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1

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 1.754.802 admissões e 1.546.498 desligamentos

ESTADO DE SÃO PAULO

Aumenta o emprego formal no Estado no trimestre
208.304
postos de trabalho foram gerados 
no Estado no 2o trimestre de 2022 
(1,6%)

759.041
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 2o trimestre de 
2021 (6,2%)

13.015.011
correspondem ao estoque de 
empregos formais no Estado em junho 
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.
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Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

2o trim.2022/
2o trim.2021

2o trim.2022/
1o trim.2022

...positivos

...negativos
0

15.324

14.578

11.591

10.532

8.341
4.000 8.000 12.000 16.000

Alimentador de linha de produção

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

Faxineiro

Auxiliar de logística

Atendente de lojas e mercados

-5.168

-4.736

-949

-792

-634
-6.000 -4.000 -2.000 0

Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Trabalhador agropecuário, em geral

Supervisor administrativo

Auxiliar de enfermagem
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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 22.686 admissões e 18.172 desligamentos

RA DE ARAÇATUBA

Aumenta o nível de emprego na região no trimestre

No Estado
208.304
postos de trabalho foram gerados no  
2o trimestre de 2022 (1,6%)

759.041
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 2o trimestre de 
2021 (6,2%)

Na região
4.514
postos de trabalho foram criados no  
2o trimestre de 2022 (2,7%)

7.972
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período de 2021 (4,9%)

171.663
correspondem ao estoque de empregos 
formais na região em junho 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.

Variações do emprego formal, por setor, em %

4,9

2,7
4,1 3,8

7,2 1,5 1,9

-1,3
6,2 18,1

3,3
4,8

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

2o trim.2022/
2o trim.2021

2o trim.2022/
1o trim.2022

...positivos

...negativos

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) 1.099

1.051

286

249

236
0 200 400 600 800 1.000 1.200

Tratorista agrícola

Servente de obras

Trabalhador volante da agricultura
Operador de máquinas de beneficiamento de

produtos agrícolas

-556

-419

-192

-80

-59
-600 -500 -400 -300 -200 -100 0

Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar
Professor de nível superior do ensino fundamental
(primeira a quarta série)

Técnico de enfermagem

Enfermeiro

Produtor de cana-de-açúcar
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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 18.321 admissões e 13.741 desligamentos

RA DE BARRETOS

Aumenta o nível de emprego na região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

...positivos

...negativos

2.058

701

507

212

205
0 300 600 900 1.200 1.500 1.800 2.100

Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas

Tratorista agrícola

Auxiliar de escritório

Técnico de enfermagem

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

-889

-326

-49

-30

-24
-1.000 -800 -600 -400 -200 0

Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar

Trabalhador agropecuário, em geral

Soldador

Almoxarife

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral

No Estado
208.304
postos de trabalho foram gerados no  
2o trimestre de 2022 (1,6%)

759.041
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 2o trimestre de 
2021 (6,2%)

Na região
4.580
postos de trabalho foram criados no  
2o trimestre de 2022 (3,8%)

5.442
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(4,6%)

124.051
correspondem ao estoque de empregos 
formais da região em junho de 2022, 
o que representa 1,0% 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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Total
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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 40.995 admissões e 35.401 desligamentos

RA DE BAURU

Cresce o nível de emprego na região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

No Estado
208.304
postos de trabalho foram gerados no  
2o trimestre de 2022 (1,6%)

759.041
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 2o trimestre de 
2021 (6,2%)

Na região
5.594
postos de trabalho foram criados no  
2o trimestre de 2022 (1,8%)

11.506
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(3,8%)

314.032
correspondem ao estoque de empregos 
formais da região em junho 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.

3,8

1,8
4,4

1,6

-0,3

1,3
2,2

0,4 4,2

-14,7

4,7 7,4

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

2o trim.2022/
2o trim.2021

2o trim.2022/
1o trim.2022

...positivos

...negativos

1.291

724

576

340

259
0 300 600 900 1.200 1.500

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Tratorista agrícola

Alimentador de linha de produção

Assistente administrativo

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

-226

-179

-165

-162

-80
-250 -200 -150 -100 -50 0

Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar

Soldador

Zelador de edifício

Operador de máquina de dobrar chapas

Técnico de telecomunicações (telefonia)
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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 281.588  admissões e 246.265 desligamentos

RA DE CAMPINAS

Aumenta o nível de emprego na região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

No Estado
208.304
postos de trabalho foram gerados no  
2o trimestre de 2022 (1,6%)

759.041
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 2o trimestre de 
2021 (6,2%)

