
 

 

Nota Técnica: Geração de emprego em 2011 
 

 

A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), 

autarquia vinculada a Secretaria de Planejamento, divulgou nesta terça-feira 

(24/01) o release com informações do desempenho de dezembro e do ano de 

2011 em relação a geração de empregos no estado da Bahia, a partir dos dados 

do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Com o resultado 

negativo de 15.069 em dezembro, a Bahia registrou, no acumulado de 2011, 

76.041 empregos gerados. Hoje, quarta-feira (25/01), o site Bahia Econômica 

(www.bahiaeconomica.com.br) publicou uma matéria contestando a ausência da 

comparação do resultado de 2011 com o de 2010, quando a Bahia gerou mais de 

130 mil empregos. A SEI informa que o resultado de 2011 ainda não está 

consolidado, pois faltam as declarações fora do prazo do mês de dezembro. A 

SEI, como órgão de estatística, preza pelo rigor em suas análises, portanto, 

somente com a disponibilização do dado, por parte do Ministério do Trabalho, 

Emprego e Renda (MTE), é que iremos publicar as comparações entre 2011 e 

2010, através do Boletim Anual do Caged, como é costume na instituição. Cabe 

ressaltar que os órgãos de imprensa que realizaram a comparação percentual 

divulgaram notas de correção, pois entenderam que não se pode comparar 

percentualmente um dado consolidado com outro que ainda não está (dentre eles, 

o G1). 

Na matéria, o autor utiliza a expressão “o estado deixou de criar cerca de 

47 mil empregos em relação a 2010...” , como se fosse esperado que  o resultado 

obtido num ano em que o PIB cresceu 7,5% fosse repetido num ano de 

acirramento da crise internacional.  Ainda sem o resultado das declarações fora do 

prazo e ajustes referentes a dezembro, a Bahia apresentou o quarto melhor 

resultado da série histórica do Caged.  



 

 

Para finalizar, ressaltamos que o rigor das análises da instituição, 

respeitando os princípios fundamentais das estatísticas oficiais, é que reforça a 

credibilidade obtida ao longo dos 17 anos de existência da SEI. Aos usuários das 

informações referentes a mercado de trabalho, anunciamos que logo que ocorra a 

disponibilização dos números consolidados de 2011 por parte do MTE, a SEI 

lançará o Boletim Anual do Caged 2011, trazendo análises aprofundadas do 

resultado 2011 e as comparações com 2010. 


