
  

O saldo de empregos 

celetistas no município 

de São Paulo, em abril 

de 2015, foi de -10.289 

postos. É o mais baixo 

resultado para o mês 

desde o início da série 

(Gráfico 1).  

No mesmo mês, na 

Região Metropolitana 

de São Paulo (RMSP), 

excluindo a capital, o 

saldo negativo foi de -

9.950, sendo também o 

menor saldo para o mês 

de abril nos últimos 12 

anos, superando o sal-

do negativo de -2.188 

observado em abril de 

2009. 

Saldo de empregos com carteira assinada no município de São 

Paulo registra saldo negativo em abril 

Em abril de 2015, o 

destaque negativo foi o 

setor de Comércio, cujo 

saldo foi de -3.713 empre-

gos celetistas. O setor de 

Serviços apresentou o 

segundo maior saldo ne-

gativo (-3.578). Com a 

exceção de Outros, que 

apresentou saldo positivo 

de 83 postos, os demais 

setores também apresen-

taram saldos negativos: a 

Construção Civil apresen-

tou saldo de -2.062; a 

Indústria de Transforma-

ção, -885; Agropecuária, 

extr. Vegetal, caça e pes-

ca, -116; e Administração 

Pública, -18. 

Na comparação com abril 

do ano anterior, o setor de 

Comércio apresentou a 

maior variação negativa 

do saldo, que em termos 

absolutos foi da ordem de 

-10.890  postos, seguido pelo 

setor da Indústria de Transfor-

mação, que passou de um 

resultado positivo de 2.010 

empregos, em 2014, para um 

resultado negativo de -885 

em 2015, uma variação abso-

luta de -2.895 postos de tra-

balho. No total, a variação 

absoluta, comparando abril de 

2014 com o de 2015, foi na  

ordem de 19.219 empregos. 
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Saldo  em abril/15 de 
empregos com carteira 
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Saldo por setor 

(abr/15): 

Adm. Pública: -18 

Comércio: -3.713 

Construção Civil: -2.062 

Indústria de Transforma-
ção: -885 

Serviços: -3.578 
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Em abril, o setor de Comércio apresentou o menor saldo no município 

GRÁFICO 2 - Saldo do emprego celetista por setor de atividade econômica 

Município de São Paulo, abril de 2014 e 2015    

Fonte: MTE – CAGED 
Elaboração: Observatório do Trabalho de São Paulo-SP/DIEESE-SDTE 
Obs.: (1) Outros inclui SIUP e Extrativa Mineral.  Não inclui as declarações fora de prazo.  

GRÁFICO 1 - Evolução do saldo do emprego celetista São Paulo e RMSP(1)meses de 

abril de 2004 a 2015  

Fonte: MTE – CAGED 

Elaboração: laboração: Observatório do Trabalho de São Paulo-SP/DIEESE-SDTE 

Obs.: (1) Exclusive o município de São Paulo. Não inclui as declarações fora de prazo  



  

Do saldo negativo de -10.289 

empregos celetistas no mês de 

abril, o saldo entre as pessoas 

do sexo feminino foi de  –

5.253 (51,1%), e entre as pes-

soas do sexo masculino o sal-

do foi de –5.036 (48,9%), mos-

trando relativa estabilidade na 

dinâmica do mercado. 

Ao observar o saldo por sexo, 

dividido por setores de ativida-

de do IBGE, a dinâmica se 

torna diferente. 

