
Nota Econômica Semanal 
 

A geração de emprego tem pequena variação e tem um saldo 
positivo de 43.820 empregos e o Setor de Serviços segue 
gerando empregos. 
 

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

julho, obteve um saldo positivo de 43.820 empregos, esses dados demonstram um 

pequeno recuo ao saldo positivo de 48.436 em junho, e, positivo de maio 32.140 e 

positivo de abril de 129.601 o que demonstra uma certa incerteza na geração de 

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

emprego. 

Percebe-se que ao longo do ano, os números do Caged apontam uma perda de 

dinamismo, comparando ao segundo semestre de 2018. O emprego formal tem se 

recuperado gradualmente de forma muito lenta. Isso impede em parte a recuperação da 

economia já em 2.019, enquanto isso andamos de lado, os desafios serão enormes 

diante das reformas propostas pelo Governo (Previdência a caminho de ser aprovada  

e Tributária em processo de discussão), a serem aprovadas pelo congresso, além, de 

medidas que visam impulsionar as atividades econômicas que devem ser 

providenciadas pelo área econômica. 

Com relação ao acumulado do ano o setor responsável pela maior parte da geração de 

novos empregos foi o setor de serviços, que gerou 286.849 vagas no ano, seguido pela 

Industria, que apresentar saldo acumulado no ano de 73.775, a Construção Civil 77.481, 

Administração Pública 15.036 e Agropecuária 82.165. A eliminação de empregos ficou 

com o Setor Comercio com -83.544.  

SETORES Ano 12 meses 

      

1º Sete Meses de 2019 – Total 461.411 521.542 

SERVIÇOS 268.849 379.899 

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 73.775 -7.121 

CONSTRUÇÃO CIVIL 77.481 38.430 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 15.036 -1.863 

EXTRATIVA MINERAL 4.253 3.733 

SERV INDUST DE UTIL PÚBLICA 5.396 5.456 

COMÉRCIO -83.544 111.395 

AGROPECUÁRIA 82.165 -8.387 
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O mês de julho tivemos um saldo positivo na geração emprego 43.820, vamos identificar 

o setores que geraram emprego Serviços 8.948, Extrativo Mineral 1.049, Administração 

Pública -315, Industria de Transformação 5.391, Construção Civil 18.721, Comercio 

4.887, SIUP 494, e, no setor Agropecuário 4.645.  

O Setor de Serviços no mês de julho/19, foram gerados um saldo positivo de 8.948 

postos, vindo de uma pequena elevação após gerar um saldo de 66.295 mil empregos 

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

saber: 

• Serviços médicos, odontológicos e veterinários (3.648 postos); 

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

• Serviços de alojamento, alimentação, reparação, manutenção e redação             
(-2.017 postos); 

• Transportes e comunicações (-440 postos);  

• Ensino (-10.484 postos); e  

• Instituições de crédito, seguros e capitalização (1.040 postos);  
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