
Nota Econômica Semanal 
 

Setor de Serviços lidera a geração de emprego no ano de 
2019. 
 

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

outubro o setor de serviços permanece liderando a geração de emprego em 2.019, 

obteve um saldo positivo de 446.562 empregos, representando mais de 53,06% dos 

empregos gerado. 

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

de 70.852 esses dados demonstram um recuo com relação ao mês de setembro 

157.213, em agosto 212.387, em julho com saldo positivo de 43.820, e ao saldo 

positivo de 48.436 em junho, historicamente o segundo semestre é mais favorável a 

geração de emprego. 

O emprego formal tem se recuperado gradualmente de forma muito lenta. Isso impede 

em parte a recuperação da economia já em 2.019, demonstra uma certa incerteza na 

geração de emprego o que torna mais desafiador uma recuperação plena do mercado 

formal de emprego.  

A Medida Provisória 905, dentre as várias proposta tem como um dos objetivos a 

geração de emprego entre os jovens, além de uma mini reforma trabalhista, porém ela 

enfrenta resistência de aprovação no congresso. Faltam medidas mais efetivas 

visando impulsionar as atividades econômicas elevando a geração de emprego, que 

devem ser providenciadas pela área econômica. 

Com relação aos empregos gerados em 12 meses o setor responsável pela maior 

parte da geração de novos empregos foi o setor de serviços, que gerou 364.365 vagas 

no ano 65% do total de empregos, veja tabela abaixo:  

SETORES 
Ano 
2019 

% 
12 

meses 
% out/19 % 

              

Total 841.589   562.186   70.852   

SERVIÇOS 446.562 53,06% 364.365 64,81% 19.123 26,99% 

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 148.114 17,60% 3.939 0,70%  8.946  12,63% 

CONSTRUÇÃO CIVIL 124.559 14,80% 57.056 10,15% 7.294 10,29% 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 16.817 2,00% -1.471 -0,26% -427 -0,60% 

EXTRATIVA MINERAL 6.643 0,79% 4.825 0,86%     344  0,49% 

SERV INDUST DE UTIL PÚBLICA 5.977 0,71% 3.908 0,70% -581 -0,82% 

COMÉRCIO 15.406 1,83% 126.791 22,55% 43.972 62,06% 

AGROPECUÁRIA 77.511 9,21% 2.773 0,49% -7.819 -11,04% 
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O mês de outubro obteve um saldo positivo na geração emprego 70.852, vamos 

identificar os setores que geraram emprego Serviços 19.123, Extrativo Mineral 344, 

Administração Pública -427, Industria de Transformação 8.946, Construção Civil 7.294, 

Comércio 43.972, SIUP -581, e, no setor Agropecuário -7.830.  

O Setor de Serviços no mês de outubro/19 foi gerado um saldo positivo de 19.123 

postos, vindo de um recuo elevação após gerar um saldo de 64.533 mil empregos em 

outubro de 2019. Verificam abaixo quais subsetores influenciaram no resultado, a 

saber: 

 Serviços médicos, odontológicos e veterinários (3.953 postos); 

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

 Serviços de alojamento, alimentação, reparação, manutenção e redação             
(-942 postos); 

 Transportes e comunicações (4.348 postos);  

 Ensino (-143 postos); e  

 Instituições Financeiras (-2.133 postos);  
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