
Série Análises  

 
GERAÇÃO DE EMPREGOS FORMAIS - AGOSTO/2016 

 

1. Brasil Perde Menos Empregos Formais em Agosto 

 
O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) divulgou os dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados/CAGED do mês de agosto de 2016. Em agosto foram fechados 33.953 postos de trabalho. No 
acumulado do ano, o desemprego formal acumula um saldo de 651.288 postos de trabalho eliminados. Nos últimos 
12 meses, 1.656.144 empregos com carteira assinada foram cortados. Ver gráfico 1 logo abaixo. 
 

Gráfico 1. Brasil: Evolução do Emprego Formal – Todas Atividades Econômicas 

 
Fonte: CAGED-MTE, Agosto/2016. 

 
Em termos setoriais, os dados demonstram que três dos oito setores de atividade econômica apresentaram saldo 
positivo. Os destaques foram a indústria da transformação que mostrou desempenho positivo e abriu 6.294 vagas, e 
o comércio, com abertura de 888 novos postos de trabalho. Os setores que tiveram as maiores reduções no nível de 
emprego formal foram: Construção civil (-22.113) e Agropecuária (-15.436). A tabela abaixo mostra o resumo do 
comportamento do emprego formal no Brasil, em agosto deste ano. 
 
 

Tab.1. Brasil: Comportamento do Emprego Segundo Setores de Atividade Econômica 

Setores de Atividade Econômica Saldo em julho 2016 Saldo no Ano 

Extrativa Mineral 366 -5.706 

Indústria de Transformação 6.294 -146.249 

Serviços Industriais de Utilidade Pública -488 -5.280 

Construção Civil -22.113 -164.604 

Comércio 888 -267.267 

Serviços -3.014 -162.922 

Administração Pública -450 18.631 

Agropecuária -15.436 82.109 

Total -33.953 -651.288 

Fonte: CAGED-MTE, agosto/2016. 
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2. Nordeste Melhora Saldo de Empregos em Agosto 

O Nordeste teve um mês de agosto com trajetória melhor que em meses anteriores, com saldo positivo em quase  
todas as atividades produtivas. Mesmo assim, foram fechados 19.403 postos de trabalho, um pouco menor que o mês 
de julho. O Comércio continua demitindo, refletindo ainda a recessão que a economia passa, mas o setor de serviços 
apresentou saldo positivo em sete dos nove estados da região. 
 
A tabela 2 mostra o comportamento do emprego formal para todos os estados do Nordeste, em todas as atividades 
econômicas e para os setores do comércio e serviços.  
 

Tab.2. Nordeste: Comportamento do Emprego Formal.  
Todas as Atividade Econômicas, Comércio e Serviços (Agosto/2016) 

Estados Saldo do Emprego 
Todas as Atividades  

Econômicas 

Saldo do Emprego no 
Comércio 

Saldo do Emprego nos 
Serviços 

Maranhão 2.246 662 1.323 

Piauí -8 -10 -53 

Ceara 406 -370 1.270 

Rio Grande do Norte 2.237 2 320 

Paraíba 5.905 44 520 

Pernambuco 9.035 -189 973 

Alagoas 4.099 -356 139 

Sergipe -1.001 -124 682 

Bahia -3.516 -1.510 -889 
Fonte: CAGED-MTE, agosto/2016. 

 
 

3. Sergipe: Serviços gera 682 vagas em meio a recessão  

 
De acordo com os dados do MTE, em agosto de 2016 foram eliminados 1.001 postos de trabalhos celetistas em 
Sergipe. No ano, já são 14.620 trabalhadores desligados. Os setores de atividades que mais contribuíram para esse 
saldo de desempregados no mês de agosto foram a Construção Civil (-810 postos) e a Indústria da Transformação (-
797 postos). 
 
Um fato relevante foi a geração de 682 vagas no setor de Serviços, especificamente no segmento de Com. e 
administração de imóveis, valores mobiliários, serviços técnicos. Na Indústria da Transformação, a contribuição veio 
da indústria de material elétrico e comunicações, que gerou 177 postos de trabalho. 
 
 No ano, os setores que mais demitiram foram: indústria da transformação (-6.433), comércio (-2.208) e a construção 
civil (-2.992). O gráfico 2 e o quadro 1, mostram o comportamento do emprego formal em Sergipe, no mês de agosto 
e no ano. 
 

Gráfico 2. Sergipe: Evolução do Emprego Formal em 2016 

 
Fonte: CAGED-MTE, agosto/2016. 
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Quadro 1. Sergipe: Geração de Emprego Formal por Setor de Atividade (2016) 
 

Fonte: CAGED-MTE, AGOSTO/2016. Obs. * A variação mensal do emprego toma como referência o estoque do mês anterior.  
Obs.: ** Resultados acrescidos dos ajustes; a variação relativa toma como referência os estoques do mês atual e do mês de dezembro do ano t-1, ambos com ajustes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AGOSTO/2016 NO ANO ** 

SETORES 
TOTAL  

ADMISSÃO 
TOTAL 

DESLIG. 
SALDO 

TOTAL  
ADMISSÃO 

TOTAL 
DESLIG. 

