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Apresentação

Este estudo foi realizado pela Secretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura de

Osasco com o objetivo de compreender e avaliar aspectos do mercado de trabalho e da

renda da população mais vulnerável do município no contexto da epidemia de

COVID-19, no primeiro semestre de 2020, de modo a contribuir com o planejamento e as

decisões sobre políticas municipais relacionadas à geração de emprego e renda, assistência

social, desenvolvimento econômico, entre outras.
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Sumário executivo

• O desemprego em Osasco no final de 2019 era estimado em cerca de 10% da população economicamente ativa.

• Entre janeiro e fevereiro de 2020 há um pequeno crescimento (0,5%) no estoque de empregos formais na cidade,

mas a partir de março a situação se deteriora e até maio de 2020 o estoque de empregos formais registra queda de

cerca de 5%, o que corresponde a perda de aproximadamente 7 mil postos de trabalho.

• Mais do que o aumento das demissões, observa-se uma redução no nível de admissões, sugerindo que as

empresas preferiram em alguma medida manter o quadro de empregados e suspender a contratação de novos

trabalhadores.

• Os dados do CAGED de maio de 2020 sinalizam uma recuperação do mercado formal de trabalho em Osasco, que

precisa ser confirmada com os dados dos próximos meses.

• Dentre os setores de atividade econômica, os serviços domésticos, cabelereiros e salões de beleza, construção de

edifícios e os restaurantes, lanchonetes e outros serviços de alimentação e bebidas concentram em Osasco um

grande número de trabalhadores em situação de vulnerabilidade em razão da crise econômica causada pela

pandemia.

• De todo modo, os benefícios de transferência de renda do Governo Federal já injetaram na economia de Osasco

cerca de R$ 150 milhões entre março e junho, com destaque para o Auxílio Emergencial, que representa 73%

desse total.
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Estimativas sobre trabalhadores em situação de vulnerabilidade em Osasco no contexto 

da pandemia de COVID-19 

Esta seção tem como objetivo apresentar estimativas das proporções de trabalhadores nos segmentos mais

fragilizados pela pandemia de COVID-19 em Osasco, a partir dos microdados da Pesquisa Emprego e

Desemprego (PED) de 2019, da Fundação SEADE1.

Tomando a metodologia e os resultados apresentados na nota técnica “A vulnerabilidade dos trabalhadores

brasileiros na pandemia da Covid-19”, elaborada pelo Observatório da Inovação e Competitividade (IEA/USP) /

Rede de Políticas Públicas e Sociedade2 nos apropriamos dos conceitos e categorias para a observação da

estabilidade dos empregos em Osasco.

¹. Disponível em: <https://www.seade.gov.br/produtos/ped-rmsp/>. Acesso em 07 de Jul. de 2020.

2. Disponível em: http://oic.nap.usp.br/wp-content/uploads/2020/04/Boletim-n%C2%BA2_22Covid1922pdf.pdf, ou https://redepesquisasolidaria.org/boletins/boletim-2/a-

vulnerabilidade-dos-trabalhadores-brasileiros-na-pandemia-da-covid-19/). Acesso em 07 de Jul. de 2020.

https://www.seade.gov.br/produtos/ped-rmsp/
http://oic.nap.usp.br/wp-content/uploads/2020/04/Boletim-n%C2%BA2_22Covid1922pdf.pdf
https://redepesquisasolidaria.org/boletins/boletim-2/a-vulnerabilidade-dos-trabalhadores-brasileiros-na-pandemia-da-covid-19/
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O conceito de “emprego vulnerável”

Seguindo a metodologia adotada no estudo da Rede de Políticas Públicas e Sociedade:

“Um emprego vulnerável no mercado de trabalho pode ser fruto de uma posição ou vínculo menos estável [...] ou

da participação em um setor ou ramo de atividade que, especificamente em virtude da pandemia, foi fragilizado”¹

Nível de vulnerabilidade do emprego:

• Menos estáveis: conta-própria, empregados domésticos, empregados sem carteira, empregados com carteira em

pequenas empresas e pequenos empregadores.

• Mais estáveis: empregados com carteira em médias e grandes empresas, funcionários públicos estatutários,

militares e empregadores em empresas médias e grandes.

