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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 1.544.925 admissões e 1.566.471 desligamentos

ESTADO DE SÃO PAULO

Emprego formal fi ca estável no Estado no trimestre
21.546
postos de trabalho foram eliminados 
no Estado no 4o trim. de 2022 
(-0,2%)

569.112
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trim. de 2021 
(4,5%)

13.205.731
correspondem ao estoque de 
empregos formais do Estado, em 
dezembro 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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Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

4o trim.2022/
4o trim.2021

4o trim.2022/
3o trim.2022

...positivos

...negativos

14.857

13.692

12.505

9.809

8.580
0 4.000 8.000 12.000 16.000

Auxiliar de logística

Vendedor de comércio varejista

Atendente de lojas e mercados

Operador de caixa

Repositor de mercadorias

-8.106

-5.757

-4.413

-3.474

-3.274
-9.000 -6.000 -3.000 0

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

Tratorista agrícola

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

Auxiliar de desenvolvimento infantil

Alimentador de linha de produção
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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 15.619 admissões e 20.847 desligamentos

RA DE ARAÇATUBA

Diminui o nível de emprego na região no trimestre

No Estado
21.546
postos de trabalho foram eliminados 
no 4o trim. de 2022 (-0,2%)

569.112
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trim. de 2021 
(4,5%)

Na região
5.228
postos de trabalho foram suprimidos 
no 4o trim. de 2022 (-3,0%)

8.494
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano passado 
(5,3%)

169.145
correspondem ao estoque de 
empregos formais na região, em 
dezembro 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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Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

4o trim.2022/
4o trim.2021

4o trim.2022/
3o trim.2022

...positivos

...negativos

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

179

166

110

103

94
0 40 80 120 160 200

Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar

Vendedor de comércio varejista

Trabalhador de preparação de pescados (limpeza)
Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de

áreas públicas

Faxineiro

-1.116

-856

-400

-277

-272
-1.200 -900 -600 -300 0

Tratorista agrícola

Servente de obras

Monitor de transporte escolar
Operador de máquinas de beneficiamento de
produtos agrícolas



4o trim.2022

3

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 12.005 admissões e 13.916 desligamentos

RA DE BARRETOS

Decresce o nível de emprego da região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

...positivos

...negativos

125

92

79

61

53
0 30 60 90 120 150

Vendedor de comércio varejista

Assistente administrativo

Auxiliar de escritório

Operador de caixa

Atendente de lojas e mercados

-575

-416

-265

-116

-111
-600 -400 -200 0

Tratorista agrícola

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

Trabalhador volante da agricultura

Professor de nível médio na educação infantil

Operador de colheitadeira

No Estado
21.546
postos de trabalho foram eliminados 
no 4o trim. de 2022 (-0,2%)

569.112
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trim. de 2021 
(4,5%)

Na região
1.911
postos de trabalho foram suprimidos 
no 4o trim. de 2022 (-1,5%)

5.917
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano passado 
(5,0%)

124.617
correspondem ao estoque de 
empregos formais na região, em 
dezembro 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.
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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 33.710 admissões e 36.110 desligamentos

RA DE BAURU

Diminui o nível de emprego na região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

No Estado
21.546
postos de trabalho foram eliminados 
no 4o trim. de 2022 (-0,2%)

569.112
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trim. de 2021 
(4,5%)

Na região
2.400
postos de trabalho foram suprimidos 
no 4º trim. de 2022 (-0,7%)

14.217
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano passado 
(4,7%)

317.966
correspondem ao estoque de 
empregos formais na região, em 
dezembro 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.

4,7
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4,6 5,6 4,4 2,8 5,2

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

4o trim.2022/
4o trim.2021

4o trim.2022/
3o trim.2022

...positivos

...negativos

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

425

299

255

249

248
0 100 200 300 400 500

Auxiliar geral de conservação de vias
permanentes (exceto trilhos)

Auxiliar nos serviços de alimentação

Cobrador interno

Vendedor de comércio varejista

Atendente de lojas e mercados

-1.129

-1.078

-724

-459

-294
-1.200 -900 -600 -300 0

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Cuidador de idosos

Tratorista agrícola

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 236.843 admissões e 249.412 desligamentos

RA DE CAMPINAS

Decresce o nível de emprego na região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

No Estado
21.546
postos de trabalho foram eliminados 
no 4o trim. de 2022 (-0,2%)

569.112
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trim. de 2021 
(4,5%)

Na região
12.569
postos de trabalho foram suprimidos 
no 4o trim. de 2022 (-0,6%)

