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Conjuntura Econômica 

Medalha de ouro para o Setor de Serviços na geração de Empregos 

 

Segundo dados de julho divulgados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados 

e Desempregados) do Ministério do Trabalho, O setor de serviços foi o que 

mais abriu vagas neste ano. Foram gerados 490.105 novos postos de trabalho, 

4,29%, também recorde superior resultado do mesmo período do ano passado. 

Em seguida, fica a indústria de transformação, com 355.396 novos postos, o 

que representa saldo 5,07% maior.  

O desempenho expressivo do emprego em julho de 2008 derivou da elevação 

de todos os setores de atividade econômica. Quem mais colaborou para a 

obtenção do resultado foram os setores de: Serviços, Agropecuária, Indústria 

de Transformação e a Construção Civil.  

O setor de serviços que, em julho abriu 51.292 novas vagas e, no período 

acumulado desde o início de janeiro, 490.105 é, portanto, o setor que mais se 

destaca na contratação de novos empregados. No setor, os segmentos que 

mais contrataram, foram os de administração de imóveis, alojamento e 

alimentação. 

O desempenho no mês em análise, pode ser creditado basicamente, aos 

segmentos de Serviços de Comércio e Administração de Imóveis (23.215 

postos), Serviços de Alojamentos e Alimentação (18.194 postos) e Serviços de 

Transporte e Comunicação (10.119 postos), cujos saldos dos dois últimos  

foram os maiores já registrados no período. 

No período de janeiro a julho, o Caged registra abertura de 1.564.606 novos 

empregos formais, também recorde para o período. Esse número é 28% maior 

do que o verificado em igual período de 2007, quando 1.222.495 empregos 

formais foram criados. 

Em julho foram gerados mais de 203 mil novos postos de trabalho, um 

crescimento de 0,67% em relação ao estoque de emprego do mês anterior, 

60% superior ao número de empregos gerados em julho de 2007. 
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Equipe Técnica: 

• Luigi Nese – Presidente da CNS 

• Prof. Dr. Marcos Cintra – Coordenador 

• Carlos Eduardo S. Oliveira Jr. – Assessor Econômico 

 

 

 


