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Saldo de empregos com carteira assinada em 
fevereiro  em São Paulo é o mais baixo desde 2004 

 

O saldo de empregos formais no município de São Paulo, em 

fevereiro de 2015, foi positivo em 5.235 postos. É o mais baixo 

resultado para o mês desde 2004 (Gráfico 1).  

No mesmo mês, na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), 

excluindo a capital, o saldo positivo foi de 2.024. Foi o segundo 

menor saldo para o mês de fevereiro nos últimos 12 anos, 

superado apenas pelo resultado observado em 2009, quando foi 

negativo em -6.233.  

GRÁFICO 1 
Evolução do saldo do emprego celetista 

São Paulo e RMSP(1), meses de fevereiro de 2004 a 2015 
 

 
 Fonte: MTE – CAGED 
 Elaboração: DIEESE 
 Obs.: (1) Exclusive o município de São Paulo 
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Em fevereiro, o setor de Serviços apresentou o maior 
saldo em São Paulo 

 

Em fevereiro de 2015, o destaque positivo foi o setor de Serviços, cujo saldo foi de 10.739 

empregos celetistas, mais que o dobro do saldo total do município de São Paulo. Além de 

Serviços, a Agricultura foi outro setor que apresentou saldo positivo. Os demais setores 

apresentaram saldos negativos, em particular a Indústria de Transformação (-1.989), 

Construção Civil (-1.813) e Comércio (-1.497).  

Na comparação com fevereiro do ano anterior, o setor de Serviços apresentou a maior 

variação negativa do saldo, que em termos absolutos foi da ordem de 11.027 postos, 

seguido pelo setor do Comércio, que passou de um resultado positivo de 2.412 empregos, 

em 2014, para um resultado negativo de 1.497, em 2015. 

 
GRÁFICO 2 

Saldo do emprego celetista por setor de atividade econômica 
Município de São Paulo, fevereiro de 2014 e 2015   

 

 
Fonte: MTE – CAGED 
Elaboração: DIEESE 
Obs: (1) “Outros” inclui Extrativismo e Serviços Industriais de Utilidade Pública (SIUP) 
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GLOSSÁRIO/NOTAS EXPLICATIVAS 

Atividade econômica: Conjunto de unidades de produção caracterizado pelo produto 
produzido, classificado conforme sua produção principal. O IBGE possui, dentre outras, 
uma classificação de nove setores de atividade econômica: extrativa mineral; indústria 
de transformação; serviços industriais de utilidade pública; construção civil; comércio; 
serviços; administração pública; agropecuária, extrativa vegetal, caça e pesca; e ‘outros’. 

CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados): É um registro administrativo 
do Ministério do Trabalho e Emprego, de periodicidade mensal e que contém as 
declarações de estabelecimentos com movimentações (admissões ou desligamentos) 
prestadas até o dia 7 do mês subseqüente à movimentação. 

Declaração fora do prazo: Desde fevereiro de 2011, o MTE realizou mudança 
metodológica na divulgação dos dados do Caged, que passaram a requerer cautela na 
comparação com a série anterior à mudança. Passou-se a divulgar os saldos de empregos 
a partir de declarações entregues mensalmente fora do prazo juntamente com os 
acertos de declarações, desagregados por unidades da federação e setores/subsetores 
de atividade econômica. Esse procedimento que visa reduzir a distância entre os dados 
divulgados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e os oriundos do Caged. A 
incorporação dessas declarações no saldo acumulado do ano e em 12 meses 
impossibilita a comparabilidade da série histórica. Neste boletim é utilizado o saldo com 
a antiga metodologia, ou seja, sem as declarações enviadas fora do prazo, para o dado 
mensal, para permitir a comparação da série histórica para os mesmos meses de anos 
anteriores. 

Saldo de emprego: resultado da diferença entre admissões e desligamentos formais 
celetistas nos estabelecimentos declarantes do CAGED. Indica a movimentação do 
emprego no período. 

SIUP: Serviços Industriais de Utilidade Pública. Refere-se a atividades relacionadas a 
água, gás e energia. 