89.400
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano passado 
(4,4%)

2.132.446
correspondem ao estoque de 
empregos formais na região, em 
dezembro de 2022, o que representa 
16,1% 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.
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Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

4o trim.2022/
4o trim.2021

4o trim.2022/
3o trim.2022

...positivos

...negativos

1.899

1.576

1.450

1.218

1.113
0 500 1.000 1.500 2.000

Vendedor de comércio varejista

Operador de caixa

Atendente de lojas e mercados

Auxiliar de logística

Repositor de mercadorias

-1.016

-896

-892

-862

-824
-1.200 -900 -600 -300 0

Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar

Alimentador de linha de produção

Tratorista agrícola

Professor de nível médio no ensino fundamental

Servente de obras
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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 30.673 admissões e 33.942 desligamentos

RA CENTRAL

Diminui o nível de emprego na região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

...positivos

...negativos

312

294

272

238

173
0 100 200 300 400

Vendedor de comércio varejista

Trabalhador volante da agricultura

Técnico em pecuária

Atendente de lojas e mercados

Operador de caixa

-407

-337

-284

-250

-220
-500 -400 -300 -200 -100 0

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

Alimentador de linha de produção

Tratorista agrícola

Monitor de transporte escolar

Motorista de ônibus urbano

No Estado
21.546
postos de trabalho foram eliminados 
no 4o trim. de 2022 (-0,2%)

569.112
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trim. de 2021 
(4,5%)

Na região
3.269
postos de trabalho foram suprimidos 
no 4o trim. de 2022 (-1,0%)

11.774
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano passado 
(3,9%)

311.099
correspondem ao estoque de 
empregos formais na região, em 
dezembro 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.

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

4o trim.2022/
4o trim.2021

4o trim.2022/
3o trim.2022

3,9

-1,0
0,2

-1,6
-2,6

1,3
-1,9

6,9 1,3 5,8 3,8 5,3
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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 19.885 admissões e 25.871 desligamentos

RA DE FRANCA

Diminui o nível de emprego na região no período

Variações do emprego formal, por setor, em %

No Estado
21.546
postos de trabalho foram eliminados 
no 4o trim. de 2022 (-0,2%)

569.112
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trim. de 2021 
(4,5%)

Na região
5.986
postos de trabalho foram suprimidos 
no 4o trim. de 2022 (-3,1%)

9.777
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo trimestre do ano passado 
(5,5%)

188.285
correspondem ao estoque de 
empregos formais na região, em 
dezembro de 2022, o que representa 
1,4% do total do Estado de São 
Paulo.

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

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

4o trim.2022/
4o trim.2021

4o trim.2022/
3o trim.2022

5,5

-3,1 -2,9

-6,9

3,2 0,6

-2,7

0,9 4,7 13,3 3,2 8,0

...positivos

...negativos

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

345

258

230

214

150
0 100 200 300 400

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Soldador

Vendedor de comércio varejista

Caldeireiro (chapas de ferro e aço)

Preparador de estruturas metálicas

-1.039

-947

-712

-375

-311
-1.200 -900 -600 -300 0

Preparador de calçados

Sapateiro (calçados sob medida)

Acabador de calçados

Tratorista agrícola
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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 8.819 admissões e 9.267 desligamentos

RA DE ITAPEVA

Decresce o nível de emprego na região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

No Estado
21.546
postos de trabalho foram eliminados 
no 4o trim. de 2022 (-0,2%)

569.112
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trim. de 2021 
(4,5%)

Na região
448
postos de trabalho foram suprimidos 
no 4o trim. de 2022 (-0,5%)

3.463
postos de trabalho a mais em relação 
a igual período do ano anterior 
(3,8%)

95.177
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região, em 
dezembro 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.

...positivos

...negativos

419

296

118

78

48
0 100 200 300 400 500

Trabalhador da cultura de milho e sorgo

Alimentador de linha de produção

Vendedor de comércio varejista

Repositor de mercadorias

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

-260

-120

-114

-98

-98
-300 -240 -180 -120 -60 0

Professor de nível superior do ensino fundamental 
(primeira a quarta série)
Professor de nível superior na educação infantil 
(quatro a seis anos)

Monitor de transporte escolar

Costureiro na confecção em série

Auxiliar de desenvolvimento infantil

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

4o trim.2022/
4o trim.2021

4o trim.2022/
3o trim.2022

3,8

-0,5
2,2

-2,5

2,3 1,4

-4,3

3,6
-2,0

5,5 5,1 7,1
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TRABALHO
EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