Na Indústria de Transforma-

ção, as pessoas de sexo mas-

culino representaram 71,9% 

do total (-2.571 do total de –

3.578 empregos celetistas). A 

Construção Civil também apre-

senta maior encerramento de 

vínculos celetistas entre pesso-

as do sexo masculino, com 

Saldo negativo de empregos em abril foi maior entre as mulheres 

saldo negativo de –790 em 

relação ao total de –885. Já 

no setor de Serviços, as pes-

soas de sexo feminino repre-

sentaram 82,6% do saldo 

negativo, -3.068 do total de –

Boletim de conjuntura do mercado de trabalho 

Abril/2015 

  

Boletim de conjuntura do mercado de trabalho 

Saldo de empregos 

celetistas 

 Sexo masculino:         

-5.036 

 Sexo feminino             

-5.253 

Abril/2015 

Abril/2015 

-5.036
-5.253

-5.300

-4.300

-3.300

abr/15

Masculino Feminino

-6 .0 00 -5 .0 00 -4 .0 00 -3 .0 00 -2 .0 00 -1 .0 00 0 1.0 00

 E x t rat iv a  m in era l

 I nd ú s tr ia de  t ran s fo rm a ç ão

 S e rv iç os  In du s tr  de  U ti l id a de  P ú b lic a

 C o ns t ruç ã o  C iv i l

 C o m érc io

 S e rv ic os

 A d m inis tra ç ã o P úb l ic a

 A g ro pe c u ár ia , e x tr  v eg e ta l,  c a ç a e pe s c a

T o ta l

F em in in o M a sc u lin o

Segundo o último dado disponível da Relação Anual de Informações Sociais -  RAIS, até 

2013, os homens representavam 53,8% dos vínculos ativos e as mulheres 46,2%. En-

tretanto, ao se observar por setor de atividade, a dinâmica do mercado de trabalho 

tem mais diferenças entre os sexos. 

GRÁFICO 3 - Saldo de empregos celetistas por sexo, por setor—Abril de 2015  

GRÁFICO 3 - -Saldo de empregos celetistas por sexo—Abril de 2015  

Saldo de empregos 

celetistas  - Indústria 

de transformação 

 Sexo masculino:         

-2.571 

 Sexo feminino             

-1.007 

Vínculos ativos em  

31/12/13 segundo a 

RAIS 

 Sexo masculi-

no: 53,8% 

 Sexo feminino:  

46,2% 

Fonte: MTE – CAGED 

Elaboração: laboração: Observatório do Trabalho de São Paulo-SP/DIEESE-SDTE 

Obs.: (1) Não inclui as declarações fora de prazo 

3.713. Comércio apresentou 

relativo equilíbrio, sendo o 

saldo negativo entre as pes-

soas de sexo masculino  de        

–999  e      –1.063 entre as 

pessoas de sexo feminino. 

de trabalho entre os sexos. 

Fonte: MTE – CAGED 

Elaboração: laboração: Observatório do Trabalho de São Paulo-SP/DIEESE-SDTE 

Obs.: (1) Não inclui as declarações fora de prazo 



  

gundo lugar o regional Centro 

com 210 colocados, 18,4% do 

total. Leste I realizou 183 

colocações (16,0% do total), 

Leste II 159 colocações 

(13,9% do total), Noroeste 

144 colocações (12,6% do 

total), Norte 113 (9,9% do 

total) e os CAT móveis 77 

colocações (6,7%). 

Os CATs do município de São 

Paulo realizaram, em abril de 

2015, 137.763 atendimentos, 

um aumento de 56% em rela-

ção a Abril de 2014. Deste 

total, 105.285 foram atendi-

mentos relativos à intermedia-

ção de mão de obra.  

O segundo serviço mais de-

mandado no período foi o se-

guro desemprego, com 12.377 

pessoas habilitadas para rece-

ber o seguro desemprego, 

número 22,7% superior aos 

10.085 registrados em abril de 

2014. (Gráfico 4) 

O total de alocações realiza-

das pelos CAT em abril de 

2015 foi de 1.141.  

O regional que realizou o mai-

or número de colocações nos 

CAT foi o Sul com 255 coloca-

dos, 22,3% do total. Em se-
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Em abril/15 foram feitos 

137.763 atendimentos nos 

Centros de Apoio ao Trabalho. 

