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A taxa de participação no Estado de São Paulo, que mede a proporção da população em idade ativa inserida no
mercado de trabalho, seja como ocupada ou desempregada, passou de 48,7%,1  em 1980, para 60,7%,2  em 2003. Esse

patamar é comparável ao de alguns países desenvolvidos3  e seu crescimento deveu-se, sobretudo, à entrada das mulheres no
mercado de trabalho.

As transformações ocorridas na economia e na sociedade brasileiras, na última década e meia, fizeram com que
a População Economicamente Ativa – PEA, do Estado, estimada em 19,8 milhões de pessoas, em 2003, tenha se tornado mais

urbana, mais feminina, mais escolarizada e com menor participação dos dois extremos da pirâmide etária (de 10 a 19 anos e de
60 anos e mais).

Segundo os dados da PNAD, em 2003, do total da PEA estadual, 87,6% estavam ocupados, dos quais 48,9%
possuíam vínculo formal de trabalho (empregados com carteira assinada, mais os funcionários públicos estatutários e militares),

proporção que correspondia a 53,3% em 1992.

Apesar dessa forma de inserção, considerada qualitativamente mais favorável, não abranger sequer a metade
do conjunto dos ocupados do Estado, tal proporção era mais elevada que a média do país (36,5%) no mesmo ano, o que indica
um maior grau de organização da atividade produtiva e do mercado de trabalho em São Paulo em relação ao conjunto do país.

A distribuição espacial desses empregos4  guarda grande aderência com a dinâmica econômica regional do
Estado. Há expressiva concentração na porção sudeste paulista, onde um núcleo de apenas oito municípios gera pouco mais da
metade (51,9%) desses postos de trabalho (São Paulo, Campinas, Guarulhos, São Bernardo do Campo, Barueri, Santo André,

Santos e São José dos Campos). Pouco mais distantes do entorno da capital, destacam-se Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.
Observe-se que nos municípios mencionados residem 43% da população paulista.

1. Fundação Seade. Atlas da População do Estado de São Paulo. 1991, página 104.

2. IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD; Fundação Seade. A dos homens correspondia a 71,7% e a das mulheres 50,6%.

3. Taxas de participação da população de 15 anos e mais, de 2003: 66,2%, Estados Unidos; 62,7% Reino Unido; 62,4%, Japão (2000); 57,1%, Alemanha; 54,6%, Espanha; 67,6%, Canadá; 62,2%,
Portugal.

4. Foram utilizadas as informações de 2003, da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, cadastro administrativo disponibilizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, que registrou
8.748.152 vínculos empregatícios no Estado de São Paulo.
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O setor de serviços, responsável por 52,3% do emprego formal do Estado, está fortemente concentrado no
Município de São Paulo (47,7%), seguido à longa distância por Campinas (2,9%). Nesses dois municípios, as atividades do setor
empregavam, respectivamente, 64,9% e 53,0% de seus ocupados formais. Vale mencionar também a importância dos serviços

na geração de empregos formais em Santos, São Caetano do Sul e Barueri, entre outros. A elevada concentração de tais
atividades na capital, no entanto, não elimina a importância do setor de serviços em outros 430 municípios paulistas, onde 35%
ou mais do total de seus vínculos têm origem nessas atividades, sendo que, em 181 dessas cidades, a proporção de empregos

formais atrelados aos serviços supera a média estadual (52,3%).

O setor industrial5  – o segundo maior empregador do Estado, com 26,3% do total – possui menor concentração
espacial da mão-de-obra do que o de serviços. A metade de seus vínculos empregatícios formalizados distribui-se entre 13
municípios: São Paulo, Guarulhos, São Bernardo do Campo, Campinas, Diadema, São José dos Campos, Sorocaba, Santo

André, Jundiaí, Bauru, Franca, Piracicaba e Americana.

Ainda que o contingente de empregados na indústria da capital seja muito superior ao registrado nos demais
municípios paulistas, sua participação na composição do emprego do Município de São Paulo é relativamente pequena (18,3%),
proporção bem menor que a verificada em Diadema (61,4%), Franca (51,3%), Americana (47,5%), São Bernardo do Campo

(44,3%) e Guarulhos (43,2%).

No Estado de São Paulo, são 153 os municípios cujos empregos são fortemente dependentes da indústria
(aqueles em que 35% ou mais do total de empregos estão atrelados a esse setor). Na situação inversa, em que a atividade
industrial gera menos de 15% do total dos empregos municipais, encontram-se 40% dos municípios paulistas.

O comércio responde por 17,8% do total de vínculos formais do Estado. São oito os municípios onde se concentram

os empregos gerados pelas atividades comerciais: São Paulo, Campinas, Guarulhos, Ribeirão Preto, Santo André, São Bernardo do
Campo, São José dos Campos e Sorocaba. Adotando o mesmo critério dos demais setores, encontram-se outros oito municípios
em que as atividades comerciais são muito relevantes, participando com 35% ou mais na geração de empregos formais.