Na região
35.323
postos de trabalho foram criados no  
2o trimestre de 2022 (1,7%)

110.646
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(5,5%)

2.106.085
correspondem ao estoque de empregos 
formais da região em junho 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.
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3,9 14,1 5,6 6,2

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

2o trim.2022/
2o trim.2021

2o trim.2022/
1o trim.2022

...positivos

...negativos

3.824

2.316

1.840

1.527

1.243
0 800 1.600 2.400 3.200 4.000

Alimentador de linha de produção

Assistente administrativo

Servente de obras

Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

-407

-340

-251

-199

-154
-500 -400 -300 -200 -100 0

Trabalhador volante da agricultura

Vigilante

Operador de telemarketing ativo

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Operador de linha de montagem (aparelhos elétricos)
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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 41.861 admissões e 36.141 desligamentos

RA CENTRAL

Aumenta o nível de emprego na região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

...positivos

...negativos

1.434

586

559

333

248
0 300 600 900 1.200 1.500

Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas

Alimentador de linha de produção

Tratorista agrícola

Assistente administrativo

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

-176

-160

-138

-129

-87
-200 -150 -100 -50 0

Trabalhador volante da agricultura

Servente de obras

Montador de equipamentos elétricos

Vigilante

Operador de telemarketing técnico

No Estado
208.304
postos de trabalho foram gerados no  
2o trimestre de 2022 (1,6%)

759.041
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 2o trimestre de 
2021 (6,2%)

Na região
5.720
postos de trabalho foram criados no  
2o trimestre de 2022 (1,9%)

15.901
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(5,4%)

309.440
correspondem ao estoque de empregos 
formais da região em junho 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.
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2,8
16,6 5,3 8,5

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
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Construção

Total

Total
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2o trim.2021

2o trim.2022/
1o trim.2022
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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...

Movimento decorreu de 25.882 admissões e 22.808 desligamentos

RA DE FRANCA

Cresce o nível de emprego na região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

No Estado
208.304
postos de trabalho foram gerados no  
2o trimestre de 2022 (1,6%)

759.041
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 2o trimestre de 
2021 (6,2%)

Na região
3.074
postos de trabalho foram criados no  
2o trimestre de 2022 (1,6%)

14.697
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo trimestre do ano anterior 
(8,4%)

189.753
correspondem ao estoque de empregos 
formais da região em junho 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.

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

2o trim.2022/
2o trim.2021

2o trim.2022/
1o trim.2022

8,4

1,6
1,5 2,6

-2,3

1,7 1,2

3,7
12,9 22,8 6,3 5,4

...positivos

...negativos

723

353

351

268

264
0 200 400 600 800

Tratorista agrícola

Preparador de calçados

Alimentador de linha de produção

Sapateiro (calçados sob medida)

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

-393

-237

-164

-152

-138
-400 -300 -200 -100 0

Trabalhador agropecuário, em geral

Soldador

Caldeireiro (chapas de ferro e aço)

Preparador de estruturas metálicas

Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar
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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 10.511 admissões e 9.498 desligamentos

RA DE ITAPEVA

Aumenta o nível de emprego na região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

No Estado
208.304
postos de trabalho foram gerados no  
2o trimestre de 2022 (1,6%)

759.041
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 2o trimestre de 
2021 (6,2%)

Na região
1.013
postos de trabalho foram criados no  
2o trimestre de 2022 (1,1%)

4.764
postos de trabalho a mais em relação a 
igual período do ano anterior (5,3%)

94.258
correspondem ao estoque de empregos 
formais da região em junho 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.

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

2o trim.2022/
2o trim.2021

2o trim.2022/
1o trim.2022

5,3

1,1
0,5

-0,3
3,2

1,4 2,3

3,1
1,6 0,6 6,3 10,5

...positivos

...negativos

195

114

111

104

75
0 50 100 150 200

Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas

Vendedor de comércio varejista

Auxiliar de escritório

Assistente administrativo

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

-266

-53

-34

-23

-22
-300 -240 -180 -120 -60 0

Trabalhador da cultura de milho e sorgo

Alimentador de linha de produção

Retalhador de carne

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral

Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas)
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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 27.954 admissões e 23.840 desligamentos

RA DE MARÍLIA

Cresce o nível de emprego na região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

...positivos

...negativos

882

451

256

242

217
0 200 400 600 800 1.000

Tratorista agrícola

Embalador, a mão

Trabalhador volante da agricultura

Auxiliar de escritório

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

-535

-230

-133

-102

-78
-600 -450 -300 -150 0

Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Caldeireiro (chapas de ferro e aço)

Soldador

Carregador (veículos de transportes terrestres)

No Estado
208.304
postos de trabalho foram gerados no  
2o trimestre de 2022 (1,6%)

759.041
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 2o trimestre de 
2021 (6,2%)

Na região
4.114
postos de trabalho foram criados no  
2o trimestre de 2022 (1,7%)

11.458
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(5,0%)

242.125
correspondem ao estoque de empregos 
formais da região em junho 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.

