
Nota Econômica Semanal 
 

Setor de Serviços lidera a geração de emprego no mês de 
Setembro. 
 

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

setembro o setor de serviços permanece liderando a geração de emprego, obteve um 

saldo positivo de 64.533 empregos, representando mais de 41% dos empregos gerado. 

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

foi de 157.213 esses dados demonstram um avanço com relação ao mês de 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. 

As reformas são importantes e o setor de serviço e seu protagonismo na dinâmica da 

economia, requer atenção nas reformas que estão a caminho Previdência e Tributária. 

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.  

Além do projeto de desoneração da Folha de Pagamento com a criação do IMF, que 

sem dúvida incentivará a geração de emprego, são medidas que visam impulsionar as 

atividades econômicas que devem ser providenciadas pela 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 423.837 vagas no ano 56% do total 

de empregos, veja tabela abaixo:  

SETORES Ano   12 meses   

          

2019 – Total 761.776   548.297   

SERVIÇOS 423.837 55,6% 377.188 68,8% 

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 137.269 18,0% 6 0,0% 

CONSTRUÇÃO CIVIL 116.530 15,3% 50.122 9,1% 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 17.129 2,2% -1.677 -0,3% 

EXTRATIVA MINERAL 6.274 0,8% 4.848 0,9% 

SERV INDUST DE UTIL PÚBLICA 6.636 0,9% 4.394 0,8% 

COMÉRCIO -30.540 -4,0% 116.195 21,2% 

AGROPECUÁRIA 84.641 11,1% -2.779 -0,5% 
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O mês de setembro tivemos um saldo positivo na geração emprego 157.213, vamos 

identificar os setores que geraram emprego Serviços 64.533, Extrativo Mineral 745, 

Administração Pública 492, Industria de Transformação 42.179, Construção Civil 

18.331, Comércio 26.918, SIUP -448, e, no setor Agropecuário 4.463.  

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

64.533 postos, vindo de uma elevação após gerar um saldo de 61.730 mil empregos em 

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

saber: 

• Serviços médicos, odontológicos e veterinários (8.025 postos); 

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

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

• Transportes e comunicações (6.255 postos);  

• Ensino (6.554 postos); e  

• Instituições Financeiras (-631 postos);  
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