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INTRODUÇÃO  
Os resultados aqui apresentados se referem aos registros administrativos computados pelo Novo Caged 
e divulgados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT) do Ministério da Economia (ME) 
em 28/07/2022. Os números exprimem a movimentação do emprego formal na região, ou seja, o saldo 
entre admissões e demissões até julho de 2022. 
 

PRINCIPAIS RESULTADOS 

O Grande ABC apresentou, em julho de 
2022, saldo positivo de 4.791 de vagas formais e 
totalizou 21.131 vagas abertas nos sete primei-
ros meses do ano. O saldo acumulado dos últi-
mos 12 meses (de agosto de 2021 até julho de 
2022) registra a abertura de 38.409 vagas for-
mais na região.  

Os dados são do Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged). As informações, di-
vulgadas pelo Ministério da Economia, foram orga-
nizadas pelo Observatório Grande ABC, iniciativa 
do Consórcio Intermunicipal Grande ABC e da 
Agência de Desenvolvimento Econômico Grande 
ABC, com o objetivo de levantar números regionais 
dos mais diversos setores para embasar políticas 
públicas para a região. 

Todos os sete municípios da região encerra-
ram o mês passado com saldo positivo: São Ber-
nardo do Campo (+1.444), São Caetano do Sul 
(+1.321), Santo André (+1.217), Mauá (+388), Dia-
dema (+227), Ribeirão Pires (+189) e Rio Grande da 
Serra (+5). 

Nos últimos 12 meses, considerando o perí-
odo entre agosto de 2021 e julho de 2022, apenas 
o estoque de empregos de Rio Grande da Serra 
apresentou variação negativa (-43 postos), ao 
passo que todos os demais municípios da região 
ampliaram seu estoque de empregos, alcançando 
mais de 38 mil novas vagas. 

No saldo por sexo verifica-se que, no mês, o 
saldo entre os homens (+3.138) foi superior ao das 
mulheres (+1.653). 

Em relação à escolaridade, o resultado no mês 
demonstrou predomínio de vagas para pessoas 
com o nível médio completo (+4.309). Em relação 
às idades, os mais jovens continuam dominando o 
saldo, com 1.976 vagas para a faixa de 18 a 24 
anos.  

O setor com melhor saldo em julho foi a Indús-
tria (+1.776), seguida de Construção (+1.553), Ser-
viços (+794), Comércio (+675) e Agropecuária (+3). 
O estoque de empregos formais na região, que é o 
total de vínculos ativos no mês, superou 750 mil 
vínculos em julho de 2022. 

Saldo do Novo Caged - Grande ABC  
com ajustes até julho de 2022 

   

   
Saldo de  

julho/2022 
Saldo no  

ano de 2022 
Saldo em 
12 meses 

Santo André 
 

1.217  6.521 
  

12.554 
 

São Bernardo do Campo 1.444  8.465   14.075  
São Caetano do Sul  1.321  2.060   4.160 

 

Diadema 
 

 227  1.876 
 

 3.852 
 

Mauá 
 

 388  1.912 
 

 3.356 
 

Ribeirão Pires  189  326 
  

455 
 

Rio Grande da Serra 
 

5 
 

-29 
  

-43 
 

Grande ABC 
 

4.791 
 

21.131 
  

38.409 
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SALDO DO NOVO CAGED - Grande ABC - Julho/2022                                                      

 SALDO POR SETOR - Grande ABC – Julho/2022 
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 SALDO POR GRAU DE INSTRUÇÃO - Grande ABC – Julho/2022  

AC - Junho/2022 

 SALDO POR SEXO E FAIXA ETÁRIA - Grande ABC – Julho/2022  
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Comentário metodológico 
 

O Novo Caged reúne e contabiliza os regis-

tros administrativos das movimentações for-

mais de emprego (admissões e demissões) 

de diversas modalidades de vínculos contra-

tuais no país. A nova forma de contabilização 

desses vínculos, inaugurada em janeiro de 

2020, inicia a série histórica do Novo Caged, 

não sendo adequada sua comparação direta 

com a série histórica descontinuada em de-

zembro de 2019. Em relação à série do Novo 

Caged, a cada publicação mensal são divulga-

dos também os ajustes dos resultados dos 

meses anteriores. Com a divulgação das in-

formações de março de 2022, a série sofreu 

ajustes retroativos até janeiro de 2020 – um 

ajuste de toda a série do Novo Caged. 
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Elaboração 

Observatório Grande ABC - iniciativa do Consór-

cio Intermunicipal Grande ABC e da Agência de 

Desenvolvimento Econômico do Grande ABC 

 

Produção 

Assessoria de Comunicação - Consórcio ABC 

 

Área 

Desenvolvimento econômico; trabalho e renda.  

 

Abrangência  

Região do Grande ABC - SP - Brasil 

 

Referência  

Divulgado em ago/2022; com dados até jul/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


