SEADE TRABALHO

1o trim.2022

EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

ESTADO DE SÃO PAULO

Aumenta o emprego formal no Estado no trimestre
Resultado decorreu de 1.770.931 admissões e 1.591.540 desligamentos
179.391
postos de trabalho foram gerados
no Estado no 1o trimestre de 2022
(1,4%)

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...
...positivos
Servente de obras 10.872
Faxineiro 10.779

732.842
postos de trabalho a mais na
comparação com o 1o trimestre de
2021 (6,1%)
12.816.010
correspondem ao estoque de
empregos formais no Estado em
março de 2022, representando
31,0% do total do Brasil
As variações observadas nas ocupações com os maiores saldos
positivos e negativos decorrem da sazonalidade característica do
período.

Auxiliar de desenvolvimento infantil 10.586
Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar 10.241

...negativos

Alimentador de linha de produção 10.046
0
3.000

6.000

9.000

12.000

-11.534 Vendedor de comércio varejista
-9.737 Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas
-7.630 Operador de caixa
-5.090 Repositor de mercadorias
-12.000

-9.000

-6.000

-3.000

-3.068 Atendente de lojas e mercados
0

Variações do emprego formal, por setor, em %

Agricultura,
pecuária e
pesca
1o trim.2022/
4o trim.2021
Total

1,4

0,2

Indústria

1,6

Construção

Comércio

4,9

Serviços

2,0
-0,7

1o trim.2022/
1o trim.2021
Total

6,1

3,1

3,4

9,7

5,6

7,1

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.
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SEADE TRABALHO

1o trim.2022

EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

RA DE ARAÇATUBA

Aumenta o nível de emprego na região no trimestre
Resultado decorreu de 22.360 admissões e 15.999 desligamentos
No Estado

179.391
postos de trabalho foram gerados no
1o trimestre de 2022 (1,4%)
732.842
postos de trabalho a mais na
comparação com o 1o trimestre de
2021 (6,1%)
Na região

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...
...positivos
Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar 665
Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) 542
Trabalhador polivalente da confecção de calçados 378
Tratorista agrícola 271
Servente de obras 237
0

200

400

6.361
postos de trabalho foram criados no
1o trimestre de 2022 (4,0%)

-84 Vendedor de comércio varejista

6.777
postos de trabalho a mais em relação
ao mesmo período de 2021 (4,2%)

-34 Trabalhador agropecuário, em geral

167.012
correspondem ao estoque de empregos
formais na região em março de 2022,
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.

600

...negativos

-77 Açougueiro
-56 Operador de caixa

-100

-80

-60

-40

-20

-32 Gerente administrativo
0

Variações do emprego formal, por setor, em %

Agricultura,
pecuária e
pesca

Indústria

Construção

Comércio

Serviços

1o trim.2022/
4o trim.2021
Total

4,0

1,6

5,6

11,8

4,1

13,1

-0,3

5,2

1o trim.2022/
1o trim.2021
Total

4,2

2,6

5,6

-0,9

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.
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SEADE TRABALHO

1o trim.2022

EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

RA DE BARRETOS

Aumenta o nível de emprego na região no trimestre
Resultado decorreu de 15.869 admissões e 15.082 desligamentos
No Estado

179.391
postos de trabalho foram gerados no
1o trimestre de 2022 (1,4%)
732.842
postos de trabalho a mais na
comparação com o 1o trimestre de
2021 (6,1%)
Na região

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...
...positivos
Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar 1.231
Trabalhador agropecuário, em geral 475
Tratorista agrícola 473
Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) 291

...negativos

Trabalhador volante da agricultura 174
0

787
postos de trabalho foram criados no
1o trimestre de 2022 (0,7%)
7.852
postos de trabalho a mais em relação
ao mesmo período do ano anterior
(7,0%)
119.487
correspondem ao estoque de empregos
formais da região em março de 2022,
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.

