Mês: dezembro
BRASIL

1. Segundo o relatório do mês de outubro/2018 do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério
do Trabalho e Emprego – MTE, o Brasil registrou uma expansão de +57.733 postos de trabalho formal. O resultado foi
fruto de 1.279.502 admissões e de 1.221.769 desligamentos, e o número mensal ficou abaixo do mesmo período de 2017,
superando na última década apenas o resultado dos meses de agravamento da recente crise econômica no país (20142015-2016).
Figura 1. Saldo de empregos formais nos meses de outubro – 2002 a 2018 – BRASIL.

2. Entre os grandes setores da economia nacional, o destaque na geração de empregos em outubro foi o setor de Comércio,
que no mês registrou um avanço de +34.133 postos de trabalho formal. Na sequência os principais resultados positivos
foram do setor de Serviços (+28.759) e Indústria de Transformação (+7.048). No lado negativo, a agropecuária foi quem
acumulou o pior resultado mensal, com saldo negativo de -13.059 postos de trabalho.
Figura 2. Saldo de empregos formais por grande setor – outubro/2018 – BRASIL.
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3. Mesmo com o resultado negativo do setor agropecuário em outubro, alguns segmentos rurais tiveram saldos positivos na
geração de empregos no mês. O cultivo de soja, por exemplo, registrou +2.159 postos de trabalho, puxado pelos estados
da Bahia, Piauí e Maranhão. Outro segmento superavitário no mês foi o de Produção de Sementes Certificadas, com
+1.845 postos de trabalho, com maior concentração em Goiás e Minas Gerais.

4. No acumulado de 2018 (Jan-Out) o país já acumula um saldo de empregos formais de +790.579 postos de trabalho
formal, resultado de 13.152.149 admissões e 12.361.570 desligamentos. O setor de Serviços lidera a geração de
empregos no ano, com saldo de +471.181 postos de emprego formal, seguido da Indústria da Transformação (+145.337),
da Construção Civil (+82.097) e da Agropecuária (+74.507). O único resultado negativo em 2018 segue vindo do
Comércio, que mesmo com o importante saldo positivo de outubro ainda acumula déficit de vagas de trabalho (-10.340).

5. Entre os estados brasileiros, os principais saldos de empregos em outubro vieram dos estados de São Paulo (+13.088),
Santa Catarina (+9.743), Rio Grande do Sul (+9.319), Paraná (+6.937) e Ceará (+3.699). No lado negativo, as principais
quedas no mês vieram dos estados de Goiás (-1.330), Rio de Janeiro (-847) e Rondônia (-374).
Figura 3. Saldo de empregos por estado – outubro.2018 – Brasil.
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GOIÁS
1. No mês de outubro Goiás registrou o pior resultado na geração de empregos formais entre os estados brasileiros.
Fruto de 47.058 admissões e 50.623 desligamentos, o saldo negativo no mês foi de -3.565 postos de trabalho. De
forma geral, observando o histórico dos últimos anos, o mês de outubro é marcado por quedas no número de
empregos gerais no estado. Nos últimos 15 anos, apenas em 04 foram registrados saldos mensais positivos (2004,
2006, 2007, 2009).
Figura 4. Evolução do emprego formal em Goiás – 2004 a 2018 – outubro.

2. Entre os principais setores econômicos do estado, o maior crescimento no mês foi registrado pelo setor de Comércio
(+576), resultado muito semelhante ao obtido pelos Serviços (+575). Os serviços Industriais de Utilidade Pública
(SIUP) também registraram variação positiva (+47). Já os demais setores acumulam queda, com destaque para a
forte retração na Indústria da Transformação (-3.473), Agropecuária (-758) e Construção Civil (-504).
3. No acumulado de 2018 (Jan-Out), Goiás acumula saldo positivo de +44.342 postos de trabalho, resultado de 511.715
admissões e 467.373 desligamentos. Entre os grandes setores econômicos, o maior saldo positivo vem do setor de
Serviços (+16.131), seguido da Agropecuária (+10.448), Indústria da Transformação (+7.242) e Construção Civil
(+6.064) e Comércio (+4.360).

4. Entre os municípios analisados em Goiás, a maior queda no número de postos de trabalho em outubro foi observada
em Cristalina (-1.038) e Inhumas (-988), enquanto os principais saldos mensais positivos foram registrados em
Morrinhos (+437) e Goiatuba (+411). No acumulado de 2018, os maiores saldos estão sendo registrados em Goiânia
(+8.827), Cristalina (+3.778), Aparecida de Goiânia (+2.238) e Anápolis (+2.175).

Fonte: CAGED Elaboração: IFAG TÉCNICO

3

