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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 1.752.196 admissões e 1.549.764 desligamentos

ESTADO DE SÃO PAULO

Aumenta o emprego formal no Estado no trimestre
202.432
postos de trabalho foram gerados no 
Estado no 3o trim. de 2022 (1,6%)

630.348
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 3o trim. de 2021 
(5,4%)

13.222.572
correspondem ao estoque de 
empregos formais do Estado, em 
setembro de 2022, o que representa 
31,0% 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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3o trim.2022

2

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 20.188 admissões e 17.822 desligamentos

RA DE ARAÇATUBA

Cresce o nível de emprego na região no trimestre

No Estado
202.432
postos de trabalho foram gerados no 
3o trim. de 2022 (1,6%)

630.348
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 3o trim. de 2021 
(5,4%)

Na região
2.366
postos de trabalho foram criados no  
3o trim. de 2022 (1,4%)

8.754
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano passado 
(5,3%)

174.192
correspondem ao estoque de 
empregos formais na região, em 
setembro 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 %
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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 15.001 admissões e 12.834 desligamentos

RA DE BARRETOS

Aumenta o nível de emprego da região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %
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Técnico de enfermagem
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Mecânico de manutenção de máquinas, em geral

Caldeireiro (chapas de ferro e aço)

Auxiliar de contabilidade

No Estado
202.432
postos de trabalho foram gerados no 
3o trim. de 2022 (1,6%)

630.348
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 3o trim. de 2021 
(5,4%)

Na região
2.167
postos de trabalho foram gerados no 
3o trim. de 2022 (1,7%)

5.051
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano passado 
(4,2%)

126.442
correspondem ao estoque de 
empregos formais na região, em 
setembro 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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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 foi decorrência de 39.816 admissões e 34.269 desligamentos

RA DE BAURU

Cresce o nível de emprego na região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

No Estado
202.432
postos de trabalho foram gerados no 
3o trim. de 2022 (1,6%)

630.348
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 3o trim. de 2021 
(5,4%)

Na região
5.547
postos de trabalho foram criados no 
3o trim. de 2022 (1,8%)

13.788
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano passado 
(4,5%)

320.137
correspondem ao estoque de 
empregos formais na região, em 
setembro de 2022, o que representa 
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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pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

3o trim.2022/
3o trim.2021

3o trim.2022/
2o trim.2022

...positivos

...negativos

611
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Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

Alimentador de linha de produção

Assistente administrativo

Operador de telemarketing ativo e receptivo
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-104

-84

-51

-50
-160 -120 -80 -40 0

Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar

Técnico de telecomunicações (telefonia)

Técnico de enfermagem

Operador de máquinas-ferramenta convencionais

Trabalhador volante da agricultura
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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 288.244 admissões e 250.651 desligamentos

RA DE CAMPINAS

Aumenta o nível de emprego na região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

No Estado
202.432
postos de trabalho foram gerados no 
3o trim. de 2022 (1,6%)

630.348
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 3o trim. de 2021 
(5,4%)

Na região
37.593
postos de trabalho foram criados no 
3o trim. de 2022 (1,8%)

105.328
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano passado 
(5,2%)

2.144.078
correspondem ao estoque de 
empregos formais na região, em 
setembro 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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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 foi decorrência de 38.851 admissões e 34.243 desligamentos

RA CENTRAL

Aumenta o nível de emprego na região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

...positivos

...negativos
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Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas

Alimentador de linha de produção

Cuidador em saúde

Assistente administrativo

Vendedor de comércio varejista
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Técnico de enfermagem

Vigilante

Faxineiro

Armazenista

Montador de equipamentos elétricos

No Estado
202.432
postos de trabalho foram gerados no 
3o trim. de 2022 (1,6%)

630.348
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 3o trim. de 2021 
(5,4%)

Na região
4.608
postos de trabalho foram criados no 
3o trim. de 2022 (1,5%)

13.970
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano passado 
(4,7%)

314.262
correspondem ao estoque de 
empregos formais na região, em 
setembro 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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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 26.076 admissões e 22.092 desligamentos

RA DE FRANCA

Aumenta nível de emprego na região no período

Variações do emprego formal, por setor, em %

No Estado
202.432
postos de trabalho foram gerados no 
3o trim. de 2022 (1,6%)

630.348
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 3o trim. de 2021 
(5,4%)

Na região
3.984
postos de trabalho foram criados no 
3o trim. de 2022 (2,1%)

13.081
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo trimestre do ano passado 
(7,2%)

194.156
correspondem ao estoque de 
empregos formais na região, em 
setembro de 2022, o que representa 
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.
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3o trim.2021

3o trim.2022/
2o 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...