300

600

900

1.200

1.500

-3.414 Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas
-195

Vendedor de comércio varejista
Trabalhador de serviços de limpeza e conservação
-55 de áreas públicas
-48 Cozinhador (conservação de alimentos)

-3.500 -2.800

-2.100

-1.400

-700

-35 Camareiro de hotel
0

Variações do emprego formal, por setor, em %

Agricultura,
pecuária e
pesca
1o trim.2022/
4o trim.2021
Total

0,7

Indústria

3,5

Construção

11,9

-9,2

Comércio

Serviços

3,3
-0,6

1o trim.2022/
1o trim.2021
Total

7,0

24,0

3,1

14,4

4,5

5,1

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.
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SEADE TRABALHO

1o trim.2022

EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

RA DE BAURU

Cresce o nível de emprego na região no trimestre
Resultado decorreu de 41.871 admissões e 36.823 desligamentos
No Estado

179.391
postos de trabalho foram gerados no
1o trimestre de 2022 (1,4%)
732.842
postos de trabalho a mais na
comparação com o 1o trimestre de
2021 (6,1%)
Na região

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...
...positivos
Cuidador de idosos 1.031
Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar 881
Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) 369
Alimentador de linha de produção 312
Operador de telemarketing ativo e receptivo 277
0
...negativos

5.048
postos de trabalho foram criados no
1o trimestre de 2022 (1,7%)
12.287
postos de trabalho a mais em relação
ao mesmo período do ano anterior
(4,1%)
308.797
correspondem ao estoque de empregos
formais da região em março de 2022,
representando 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.

300

600

900

1.200

-500 Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas
-428 Vendedor de comércio varejista
-137 Atendente de lojas e mercados
-118 Repositor de mercadorias
-600

-400

-200

-104 Cobrador interno
0

Variações do emprego formal, por setor, em %

Agricultura,
pecuária e
pesca
1o trim.2022/
4o trim.2021
Total

1,7

1o trim.2022/
1o trim.2021

0,8

Indústria

Construção

2,1

1,7

Comércio

Serviços

3,2
-1,3

1,2

3,4

5,2

Total

8,7

4,1

-15,2

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.
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SEADE TRABALHO

1o trim.2022

EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

RA DE CAMPINAS

Aumenta o nível de emprego na região no trimestre
Resultado decorreu de 280.904 admissões e 251.870 desligamentos
No Estado

179.391
postos de trabalho foram gerados no
1o trimestre de 2022 (1,4%)

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...
...positivos
Alimentador de linha de produção 3.156
Assistente administrativo 1.630

732.842
postos de trabalho a mais na
comparação com o 1o trimestre de
2021 (6,1%)
Na região

Auxiliar de desenvolvimento infantil 1.252
Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar 1.017
Servente de obras 1.004
0
600

...negativos

29.034
postos de trabalho foram criados no
1o trimestre de 2022 (1,4%)
106.928
postos de trabalho a mais em relação
ao mesmo período do ano anterior
(5,4%)
2.072.080
correspondem ao estoque de empregos
formais da região em março de 2022,
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.

1.200

1.800

2.400

3.000 3.600

-2.247 Vendedor de comércio varejista
-1.276 Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas
-971 Operador de caixa
-690 Repositor de mercadorias
-2.400

-1.800

-1.200

-600

-404 Açougueiro
0

Variações do emprego formal, por setor, em %

Agricultura,
pecuária e
pesca
1o trim.2022/
4o trim.2021
Total

1,4

Indústria

1,2

Construção

Comércio

2,5

4,1

-0,2

Serviços

-0,5

1o trim.2022/
1o trim.2021
Total

5,4

3,7

3,9

13,7

5,3

6,0

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.
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SEADE TRABALHO

1o trim.2022

EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

RA CENTRAL

Aumenta o nível de emprego na região no trimestre
Resultado decorreu de 40.101 admissões e 35.550 desligamentos
No Estado

179.391
postos de trabalho foram gerados no
1o trimestre de 2022 (1,4%)
732.842
postos de trabalho a mais na
comparação com o 1o trimestre de
2021 (6,1%)
Na região

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...
...positivos
Cuidador em saúde 559
Servente de obras 456
Alimentador de linha de produção 361
Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar 339
Professor de nível superior do ensino fundamental
(primeira a quarta série) 246
0

...negativos

4.551
postos de trabalho foram criados no
1o trimestre de 2022 (1,5%)
18.444
postos de trabalho a mais em relação
ao mesmo período do ano anterior
(6,5%)
303.876
correspondem ao estoque de empregos
formais da região em março de 2022,
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.