¹. Disponível em: <http://oic.nap.usp.br/wp-content/uploads/2020/04/Boletim-n%C2%BA2_22Covid1922pdf.pdf>. Acesso em 07 de Jul. de 2020.

http://oic.nap.usp.br/wp-content/uploads/2020/04/Boletim-n%C2%BA2_22Covid1922pdf.pdf
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A classificação dos setores econômicos

Os setores econômicos são classificados a partir de dois critérios:

1. A divisão estabelecida pelo Governo Federal entre “Serviços Essenciais” e “Serviços não Essenciais”;

2. O desempenho econômico acima ou abaixo da média para o período compreendido entre março e

meados de abril de 2020.

“Os setores classificados como ‘essenciais’ não podem ter fechamento determinado por outras ações do Governo

Federal ou dos entes federados subnacionais (estados e municípios) [...]. O segundo critério é aplicado para

diferenciar segmentos mais e menos afetados, do ponto de vista econômico, dentro do grupo dos setores essenciais”¹

¹. Disponível em: <http://oic.nap.usp.br/wp-content/uploads/2020/04/Boletim-n%C2%BA2_22Covid1922pdf.pdf>. Acesso em 07 de Jul. de 2020.

http://oic.nap.usp.br/wp-content/uploads/2020/04/Boletim-n%C2%BA2_22Covid1922pdf.pdf
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Classificação dos grupos de vulnerabilidade 

Elaboração: Rede de Políticas Publicas & Sociedade, com adaptações da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Osasco. 

Disponível em: <http://oic.nap.usp.br/wp-content/uploads/2020/04/Boletim-n%C2%BA2_22Covid1922pdf.pdf>. Acesso em 07 de Jul. de 2020.

http://oic.nap.usp.br/wp-content/uploads/2020/04/Boletim-n%C2%BA2_22Covid1922pdf.pdf
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Sobre a utilização dos microdados da Pesquisa Emprego e Desemprego (PED) 

Enquanto os resultados do boletim da Rede de Políticas Públicas e Sociedade foram elaborados a partir dos quatro

trimestres da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC/IBGE) de 2019, utilizamos os

microdados da Pesquisa Emprego e Desemprego (PED) de janeiro a junho de 2019.

Entretanto, é imprescindível considerar que:

1. Mesmo que com o recorte para os municípios, a amostra da PED foi desenhada para a observação apenas da

cidade de São Paulo e da região metropolitana como um todo;

2. A PED foi descontinuada em junho de 2019, portanto, a amostra analisada é menor do que esperado (dados

coletados entre janeiro e junho de 2019), contribuindo para a ausência de alguns casos;

3. A margem de erro amostral estimada para os resultados de Osasco é de 2,8 pontos percentuais para mais ou

para menos, com 95% de confiança, o que é considerado aceitável;

4. Os valores absolutos calculados com base nas projeções populacionais da Fundação SEADE são convertidos

para as estimativas do IBGE, considerando os desníveis entre as duas fontes, gerados a partir das correções

feitas pela última instituição.
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Situação Ocupacional em Osasco em 2019

Situação Ocupacional em 

Osasco/2019
Habitantes Porcentagem (%)

Desemprego com trabalho precário¹ 12.075 1,7

Desemprego aberto² 57.458 8,2

Ocupado 293.596 42,0

Inativo puro³ 257.638 36,9

Menor de 10 anos 77.651 11,1

Total 698.418 100,0

¹. “Desemprego oculto com trabalho precário”, segundo a PED, é a situação ocupacional daquele que “realizam trabalhos de remuneração ocasional de 

autoocupação ou pessoas que realizam trabalho não-remunerado em ajuda a negócios de parentes, que estejam procurando mudar de trabalho nos 30 dias 

anteriores ao da entrevista ou que, não tendo procurado neste período, o fizeram sem êxito até 12 meses atrás”

². “Desemprego aberto”, segundo a PED, é a situação ocupacional daquele que procura “trabalho de maneira efetiva nos 30 dias anteriores ao da entrevista e 

não exerceram nenhum trabalho nos sete últimos dias”

³ “Inativo”, segundo a PED, é o indivíduo em que sua atividade principal se enquadra em algum destes casos: “aposentado ou pensionista de órgãos 

previdenciários do governo, licenciado por motivos de saúde por mais de 15 dias, dona-de-casa, estudante, etc.”

Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Osasco, com microdados da Pesquisa Emprego e Desemprego,(Fundação SEADE).
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Conforme as estatísticas da situação ocupacional em Osasco, compreendemos que:

• Aproximadamente 10% da população (69.533 habitantes) está desempregada (desemprego aberto ou oculto pelo

trabalho precário);

• 48% da população (335.289 habitantes) não é economicamente ativa (inativos ou menores de 10 anos);

• Dos 293.596 mil de ocupados, por volta de 53% (154.908 habitantes) estão vinculados em setores que

experimentam algum nível de vulnerabilidade, conforme será detalhado a seguir:

Situação Ocupacional em Osasco em 2019
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Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Osasco, com microdados da Pesquisa Emprego e Desemprego (Fundação SEADE).

Setores Vulneráveis em Osasco em 2019

Setores Vulneráveis Habitantes Porcentagem (%)
1 - Trab. Mais Vulnerável em Setor não Essencial (Extremamente Vulneráveis)

Serviços Domésticos 14.373 9,3

Cabeleireiros e Outras Atividades de Tratamento de Beleza 10.114 6,5

Comércio de Artigos Do Vestuário, Complementos, Calçados e Artigos de Viagem 6.388 4,1

Manutenção e Reparação de Veículos Automotores 2.662 1,7

Atividades Jurídicas, de Contabilidade e de Auditoria 2.129 1,4

2 - Trab. Mais Vulnerável em Setor Essencial

Construção de Edifícios 18.632 12,0

Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas 16.502 10,7

Comércio de Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo 12.776 8,2

Transporte Rodoviário de Passageiros 11.179 7,2

3 - Trab. Menos Vulnerável Setor não Essencial

Pré-Escola e Ensino Fundamental 6.920 4,5

Ensino Médio 5.856 3,8

Confecção de Artigos Do Vestuário e Acessórios, Exceto Sob Medida 4.259 2,7

Seleção, Agenciamento e Locação de Mão-De-Obra 3.726 2,4

4 - Trab. Menos Vulnerável, Setor Essencial Muito impactado

Transporte Rodoviário de Carga 17.567 11,3

5 - Trab. Menos Vulnerável, Setor Essencial Pouco Impactado(Menos Vulneráveis)

Atividades de Atendimento Hospitalar 9.050 5,8

Supermercado e Hipermercado 6.388 4,1

Administração Publica e Regulação Da Política Econômica e Social – Estadual 3.194 2,1

Administração Publica e Regulação Da Política Econômica e Social – Municipal 1.597 1,0

Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas Por Médicos e Odontólogos 1.597 1,0

Total 154.908 100,0
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Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Osasco, com microdados da Pesquisa Emprego e Desemprego (Fundação SEADE).
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Setores Vulneráveis em Osasco e no Brasil em 2019

Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Osasco, com microdados da Pesquisa Emprego e Desemprego (Fundação SEADE) e com 

dados do boletim “A vulnerabilidade dos trabalhadores brasileiros na pandemia da Covid-19” (IEA/USP), 

Setores Vulneráveis

Proporção de 

trabalhadores

Osasco Brasil

1 - Trab. Mais Vulnerável em Setor não Essencial (Extremamente Vulneráveis) 23% 25%

2 - Trab. Mais Vulnerável em Setor Essencial 38% 29%

3 - Trab. Menos Vulnerável Setor não Essencial 13% 19%

4 - Trab. Menos Vulnerável, Setor Essencial Muito impactado 11% 7%

5 - Trab. Menos Vulnerável, Setor Essencial Pouco Impactado (Menos 

Vulneráveis)
14% 19%



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and 

typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's 

standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown 

printer took a galley of type and scrambled it to make a type 

specimen book. It has survived not only five centuries, but 

also the leap into electronic typesetting, remaining essentially 

unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of 

Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more 

recently with desktop publishing software like Aldus 

PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
It is a long established fact that a reader will be distracted by the 
readable content of a page when looking at its layout. The point of 
using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution 
of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making 
it look like readable English. Many desktop publishing packages and 
web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text.

