Mês: Outubro
BRASIL

1. Segundo o relatório do mês de setembro/2018 do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, o Brasil registrou no mês um saldo positivo de +137.336 postos de trabalho
formal, resultado de 1.234.591 admissões e 1.097.255 desligamentos. O resultado é o melhor para o mês de setembro
desde 2013.
Figura 1. Saldo de empregos formais nos meses de setembro – 2002 a 2018 – BRASIL.

2. Entre os grandes setores da economia nacional, o destaque na geração de empregos em setembro foi o Setor de
Serviços, que acumulou saldo de +60.961 postos de trabalho. Na sequência destaque para o Setor da Indústria de
Transformação (+37.449), do Comércio (+26.685) e da Construção Civil (+12.481). Em função da sazonalidade das safras
agrícolas, a Agropecuária acumulou resultado negativo no mês, com saldo negativo de -2.688 portos de trabalho no
período.
Figura 2. Saldo de empregos formais por grande setor – setembro/2018 – BRASIL.
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3. O resultado negativo no saldo de empregos da Agropecuária em setembro/2018 foi registrado em função da ocorrência
de 77.520 admissões e 80.208 desligamentos. Porém os seguimentos de Cultivo de Cana-de-açúcar (+8.295 postos de
trabalho), Cultivo de Uva (+2.033) e Cultivo de Soja (1.704) apresentaram resultados positivos. No caso da produção de
cana e de uva os resultados positivos se concentraram no Nordeste do país, com destaque para os estados de
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Já no caso da soja o maior volume de empregos foi gerado no Mato Grosso.

4. No acumulado de 2018 o setor de Serviços manteve a posição de principal gerador de empregos formais no ano, com
acumulado nestes cinco primeiros meses de +272.732 novos postos de trabalho. A Indústria de Transformação acumula
saldo de +95.563 postos, seguida da Construção Civil (+42.152), da Agropecuária (+27.349), da Administração Pública
(+14.319), dos Serviços Industriais de Utilidade Pública (+3.754) e do setor Extrativista Mineral (+1.245). Somente o setor
de Comércio acumula saldo negativo no ano, tendo um decréscimo de 75.948 postos de trabalho formal em 2018.

5. No acumulado de 2018 (Jan-Set) o país já acumula um saldo de empregos formais de +719.089 postos de trabalho,
resultado de 11.826.816 admissões e 11.107.727 desligamentos. O setor de Serviços lidera a geração de empregos em
2018, com saldo positivo de +436.865 postos de trabalho. Os demais saldos principais foram obtidos pela Indústria de
Transformação (+136.271), Agropecuária (+86.051) e Construção Civil (+80.135). O único setor com acumulado negativo
no ano foi o Comércio com um saldo de -46.841 postos de trabalho formal.

6. Entre os estados brasileiros, os principais saldos de empregos em setembro/2018 foram registrados em São Paulo
(+22.448), Pernambuco (+21.414), Alagoas (+15.179), Paraná (+9.487) e Bahia (+8.509). O único resultado negativo no
mês foi registrado no Mato Grosso do Sul (-2.645 postos de trabalho).
Figura 3. Saldo de empregos por estado – setembro 2018 – Brasil.
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GOIÁS
1. Goiás registrou novo resultado positivo na geração de empregos formais em setembro/2018. Resultado de 46.586
admissões e 43.321 desligamentos, o saldo no período foi de +3.265 postos de trabalho, maior saldo para o mês de
setembro desde 2013, assim como ocorrido no cenário nacional.
Figura 4. Evolução do emprego formal em Goiás – 2004 a 2018 – setembro.

2. Entre os principais setores econômicos do estado, o maior crescimento no mês foi registrado pelo setor de Serviços
(+1.550 postos de trabalho), seguido do Comércio (+1.260), da Construção Civil (+567) e da Indústria da
Transformação (+516). O pior resultado no mês foi registado na Agropecuária, que devido ao momento de
entressafra nas principais atividades acumulou saldo negativo de 774 postos de trabalho.
3.

No acumulado de 2018 (Jan-Set), o setor de Serviços lidera a geração de empregos formais no estado, com sado de
+15.315 postos de trabalho, seguido da Agropecuária (+11.135), da Indústria de Transformação (+10.577), da Construção
Civil (+6.448) e do Setor de Comércio (+3.626). Em Goiás, A administração Pública tem mantido estável o número de
empregos formais no ano (+6 postos de trabalho) e os Serviços Industrias de Utilidade Pública (serviços de distribuição de
água e energia, por exemplo), acumulam leve saldo negativo de -357 empregos formais.

4. Entre os municípios analisados em Goiás, o maior saldo de novos empregos no ano está sendo registrado em Goiânia
(+8.726 postos de trabalho), Cristalina (+4.795), Aparecida de Goiânia (+2.015) e Anápolis (+1.889).

Fonte: CAGED Elaboração: IFAG TÉCNICO
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