150

300

450

-1.826 Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas
-323 Vendedor de comércio varejista
-159

Operador de máquinas ﬁxas, em geral

-134

Repositor de mercadorias

-76
-2.000 -1.600

-1.200

-800

-400

0

Motorista de carro de passeio

Variações do emprego formal, por setor, em %

Agricultura,
pecuária e
pesca
1o trim.2022/
4o trim.2021
Total

1,5

Indústria

1,4

Construção

Comércio

3,3

7,0

-5,1

Serviços

-0,3

1o trim.2022/
1o trim.2021
Total

6,5

7,1

3,8

18,6

5,3

7,8

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.
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SEADE TRABALHO

1o trim.2022

EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

RA DE FRANCA

Cresce o nível de emprego na região no trimestre
Movimento decorreu de 29.289 admissões e 20.965 desligamentos
No Estado

179.391
postos de trabalho foram gerados no
1o trimestre de 2022 (1,4%)
732.842
postos de trabalho a mais na
comparação com o 1o trimestre de
2021 (6,1%)
Na região

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...
...positivos
Preparador de calçados 676
Auxiliar de desenvolvimento infantil 633
Trabalhador agropecuário, em geral 499
Alimentador de linha de produção 478
Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar 399
0
...negativos

8.324
postos de trabalho foram criados no
1o trimestre de 2022 (4,7%)
11.668
postos de trabalho a mais em relação
ao mesmo trimestre do ano anterior
(6,7%)
186.832
correspondem ao estoque de empregos
formais da região em março de 2022,
representando 1,5% 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.

200

400

600

800

-219 Vendedor de comércio varejista
-178 Operador de telemarketing receptivo
-113 Preparador de estruturas metálicas
-81 Operador de caixa
-250

-200

-150

-100

-50

-68 Ajudante de motorista
0

Variações do emprego formal, por setor, em %

Agricultura,
pecuária e
pesca

Indústria

Construção

Comércio

Serviços

1o trim.2022/
4o trim.2021
Total

4,7

4,3

6,6

9,8

6,5
-1,0

1o trim.2022/
1o trim.2021
Total

6,7

3,0

9,0

23,8

4,0

5,4

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.
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SEADE TRABALHO

1o trim.2022

EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

RA DE ITAPEVA

Aumenta o nível de emprego na região no trimestre
Resultado decorreu de 12.453 admissões e 10.860 desligamentos
No Estado

179.391
postos de trabalho foram gerados no
1o trimestre de 2022 (1,4%)

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...
...positivos
Professor de nível superior do ensino fundamental 273
(primeira a quarta série)
Trabalhador da exploração de resinas 212

732.842
postos de trabalho a mais na
comparação com o 1o trimestre de
2021 (6,1%)
Na região

Assistente administrativo 150
Monitor de transporte escolar 125
Auxiliar de desenvolvimento infantil 103
0

1.593
postos de trabalho foram criados no
1o trimestre de 2022 (1,7%)
5.272
postos de trabalho a mais em relação a
igual período do ano anterior (6,0%)
93.307
correspondem ao estoque de empregos
formais da região em março de 2022,
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.

60

120

180

240

300

...negativos
-183 Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas
-93 Vendedor de comércio varejista
-79 Costureiro na confecção em série
-50 Trabalhador de extração ﬂorestal, em geral
-200

-150

-100

-50

-49 Serrador de madeira
0

Variações do emprego formal, por setor, em %

Agricultura,
pecuária e
pesca

Indústria

Construção

Comércio

0,0

0,7

Serviços

1o trim.2022/
4o trim.2021
Total

1,7

0,1

7,3

-0,7

1o trim.2022/
1o trim.2021
Total

6,0

4,3

3,0

10,0

5,4

10,7

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.
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SEADE TRABALHO

1o trim.2022

EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

RA DE MARÍLIA

Cresce o nível de emprego na região no trimestre
Resultado decorreu de 27.966 admissões e 24.426 desligamentos
No Estado

179.391
postos de trabalho foram gerados no
1o trimestre de 2022 (1,4%)

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...
...positivos
Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar 1.092
Tratorista agrícola 226

732.842
postos de trabalho a mais na
comparação com o 1o trimestre de
2021 (6,1%)
Na região

Trabalhador agropecuário, em geral 203
Assistente administrativo 192
Faxineiro 183
0
200

...negativos

400

600

800

1.000 1.200

3.540
postos de trabalho foram criados no
1o trimestre de 2022 (1,5%)

- 687 Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas

10.653
postos de trabalho a mais em relação
ao mesmo período do ano anterior
(4,7%)

- 141 Operador de caixa

237.975
correspondem ao estoque de empregos
formais da região em março de 2022,
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.