S AE DE

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

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

Resultado decorreu de 21.352 admissões e 24.184 desligamentos

RA DE MARÍLIA

Diminui o nível de emprego na região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

...positivos

...negativos

257

240

214

149

139
0 60 120 180 240 300

Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar

Alimentador de linha de produção

Vendedor de comércio varejista

Repositor de mercadorias

Operador de caixa

-927

-623

-332

-180

-168
-1.000 -800 -600 -400 -200 0

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

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

Trabalhador agropecuário, em geral

No Estado
21.546
postos de trabalho foram eliminados 
no 4o trim. de 2022 (-0,2%)

569.112
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trim. de 2021 
(4,5%)

Na região
2.832
postos de trabalho foram suprimidos 
no 4o trim. de 2022 (-1,2%)

8.786
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano passado 
(3,7%)

243.221
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região, em 
dezembro de 2022, representando 
1,8% 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.

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

4o trim.2022/
4o trim.2021

4o trim.2022/
3o trim.2022

3,7

-1,2 -2,1 -0,9 -2,6

1,8

-2,7

2,0 4,9 5,1 3,3 3,7
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TRABALHO
EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

S AE DE

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

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

Resultado decorreu de 17.179 admissões e 17.768 desligamentos

RA DE PRESIDENTE PRUDENTE

Pouco varia o nível de emprego na região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

No Estado
21.546
postos de trabalho foram eliminados 
no 4o trim. de 2022 (-0,2%)

569.112
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trim. de 2021 
(4,5%)

Na região
589
postos de trabalho foram suprimidos 
no 4o trim. de 2022 (-0,3%)

4.480
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano passado 
(2,7%)

173.327
correspondem ao estoque de 
empregos formais na região, em 
dezembro 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

4o trim.2022/
4o trim.2021

4o trim.2022/
3o trim.2022

2,7

-0,3 -3,3
-1,5

-5,9

1,7
-0,1

1,0
1,5 8,3 3,3 2,7

...positivos

...negativos

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

424

382

204

177

164
0 100 200 300 400 500

Faxineiro

Vigilante

Porteiro de edifícios

Vendedor de comércio varejista

Atendente de lojas e mercados

-566

-222

-166

-129

-127
-600 -450 -300 -150 0

Tratorista agrícola

Servente de obras

Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar

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...

Variações do emprego formal, por setor, em %

No Estado
21.546
postos de trabalho foram eliminados 
no 4o trim. de 2022 (-0,2%)

569.112
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trim. de 2021 
(4,5%)

Na região
142
postos de trabalho foram suprimidos 
no 4o trim. de 2022 (-0,3%)

1.534
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(3,9%)

41.169
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região, em 
dezembro 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

4o trim.2022/
4o trim.2021

4o trim.2022/
3o trim.2022

3,9

-0,3 -0,2 -1,1

0,4 2,2
-2,0

0,9 1,0

-6,9

5,3 6,4

Pequena redução do nível de emprego na região
Resultado foi decorrência de 3.506 admissões e 3.648 desligamentos

RA DE REGISTRO

...positivos

...negativos

114

64

56

46

36
0 20 40 60 80 100 120

Repositor de mercadorias

Operador de caixa
Auxiliar geral de conservação de vias permanentes

(exceto trilhos)

Atendente de lojas e mercados

Auxiliar nos serviços de alimentação

-118

-89

-83

-53

-48
-120 -100 -80 -60 -40 -20 0

Monitor de transporte escolar

Motorista de furgão ou veículo similar
Professor de nível superior do ensino  fundamental
(primeira a quarta série)

Professor de nível médio na educação infantil

Auxiliar de escritório
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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 49.376 admissões e 52.709 desligamentos

RA DE RIBEIRÃO PRETO

Diminui nível de emprego na região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

No Estado
21.546
postos de trabalho foram eliminados 
no 4o trim. de 2022 (-0,2%)

569.112
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trim. de 2021 
(4,5%)

Na região
3.333
postos de trabalho foram suprimidos 
no 4o trim. de 2022 (-0,8%)

21.040
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano passado 
(5,4%)

412.029
correspondem ao estoque de 
empregos formais na região, em 
dezembro 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

4o trim.2022/
4o trim.2021

4o trim.2022/
3o trim.2022

5,4

-0,8
1,0

-3,5 -0,6

1,5

-0,8

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

...positivos

...negativos

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

568

464

350

295

277
0 100 200 300 400 500 600

Soldador

Vendedor de comércio varejista

Caldeireiro (chapas de ferro e aço)