A agropecuária absorve 3,6% dos empregados formais do Estado.6  A maior dispersão do emprego nesse setor

pode ser constatada pelo fato de que 77 municípios respondem por 50,7% desses empregos, embora sejam mais presentes nas

5. Aqui considerado como a soma das indústrias extrativa mineral e de transformação, dos serviços industriais de utilidade pública e da construção civil.
6. Pelas características da agropecuária, este porcentual indica o grau de sub-representação dos vínculos formais de emprego em relação ao total de ocupados no setor. Segundo o Instituto de Economia
Agrícola (IEA), a população trabalhadora ocupada nas atividades agrícolas no Estado de São Paulo, em novembro de 2005, foi estimada em 1,052 milhão de pessoas, sendo 441.158 residentes e
610.821 não-residentes nas Unidades de Produção Agrícola (Upas). Portal do Governo do Estado de São Paulo (http:/www.iea.sp.gov.br). Instituto de Economia Agrícola. Mercado de Trabalho Rural:
Ocupação no Campo Cresceu 0,7% em 2005.
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Regiões de Campinas, Central, Sorocaba e Barretos, onde se localizam as empresas mais consolidadas e organizadas, sobretudo
dos setores sucroalcooleiro e de carne e derivados.

O salário médio nominal no Estado de São Paulo, em dezembro de 2003, era de R$ 1.202, resultado da média

ponderada dos salários pagos nos principais setores de atividade: R$ 1.384 na indústria; R$ 1.281 nos serviços; R$ 840 no
comércio; e R$ 530 na agropecuária. Isso faz com que seja maior a probabilidade do salário médio dos municípios ser mais
elevado quanto maior a participação dos setores industrial e/ou de serviços na composição do emprego formal.

A média salarial dos municípios variava entre R$ 1.830 e R$ 342. Apenas 88 municípios inseriam-se no grupo de

remuneração média mais elevada (R$ 980 ou mais) e, em 37 desses, o valor era superior ou igual à média do Estado (R$1.202),
em grande parte localizados nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, Campinas e Baixada Santista e na Região Administrativa
de São José dos Campos.

Além das características econômicas, a composição dos ocupados por sexo também contribui para a determina-

ção do salário médio de cada localidade.

Entre os ocupados do Estado de São Paulo com vínculo formal de trabalho, 60,6% eram homens, cujos salários,
em geral, são superiores ao das mulheres, situação identificada em mais de 80% dos municípios paulistas. Na média do Estado,
o salário auferido pelos homens (R$ 1.413) era cerca de 27% superior ao das mulheres (R$ 1.031).

Um dos fatores que explicam as diferenças salariais entre os sexos é a jornada de trabalho: em 2005, as jornadas

médias semanais de trabalho na Região Metropolitana de São Paulo de mulheres e homens ocupados eram de, respectivamen-
te, 39 e 46 horas.7  Estudos pormenorizados sobre discriminação de gênero devem levar em consideração outros fatores, como
setor de atividade, escolaridade, tempo de experiência, tipo de ocupação, etc. De qualquer forma, considerando apenas o

grupo de assalariados da RMSP, é possível perceber que, em 2005, as mulheres, recebiam em média, por hora, o equivalente a
90,2% do salário masculino.8

O número de mulheres ocupadas supera o de homens em apenas seis municípios. Em quase a metade das

cidades paulistas o salário médio das mulheres insere-se na classe até R$ 587, fato que, no caso dos homens, só ocorre em 26%
dos municípios.

7. Fundação Seade. Boletim Mulher e Trabalho nº 16. Março de 2006.

8. Idem, ibidem.
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As dez cidades com os maiores salários, independentemente de seu tamanho, possuem a indústria como ativi-
dade econômica mais importante e utilizam majoritariamente mão-de-obra masculina: Alumínio, Cubatão, São Bernardo do
Campo, Paulínia, São José dos Campos, Jaguariúna, Hortolândia, Campo Limpo Paulista e Gavião Peixoto. Tais resultados
corroboram a interpretação que, a despeito do crescimento da presença das mulheres no mundo do trabalho, as ocupações
industriais ainda são predominantemente ocupadas pelos homens, o que também contribui para explicar o diferencial de
salários entre os sexos.

O aumento da escolaridade da população, aliado às maiores exigências na contratação dos recursos humanos
devido às transformações no padrão de produção, comercialização e prestação de serviços, trouxe como resultado a quase
ausência de pessoas analfabetas e com menos de um ano de estudo entre os ocupados com vínculo formal de trabalho (0,5%
no Estado),9  além da clara preferência na contratação de pessoas com 11 anos ou mais de estudo. Ainda que parte desse
processo possa ser atribuída ao desaquecimento da economia e à grande oferta de mão-de-obra, que teria estimulado as
maiores exigências de escolaridade na contratação, tais resultados reforçam a importância da educação formal na busca por
uma inserção produtiva de qualidade.

