CAMPINAS

Cresce nível de emprego da região no trimestre

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...No Estado
94.675
postos de trabalho foram gerados 
no 4o trimestre de 2021 (0,8%)

752.028
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trimestre de 
2020 (6,3%)

Na região
6.093
postos de trabalho foram criados no 
4o trimestre de 2021 (0,6%)

64.869
postos de trabalho a mais em 
relação ao mesmo período do ano 
anterior (7,1%)

981.986
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região em 
dezembro de 2021, representando 
7,8% do total do Estado de  
São Paulo.

As variações observadas nas ocupações com os maiores saldos 
positivos e negativos decorrem da sazonalidade característica  
do período.

Variações do emprego formal, por setor, em %

...positivos

...negativos

1.259

849

559

502

496
0 300 600 900 1.200 1.500

Vendedor de comércio varejista

Atendente de lojas e mercados

Faxineiro

Atendente de lanchonete

Operador de caixa

-1.019

-373

-373

-275

-224
-1.200 -1.000 -800 -600 -400 -200 0

Alimentador de linha de produção

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Cuidador de idosos

Operador de telemarketing ativo

Técnico de enfermagem

7,1

0,6

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

4o trim.2021/
4o trim.2020

4o trim.2021/
3o trim.2021

1,2
-0,3

2,2 2,0 0,3

3,8 5,6 17,8 6,2 7,4
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TRABALHO
EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

S AE DE

Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência. Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged); Fundação Seade.

Resultado decorreu de 58.224 admissões e 59.157 desligamentos

RM DE RIBEIRÃO PRETO

Emprego relativamente estável na região no trimestre

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...No Estado
94.675
postos de trabalho foram gerados 
no 4o trimestre de 2021 (0,8%)

752.028
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trimestre de 
2020 (6,3%)

Na região
933
postos de trabalho foram eliminados 
no 4o trimestre de 2021 (-0,2%)

27.972
postos de trabalho a mais em 
relação ao mesmo período do ano 
anterior (6,4%)

463.771
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região em 
dezembro de 2021, representando 
3,7% do total do Estado de  
São Paulo.

As variações observadas nas ocupações com os maiores saldos 
positivos e negativos decorrem da sazonalidade característica  
do período.

Variações do emprego formal, por setor, em %

...positivos

...negativos

867

803

499

458

449
0 200 400 600 800 1.000

Soldador

Vendedor de comércio varejista

Faxineiro

Caldeireiro (chapas de ferro e aço)

Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar

-2.962

-1.354

-340

-247

-215
-3.000 -2.400 -1.800 -1.200 -600 0

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

Tratorista agrícola
Operador de máquinas de beneficiamento
de produtos agrícolas

Operador de cristalização na refinação de açúcar

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral

6,4

-0,2

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

4o trim.2021/
4o trim.2020

4o trim.2021/
3o trim.2021

0,0
-3,2

4,3 1,9
-0,1

4,0 5,2 10,2 5,4 7,5



4o trim.2021

18

TRABALHO
EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

S AE DE

Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência. Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged); Fundação Seade.

Resultado decorreu de 926.044 admissões e 834.263 desligamentos
Aumenta o nível de emprego na região no trimestre

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...No Estado
94.675
postos de trabalho foram gerados 
no 4o trimestre de 2021 (0,8%)

752.028
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trimestre de 
2020 (6,3%)

Na região
91.781
postos de trabalho foram criados no 
4o trimestre de 2021 (1,4%)

422.376
postos de trabalho a mais em 
relação ao mesmo período do ano 
anterior (6,7%)

6.689.174
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região em 
dezembro de 2021, representando 
52,9% do total do Estado de  
São Paulo.

As variações observadas nas ocupações com os maiores saldos 
positivos e negativos decorrem da sazonalidade característica  
do período.