Operador de caixa

Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas

-2.266

-698

-268

-261

-228
-2.500 -2.000 -1.500 -1.000 -500 0

Tratorista agrícola

Faxineiro

Professor de nível médio no ensino fundamental
Operador de máquinas de beneficiamento de
produtos agrícolas
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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 41.300 admissões e 47.637 desligamentos

RA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Retrai-se nível de emprego da região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

...positivos

...negativos

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

330

288

259

246

222
0 100 200 300 400

Vendedor de comércio varejista

Atendente de lojas e mercados

Auxiliar de escritório

Operador de caixa

Trabalhador agropecuário, em geral

-1.559

-797

-466

-436

-247
-1.600 -1.200 -800 -400 0

Tratorista agrícola

Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar

Faxineiro

Alimentador de linha de produção

No Estado
21.546
postos de trabalho foram eliminados 
no 4o trim. de 2022 (-0,2%)

569.112
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trim. de 2021 
(4,5%)

Na região
6.337
postos de trabalho foram suprimidos 
no 4o trim. de 2022 (-1,6%)

13.062
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(3,4%)

399.466
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região, em 
dezembro de 2022, representando 
3,0% 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.

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

4o trim.2022/
4o trim.2021

4o trim.2022/
3o trim.2022

3,4

-1,6
-5,4

-2,5

0,2 1,2

-2,1

2,4 2,1 8,8 2,7 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 foi decorrência de 76.013 admissões e 81.751 desligamentos

RA DE SOROCABA

Diminui nível de emprego na região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

No Estado
21.546
postos de trabalho foram eliminados 
no 4o trim. de 2022 (-0,2%)

569.112
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trim. de 2021 
(4,5%)

Na região
5.738
postos de trabalho foram suprimidos 
no 4o trim. de 2022 (-0,8%)

30.813
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(4,8%)

676.965
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região, em 
dezembro 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

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

731

637

570

399

340
0 200 400 600 800

Vendedor de comércio varejista

Atendente de lojas e mercados

Operador de caixa

Repositor de mercadorias

Atendente de lanchonete

-700

-528

-431

-384

-380
-800 -600 -400 -200 0

Alimentador de linha de produção

Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas

Cozinheiro geral

Tratorista agrícola

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

4o trim.2022/
4o trim.2021

4o trim.2022/
3o trim.2022

4,8

-0,8 -2,2 -1,4 -3,8

1,5

-1,2

3,5 4,1 7,6 4,6 5,3
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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.

Resultado decorreu de 36.050 admissões e 33.397 desligamentos

RM DA BAIXADA SANTISTA*

Aumenta 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
21.546
postos de trabalho foram eliminados 
no 4o trim. de 2022 (-0,2%)

569.112
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trim. de 2021 
(4,5%)

Na região
2.653
postos de trabalho foram criados no 
4o trim. de 2022 (0,7%)

12.659
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(3,7%)

356.734
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região, em 
dezembro 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

854

672

574

460

457
0 300 600 900

Atendente de lojas e mercados

Atendente de lanchonete

Repositor de mercadorias

Operador de caixa

Vendedor de comércio varejista

-452

-228

-166

-146

-144
-500 -400 -300 -200 -100 0

Auxiliar de desenvolvimento infantil

Servente de obras

Professor de nível médio na educação infantil

Recepcionista, em geral

Operador de telemarketing receptivo

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

4o trim.2022/
4o trim.2021

4o trim.2022/
3o trim.2022

3,7

0,7 -0,3
1,2

-3,4

3,0 0,2

0,5 4,2 8,7 3,5 3,3
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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.

Resultado decorreu de 119.716 admissões e 124.262 desligamentos

RM DE CAMPINAS

Diminui nível de emprego na região no trimestre

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...No Estado
21.546
postos de trabalho foram eliminados 
no 4o trim. de 2022 (-0,2%)

569.112
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trim. de 2021 
(4,5%)

Na região
4.546
postos de trabalho foram suprimidos 
no 4o trim. de 2022 (-0,4%)

46.707
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(4,8%)

1.028.693
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região, em 
dezembro 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