Resultado decorreu de 10.406 admissões e 9.297 desligamentos

RA DE ITAPEVA

Cresce o nível de emprego na região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

No Estado
202.432
postos de trabalho foram gerados no 
3o trim. de 2022 (1,6%)

630.348
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 3o trim. de 2021 
(5,4%)

Na região
1.109
postos de trabalho foram criados no 
3o trim. de 2022 (1,2%)

3.610
postos de trabalho a mais em relação 
a igual período do ano anterior 
(3,9%)

95.418
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região, em 
setembro 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.
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Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas

Trabalhador agropecuário, em geral

Vendedor de comércio varejista

Costureiro na confecção em série
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Costureiro, a máquina na confecção em série

Monitor de transporte escolar

Trabalhador da cultura de milho e sorgo

Trabalhador da exploração de resinas
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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 26.897 admissões e 23.451 desligamentos

RA DE MARÍLIA

Aumenta o nível de emprego na região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

...positivos

...negativos

485

425

191

173

171
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Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas

Alimentador de linha de produção

Vendedor de comércio varejista

Operador de caixa

Auxiliar de escritório

-305

-204

-135

-56

-35
-320 -240 -160 -80 0

Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Trabalhador agropecuário, em geral

Trabalhador volante da agricultura
Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de
áreas públicas

No Estado
202.432
postos de trabalho foram gerados no 
3o trim. de 2022 (1,6%)

630.348
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 3o trim. de 2021 
(5,4%)

Na região
3.446
postos de trabalho foram criados no 
3o trim. de 2022 (1,4%)

11.027
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano passado 
(4,7%)

245.745
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região, em 
setembro 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.
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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 20.032 admissões e 19.127 desligamentos

RA DE PRESIDENTE PRUDENTE

Cresce o nível de emprego na região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

No Estado
202.432
postos de trabalho foram gerados no 
3o trim. de 2022 (1,6%)

630.348
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 3o trim. de 2021 
(5,4%)

Na região
905
postos de trabalho foram criados no 
3o trim. de 2022 (0,5%)

4.318
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano passado 
(2,5%)

173.948
correspondem ao estoque de 
empregos formais na região, em 
setembro 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.
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Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
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Construção

Total

Total

3o trim.2022/
3o trim.2021

3o trim.2022/
2o trim.2022

...positivos
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Alimentador de linha de produção

Vigilante

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

Vendedor de comércio varejista

Operador de caixa

-358

-286

-145

-103
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-400 -320 -240 -160 -80 0

Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar

Faxineiro
Auxiliar geral de conservação de vias permanentes
(exceto trilhos)

Auxiliar de logística

Porteiro de edifícios
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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

58

55

41

27

26
0 20 40 60

Servente de obras

Vendedor de comércio varejista

Atendente de lojas e mercados

Faxineiro

Alimentador de linha de produção

-198

-32

-19

-15

-11
-200 -160 -120 -80 -40 0

Auxiliar geral de conservação de vias permanentes
(exceto trilhos)
Trabalhador de serviços de limpeza e conservação 
de áreas públicas

Motorista de furgão ou veículo similar

Motorista de carro de passeio

Supervisor administrativo

No Estado
202.432
postos de trabalho foram gerados no 
3o trim. de 2022 (1,6%)

630.348
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 3o trim. de 2021 
(5,4%)

Na região
487
postos de trabalho foram criados no 
3o trim. de 2022 (1,2%)

2.027
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(5,2%)

41.251
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região, em 
setembro 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.
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-2,0

5,2 8,9

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

3o trim.2022/
3o trim.2021

3o trim.2022/
2o trim.2022

Cresce o nível de emprego na região no trimestre
Resultado foi decorrência de 3.926 admissões e 3.439 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 55.114 admissões e 48.714 desligamentos

RA DE RIBEIRÃO PRETO

Aumenta o nível de emprego na região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

No Estado
202.432
postos de trabalho foram gerados no 
3o trim. de 2022 (1,6%)

630.348
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 3o trim. de 2021 
(5,4%)

Na região
6.400
postos de trabalho foram criados no 
3o trim. de 2022 (1,6%)

22.361
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano passado 
(5,7%)

415.008
correspondem ao estoque de 
empregos formais na região, em 
setembro 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.