Variações do emprego formal, por setor, em %

...positivos

...negativos

8.611

8.324

7.681

6.774

5.214
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

Vendedor de comércio varejista

Auxiliar de logística

Atendente de lojas e mercados

Faxineiro

Atendente de lanchonete

-4.864

-1.515

-1.281

-1.223

-1.092
-5.000 -4.000 -3.000 -2.000 -1.000 0

Alimentador de linha de produção
Auxiliar geral de conservação de vias permanentes 
(exceto trilhos)
Professor de nível superior do ensino fundamental 
(primeira a quarta série)

Técnico de enfermagem

Carteiro

6,7

1,4

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

4o trim.2021/
4o trim.2020

4o trim.2021/
3o trim.2021

0,0
-0,8 -0,5

1,9 1,9

0,7 3,9 11,9 6,5 7,0

RM DE SÃO PAULO
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TRABALHO
EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

S AE DE

Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência. Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged); Fundação Seade.

Resultado decorreu de 67.287 admissões e 62.706 desligamentos

RM DE SOROCABA

Cresce o nível de emprego da região no trimestre

No Estado
94.675
postos de trabalho foram gerados 
no 4o trimestre de 2021 (0,8%)

752.028
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trimestre de 
2020 (6,3%)

Na região
4.581
postos de trabalho foram criados no 
4o trimestre de 2021 (0,9%)

35.088
postos de trabalho a mais em 
relação ao mesmo período do ano 
anterior (6,9%)

540.943
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região em 
dezembro de 2021, representando 
4,3% do total do Estado de  
São Paulo.

As variações observadas nas ocupações com os maiores saldos 
positivos e negativos decorrem da sazonalidade característica  
do período.

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...

Variações do emprego formal, por setor, em %

...positivos

...negativos

843

814

500

463

396
0 200 400 600 800 1.000

Vendedor de comércio varejista

Faxineiro

Atendente de lojas e mercados

Recepcionista, em geral

Auxiliar nos serviços de alimentação

-286

-226

-189

-137

-120
-300 -240 -180 -120 -60 0

Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar

Operador de produção (química, petroquímica e afins)

Tratorista agrícola

Monitor de transporte escolar
Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de
áreas públicas

6,9

0,9

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

4o trim.2021/
4o trim.2020

4o trim.2021/
3o trim.2021

-2,5
0,0 1,2 2,7 0,8

0,5 6,8 15,9 7,5 6,7
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TRABALHO
EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

S AE DE

Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência. Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged); Fundação Seade.

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...

Resultado decorreu de 66.001 admissões e 57.902 desligamentos

RM DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE*

Aumenta o nível de emprego da região no trimestre

* A RM do Vale do Paraíba e Litoral Norte corresponde à 
RA de São José dos Campos.

Variações do emprego formal, por setor, em %

...positivos

...negativos

1.372

822

777

669

572
0 300 600 900 1.200 1.500

Vendedor de comércio varejista

Atendente de lojas e mercados

Atendente de lanchonete

Operador de caixa

Auxiliar nos serviços de alimentação

-585

-337

-281

-151

-130
-600 -450 -300 -150 0

Professor de nível médio no ensino fundamental

Auxiliar de desenvolvimento infantil

Montador de estruturas metálicas
Professor da educação de jovens e adultos do
ensino fundamental (primeira a quarta série)

Técnico de enfermagem

No Estado
94.675
postos de trabalho foram gerados no 
4o trimestre de 2021 (0,8%)

752.028
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trimestre de 
2020 (6,3%)

Na região
8.099
postos de trabalho foram criados no  
4o trimestre de 2021 (1,5%)

28.991
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(5,7%)

541.215
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região em 
dezembro de 2021, representando 
4,3% do total do Estado de São 
Paulo.

As variações observadas nas ocupações com os maiores saldos 
positivos e negativos decorrem da sazonalidade característica  
do período.

5,7

1,5

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

4o trim.2021/
4o trim.2020

4o trim.2021/
3o trim.2021

-0,3
0,6

-0,4
3,3 1,4

2,4 4,3 9,6 6,4 5,6
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