971

840

781

773

739
0 200 400 600 800 1.000

Operador de caixa

Vendedor de comércio varejista

Trabalhador volante da agricultura

Faxineiro

Atendente de lojas e mercados

-983

-631

-508

-468

-407
-1.000 -800 -600 -400 -200 0

Alimentador de linha de produção

Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar

Auxiliar de desenvolvimento infantil

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

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

4o trim.2022/
4o trim.2021

4o trim.2022/
3o trim.2022

4,8

-0,4
0,6

-1,0 -1,0

1,4

-1,0

6,2 2,6 10,3 5,0 5,2
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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 33.708 admissões e 33.782 desligamentos

RM DE JUNDIAÍ

Estabilidade do nível de emprego na região

Variações do emprego formal, por setor, em %

...positivos

...negativos

471

290

153

139

134
0 100 200 300 400 500

Auxiliar de logística

Vendedor de comércio varejista

Operador de caixa

Auxiliar de escritório

Atendente de lojas e mercados

-239

-144

-101

-86

-82
-300 -200 -100 0

Professor de nível médio no ensino fundamental

Servente de obras
Professor de nível superior do ensino fundamental
(primeira a quarta série)
Montador de equipamentos eletrônicos (computadores
e equipamentos auxiliares)

Auxiliar de desenvolvimento infantil

No Estado
21.546
postos de trabalho foram eliminados 
no 4o trim. de 2022 (-0,2%)

569.112
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trim. de 2021 
(4,5%)

Na região
74
postos de trabalho foram suprimidos 
no 4o trim. de 2022 (0,0%)

10.908
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(4,1%)

275.251
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região, em 
dezembro de 2022, representando 
2,1% 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

4o trim.2022/
4o trim.2021

4o trim.2022/
3o trim.2022

4,1

0,0

0,6

-0,3

-4,9

1,4

-0,2

-0,3
3,7 7,8 3,9 4,4
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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.

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

Resultado decorreu de 44.512 admissões e 50.374 desligamentos

RM DE PIRACICABA

Diminui nível de emprego na região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

...positivos

...negativos

457

284

266

258

150
0 100 200 300 400 500

Vendedor de comércio varejista

Faxineiro

Operador de caixa

Atendente de lojas e mercados

Atendente de lanchonete

-771

-563

-484

-464

-425
-800 -600 -400 -200 0

Tratorista agrícola

Ceramista

Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

Professor de nível médio no ensino fundamental

No Estado
21.546
postos de trabalho foram eliminados 
no 4o trim. de 2022 (-0,2%)

569.112
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trim. de 2021 
(4,5%)

Na região
5.862
postos de trabalho foram suprimidos 
no 4o trim. de 2022 (-1,3%)

17.967
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(4,3%)

439.034
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região, em 
dezembro de 2022, representando 
3,3% 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

4o trim.2022/
4o trim.2021

4o trim.2022/
3o trim.2022

4,3

-1,3
-6,0

-2,3 -1,6

1,0

-1,2

-0,1
2,5 11,2 4,0 6,3
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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.

Resultado decorreu de 56.719 admissões e 60.868 desligamentos

RM DE RIBEIRÃO PRETO

Nível de emprego na região diminui no trimestre

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...No Estado
21.546
postos de trabalho foram eliminados 
no 4o trim. de 2022 (-0,2%)

569.112
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trim. de 2021 
(4,5%)

Na região
4.149
postos de trabalho foram suprimidos 
no 4o trim. de 2022 (-0,8%)

25.355
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(5,5%)

489.126
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região, em 
dezembro 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

740

531

478

342

306
0 200 400 600 800

Soldador

Vendedor de comércio varejista

Caldeireiro (chapas de ferro e aço)

Operador de caixa

Repositor de mercadorias

-2.723

-788

-259

-258

-241
-3.000 -2.400 -1.800 -1.200 -600 0

Tratorista agrícola

Professor de nível médio no ensino fundamental

Faxineiro
Operador de máquinas de beneficiamento de
produtos agrícolas

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

4o trim.2022/
4o trim.2021

4o trim.2022/
3o trim.2022

5,5

-0,8

0,1

-3,0

0,0 1,5

-1,1

5,7 5,0 3,2 3,6 7,1
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TRABALHO
EMPREGO FORMAL TRIMESTRAL

S AE DE

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

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

Resultado decorreu de 28.910 admissões e 32.265 desligamentos

RM DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Diminui nível de emprego na região no trimestre

Variações do emprego formal, por setor, em %

No Estado
21.546
postos de trabalho foram eliminados 
no 4o trim. de 2022 (-0,2%)

569.112
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trim. de 2021 
(4,5%)

Na região
3.355
postos de trabalho foram suprimidos 
no 4o trim. de 2022 (-1,3%)

9.146
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(3,7%)