Destes, 105.285 atendimen-

tos (76,4%) foram relativos à 

intermediação de mão de 

obra (IMO) 

 

Atendimentos nos CAT aumentam 56% em relação à abril de 2014; zona Sul concentrou mais de um quinto das colocações 

105.285

12.377

8.712

4.095

IMO Seguro Desemprego CTPS

CTPS (Estrangeiro) MEI PACET

Seleção Orientação para o trabalho Orientação trabalhista e previdenciária

GRÁFICO 4 - Atendimentos dos CAT por tipo—Abril de 2015  

Fonte: SDTE  - Relatório de atendimentos CAT  

Elaboração: Observatório do Trabalho de São Paulo-SP/DIEESE-SDTE 

Segundo a Relação Anual de Informações Sociais, 

a quantidade de empregados celetistas do sexo masculino na Construção Civil foi de 

294.219 e as de sexo feminino 28.307, uma proporção de uma mulher para cada 10 

homens. Em todas os outros setores há mais trabalhadores do sexo masculino que 

do feminino, com exceção da Administração Pública, onde as mulheres ocuparam 

516.882 postos, ao passo que os homens  ocuparam 352.620. 

RAIS 
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31/12/13 
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 Sexo feminino: 
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CAT 
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abril/15 
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trabalho: 4.085 
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. Taxa de desemprego 

total em abril/2015, 

eleva-se em relação ao 

mês anterior. 

A taxa de desemprego 

total elevou-se ao pas-

sar de 10,8% em março 

para 12,2%, em abril. 

Segundo suas compo-

nentes, a taxa de de-

semprego aberto passou 

de 8,8% em março para 

10,0% em abril e oculto 

de 2,0% para 2,2%. 

Em abril, a taxa de de-

semprego total (12,2%), 

ficou acima da taxa ob-

servada em abril de 

2014(11,0%).  

Desemprego em abril segundo a PED é de 12,2% 
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Abril/15 

 Total: 12,2 

 Aberto:10,0 

 Oculto: 2,2 

     Abril/14 

 Total: 11,0 

 Aberto: 9,2 

 Oculto: 1,7 
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Fonte: PED-DIEESE  

Elaboração: Observatório do Trabalho de São Paulo-SP/DIEESE-SDTE 

GRÁFICO 6 - Desemprego por tipo—Janeiro a abril de 2015 e janeiro a dezembro de 2014 

Fonte: SDTE  - Relatório de atendimentos CAT 

Elaboração: Observatório do Trabalho de São Paulo-SP/DIEESE-SDTE 

GRÁFICO 5 - Colocados dos CAT por Região—Abril de 2015  Tabela 1—Colocados dos CAT por região—Abril de 2015 

Fonte: SDTE  - Relatório de atendimentos CAT 

Elaboração: Observatório do Trabalho de São Paulo-SP/

DIEESE-SDTE 



  

Em abril de 2015 foram reali-

zadas 6.548 formalizações 

de microempreendedores 

individuais (MEI) no municí-

pio de São Paulo através do 

Portal do Empreendedor. 

Com este resultando, somam

-se 18.471 MEIs inscritos em 

Em abril, 6.444 Microeempreendedores Individuais são 

formalizados no município de São Paulo 
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Abril/2015 

Fonte: Portal do Empreendedor e SDTE 

Elaboração: Observatório do Trabalho de São Paulo-SP/DIEESE-SDTE 

GRÁFICO 7 - Formalização de MEI, Janeiro a abril de 2015 e acumulado total, Janeiro a abril de 2015 

2015 e 381.861 desde o 

começo do funcionamento 

do portal em Julho de 2009.  

Em relação a Abril de 2014, 

esse número representa 

uma diminuição no número 

de atendimento de 9,3% 

(Gráfico 7).  
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Formalizações de ME através do 

Portal do Empreendedor 

 Janeiro - 3.816 

 Fevereiro - 1.663 

 Março - 6.644 

Já em relação a março de 

2015, observa-se um aumento 

no número de atendimentos de 

1,6%. 
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