Nota Econômica
Setor de Serviços é destaque do Caged no mês de Maio
Os dados do CAGED (cadastro geral de empregados e desempregados), no mês de
Maio, tivemos um saldo positivo de 33.659 empregos, esses dados vieram abaixo do
mês anterior 115.898, ocorrendo assim uma desaceleração no ritmo de crescimento
na geração de emprego.
A geração de emprego segue a passos lentos, para reduzir o número de
desempregados existente hoje no país. Deve-se ressaltar, entretanto, que esta
retomada do emprego formal só será potencializada quando os investimentos
readquirirem uma trajetória de aceleração.
Em termos setoriais, houve crescimento em messes setores econômicos. Os dados
registram expansão no nível de emprego nos setores de Serviços (18.577 postos),
Indústria de Transformação (-6.454 postos), Construção Civil (3.181 postos), Comércio
(-11.919 postos), Agropecuária (29.302 postos), Administração Pública (197 postos),
Extrativa Mineral (230 postos) e Serviços Industriais de Utilidade Pública (SIUP) (555
postos).
Importante ressaltar que o Setor de Serviço, mesmo diante do baixo ritmo de
crescimento da economia, segue sendo um dos principais protagonistas, neste
processo de recuperação do emprego, por isso faz-se necessário incentivos para
acelerar a geração de emprego.
O setor de Serviços foi um dos principais destaques de Maio/2018. Foram gerados
um saldo positivo de 18.577 postos, correspondendo ao crescimento de +0,38% sobre
o mês anterior. Todos subsetores apresentaram saldo positivo de emprego, a saber:
• Comércio e administração de imóveis, valores mobiliários e serviço técnico
(saldo de +7.386 postos, +0,16%);
• Transportes e comunicações (+2.328 postos, +0,11%);
• Serviços de alojamento, alimentação, reparação, manutenção e redação
(+11.495 postos, +0,20%);
• Serviços médicos, odontológicos e veterinários (+10.914 postos, +0,52%);
•

Ensino (-3.153 postos, -0,06%); e

• Instituições de crédito, seguros e capitalização (+549 postos, +0,08%).
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Um panorama sobre o total de empregos com carteira assinada temos o seguinte
cenário.
Em maio de 2018, a economia brasileira tinha 33,7 milhões de empregos com carteira
assinada, contra 34,3 milhões em igual período de 2017.
Os dados indicam a abertura de 184,7 mil postos de trabalho nos primeiros quatro
meses de 2018 com relação a igual período de 2017.
Isso equivale a um aumento de 0,40% no acumulado do ano.
Os serviços sustentaram cerca de 26,7 milhões de postos de trabalho em abril de
2018, o que representou 57,2% do total da economia.
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