Setores Vulneráveis em Osasco e no Brasil 2019

Em relação aos setores vulneráveis em Osasco e no Brasil, destaca-se

• A distribuição da força de trabalho nos setores vulneráveis é semelhante em Osasco e no Brasil, com maiores

diferenças observadas nos grupos 2 e 3: em Osasco há, proporcionalmente, mais trabalhadores vulneráveis em

setores essenciais e menos trabalhadores menos vulneráveis em setores não essenciais.

• O setor 2 (Trabalhadores Mais Vulneráveis em Setores Essenciais) é o que concentra as maiores proporções

de ocupados. Em Osasco, as atividades econômicas de “Construção de Edifícios” e “Restaurantes e Outros

Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas” concentram os maiores números dos trabalhadores

vulneráveis: 12% e 10,7%, respectivamente.

• Uma atenção deve ser prestada a todos os setores, mas principalmente ao primeiro (Trabalhadores Mais

Vulneráveis em Setores não Essenciais - Extremamente Vulneráveis), que é o mais fragilizado e concentra

23% dos trabalhadores vulneráveis em Osasco.
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Estatísticas sobre o emprego 

formal em Osasco no contexto 

da pandemia de COVID-19 
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Estatísticas sobre o emprego formal em Osasco no contexto da pandemia 

Nesta seção apresenta-se as estatísticas de emprego formal em Osasco em 2020.

Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, houve falta de prestação de

informações por partes das empresas nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, comprometendo a qualidade

do monitoramento do mercado de trabalho brasileiro.

Entretanto, na última semana de maio de 2020, foi disponibilizada no site do Ministério da Economia a página “Novo

CAGED” (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), com informações que permitem analises sobre o

mercado de trabalho de Osasco, com informações até maio de 20201.

1. Disponível em < http://pdet.mte.gov.br/novo-caged>. Acesso em 7 Jul. 2020

http://pdet.mte.gov.br/novo-caged
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Evolução mensal do estoque de empregos em Osasco em 2020 – Série com ajustes

Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Osasco, com dados do Novo CAGED (SEPRT/ME)
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Evolução mensal do emprego em Osasco em 2020

Segundo o CAGED, o estoque de empregos formais no município de Osasco em janeiro de 2020 era de

145.391 vínculos empregatícios. Em maio, o número de vínculos acumulados foi de 139.235, representando uma

variação percentual de -4,6%.

A queda se tornou mais expressiva a partir de março, contexto inicial de desenvolvimento da pandemia, seguindo

uma média de -1,6% até o mês de maio.

Importante observar que desde a última reforma trabalhista, em 2017, mudou o conceito de emprego formal e

passou a ser considerado como formal também um vínculo de emprego mais precário, como é o caso do emprego

intermitente.
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Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Osasco, com dados do Novo CAGED (SEPRT/ME)

Balanço do mercado de trabalho formal em Osasco: Janeiro a Maio de 2020 
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Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Osasco, com dados do Novo CAGED (SEPRT/ME)
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Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Osasco, com dados do Novo CAGED (SEPRT/ME)

Balanço do mercado de trabalho formal em Osasco: Janeiro a Maio de 2020 

Variação 

relativa:

- 4,3%
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Evolução mensal do emprego em Osasco em 2020

Em 2020, as admissões em empregos formais em Osasco cresceram entre janeiro e fevereiro, mas a partir de março se

reduziram significativamente. Os desligamentos aumentaram no período, mas em menor intensidade que a variação nas

admissões. Ou seja, mais que aumento de demissões, o ritmo de contratações foi o mais prejudicado de março a

maio de 2020, em razão da crise econômica advinda da epidemia de COVID-19 na cidade.

De todo modo, o saldo de empregos (admissões menos desligamentos) em Osasco foi positivo em Osasco apenas em

fevereiro, com 724 vínculos. Nos meses seguintes, o saldo foi constantemente negativo, com queda acentuada em abril,

quando o saldo de empregos foi de -3.453.



24

Evolução mensal do emprego em Osasco em 2020

O saldo acumulado do ano, observando os dados disponíveis entre janeiro e maio, é de -6.156 vínculos empregatícios,

com uma variação relativa de -4,23%, segundo o Ministério da Economia. Ou seja, tendo como base o fim de 2019, mais

de 6 mil vínculos empregatícios formais foram eliminados em Osasco entre janeiro e maio de 2020.

