
Nota Econômica Semanal 
 

Serviços gera 57% dos de empregos em outubro 

O total de empregos no mês de outubro de 2.022 no CAGED (cadastro geral de 
empregados e desempregados) publicado, o setor de serviços obteve um saldo positivo 
de 91.294 mil ou seja 57% dos empregos formais. 

O Brasil passou a ter 159.454 mil trabalhadores com carteira assinada a em outubro 
de 2.022. No mês os dados divulgados pelo Caged a houve saldo positivo na geração 
de vagas em quatro dos cinco grupos de atividades pesquisados. O desempenho foi 
novamente puxado pelo setor de serviços no mês, com a criação de 91.294 postos 
formais. 

O setor de destaque permanece o de serviços, impulsionado pelo grupamento de 
informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e 
administrativas (49,3 mil). 

Ritmo de geração de empregos formais desacelerou na passagem do terceiro para o 
quarto trimestre. Segundo os dados do Caged divulgados ontem, foram criadas 159 mil 
vagas de trabalho formal em outubro, abaixo das expectativas. Descontados os efeitos 
sazonais, esse resultado equivale a 65 mil novas vagas, após 130 mil observadas no 
mês anterior.  

Então esse cenário de impactos cumulativos da política monetária doméstica e esse 
esgotamento do impulso gerado pela normalização do consumo de serviços 
presenciais, e também pela redução significativa de parte dos estímulos fiscais, deve 
limitar o mercado de trabalho. 

Em outubro, o rendimento médio do trabalho no setor de serviços alcançou R$ 1.981,39. 
Os salários pagos nos serviços foram 14,8% superior à média da economia e 16,6% 
maiores que os da indústria de transformação.  

 

SETORES Ano 2022 % out/22 % 

      

Total 2.320.256   159.454   

SERVIÇOS 1.263.899 54% 91.294 57% 

INDÚSTRIA GERAL 391.346 17% 14.891 9% 

CONSTRUÇÃO 
CIVIL 

288.517 12% 5.348 3% 

COMÉRCIO 256.895 11% 49.356 31% 

AGROPECUÁRIA 119.599 5% -1.435 -1% 
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O Setor de Serviços no mês de setembro de 2022 foi gerado um saldo de 91.294 
postos de trabalho. Em outubro/2022, 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 (10.429 postos); 

 Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais 
e administrativas (49.260 postos);  

 Alojamento e alimentação (14.595) postos); 

 Serviços domésticos (26 postos);  

 Outros Serviços (3.448 postos);   

 Administração pública (13.536 postos). 

 

Ainda que a desaceleração tenha sido acentuada, uma moderação no ritmo de criação 
de empregos com carteira assinada já era esperada neste trimestre, e segue condizente 
com nossa expectativa de criação de 2,2 milhões de empregos formais neste ano. 

Sob o início do impacto de juros altos, de esgotamento dos efeitos das políticas de 
estímulo e também embalado por incertezas o mercado formal de emprego desacelerou 
em outubro. 
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