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

2o trim.2022/
2o trim.2021

2o trim.2022/
1o trim.2022

5,0

1,7
2,2 2,3

-0,5

0,9 1,9

1,4
2,8 11,0 3,9 7,6
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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.

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

Resultado decorreu de 20.186 admissões e 18.161 desligamentos

RA DE PRESIDENTE PRUDENTE

Aumenta o nível de emprego na região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

No Estado
208.304
postos de trabalho foram gerados no  
2o trimestre de 2022 (1,6%)

759.041
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 2o trimestre de 
2021 (6,2%)

Na região
2.025
postos de trabalho foram criados no  
2o trimestre de 2022 (1,2%)

4.898
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano passado 
(2,9%)

172.941
correspondem ao estoque de empregos 
formais da região em junho 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.

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

2o trim.2022/
2o trim.2021

2o trim.2022/
1o trim.2022

2,9

1,2 1,0 1,1
4,7 0,2 1,6

-0,3 -1,0

7,3 3,5 5,0

...positivos

...negativos

460

327

223

199

178
0 100 200 300 400 500

Faxineiro

Tratorista agrícola

Alimentador de linha de produção

Auxiliar de logística

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

-282

-109

-77

-51

-47
-300 -240 -180 -120 -60 0

Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar

Recepcionista de banco
Auxiliar geral de conservação de vias permanentes
(exceto trilhos)

Auxiliar de enfermagem

Soldador
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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

Auxiliar geral de conservação de vias permanentes
(exceto trilhos)

43

38

37

36

31
0 10 20 30 40 50

Servente de obras

Faxineiro

Auxiliar nos serviços de alimentação
Professor de nível superior do ensino fundamental 

(primeira a quarta série)

Coletor de lixo domiciliar

-50

-26

-24

-14

-14
-50 -40 -30 -20 -10 0

Operador de caixa

Repositor de mercadorias

Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de
áreas públicas

Supervisor administrativo

No Estado
208.304
postos de trabalho foram gerados no  
2o trimestre de 2022 (1,6%)

759.041
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 2o trimestre de 
2021 (6,2%)

Na região
483
postos de trabalho foram criados no  
2o trimestre de 2022 (1,2%)

2.856
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(7,5%)

40.732
correspondem ao estoque de empregos 
formais da região em junho 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.

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

2o trim.2022/
2o trim.2021

2o trim.2022/
1o trim.2022

7,5

1,2 0,5 0,1

-2,0

0,4 2,7

0,9 0,7 25,2 5,7 12,1

Cresce o nível de emprego na região no trimestre
Resultado decorreu de 3.884 admissões e 3.401 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 60.047 admissões e 52.288 desligamentos

RA DE RIBEIRÃO PRETO

Aumenta o nível de emprego na região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

No Estado
208.304
postos de trabalho foram gerados no  
2o trimestre de 2022 (1,6%)

759.041
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 2o trimestre de 
2021 (6,2%)

Na região
7.759
postos de trabalho foram criados no  
2o trimestre de 2022 (1,9%)

23.760
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(6,2%)

408.655
correspondem ao estoque de empregos 
formais da região em junho 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.

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

2o trim.2022/
2o trim.2021

2o trim.2022/
1o trim.2022

6,2

1,9

3,0 2,9

-2,4

0,8
2,6

1,5
4,8

7,2
5,5

7,5

...positivos

...negativos

2.253

1.088

570

411

337
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

Alimentador de linha de produção

Tratorista agrícola

Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas

Auxiliar de escritório

-1.290

-424

-380

-300

-270
-1.500 -1.200 -900 -600 -300 0

Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar

Trabalhador agropecuário, em geral

Soldador

Trabalhador volante da agricultura

Caldeireiro (chapas de ferro e aço)
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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 52.512 admissões e 47.640 desligamentos

RA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Aumenta o nível de emprego na região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

...positivos

...negativos

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) 1.695

863

771

380

371
0 300 600 900 1.200 1.500 1.800

Tratorista agrícola

Alimentador de linha de produção

Auxiliar de escritório

Servente de obras

-1.903

-561

-190

-171

-84
-2.000 -1.600 -1.200 -800 -400 0

Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar

Trabalhador agropecuário, em geral

Preparador de estruturas metálicas

Soldador

Moleiro de cereais (exceto arroz)

No Estado
208.304
postos de trabalho foram gerados no 
2o trimestre de 2022 (1,6%)

759.041
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 2o trimestre de 
2021 (6,2%)

Na região
4.872
postos de trabalho foram criados no 
2o trimestre de 2022 (1,2%)

14.334
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(3,7%)

398.850
correspondem ao estoque de empregos 
formais da região em junho 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.