Os dados do CAGED de maio de 2020 sinalizam uma recuperação do mercado formal de trabalho em Osasco, que

precisa ser confirmada com os dados dos próximos meses.
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O Auxílio Emergencial e os 

demais benefícios federais 

recebidos pela população de 

Osasco no contexto da 

pandemia de COVID-19
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O Auxílio Emergencial

No primeiro semestre de 2020, período de início da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), uma nova modalidade de

benefício foi criada pelo Governo Federal como medida assistencial para a população mais vulnerável, o Auxílio

Emergencial, fixado inicialmente para ser pago em três parcelas mensais consecutivas de R$ 600,00, cada uma.

“Tem direito de receber o Auxílio Emergencial os maiores de 18 anos ou mãe com menos de 18, que atenda os seguintes

requisitos:

• Esteja desempregado ou exerça atividade na condição de:

- Microempreendedores individuais (MEI);

- Contribuinte individual da Previdência Social;

- Trabalhador Informal.

• Pertença à família cuja renda mensal por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo (R$ 522,50), ou cuja

renda familiar total seja de até 3 (três) salários mínimos (R$ 3.135,00)”.¹

1. Texto original do site da Caixa Federal. Disponível em: <http://www.caixa.gov.br/auxilio/Paginas/default2.aspx.>. Acesso em 07 de Jul. de 2020.
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Benefícios assistenciais federais recebidos pela população no contexto da pandemia

Neste contexto, além do novo Auxílio Emergencial, a população osasquense também recebeu outros benefícios de

transferência de renda do Governo Federal, já tradicionais, relativos a situação específica de cada pessoa e cada

família:

• Bolsa Família (destinado a famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza);

• BPC – Benefício de Prestação Continuada (destinado a idosos que não têm direito à previdência social e a

pessoas com deficiência que não podem trabalhar e levar uma vida independente);

• Seguro Defeso (destinado ao Pescador Artesanal durante o período em que fica impedido de pescar em razão

da necessidade de preservação das espécies. Em Osasco seus valores são residuais);
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Valores de benefícios assistenciais do Governo Federal recebidos pela população de 

Osasco em 2020

Mês Auxílio 
Emergencial (R$)

BPC
(R$)

Bolsa Família
(R$)

Seguro Defeso
(R$)

jan/20 11.052.889 4.035.162 1.996

fev/20 11.130.301 3.998.209 3.129

mar/20 11.300.633 3.865.385 6.270

abr/20 15.161.400 11.429.168 4.737.014

mai/20 94.446.600 4.675.848

jun/20 4.678.792

Total

jan-jun (R$)
109.608.000 44.912.993 25.990.410 11.395

Qtde. de 

beneficiários
155.679 11.300 27.977 3

Valor médio mensal 

do benefício (R$)
352 994 155 1.899

Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Osasco, com dados do Portal da Transparência (CGU)

Renda total transferida para a 

cidade de Osasco no período de 

março a junho de 2020

R$ 150,3 milhões
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Benefícios assistenciais federais recebidos pela população no contexto da pandemia

De acordo com os informações disponíveis no Portal da Transparência do Governo Federal, no primeiro

semestre de 2020, a população de Osasco já recebeu por meio de programas federais de transferência de renda

ao menos cerca de R$ 180 milhões.

No período da pandemia – março a junho – foram cerca de R$ 150 milhões, sem contar o valor

correspondente ao Auxílio Emergencial pago em junho, cujos dados ainda não foram disponibilizados até o

momento de conclusão deste estudo.

O Auxílio Emergencial representa o maior montante deste total: R$ 109.608.000 nos meses de abril e maio,

correspondendo a 61% do valor dos benefícios assistenciais federais recebidos por moradores de Osasco

no semestre, o que certamente tem contribuído para amenizar os efeitos da crise econômica que atinge a cidade

em razão da epidemia de COVID-19, mas também gera preocupações no sentido de que a sua extinção no

segundo semestre pode representar uma redução importante na renda disponível para as famílias osasquenses

se manterem, consumirem produtos e serviços e contribuírem para a atividade econômica no município.