- 383 Vendedor de comércio varejista
- 330 Operador de telemarketing ativo e receptivo

-800

-600

-400

-200

- 68 Repositor de mercadorias
0

Variações do emprego formal, por setor, em %

Agricultura,
pecuária e
pesca
1o trim.2022/
4o trim.2021
Total

0,9

1,5

Indústria

Construção

2,4

4,6

Comércio

Serviços

2,4
-1,0

1o trim.2022/
1o trim.2021
Total

4,7

1,4

1,9

8,4

4,2

7,6

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.
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SEADE TRABALHO

1o trim.2022

EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

RA DE PRESIDENTE PRUDENTE

Aumenta o nível de emprego na região no trimestre
Resultado decorreu de 20.741 admissões e 18.440 desligamentos
No Estado

179.391
postos de trabalho foram gerados no
1o trimestre de 2022 (1,4%)
732.842
postos de trabalho a mais na
comparação com o 1o trimestre de
2021 (6,1%)
Na região

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...
...positivos
Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar 576
Trabalhador agropecuário, em geral 267
Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) 194
Professor de nível superior do ensino fundamental
(primeira a quarta série) 159
Alimentador de linha de produção 124
0

2.301
postos de trabalho foram criados no
1o trimestre de 2022 (1,4%)
5.999
postos de trabalho a mais em relação
ao mesmo período do ano passado
(3,6%)
171.148
correspondem ao estoque de empregos
formais da região em março de 2022,
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.

150

300

450

600

...negativos
- 339 Faxineiro
- 270 Vendedor de comércio varejista
- 76 Motorista de ônibus urbano
- 75 Repositor de mercadorias
-400

-320

-240

-160

-80

- 56 Operador de caixa
0

Variações do emprego formal, por setor, em %

Agricultura,
pecuária e
pesca

Indústria

Construção

Comércio

Serviços

1o trim.2022/
4o trim.2021
Total

1,4

5,4

0,8

1,7

8,5
-0,6

1o trim.2022/
1o trim.2021
Total

3,6

4,3
0,0

4,4

5,9

-0,2

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.
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SEADE TRABALHO

1o trim.2022

EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

RA DE REGISTRO

Cresce o nível de emprego na região no trimestre
Resultado decorreu de 4.430 admissões e 3.844 desligamentos
No Estado

179.391
postos de trabalho foram gerados no
1o trimestre de 2022 (1,4%)

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...
...positivos
Monitor de transporte escolar 87
Professor de nível superior do ensino fundamental
(primeira a quarta série) 67

732.842
postos de trabalho a mais na
comparação com o 1o trimestre de
2021 (6,1%)
Na região

Auxiliar de escritório 64
Servente de obras 59

...negativos

Auxiliar de desenvolvimento infantil 59
0

20

40

60

80

586
postos de trabalho foram criados no
1o trimestre de 2022 (1,5%)

- 39 Vendedor de comércio varejista
Trabalhador de serviços de limpeza e conservação
- 39 de áreas públicas

2.942
postos de trabalho a mais em relação
ao mesmo período do ano anterior
(7,9%)

- 21 Pedreiro

40.221
correspondem ao estoque de empregos
formais da região em março de 2022,
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.

100

- 21 Operador de caixa

-50

-40

-30

-20

-10

- 18 Auxiliar de enfermagem
0

Variações do emprego formal, por setor, em %

Indústria

Construção

Comércio

0,6

0,5

0,2

0,1

0,9

2,1

28,8

7,3

Agricultura,
pecuária e
pesca

Serviços

1o trim.2022/
4o trim.2021
Total

1,5

3,3

1o trim.2022/
1o trim.2021
Total

7,9

11,2

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.
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SEADE TRABALHO

1o trim.2022

EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

RA DE RIBEIRÃO PRETO

Aumenta o nível de emprego na região no trimestre
Resultado decorreu de 61.161 admissões e 50.436 desligamentos
No Estado

179.391
postos de trabalho foram gerados no
1o trimestre de 2022 (1,4%)
732.842
postos de trabalho a mais na
comparação com o 1o trimestre de
2021 (6,1%)
Na região

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...
...positivos
Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar 1.396
Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) 1.034
Tratorista agrícola 761
Alimentador de linha de produção 661
Trabalhador agropecuário, em geral 389
0

300

600

900

1.200

10.725
postos de trabalho foram criados no
1o trimestre de 2022 (2,7%)

- 453 Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas

23.038
postos de trabalho a mais em relação
ao mesmo período do ano anterior
(6,1%)

- 124 Operador de telemarketing ativo e receptivo

401.714
correspondem ao estoque de empregos
formais da região em março de 2022,
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.