5,7

1,6
1,8 1,3 1,2 0,9

2,1

6,3 4,6 6,1 3,9 7,2

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

3o trim.2022/
3o trim.2021

3o trim.2022/
2o trim.2022

...positivos

...negativos
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344
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Auxiliar de escritório

Faxineiro

Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas

-84

-53

-49

-47

-47
-100 -80 -60 -40 -20 0

Trabalhador agropecuário, em geral

Trabalhador da cultura de milho e sorgo

Varredor de rua

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 49.220 admissões e 43.536 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

1.022

553

451

326

249
0 200 400 600 800 1.000 1.200

Alimentador de linha de produção

Faxineiro

Auxiliar de escritório

Vendedor de comércio varejista

Assistente administrativo

-211

-106

-62

-44

-43
-250 -200 -150 -100 -50 0

Trabalhador agropecuário, em geral

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Vigilante

Trabalhador da pecuária (bovinos corte)

Soldador

No Estado
202.432
postos de trabalho foram gerados no 
3o trim. de 2022 (1,6%)

630.348
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 3o trim. de 2021 
(5,4%)

Na região
5.684
postos de trabalho foram criados no 
3o trim. de 2022 (1,4%)

13.973
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(3,6%)

404.939
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região, em 
setembro 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.

3,6

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

1,5 1,8
10,5 3,5 4,5

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

3o trim.2022/
3o trim.2021

3o trim.2022/
2o 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...

Resultado foi decorrência de 92.526 admissões e 80.613 desligamentos

RA DE SOROCABA

Cresce o nível de emprego na região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

No Estado
202.432
postos de trabalho foram gerados no 
3o trim. de 2022 (1,6%)

630.348
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 3o trim. de 2021 
(5,4%)

Na região
11.913
postos de trabalho foram criados no 
3o trim. de 2022 (1,8%)

39.617
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(6,2%)

682.571
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região, em 
setembro de 2022, representando 
5,2% 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.

...positivos

...negativos

1.942

707
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552

502
0 400 800 1.200 1.600 2.000

Alimentador de linha de produção

Faxineiro

Auxiliar nos serviços de alimentação

Auxiliar de escritório

Atendente de lojas e mercados

-212

-183

-117

-93

-90
-250 -200 -150 -100 -50 0

Carregador (veículos de transportes terrestres)

Vigia

Técnico de enfermagem

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Operador de telemarketing receptivo

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

3o trim.2022/
3o trim.2021

3o trim.2022/
2o trim.2022

6,2

1,8
1,9 1,7

2,4
1,9 1,7

3,0 4,7 12,9 5,9 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 36.070 admissões e 32.425 desligamentos

RM DA BAIXADA SANTISTA*

Aumenta 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
202.432
postos de trabalho foram gerados no 
3o trim. de 2022 (1,6%)

630.348
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 3o trim. de 2021 
(5,4%)

Na região
3.645
postos de trabalho foram criados no 
3o trim. de 2022 (1,0%)

16.991
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(5,0%)

353.863
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região, em 
setembro 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

430

335

316

305

221
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Atendente de lojas e mercados

Repositor de mercadorias

Auxiliar de escritório

Vendedor de comércio varejista

Auxiliar nos serviços de alimentação

-112

-108

-75

-74

-66
-120 -100 -80 -60 -40 -20 0

Motorista de ônibus urbano

Operador de telemarketing receptivo

Caldeireiro (chapas de ferro e aço)

Pedreiro (material refratário)

Técnico de enfermagem

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

3o trim.2022/
3o trim.2021

3o trim.2022/
2o trim.2022

5,0

1,0 0,6 0,7 0,2
1,8 0,9

1,4 3,7 14,7 3,4 5,0
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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 145.894 admissões e 127.757 desligamentos

RM DE CAMPINAS

Cresce nível de emprego na região no trimestre

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...No Estado
202.432
postos de trabalho foram gerados no 
3o trim. de 2022 (1,6%)

630.348
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 3o trim. de 2021 
(5,4%)

Na região
18.137
postos de trabalho foram criados no 
3o trim. de 2022 (1,8%)