Segundo o nível de escolaridade, os ocupados com vínculo formal no Estado, em 2003, estavam assim distribuí-
dos: 24,9% possuíam até o ensino fundamental incompleto; 25,7% completaram o ensino fundamental; 33,1% concluíram o
ensino médio e 16,3% possuíam o ensino superior completo. Os salários respectivos a esses níveis de escolaridade correspon-
diam a R$ 727, R$ 781, R$ 1.107 e R$ 2.789. Tais resultados mostram a valorização dos trabalhadores mais escolarizados e o
importante diferencial de salários que o ensino médio proporciona aos trabalhadores que conseguiram completá-lo, já podendo
ser visto, praticamente, como uma condição básica para o ingresso no mercado formal de trabalho.

Ainda assim, 148 cidades do Estado de São Paulo tinham 50% ou mais do total dos empregos formais ocupados
por trabalhadores que não concluíram o ensino fundamental e outras 178 possuíam 30% ou mais de ocupados com ensino
fundamental completo. Em cerca de 90% dos municípios paulistas, o salário médio dos trabalhadores com esses níveis de
ensino não ultrapassava R$ 770,00.

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é a mais rica do Estado (49,4% do PIB estadual), gerando a maior
proporção de empregos (56,3%) – mais que sua participação no total da população (48,3%) –, o maior potencial de consumo
(gera 64,2% da massa salarial do Estado) e a melhor remuneração do trabalho (salário médio mensal de R$ 1.370). Justamente

9. Entre o total de ocupados no Estado, a proporção de pessoas de dez anos e mais de idade com essa escolaridade diminuiu de 8,1%, em 1992, para 0,4%, em 2003. Já no total da PEA estadual, esse
grupo com quase nenhuma escolaridade representava 8,0% em 1992 e 4,2% em 2003. IBGE. PNADs.
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por essas vantagens,10  constituiu-se, em torno da RMSP, uma extensa área econômica que a segue em importância na geração
de empregos e participação na massa salarial. Compõem essa área as Regiões Administrativas (RAs) de Campinas, Sorocaba,
São José dos Campos e Região Metropolitana da Baixada Santista. Essas regiões, mais a RMSP, respondem por 82,8% do total
de empregos do Estado e geram 88,1% da massa salarial do setor formal da economia paulista estadual.

Em termos da distribuição dos vínculos e dos salários médios segundo sexo, as mulheres ocupam a menor
proporção dos empregos formais na RA de Registro (31,7%) e a maior na RMSP (42,4%).

Os salários médios dos homens e das mulheres correspondem a R$ 1.520 e R$ 1.167, respectivamente, na
RMSP, e a R$ 695 e R$ 685, na RA de Registro. A RA de São José dos Campos apresenta a maior desigualdade de salários entre
os sexos, onde as mulheres auferem em média 63,4% do recebido pelos homens, e a de Registro a maior eqüidade, pois o
salário do sexo feminino corresponde a 98,7% do masculino.

Já sobre o comportamento das RAs no que se refere aos empregos e salários por nível de ensino, percebe-se que
nas RAs de Barretos, Franca e Registro estão as maiores concentrações de ocupados com ensino fundamental incompleto (68,2%,
66,1% e 65,7%, respectivamente) e na RMSP e na RA de São José dos Campos encontram-se as menores (44,8% e 48,7%).

A RA de São José dos Campos (37,3%) e a RMSP (35,2%) registram as maiores proporções de trabalhadores
com ensino médio completo entre os ocupados, bem como as médias salariais mais elevadas (R$ 1.289 e R$ 1.180, respectiva-
mente) com essa escolaridade. As menores proporção e remuneração estão nas RAs de Barretos (22,5%) e de Presidente
Prudente (R$ 696).

Independente da localização geográfica, os ocupados com ensino superior completo recebem, em média, mais
que o dobro da média dos que possuem o ensino médio completo em todas as RAs.

A RMSP e a RA de São José dos Campos e a RM da Baixada Santista possuíam as maiores proporções de
trabalhadores com ensino superior completo (19,9%, 14,0% e 13,9%, respectivamente), enquanto as de Registro, Barretos,
Central e Franca detinham as menores (9,1%, 9,3%, 9,5% e 9,6%, respectivamente).

Por fim, analisando-se a distribuição dos vínculos empregatícios segundo o tempo no emprego, destaca-se que
as RMs de São Paulo e da Baixada Santista e a RA de São José dos Campos possuem, ainda que elevadas, as menores propor-
ções de trabalhadores com até três anos no atual emprego, sinalizando menor rotatividade, em oposição às RAs de Barretos,
Franca e Central, que apresentam as maiores proporções de ocupados nesta situação.

10. Ver a respeito, entre outros, M. F. I. Araujo. Mapa da Estrutura Industrial e Comercial do Estado de São Paulo. Revista SP em Perspectiva, vol. 13, nºs 1-2, p. 41, 1999.