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

2o trim.2022/
2o trim.2021

2o trim.2022/
1o trim.2022

3,7

1,2 -2,4

1,3 1,4 1,1 2,0

0,9
2,4

10,9 3,9 4,3
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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 94.555 admissões e 80.127 desligamentos

RA DE SOROCABA

Cresce o nível de emprego na região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

No Estado
208.304
postos de trabalho foram gerados no 
2o trimestre de 2022 (1,6%)

759.041
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 2o trimestre de 
2021 (6,2%)

Na região
14.428
postos de trabalho foram criados no 
2o trimestre de 2022 (2,2%)

39.214
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(6,2%)

669.671
correspondem ao estoque de empregos 
formais da região em junho 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.

...positivos

...negativos

1.743

1.549

725

691

537
0 300 600 900 1.200 1.500 1.800

Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas

Alimentador de linha de produção

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Faxineiro

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

-181

-156

-101

-100

-69
-200 -160 -120 -80 -40 0

Operador de linha de montagem (aparelhos eletrônicos)
Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de
áreas públicas

Operador de linha de montagem (aparelhos elétricos)

Operador de telemarketing receptivo

Porteiro de edifícios

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

2o trim.2022/
2o trim.2021

2o trim.2022/
1o trim.2022

6,2

2,2 6,9
1,9 3,4

1,8 1,8

0,4 5,0 13,8 6,4 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 37.168 admissões e 32.155 desligamentos

RM DA BAIXADA SANTISTA*

Cresce o nível de emprego na região no trimestre

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

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...No Estado
208.304
postos de trabalho foram gerados no 
2o trimestre de 2022 (1,6%)

759.041
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 2o trimestre de 
2021 (6,2%)

Na região
5.013
postos de trabalho foram criados no 
2o trimestre de 2022 (1,5%)

20.619
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(6,3%)

350.074
correspondem ao estoque de empregos 
formais da região em junho 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.

Variações do emprego formal, por setor, em %

...positivos

...negativos

414

301

279

273

252
0 100 200 300 400 500

Atendente de lojas e mercados

Servente de obras

Auxiliar de escritório

Auxiliar nos serviços de alimentação

Vendedor de comércio varejista

-103

-78

-67

-48

-42
-120 -90 -60 -30 0

Carregador (armazém)

Operador de telemarketing receptivo

Pintor de estruturas metálicas

Caldeireiro (chapas de ferro e aço)

Vigilante

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

2o trim.2022/
2o trim.2021

2o trim.2022/
1o trim.2022

6,3

1,5
-0,3

1,7 4,2 1,5 1,2

-0,4
5,2 20,4 4,5 5,9
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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 140.707 admissões e 124.244 desligamentos

RM DE CAMPINAS

Cresce nível de emprego na região no trimestre

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...No Estado
208.304
postos de trabalho foram gerados no 
2o trimestre de 2022 (1,6%)

759.041
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 2o trimestre de 
2021 (6,2%)

Na região
16.463
postos de trabalho foram criados no 
2o trimestre de 2022 (1,6%)

61.142
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(6,4%)

1.014.838
correspondem ao estoque de empregos 
formais da região em junho 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.

Variações do emprego formal, por setor, em %

...positivos

...negativos

1.604

1.043

702

687

624
0 300 600 900 1.200 1.500 1.800

Alimentador de linha de produção

Assistente administrativo

Auxiliar nos serviços de alimentação

Servente de obras

Auxiliar de escritório

-360

-349

-156

-135

-133
-400 -300 -200 -100 0

Trabalhador volante da agricultura

Vigilante

Operador de telemarketing ativo

Auxiliar de desenvolvimento infantil

Professor de ensino superior na área de prática de ensino

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

2o trim.2022/
2o trim.2021

2o trim.2022/
1o trim.2022

6,4

1,6
1,9 1,1 3,2

1,9 1,7

8,5 3,6 13,7 5,8 7,5
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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 68.532 admissões e 60.131 desligamentos

RM DE RIBEIRÃO PRETO

Aumenta o nível de emprego na região no trimestre

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...No Estado
208.304
postos de trabalho foram gerados no 
2o trimestre de 2022 (1,6%)

759.041
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 2o trimestre de 
2021 (6,2%)

Na região
8.401
postos de trabalho foram criados no 
2o trimestre de 2022 (1,8%)

29.574
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(6,5%)

484.743
correspondem ao estoque de empregos 
formais da região em junho 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.

