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Serviços gera 58% dos empregos em 2.022 

O total de empregos no ano de 2.022 no CAGED (cadastro geral de empregados e 
desempregados) publicado, o setor de serviços obteve um saldo positivo de 1.176.502 
mil ou seja 58% dos empregos formais. 

O Brasil passou a ter 2.037.986 mil trabalhadores com carteira assinada a em 2.022. No 
mês os dados divulgados pelo Caged a houve saldo positivo na geração de vagas em 
cinco dos cinco grupos de atividades pesquisados. O desempenho foi puxado pelo setor 
de serviços no mês, com a criação de mais de 1,1 milhão de postos formais. 

O saldo positivo de vagas com carteira assinada em 2022 foi puxado pelo desempenho 
do setor de serviços, com a criação de 1.176.502 postos formais, seguido pelo comércio, 
que abriu 350.110 vagas. Na indústria, houve a criação de 251.868 vagas, enquanto a 
construção civil abriu 194.444 postos. Na agropecuária, foram abertas 65.062 vagas em 
2022. 

O ritmo de contratação formal perdeu força no quarto trimestre, refletindo a 
desaceleração da atividade econômica. Em dezembro, houve demissão líquida 
de 431 mil empregados com carteira assinada no Brasil. 

O mês é tipicamente de fechamento líquido de postos de trabalho, refletindo, em 
grande medida, o encerramento dos contratos temporários criados para atender 
à demanda das festas de fim de ano.  

O mercado formal de trabalho seguirá em desaceleração em consequência da política 
monetária contracionista em curso, que, aliada à desaceleração da economia mundial, 
deverá limitar o crescimento da atividade econômica doméstica no próximo ano. 

SETORES Ano 2022 % dez/22 % 

      

Total 2.037.986   -431.011   

SERVIÇOS 1.176.502 58% -188.064 44% 

INDÚSTRIA GERAL 251.868 12% -114.246 27% 

CONSTRUÇÃO 
CIVIL 

194.444 10% -74.505 17% 

COMÉRCIO 350.110 17% -17.275 4% 

AGROPECUÁRIA 65.062 3% -36.921 9% 

 

O setor de destaque permanece o de serviços, impulsionado pelo grupamento de 
informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e 
administrativas (511 mil). 
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O Setor de Serviços em 2022 foi gerado um saldo de 1.176.502 postos de trabalho. Os 
dados registraram saldo positivo no nível de emprego nos 5 (cinco) Grandes 
Grupamentos de Atividades Econômicas: 

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

 Transporte, armazenagem e correio (124.618 postos); 

 Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais 
e administrativas (511.269 postos);  

 Alojamento e alimentação (176.628) postos); 

 Serviços domésticos (179 postos);  

 Outros Serviços (88.433 postos);   

 Administração pública (275.375 postos). 

 

 

Sob o impacto de juros altos, de esgotamento dos efeitos das políticas de estímulo e 
também embalado por incertezas o mercado formal de emprego desacelerou a 
economia. 
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