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Nota técn. Caged, nº 2, ago. de 2009

Novo formato da SíNteSe de INdIcadoreS do caged
A Síntese de Indicadores foi criada no ano de 2005 e é o substrato para a elaboração do release do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (Caged) para a imprensa. É um texto com um considerável grau de 
detalhamento das informações, que se aproxima do conteúdo do Boletim Mensal do Caged e serve como um 
guia para a sua posterior elaboração. 

Através da Síntese é feita a primeira caracterização da evolução do emprego formal na Bahia pela SEI, 
sendo disponibilizada para a Coordenação de Disseminação de Informações (Codin) poucas horas após o 
lançamento oficial dos dados do cadastro pelo ministro do Trabalho e Emprego. 

A Síntese de Indicadores sofreu modificações no mês de agosto de 2009. Anteriormente, ela já continha 
as informações sobre o saldo de empregos celetistas baianos, de acordo com dois períodos temporais: 
no mês e no acumulado do ano. Eram feitas análises comparativas do saldo de empregos da Bahia com o 
registrado pelo total da Região Nordeste e este saldo também era qualificado do ponto de vista interestadual, 
intraestadual, municipal1 e setorial. Com o incremento provocado pela inclusão de quatro novos 
detalhamentos da análise, a atual Síntese passou a conter:

Apresentação do desempenho do saldo de empregos no mês de análise para uma série histórica (anos 1. 
2000);

Distribuição municipal do saldo mensal da Bahia e distribuição municipal do saldo da Bahia no período 2. 
acumulado do ano, com a inclusão de duas tabelas com os dados de saldos por municípios (a primeira 
para o nível mensal e a segunda para o período acumulado do ano);

Nova abordagem das informações municipais, dissociando-as na análise em dois grupos, sendo um deles 3. 
formado pelos municípios metropolitanos da Bahia e o outro pelos municípios baianos do interior do 
estado;

Separação em duas tabelas dos dados de setores, assim como foi feito para os dados municipais.4. 

Do mesmo modo que o Boletim Mensal do Caged, a Síntese possui uma lógica de exposição subdividida em análise 
mensal dos resultados do saldo de empregos e análise dos resultados consolidados no período acumulado do ano. 
Ademais, foram incluídos tópicos gerais, que intercalam e anunciam os temas a serem discutidos.

Discriminando o conteúdo tratado em cada uma das partes da Síntese, na análise mensal observa-se:

O informe do saldo mensal da Bahia em relação ao mês imediatamente anterior e a composição do saldo 
mensal segundo a movimentação de trabalhadores;

A evolução dos resultados do mês da análise para uma série histórica;•	
A participação do saldo mensal do estado no total da Região Nordeste e a análise do saldo mensal da •	
Bahia do ponto de vista interestadual;
A evolução do emprego formal da Bahia no presente ano, mês a mês, com gráfico ilustrando os •	
comentários;
A distribuição intraestadual do saldo mensal e distribuição municipal do saldo mensal da Bahia, com •	
tabela demonstrativa dos saldos mensais dos municípios baianos;
A distribuição setorial do saldo mensal e tabela com saldos mensais dos setores de atividade econômica.•	

Já na análise do período de meses acumulados no ano, tem-se:

A apresentação do saldo da Bahia no período acumulado do ano e sua participação relativa no total do •	
país e da Região Nordeste;
A distribuição intraestadual do saldo baiano no período acumulado do ano e a distribuição municipal do •	
saldo da Bahia no período acumulado do ano mais tabela com os dados de saldos por municípios para o 
período acumulado no ano;
A distribuição setorial do saldo baiano no período acumulado do ano incluindo tabela do saldo •	
acumulado no período do ano por setores.

1  Os dados imediatamente divulgados pelo Caged no sítio do MTE são restritos aos municípios baianos com mais de 30 mil 
habitantes. Alguns dias após o lançamento oficial das informações mensais, os usuários têm acesso ao conteúdo de todos os 
municípios brasileiros, independentemente do porte populacional.      
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