Mês: Junho

BRASIL

1. Segundo o relatório do mês de maio/2018 do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério
do Trabalho e Emprego – MTE, o Brasil registrou o quinto saldo mensal positivo de empregos formais em 2018, de
+33.659 empregos formais, resultado de 1.277.576 admissões e 1.243.917 desligamentos. O resultado de maio deste
ano ficou levemente inferior ao observado em 2017, porém manteve o movimento de recuperação no saldo de empregos
após os anos de agravamento da crise econômica no país (2014-2015).
Figura 1. Saldo de empregos formais nos meses de maio – 2002 a 2018 – BRASIL.

2. Entre os grandes setores da economia nacional, o destaque na geração de empregos formais no mês ficou por conta da
Agropecuária, que registrou saldo no mês de +29.302 postos de trabalho. Também registraram resultados positivos no
mês os setores de Serviços (+18.577), Construção Civil (+3.181), Serviços Industrias de Utilidade Pública (+555),
Extrativismo Mineral (+230) e Administração Pública (+197). Já os segmentos da Indústria da Transformação e de
Comércio obtiveram saldos negativos, de -6.464 e -11.919 postos de trabalho, respectivamente.
Figura 2. Saldo de empregos formais por grande setor – maio/2018 – BRASIL.
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3. Os principais segmentos da agropecuária que contribuíram para o resultado obtido em maio foram: o Cultivo de Café
(+25.411 postos de trabalho), concentrados nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Bahia; a Cultivo
de Laranja (+6.038), principalmente em São Paulo; a Criação de Bovinos (+1.589), com destaque para Bahia e Espírito
Santo; a Produção Florestal (+877); as Atividades de Apoio à Agricultura (+874) e o Cultivo de Cana-de-açúcar (+522).

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. Entre os estados brasileiros, Minas Gerais foi o principal gerador de empregos formais em maio, com saldo de +19.823
postos de trabalho. Na sequência aparecem o estado de São Paulo (+9.155), Bahia (+5.935), Espírito Santo (+5.001) e
Maranhão (+2.075). Entre os resultados negativos em maio, destaque para os estados do Rio Grande do Sul (-10.727),
Santa Catarina (-4.484) e Rio de Janeiro (-3.139). No acumulado de 2018 os maiores destaques entre os estados são
São Paulo (+142.189), Minas Gerais (+78.724) e Paraná (+38.699). Goiás aparece em 7º no ranking anual, com +29.220
novos postos de trabalho formal.
Figura 3. Saldo de empregos por estado – maio.2018 – Brasil.

2

GOIÁS
1.

Goiás manteve em maio o ritmo de crescimento no estoque de empregos formais observado desde o início de 2018. No
mês foi observado um saldo positivo de +1.111 novos postos de trabalho, fruto de 47.905 admissões e 46.794
desligamentos. Porém o resultado mensal ficou bem abaixo do observado em 2017, quando o estado registrou saldo de
+7.444 postos de trabalho.

Saldo (admitidos - desligados)

Figura 4. Evolução do emprego formal em Goiás – 2003 a 2018 – maio.
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2. Entre os principais setores econômicos do estado, o maior crescimento no mês foi observado na Agropecuária
(+1.567 postos de trabalho), seguido da Indústria de Transformação (+869), dos Serviços Industriais de Utilidade
Pública (+95), do setor de Extração Mineral (+87) e dos Serviços (+73). Já os setores do Comércio (-629) e da
Construção Civil (-957) registraram resultados negativos no mês.
Figura 4. Saldo de empregos formais por setor – maio/2018 – Goiás.
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3.

No acumulado de 2018 (janeiro a maio) o setor rural também é o principal destaque entre os grandes segmentos da
economia goiana, tendo registrado saldo acumulado de +10.823 postos de trabalho formal, seguido pelo setor da Indústria
de Transformação (+8.017), dos Serviços (+7.757) e a Construção Civil (+3.125).

4. Entre os municípios analisados em Goiás, o maior saldo de novos empregos no ano está sendo registrado em Cristalina
(+3.117), Goiânia (+2.655), Anápolis (+1.810), Goianésia (+1.727), Quirinópolis (+1.222) e Morrinhos (+1.201).

Fonte: CAGED Elaboração: IFAG TÉCNICO
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