257.244
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região, em 
dezembro 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

4o trim.2022/
4o trim.2021

4o trim.2022/
3o trim.2022

3,7

-1,3 -5,7

-2,1
0,0 0,9

-1,7

5,0 2,0 10,8 2,9 4,1

...positivos

...negativos

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

200

197

184

144

141
0 50 100 150 200

Vendedor de comércio varejista

Atendente de lojas e mercados

Auxiliar de escritório

Caldeireiro (chapas de ferro e aço)

Trabalhador agropecuário, em geral

-518

-436

-337

-194

-174
-600 -500 -400 -300 -200 -100 0

Faxineiro

Tratorista agrícola

Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar

Alimentador de linha de produção
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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 877.471 admissões e 854.497 desligamentos
Pequeno aumento do nível de emprego na região

Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...No Estado
21.546
postos de trabalho foram eliminados 
no 4o trim. de 2022 (-0,2%)

569.112
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trim. de 2021 
(4,5%)

Na região
22.974
postos de trabalho foram criados no 
4o trim. de 2022 (0,3%)

306.596
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(4,6%)

6.995.770
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região, em 
dezembro de 2022, representando 
53,0% 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.

Variações do emprego formal, por setor, em %

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

4o trim.2022/
4o trim.2021

4o trim.2022/
3o trim.2022

4,6

0,3
0,1

-0,9 -1,3

1,0 0,5

0,8 2,3 10,4 3,5 4,9

RM DE SÃO PAULO

...positivos

...negativos

12.480

7.397

7.304

6.310

5.062
0 3.000 6.000 9.000 15.00012.000

Auxiliar de logística

Vendedor de comércio varejista

Atendente de lojas e mercados

Faxineiro

Repositor de mercadorias

-1.729

-1.328

-1.320

-1.141

-1.064
-1.800 -1.200 -600 0

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

Auxiliar de desenvolvimento infantil

Operador de telemarketing ativo e receptivo
Professor de nível superior na educação infantil
(zero a três anos) 

Alimentador de linha de produção
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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 64.505 admissões e 68.444 desligamentos

RM DE SOROCABA

Diminui nível de emprego na região no trimestre

No Estado
21.546
postos de trabalho foram eliminados 
no 4o trim. de 2022 (-0,2%)

569.112
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trim. de 2021 
(4,5%)

Na região
3.939
postos de trabalho foram suprimidos 
no 4o trim. de 2022 (-0,7%)

27.169
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(5,0%)

568.112
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região, em 
dezembro 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 %

Indústria Comércio ServiçosAgricultura,
pecuária e 
pesca 

Construção

Total

Total

4o trim.2022/
4o trim.2021

4o trim.2022/
3o trim.2022

5,0

-0,7
1,5

4,9 3,7 8,3 4,9 5,9

-3,5
-0,8

-3,9

-1,2

...positivos

...negativos

588

581

500

364

329
0 100 200 300 400 500 600

Atendente de lojas e mercados

Vendedor de comércio varejista

Operador de caixa

Repositor de mercadorias

Técnico de enfermagem

-594

-438

-364

-281

-276
-600 -500 -400 -300 -200 -100 0

Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas

Cozinheiro geral

Operador de produção (química, petroquímica e afins)

Servente de obras
Professor de nível superior do ensino fundamental 
(primeira a quarta série)
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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 65.124 admissões e 61.515 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 %

No Estado
21.546
postos de trabalho foram eliminados 
no 4o trim. de 2022 (-0,2%)

569.112
postos de trabalho a mais na 
comparação com o 4o trim. de 2021 
(4,5%)

Na região
3.609
postos de trabalho foram criados no 
4o trim. de 2022 (0,6%)

27.100
postos de trabalho a mais em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(5,0%)

568.315
correspondem ao estoque de 
empregos formais da região, em 
dezembro 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

4o trim.2022/
4o trim.2021

4o trim.2022/
3o trim.2022

5,0

0,6
0,4

0,0
3,0 0,1

1,7 3,7 4,6 4,0 6,2

-1,6

...positivos

...negativos
0

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

833

780

778

673

531
300 600 900

Vendedor de comércio varejista

Auxiliar de logística

Operador de caixa

Atendente de lojas e mercados

Auxiliar nos serviços de alimentação

-661

-259

-189

-189

-189
-800 -600 -400 -200 0

Auxiliar de desenvolvimento infantil

Professor de nível médio no ensino fundamental

Monitor de transporte escolar

Professor de nível superior na educação infantil
(quatro a seis anos)
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