1.500

...negativos

- 310 Vendedor de comércio varejista
- 179 Operador de caixa

-500

-400

-300

-200

-100

- 81 Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas
0

Variações do emprego formal, por setor, em %

Agricultura,
pecuária e
pesca

Indústria

Construção

Comércio

Serviços

0,5

2,7

1o trim.2022/
4o trim.2021
Total

2,7

2,4

4,9

4,3

5,5

4,3

7,8

1o trim.2022/
1o trim.2021
Total

6,1

5,9

7,0

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.
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SEADE TRABALHO

1o trim.2022

EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

RA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Aumenta o nível de emprego na região no trimestre
Resultado decorreu de 55.790 admissões e 48.092 desligamentos
No Estado

179.391
postos de trabalho foram gerados no
1o trimestre de 2022 (1,4%)
732.842
postos de trabalho a mais na
comparação com o 1o trimestre de
2021 (6,1%)
Na região

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...
...positivos
Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar 2.440
Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) 786
Tratorista agrícola 527
Trabalhador agropecuário, em geral 495
Alimentador de linha de produção 489
0

500

1.000

1.500

2.000

7.698
postos de trabalho foram criados no
1o trimestre de 2022 (2,0%)

- 619 Zelador de edifício

12.184
postos de trabalho a mais em relação
ao mesmo período do ano anterior
(3,2%)

- 276 Motorista de furgão ou veículo similar

394.102
correspondem ao estoque de empregos
formais da região em março de 2022,
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.

2.500

...negativos

- 332 Ajudante de motorista
- 322 Vendedor de comércio varejista

-800

-600

-400

-200

- 263 Operador de negócios
0

Variações do emprego formal, por setor, em %

Agricultura,
pecuária e
pesca

Indústria

Construção

Comércio

Serviços

1o trim.2022/
4o trim.2021
Total

2,0

9,9

2,0

2,1

4,5
-0,9

1o trim.2022/
1o trim.2021
Total

3,2

1,5

7,2

4,6

3,8

-0,3

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.
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SEADE TRABALHO

1o trim.2022

EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

RA DE SOROCABA

Cresce o nível de emprego na região no trimestre
Resultado decorreu de 93.979 admissões e 84.401 desligamentos
No Estado

179.391
postos de trabalho foram gerados no
1o trimestre de 2022 (1,4%)

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...
...positivos
Faxineiro 1.044
Alimentador de linha de produção 967

732.842
postos de trabalho a mais na
comparação com o 1o trimestre de
2021 (6,1%)
Na região

Auxiliar de escritório 623
Assistente administrativo 510
Servente de obras 502
0

655.730
correspondem ao estoque de empregos
formais da região em março de 2022,
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.

1.000

1.500

...negativos

9.578
postos de trabalho foram criados no
1o trimestre de 2022 (1,5%)
37.932
postos de trabalho a mais em relação
ao mesmo período do ano anterior
(6,1%)

500

-1.396 Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas
-802 Vendedor de comércio varejista
-303 Operador de caixa
-176 Operador de telemarketing receptivo
-1.500

-1.000

-500

-174 Atendente comercial (agência postal)
0

Variações do emprego formal, por setor, em %

Agricultura,
pecuária e
pesca
1o trim.2022/
4o trim.2021

2,1

Total

1,5

Indústria

-3,1

Construção

Comércio

Serviços

2,6

6,0
-0,6

1o trim.2022/
1o trim.2021
Total

6,1

0,4

5,2

14,1

6,6

6,9

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.
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SEADE TRABALHO

1o trim.2022

EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

RM DA BAIXADA SANTISTA*

Pequena variação do emprego na região no trimestre
Resultado decorreu de 37.270 admissões e 36.072 desligamentos
No Estado

179.391
postos de trabalho foram gerados no
1o trimestre de 2022 (1,4%)

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...
...positivos
Servente de obras 472
Auxiliar de desenvolvimento infantil 365

732.842
postos de trabalho a mais na
comparação com o 1o trimestre de
2021 (6,1%)
Na região

Assistente administrativo 175
Inspetor de qualidade 144
Auxiliar de escritório 133
0

...negativos

100

200

300

1.198
postos de trabalho foram criados no
1o trimestre de 2022 (0,3%)

-473 Repositor de mercadorias

18.540
postos de trabalho a mais em relação
ao mesmo período do ano anterior
(5,7%)

-363 Vendedor de comércio varejista

345.273
correspondem ao estoque de empregos
formais da região em março de 2022,
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.

