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ReestRutuRação do Boletim mensal do Caged
O Boletim Mensal do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) vem sendo produzido pela 
Coordenação de Pesquisas Sociais (Copes), pertencente à Diretoria de Pesquisas (Dipeq) desde o ano de 
2004. A partir do mês de agosto de 2009, o boletim foi reestruturado. Desde então, vem sendo divulgado no 
sítio da SEI (www.sei.ba.gov.br) com um novo formato, no espaço dedicado aos boletins técnicos.

A reformulação interna do boletim implicou quatro medidas. A primeira delas foi a inserção de um informe 
especial, texto com um tema definido pela sua importância na explicação da dinâmica do mercado de 
trabalho local, sob a ótica do emprego formal. 

Deste modo, nos boletins mensais dos meses de agosto a novembro de 2009, o comportamento do emprego 
celetista na Bahia foi estudado mais detidamente, através de informes sobre o desempenho dos setores 
de comércio, de serviços e da indústria de transformação, além das contratações de trabalhadores nas 
microempresas.

Esses informes especiais impulsionaram o surgimento e foram substituídos pelos boletins especiais, também 
feitos com base nos dados do Caged. Esse produto destaca assuntos relevantes no âmbito do emprego com 
carteira assinada, o que permite um acompanhamento mais detalhado desse universo. No ano de 2009, 
foram lançados dois boletins especiais, sobre o comércio e sobre a construção civil baiana.

A segunda medida consistiu no acréscimo de um novo item analítico (relação do saldo de empregos da RMS 
com as outras regiões metropolitanas). A terceira foi a inclusão de tópicos gerais, que intercalam e anunciam 
os temas a serem discutidos.

Por fim, a quarta envolveu a mudança em sua forma de apresentação. O boletim foi submetido a um 
processo de editoração gráfica, compatibilizando-o com os critérios da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT). Decerto, por meio dessas mudanças, o escopo básico do boletim passou a permitir uma 
caracterização do emprego formal mais aprofundada. 

No intuito de formalizar a estrutura física do boletim ao longo do tempo, estabeleceu-se que a lógica 
de construção de sua análise partirá sempre da leitura dos dados sobre o saldo de empregos formais 
no mês e, subsequentemente, de seu comportamento no período acumulado do ano. Dito de outra 
forma, a abordagem interna de cada tópico temático do boletim dispõe como os dados se comportam, 
respectivamente, no mês e no período acumulado do ano. 

Contudo, deve-se ressalvar que, exclusivamente no mês de janeiro, é feita a análise dos últimos 12 meses, 
em oposição ao período acumulado no ano devido, obviamente pela inexistência de meses para compor o 
período. Partindo desse pressuposto, a análise dos dados está subdividida da seguinte maneira:

apResentação geRal do saldo Baiano
Exposição do saldo, detalhando a forma de movimentação de trabalhadores no mês e a sua quantidade •	
acumulada no somatório de meses do ano em curso. 
Posicionamento do saldo mensal baiano em relação à série histórica do cadastro e comparação do saldo •	
mensal com o mesmo mês do ano anterior e relativamente ao mês imediatamente anterior.
Classificação do saldo da Bahia em relação às unidades da Federação do Brasil, incluindo o Distrito •	
Federal.
Relação das variações percentuais do estoque de emprego da Bahia com as registradas pelo total do país •	
e pela Região Nordeste.
Gráfico com a evolução mensal do saldo de empregos da Bahia.•	
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análise naCional, Regional e inteRestadual
Apresentação geral do saldo de empregos do Brasil, da Região Nordeste e da classificação do saldo •	
baiano frente aos resultados dos estados nordestinos e em relação às demais unidades da Federação.
Tabela com a exposição do valor do saldo das unidades da Federação do Brasil, detalhando a forma de •	
movimentação de trabalhadores no mês e no período acumulado do ano e contendo o ranking mensal e 
do período acumulado do ano dos saldos estaduais organizados de forma descendente no período. 

análise metRopolitana 
Comparação do saldo da Região Metropolitana de Salvador (RMS) com os das demais regiões •	
metropolitanas.
Gráfico com o comportamento do saldo de empregos mensal e no período acumulado do ano, segundo •	
as regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, 
Fortaleza, Recife e Belém.

análise intRaestadual
Composição intraestadual do saldo baiano desagregado na RMS e interior do estado.•	
Tabela com dados absolutos de admissões, desligamentos, saldo de empregos formais e variação •	
percentual do estoque da Bahia, RMS e interior do estado, disposta para o mês e o acumulado no ano.

análise muniCipal
Apresentação das informações municipais, analisando-as para os dez municípios baianos com mais de 30 •	
mil habitantes, segundo os maiores e menores saldos de empregos.
Tabela contendo os dados absolutos de admissões, desligamentos, saldo de empregos formais e variação •	
percentual do estoque, para os dez municípios baianos com os maiores e menores saldos de empregos 
formais e que possuem mais de 30 mil habitantes, no mês e no acumulado do ano.

análise setoRial
Distribuição setorial do saldo de emprego na Bahia.•	
Tabela com informações de admissões, desligamentos, saldo de empregos e variação percentual no •	
estoque, segundo os setores de atividade econômica, no mês e no acumulado do ano.
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