SALDO 

TOTAL 7.803 8.804 -1.001 56.848 71.468 -14.620 

1.EXTRATIVA MINERAL 4 5 -1 138 158 -20 

2.INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 1.095 1.892 -797 7.831 14.264 -6.433 

Indústria de produtos minerais não metálicos 96 184 -88 783 1.203 -420 

Indústria metalúrgica 36 40 -4 309 438 -129 

Indústria mecânica 42 30 12 355 544 -189 

Indústria do material elétrico e de comunicações 266 89 177 595 768 -173 

Indústria do material de transporte 9 9 0 90 123 -33 

Indústria da madeira e do mobiliário 90 56 34 487 576 -89 

Indústria do papel, papelão, editorial e  
Gráfica 

29 23 6 185 230 -45 

Indústria da borracha, fumo, couros, peles, similares, 
ind. diversas 

12 21 -9 156 201 -45 

Indústria química de produtos farmacêuticos, 
veterinários, perfumaria 29 215 -186 365 2.627 -2.262 

Indústria têxtil do vestuário e artefatos de 
Tecidos 

122 160 -38 864 1.495 -631 

Indústria de calçados 35 58 -23 391 799 -408 

Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool 
etílico 329 1.007 -678 3.251 5.260 -2.009 

3.SERV INDUST DE UTIL PÚBLICA 38 43 -5 468 1.365 -897 

4.CONSTRUÇÃO CIVIL 845 1.655 -810 8.385 11.377 -2.992 

5.COMÉRCIO 1.687 1.811 -124 12.576 14.836 -2.260 

Comércio varejista 1.475 1.481 -6 10.686 12.621 -1.935 

Comércio atacadista 212 330 -118 1.890 2.215 -325 

6.SERVIÇOS 3.783 3.101 682 25.218 25.411 -193 

Instituições de crédito, seguros e capitalização 12 42 -30 111 209 -98 

Com. e administração de imóveis, valores mobiliários, 
serv. técnico 

1.675 1.092 583 8.276 8.164 112 

Transportes e comunicações 218 258 -40 2.000 2.331 -331 

Serviços de alojamento, alimentação, reparação, 
manutenção, redação 

1.121 1.156 -35 9.587 10.379 -792 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 333 286 47 2.527 2.269 258 

Ensino 424 267 157 2.717 2.059 658 

7.ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 13 20 -7 191 118 73 

8.AGROPECUÁRIA 338 277 61 2.041 3.939 -1.898 
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3.1 O Emprego nos Setores do Comércio e Serviços em Sergipe 

 
Em agosto, o comércio desligou 124 trabalhadores, já o setor de serviços gerou 682 vagas de trabalho, um excelente 
resultado para o Estado. Os segmentos de Com. e administração de imóveis, valores mobiliários, serviços técnicos 
gerou 583 vagas, e o de Ensino abriu 157 postos de trabalho. Ver tabela 3. 
 

Tab.3. Sergipe: Comportamento do Emprego Formal no Comércio e Serviços (Agosto/2016) 

Setores de Atividade Econômica Saldo do Emprego  

COMÉRCIO -124 

Varejista -6 

Atacadista -118 

SERVIÇOS 682 

Instituições de crédito, seguros e capitalização -30 

Com. e administração de imóveis, valores 
mobiliários, serviços técnicos 

583 

Transportes e comunicações -40 

Serviços de alojamento, alimentação, reparação, manutenção, 
redação 

-35 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 47 

Ensino 157 
Fonte: CAGED-MTE, Agosto/2016. 

 
 

4. Considerações Finais 
 

Sergipe continua com a economia ainda sob as influências da recessão, com desemprego elevado. No ano, já foram 
fechados 14.620 postos de trabalho, com a indústria de transformação liderando o fechamento de vagas (-6.433), 
seguido pela construção civil (-2.992). A boa notícia veio do setor de Serviços, com a geração de 682 postos de 
trabalho e da Indústria do material elétrico e de comunicações, com abertura de 177 vagas de trabalho. 
 
Apesar dos sinais de retomada de contratação de trabalho em algumas atividades produtivas, a economia ainda vai 
demorar a voltar a crescer. A economia ainda está deprimida e setores importantes da economia sergipana ainda 
estão com a produção retraída. Os salários estão com o poder de compra corroído e o consumo ainda em queda, 
dificultando as vendas do comércio. Seria importante sinais do setor público indicando que algumas medidas positivas 
estariam sendo tomadas, como políticas de qualificação profissional e de estímulo ao setor produtivo. 
 
 