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

400

500

-455 Operador de caixa
-381 Atendente de lanchonete

-500

-400

-300

-200

-100

-169 Atendente de lojas e mercados
0

Variações do emprego formal, por setor, em %

Agricultura,
pecuária e
pesca

Indústria

0,5

0,5

Construção

Comércio

Serviços

1o trim.2022/
4o trim.2021
Total

0,3

1,0

7,8
-2,8

1o trim.2022/
1o trim.2021
Total

5,7

0,0

4,0

18,6

4,0

5,5

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.
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SEADE TRABALHO

1o trim.2022

EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

RM DE CAMPINAS

Cresce nível de emprego na região no trimestre
Resultado decorreu de 141.824 admissões e 124.793 desligamentos
No Estado

179.391
postos de trabalho foram gerados no
1o trimestre de 2022 (1,4%)

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...
...positivos
Alimentador de linha de produção 1.212
Assistente administrativo 1.047

732.842
postos de trabalho a mais na
comparação com o 1o trimestre de
2021 (6,1%)
Na região

Auxiliar de desenvolvimento infantil 831
Cuidador de idosos 708
Servente de obras 585
0 200

400

600

800 1.000 1.200 1.400

...negativos

17.031
postos de trabalho foram criados no
1o trimestre de 2022 (1,7%)

-885 Vendedor de comércio varejista

59.368
postos de trabalho a mais em relação
ao mesmo período do ano anterior
(6,3%)

-211 Promotor de vendas

999.017
correspondem ao estoque de empregos
formais da região em março de 2022,
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.

-511 Operador de caixa
-429 Repositor de mercadorias

-1.000

-800

-600

-400

-200

-194 Operador de telemarketing ativo e receptivo
0

Variações do emprego formal, por setor, em %

Agricultura,
pecuária e
pesca
1o trim.2022/
4o trim.2021
Total

1,7

3,7

Indústria

1,2

Construção

Comércio

3,5

Serviços

2,8
-0,4

1o trim.2022/
1o trim.2021
Total

6,3

6,7

3,6

13,7

5,3

7,6

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.
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SEADE TRABALHO

1o trim.2022

EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

RM DE RIBEIRÃO PRETO

Aumenta o nível de emprego na região no trimestre
Resultado decorreu de 71.507 admissões e 58.088 desligamentos
No Estado

179.391
postos de trabalho foram gerados no
1o trimestre de 2022 (1,4%)
732.842
postos de trabalho a mais na
comparação com o 1o trimestre de
2021 (6,1%)
Na região

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...
...positivos
Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar 1.524
Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) 1.324
Alimentador de linha de produção 1.091
Tratorista agrícola 998
Trabalhador agropecuário, em geral 694
0

400

800

1.200

13.419
postos de trabalho foram criados no
1o trimestre de 2022 (2,9%)

-451 Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas

28.534
postos de trabalho a mais em relação
ao mesmo período do ano anterior
(6,4%)

-133 Preparador de estruturas metálicas

477.190
correspondem ao estoque de empregos
formais da região em março de 2022,
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.

1.600

...negativos

-440 Vendedor de comércio varejista
-203 Operador de caixa

-600

-450

-300

-150

-123 Operador de telemarketing ativo e receptivo
0

Variações do emprego formal, por setor, em %

Agricultura,
pecuária e
pesca

Indústria

Construção

Comércio

Serviços

1o trim.2022/
4o trim.2021
Total

2,9

2,8

4,3

4,9

0,3

3,3

4,6

4,7

9,5

5,2

7,8

1o trim.2022/
1o trim.2021
Total

6,4

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.
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SEADE TRABALHO

1o trim.2022

EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

RM DE SÃO PAULO

Aumenta o nível de emprego na região no trimestre
Resultado decorreu de 956.851 admissões e 873.166 desligamentos
No Estado

179.391
postos de trabalho foram gerados no
1o trimestre de 2022 (1,4%)
732.842
postos de trabalho a mais na
comparação com o 1o trimestre de
2021 (6,1%)
Na região

