Nota Econômica Semanal
Setor de Serviços é destaque sendo o setor que mais gerou
empregos em Fevereiro de 2019
Os dados do CAGED (cadastro geral de empregados e desempregados), no mês de
janeiro, obteve um resultado positivo de 173.139 empregos, esses dados demonstram
uma lenta recuperação do mercado formal de emprego.
O mês de fevereiro tivemos um saldo positivo na geração de emprego 173.139, os
seguintes setores geraram expansão Serviços 112.412 Industria de Transformação
33.472, Administração Pública 11.395, Construção Civil 11.097, Comercio 5.990,
Extrativo Mineral 985 e SIUP 865, verificou-se uma queda no setor Agropecuário
(3.077).
Segmento. O setor responsável pela maior parte da geração de novos empregos foi o
setor de serviços, que gerou 112.412 vagas no mês, seguido pela Industria, que apesar
de apresentar saldo positivo nos últimos dois meses, ainda acumula um saldo negativo
no acumulado de 12 meses (-1.061 vagas). Em seguida, os setores que apresentaram
maior geração de empregos formais foram a administração pública e o setor de
construção civil. O único setor que apresentou queda foi o da agricultura, com saldo
negativo de 3 mil vagas em fevereiro e um acumulado negativo de quase 14 mil vagas
nos últimos 12 meses

Empregos
1º Bimestre - Total
Serviços
Extrativa Mineral
Industria de Transformação
SIUP
Construção Civil
Comercio
Administração Pública
Agropecuária

2019
211.474
158.028
1.067
68.836
880
26.230
59.783 10.680
5.536

2018
139.010
112.464
-36
66.863
1.687
11.380
73.994
8.751
11.895

Na tabela acima é possível observar um avanço na geração de emprego no setor de
Serviços sendo destaque no acumulado do ano diante dos outros seguimentos. Ainda
é cedo para falarmos que a geração de emprego irá retomar com força, porém dentre
os seguimentos o setor de serviços é destaque.

Nota Econômica Semanal

No comparado com o mesmo período Fevereiro identificamos um crescimento na
geração de emprego, a geração de emprego segue a passos lentos, para reduzir o
número de desempregados existente hoje no país, próximo de 12,5 milhões e meio de
pessoas. 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, e a confiança no retorno
do crescimento ainda é pequena.

Nota Econômica Semanal
O setor de Serviços foi um dos principais destaques no mês de fevereiro/19. Foram
gerados um saldo positivo de 112.412 postos, vindo em uma crescente desde janeiro
de 2019. Verificam abaixo quais subsetores influenciaram no resultado, a saber:
• Ensino (47.706 postos);
• Serviços de alojamento, alimentação, reparação, manutenção e redação
(23.120 postos);
• Comércio e administração de imóveis, valores mobiliários e serviço técnico
(saldo de 22.454 postos);
• Transportes e comunicações (10.630 postos);
• Serviços médicos, odontológicos e veterinários (7.782 postos); e
• Instituições de crédito, seguros e capitalização (720 postos);
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