
Nota Econômica Semanal 
 

Setor de Serviços gera 59% dos empregos em 2019. 
 

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

2.019 o setor de serviços obteve um saldo positivo de 382.525 empregos, 

representando mais de 59% dos empregos gerado no período. 

Com relação a soma de todos os setores a geração de emprego no mês de dezembro 

-307.311 historicamente o mês de dezembro costuma ser negativo, o mês de 

novembro foi de gerou 99.232, em outubro  70.852, setembro 157.213, em agosto 

212.387, em julho com saldo positivo de 43.820, historicamente o segundo semestre é 

mais favorável a geração de emprego. 

O emprego é o último pilar da economia a se recuperar dos ciclos de recessão. 

Primeiro, as empresas se desfazem de eventuais estoques acumulados, esperam para 

confirmar se o aumento de demanda de fato se sustenta no médio prazo para, aí sim, 

reforçarem o quadro de pessoal. 

Em 2.020 deve ocorrer uma lenta recuperação na geração de vagas, motivada por 

uma pequena recuperação da atividade econômica, ocasionando uma redução da taxa 

de desemprego, o que torna mais desafiador uma recuperação plena do mercado 

formal de emprego.  

Faltam medidas mais efetivas visando impulsionar as atividades econômicas elevando 

a geração de emprego.  

SETORES 
Ano 
2019 

% 
12 

meses 
% dez/19 

            

Total 644.079   644.079   -307.311 

SERVIÇOS 382.525 59,4% 382.525 59,4% -113.852 

INDÚSTRIA DE 
TRANSFORMAÇÃO 

18.341 2,8% 18.341 2,8% -104.634 

CONSTRUÇÃO CIVIL 71.115 11,0% 71.115 11,0% -46.886 

ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

822 0,1% 822 0,1% -15.410 

EXTRATIVA MINERAL 5.005 0,8% 5.005 0,8% -1.394 

SERV INDUST DE 
UTIL PÚBLICA 

6.430 1,0% 6.430 1,0% -285 

COMÉRCIO 145.475 22,6% 145.475 22,6% 19.122 

AGROPECUÁRIA 14.366 2,2% 14.366 2,2% -43.972 

 



Nota Econômica Semanal 
 
Em dezembro tivemos um saldo negativo na geração emprego -307.311, vejamos por 

setores que geraram emprego Serviços -113.852, Extrativo Mineral -1.394, 

Administração Pública -15.410, Industria de Transformação -104.634, Construção Civil        

-46.886, Comércio 19.122, SIUP -285, e, no setor Agropecuário    -43.972.  

O Setor de Serviços no ano de 2019 foi gerado um saldo positivo de 382.525 postos 

de trabalho. Verificam abaixo quais subsetores influenciaram no resultado, a saber: 

• Serviços médicos, odontológicos e veterinários (95.287 postos); 

• Comércio e administração de imóveis, valores mobiliários e serviço técnico      
(188.797 postos);  

• Serviços de alojamento, alimentação, reparação, manutenção e redação             
(50.813 postos); 

• Transportes e comunicações (30.639 postos);  

• Ensino (15.157 postos);   

• Instituições Financeiras (1.832 postos);  

Abaixo segue a relação de empregos gerados nos últimos dez anos, onde observa-se 
uma lenta recuperação, dada a enorme quantidade de pessoas desempregadas. 
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