
 Nota Econômica 
 

Setor de Serviços estável após divulgação dos dados do 
Caged no mês de Junho. 

 

Os dados do CAGED (cadastro geral de empregados e desempregados), no mês de 

Junho, tivemos um saldo negativo de (-661) empregos, esses dados vieram abaixo do 

mês anterior 33.659, 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, por enquanto existe muita incerteza sobre 

os rumos da economia, esse fato ocorre principalmente devido ao conturbado 

processo político nacional. 

Em termos setoriais, houve crescimento nos seguintes setores econômicos. Os dados 

registram expansão no nível de emprego nos setores de Serviços (589 postos),  

Agropecuária (40.917 postos) e Serviços Industriais de Utilidade Pública (SIUP) (1.151 

postos), queda nos setores: Indústria de Transformação (-20.470 postos), Comércio (-

20.971 postos), Construção Civil (-934 postos), Administração Pública (-855 postos) e 

Extrativa Mineral (-88 postos).  

Importante ressaltar que o Setor de Serviço, mesmo diante do baixo ritmo de 

crescimento da economia, manteve estável 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 Junho/2018. Foram gerados 

um saldo positivo de 589 postos, mantendo estável comparado com o mês anterior. 

Verificam abaixo quais subsetores influenciaram no resultado, a saber: 

• Comércio e administração de imóveis, valores mobiliários e serviço técnico 

(saldo de +8.549 postos, +0,18%); 

• Transportes e comunicações (+477 postos, +0,02%);  

• Serviços médicos, odontológicos e veterinários (+17.897 postos, +0,37%); 

• Instituições de crédito, seguros e capitalização (+512 postos, +0,08%). 
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Após uma sucessão de saldos positivos, em junho pela primeira vez no ano apresenta 

um saldo negativo, isso revela falta de confiança para que os empresários realizem 

investimentos necessários para que a economia retome o caminho do crescimento 

sustentável.  

O saldo negativo no mês de junho é atípico, e frustrante visto que este mês é de 

contratações, sinalizando assim um enfraquecimento do mercado de trabalho, bom, 

mas iremos aguardar os próximos meses, para dissipar eventuais dúvidas e se ainda o 

mês de junho pode ter sido contaminado com a greve dos caminhoneiros. 
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