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...
...positivos
Faxineiro 7.688
Servente de obras 6.596
Auxiliar de desenvolvimento infantil 6.385
Cozinheiro geral 4.730
Analista de desenvolvimento de sistemas 4.491
0
...negativos

2.000

4.000

83.685
postos de trabalho foram criados no
1o trimestre de 2022 (1,3%)

-4.499 Operador de caixa

423.520
postos de trabalho a mais em relação
ao mesmo período do ano anterior
(6,7%)

-2.748 Repositor de mercadorias

6.772.859
correspondem ao estoque de empregos
formais da região em março de 2022,
representando 52,8% 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.

6.000

8.000

-4.387 Vendedor de comércio varejista
-2.836 Auxiliar de logística

-5.000 -4.000

-3.000

-2.000

-2.507 Atendente de lojas e mercados
-1.000
0

Variações do emprego formal, por setor, em %

Agricultura,
pecuária e
pesca

Indústria

0,1

0,6

1o trim.2022/
4o trim.2021
Total

1,3

Construção

Comércio

Serviços

1,6

5,2
-0,6

1o trim.2022/
1o trim.2021
Total

6,7

0,4

2,4

10,1

6,0

7,6

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.

18

SEADE TRABALHO

1o trim.2022

EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

RM DE SOROCABA

Cresce o nível de emprego na região no trimestre
Resultado decorreu de 79.365 admissões e 70.430 desligamentos
No Estado

179.391
postos de trabalho foram gerados no
1o trimestre de 2022 (1,4%)
732.842
postos de trabalho a mais na
comparação com o 1o trimestre de
2021 (6,1%)
Na região

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...
...positivos
Faxineiro 929
Alimentador de linha de produção 888
Auxiliar de escritório 586
Servente de obras 450
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral 443
0
...negativos

8.935
postos de trabalho foram criados no
1o trimestre de 2022 (1,7%)
33.529
postos de trabalho a mais em relação
ao mesmo período do ano anterior
(6,5%)
549.878
correspondem ao estoque de empregos
formais da região em março de 2022,
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.

200

400

600

800

1.000

-751 Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas
-657 Vendedor de comércio varejista
-252 Operador de caixa
Trabalhador de serviços de limpeza e conservação
-191 de áreas públicas
-800

-600

-400

-200

-178 Operador de telemarketing receptivo
0

Variações do emprego formal, por setor, em %

Agricultura,
pecuária e
pesca
1o trim.2022/
4o trim.2021

1,9

Total

1,7

Indústria

Construção

Comércio

6,2

Serviços

2,9
-0,5

-2,7

1o trim.2022/
1o trim.2021
Total

6,5

5,7

14,4

7,0

7,1

-1,5

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.
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SEADE TRABALHO

1o trim.2022

EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

RM DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE*

Aumenta o nível de emprego na região no trimestre
Resultado decorreu de 69.896 admissões e 65.514 desligamentos
No Estado

179.391
postos de trabalho foram gerados no
1o trimestre de 2022 (1,4%)

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...
...positivos
Auxiliar de desenvolvimento infantil 825
Alimentador de linha de produção 767

732.842
postos de trabalho a mais na
comparação com o 1o trimestre de
2021 (6,1%)
Na região

Cozinheiro geral 663
Faxineiro 583
Servente de obras 384
0

...negativos

4.382
postos de trabalho foram criados no
1o trimestre de 2022 (0,8%)
28.806
postos de trabalho a mais em relação
ao mesmo período do ano anterior
(5,6%)
545.597
correspondem ao estoque de empregos
formais da região em março de 2022,
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.

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

200

400

600

800

1.000

-1.069 Vendedor de comércio varejista
-774 Professor de nível médio no ensino fundamental
-516 Operador de caixa
-512 Carregador (armazém)
-1.200 -1.000

-800

-600

-400

-200

-385 Repositor de mercadorias
0

Variações do emprego formal, por setor, em %

1o trim.2022/
4o trim.2021
Total

Agricultura,
pecuária e
pesca

Indústria

0,2

1,6

0,8

Construção

Comércio

0,7

Serviços

1,9
-2,1

1o trim.2022/
1o trim.2021
Total

5,6

0,9

4,2

2,7

5,5

6,7

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.
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SEADE TRABALHO

1o trim.2022

EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL
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