Variações do emprego formal, por setor, em %

...positivos

...negativos

2.497

1.239

696

411

334
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

Alimentador de linha de produção

Tratorista agrícola

Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas

Auxiliar de escritório

-1.180

-652

-494

-293

-291
-1.200 -800 -400 0

Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar

Trabalhador agropecuário, em geral

Soldador

Caldeireiro (chapas de ferro e aço)

Trabalhador volante da agricultura

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

2o trim.2022/
2o trim.2021

2o trim.2022/
1o trim.2022

6,5

1,8
1,2 2,3

-2,2

0,9
2,5

3,3 4,6 9,0 5,3 8,4
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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 948.029 admissões e 846.172 desligamentos
Aumenta o nível de emprego na região no trimestre

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...No Estado
208.304
postos de trabalho foram gerados no 
2o trimestre de 2022 (1,6%)

759.041
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 2o trimestre de 
2021 (6,2%)

Na região
101.857
postos de trabalho foram criados no 
2o trimestre de 2022 (1,5%)

435.822
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(6,8%)

6.868.183
correspondem ao estoque de empregos 
formais da região em junho 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.

Variações do emprego formal, por setor, em %

...positivos

...negativos

9.455

7.871

6.046

4.925

4.110
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

Auxiliar de logística

Faxineiro

Alimentador de linha de produção

Atendente de lojas e mercados

Auxiliar nos serviços de alimentação

-5.830

-588

-576

-399

-371
-6.000 -4.000 -2.000 0

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Armazenista

Supervisor administrativo

Enfermeiro

Promotor de vendas especializado

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

2o trim.2022/
2o trim.2021

2o trim.2022/
1o trim.2022

6,8

1,5 0,2 1,0 3,3
1,5 1,5

0,2 2,5 11,5 5,7 7,7

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 80.311 admissões e 68.272 desligamentos

RM DE SOROCABA

Cresce o nível de emprego na região no trimestre

No Estado
208.304
postos de trabalho foram gerados no 
2o trimestre de 2022 (1,6%)

759.041
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 2o trimestre de 
2021 (6,2%)

Na região
12.039
postos de trabalho foram criados no 
2o trimestre de 2022 (2,2%)

36.249
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(6,9%)

561.458
correspondem ao estoque de empregos 
formais da região em junho 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.

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

Variações do emprego formal, por setor, em %

...positivos

...negativos

1.548

1.385

727

513

460
0 400 800 1.200 1.600

Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas

Alimentador de linha de produção

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Faxineiro

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

-181

-171

-110

-101

-69
-200 -160 -120 -80 -40 0

Operador de linha de montagem (aparelhos eletrônicos)
Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de
áreas públicas

Operador de telemarketing receptivo

Operador de linha de montagem (aparelhos elétricos)

Operador de máquina de envasar líquidos

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

2o trim.2022/
2o trim.2021

2o trim.2022/
1o trim.2022

6,9

2,2 9,4 1,4 3,6
1,9 2,0

2,9 5,5 14,2 6,8 7,9



2o trim.2022

20

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 68.623 admissões e 60.688 desligamentos

RM DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE*

Aumenta o nível de emprego na 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

549

516

459

453

437
0 150 300 450 600

Faxineiro

Vendedor de comércio varejista

Auxiliar de desenvolvimento infantil

Auxiliar de escritório

Assistente administrativo

-226

-218

-88

-58

-54
-250 -200 -150 -100 -50 0

Armazenista

Coletor de lixo domiciliar

Operador de telemarketing ativo e receptivo
Instalador-reparador de linhas e aparelhos de
telecomunicações

Preparador de estruturas metálicas

No Estado
208.304
postos de trabalho foram gerados no  
2o trimestre de 2022 (1,6%)

759.041
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 2o trimestre de 
2021 (6,2%)

Na região
7.935
postos de trabalho foram criados no  
2o trimestre de 2022 (1,5%)

35.152
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(6,8%)

554.498
correspondem ao estoque de empregos 
formais da região em junho 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.

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

2o trim.2022/
2o trim.2021

2o trim.2022/
1o trim.2022

6,8

1,5 0,9 0,8 0,2
1,5

1,9

1,2
5,1 2,0 5,6 8,9
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