56.926
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(5,8%)

1.033.080
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região, em 
setembro 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

1.688

994

887

771

727
0 400 800 1.200 1.600 2.000

Alimentador de linha de produção

Faxineiro

Assistente administrativo

Servente de obras

Auxiliar nos serviços de alimentação

-138

-136

-72

-71

-57
-150 -120 -90 -60 -30 0

Técnico em secretariado

Operador de telemarketing ativo

Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Limpador a seco, à máquina

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

3o trim.2022/
3o trim.2021

3o trim.2022/
2o trim.2022

5,8

1,8
-0,1

1,4
4,9

2,1 1,6

6,7 3,3 14,0 5,5 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 63.972 admissões e 55.873 desligamentos

RM DE RIBEIRÃO PRETO

Nível de emprego na região aumenta no trimestre

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...No Estado
202.432
postos de trabalho foram gerados no 
3o trim. de 2022 (1,6%)

630.348
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 3o trim. de 2021 
(5,4%)

Na região
8.099
postos de trabalho foram criados no 
3o trim. de 2022 (1,7%)

28.089
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(6,0%)

492.895
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região, em 
setembro 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

675

624

427

422

384
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Cuidador em saúde

Auxiliar de escritório
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-158

-53

-53

-49

-47
-160 -120 -80 -40 0

Trabalhador agropecuário, em geral

Auxiliar de enfermagem

Trabalhador da cultura de milho e sorgo

Supervisor administrativo

Varredor de rua

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

3o trim.2022/
3o trim.2021

3o trim.2022/
2o trim.2022

6,0

1,7 1,7
1,5 0,9 0,9

2,3

5,7 4,8 7,4 3,9 7,9
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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 959.618 admissões e 857.400 desligamentos
Aumenta o nível de emprego na região no trimestre

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...No Estado
202.432
postos de trabalho foram gerados no 
3o trim. de 2022 (1,6%)

630.348
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 3o trim. de 2021 
(5,4%)

Na região
102.218
postos de trabalho foram criados no 
3o trim. de 2022 (1,5%)

374.058
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(5,7%)

6.971.262
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região, em 
setembro de 2022, representando 
52,7% 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

11.964

7.352

5.605

4.910

4.855
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Servente de obras

Atendente de lojas e mercados

-7.009

-703

-404

-347

-326
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Operador de telemarketing ativo e receptivo

Operador de telemarketing técnico

Supervisor de telemarketing e atendimento
Auxiliar geral de conservação de vias
permanentes (exceto trilhos)

Monitor de teleatendimento

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

3o trim.2022/
3o trim.2021

3o trim.2022/
2o trim.2022

5,7

1,5 0,4
1,5

3,1
1,6 1,3

0,6 2,3 11,2 4,4 6,3

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 78.563 admissões e 68.870 desligamentos

RM DE SOROCABA

Cresce o nível de emprego na região no trimestre

No Estado
202.432
postos de trabalho foram gerados no 
3o trim. de 2022 (1,6%)

630.348
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 3o trim. de 2021 
(5,4%)

Na região
9.693
postos de trabalho foram criados no 
3o trim. de 2022 (1,7%)

35.751
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(6,7%)

571.983
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região, em 
setembro 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

1.555
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Carregador (veículos de transportes terrestres)
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Técnico de enfermagem

Operador de telemarketing receptivo

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

3o trim.2022/
3o trim.2021

3o trim.2022/
2o trim.2022

6,7

1,7 2,2 1,3 2,7
1,9 1,8

5,7 4,5 14,1 6,3 8,0



3o 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 70.211 admissões e 59.851 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
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470
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Operador de telemarketing ativo e receptivo

Telefonista

Motorista de carro de passeio

Auxiliar de enfermagem

Cobrador de transportes coletivos (exceto trem)

No Estado
202.432
postos de trabalho foram gerados no 
3o trim. de 2022 (1,6%)

630.348
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 3o trim. de 2021 
(5,4%)

Na região
10.360
postos de trabalho foram criados no 
3o trim. de 2022 (1,9%)

32.394
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(6,1%)

565.300
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região, em 
setembro 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

3o trim.2022/
3o trim.2021

3o trim.2022/
2o trim.2022

6,1

1,9 0,3 1,2
5,2 1,5 2,0

1,0
4,5 5,5 4,5 7,8
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