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Geração de empregos no Setor de Serviços volta a ser 
positivo em Agosto 

 

Os dados de agosto do CAGED (cadastro geral de empregados e desempregados) 

publicado, o setor de serviços obteve um saldo positivo de 45.412 empregos.  

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

249.388, o mercado de trabalho vem sofrendo o impacto da Covid-19, que provocou 

isolamento social a partir de meados de março. Os segmentos mais afetados 

inicialmente são os setores de Serviços e Comercio 

O avanço dos serviços ainda é lento. O setor ainda está em um estágio anterior no Ciclo 

de recuperação, mas demonstrou sinais de uma retomada mais firme a partir de julho, 

quando algumas medidas de distanciamento social começaram a ser flexibilizadas.  

É natural que o setor se recupere mais gradualmente, visto que, sem o advento de uma 

vacina amplamente distribuída, muitos segmentos ainda têm suas atividades 

restringidas, total ou parcialmente. 

Faltam medidas mais efetivas visando impulsionar as atividades econômicas elevando 

a geração de emprego, além da falta de recursos para capitalizar as empresas o 

financiamento enfrenta dificuldades para chegar às empresas. 

SETORES Ano 2020  Agosto/20 

       

Total -774.704  249.388 

SERVIÇOS -462.723  45.412 

INDÚSTRIA GERAL -91.110  92.893 

CONSTRUÇÃO CIVIL 59.289  50.489 

COMÉRCIO -376.683  49.408 

AGROPECUÁRIA 96.659  11.213 

NÃO IDENTIFICADO -136  -27 

O Setor de Serviços no mês de agosto 2020 foi gerado um saldo de 45.412 postos de 

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

 Administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana 
e serviços sociais (5.196 postos); 

 Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e 
administrativas (55.542 postos);  

 Alojamento e alimentação (-14.219 postos); 

 Transporte, armazenagem e correio (306 postos);  

 Serviços domésticos (9 postos);   
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 Outros Serviços (-1.422 postos);  

Abaixo segue a relação de empregos gerados no mês de agosto no setor de serviços, 
onde observa-se uma lenta recuperação do setor. 

 

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.  
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