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GERAÇÃO DE EMPREGOS FORMAIS - DEZEMBRO/2016 

 

1. Brasil Perde mais de um Milhão de Empregos em 2016 

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) divulgou os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(CAGED) do mês de dezembro de 2016 e revelou que foram fechados 462.366 postos de trabalho no país. No 
acumulado do ano, o desemprego formal acumula um saldo de -1.321.994 postos de trabalho eliminados. Ver gráfico 
1 logo abaixo. 
 

Gráfico 1. Brasil: Evolução do Emprego Formal - Todas Atividades Econômicas (2016) 

 
Fonte: CAGED-MTE, dezembro/2016. 

 
Em termos setoriais, os dados mostram que todos os oito setores de atividade econômica sofreram queda no nível 
de emprego, confirmando a forte sazonalidade negativa do período. Em termos relativos, a queda mais forte ocorreu 
na Construção Civil (-3,47%, ou 82,5 mil postos a menos) e na Agricultura (-3,05%, ou 48,2 mil postos a menos). Em 
termos absolutos, a maior redução do estoque ocorreu nos Serviços (-0,94%, ou 157,6 mil postos a menos) e na 
Indústria de Transformação (-1,76%, ou 130,6 mil postos a menos). O comércio também apresentou resultado 
negativo (- 0,21%, ou 18.973 postos a menos). A tabela 1 mostra o comportamento do emprego em 2016. 

A queda no setor de Serviços (-157.654) foi 20,9% abaixo da verificada no mesmo mês de 2015. Dois ramos de 
atividade foram responsáveis pela maior parte da queda: 

 Ensino (-59.446 postos); e 

 Comercio e administração de imóveis, valores mobiliários, serviços técnicos profissionais, etc (-37.817 postos). 

Segundo o IBGE, a redução no setor do Comércio (-18.973), igualmente, ficou num patamar 51% inferior a dez/2015 
(-38.697). A queda ocorreu em ambos os segmentos que compõe o setor: 

 Varejista (-11.831 postos); 

 Atacadista (-7.132 postos).   

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

Setores de Atividade Econômica Saldo em Dezembro 2016 Saldo no Ano 

Extrativa Mineral -2.651 -11.888 

Indústria de Transformação -130.599 -322.526 

Serviços Industriais de Utilidade Pública -6.263 -36.742 

Construção Civil -8.456 -44.807 

Comércio -7.019 -36.798 

Serviços -4.188 -15.434 

Administração Pública -8.969 -50.705 

Agropecuária -7.454 -26.011 

Total -462.366 -1.321.994 

Fonte: CAGED-MTE, dezembro/2016. 
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2. Nordeste fecha ano com Saldo de Empregos Negativo 

O Nordeste fechou -239.239 postos de trabalho em 2016. Os estados que tiveram saldo positivo em novembro foram 
Alagoas e Sergipe. Os Estados de Bahia (-16.272), Pernambuco (-14.639) e Ceará (-6.706) foram os que mais 
demitiram em dezembro de 2016.  No Comércio, os únicos estados que geraram empregos foram o Ceará e o Piauí. 
Já no setor de Serviços, todos os estados do nordeste apresentaram saldo negativo. 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 em dezembro. 
 

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

Estados Saldo do Emprego 
Todas as Atividades  

Econômicas 

Saldo do Emprego no 
Comércio 

Saldo do Emprego no 
Setor de Serviços 

Maranhão -4.747 -202 -1.448 

Piauí -1.968 273 -91 

Ceara -6.706 1.392 -1.096 

Rio Grande do Norte -3.321 -516 -568 

Paraíba -3.858 -729 -1.269 

Pernambuco -14.639 -1.002 -4.115 

Alagoas -1.993 -464 -674 

Sergipe -2.897 -123 -1.444 

Bahia -16.272 -583 -4.000 
Fonte: CAGED-MTE, dezembro/2016. 

 
 

3. Sergipe: Estado fecha o ano com Desemprego em Alta 

 
De acordo com os dados do MTE, em dezembro de 2016 foram eliminados 2.897 postos de trabalhos celetistas em 
Sergipe. No ano de 2016 foram desligados 15.653 trabalhadores. O mês de dezembro de 2016 foi o pior desde 
dezembro de 2012, quando foram demitidos 3.450 trabalhadores. 
 
Os setores de atividade que mais contribuíram para o saldo negativo no mês de dezembro foram: Serviços (-1.444), 
Construção civil (-830) e Indústria de transformação (-343). 
 
No ano, os setores que contribuíram com os maiores fechamentos de postos de trabalho foram a Construção civil (-
5.627), Indústria de transformação (-4.179) e os Serviços (-2.964). O gráfico 2 e o quadro 1, mostram o comportamento 
do emprego formal em Sergipe no ano de 2016. O estado somente apresentou saldo positivo de empregos em dois 
meses no ano (outubro e novembro). 
 

Gráfico 2. Sergipe: Evolução do Emprego Formal em 2016  

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

 

Fonte: CAGED-MTE, dezembro/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. 

 

O gráfico 3 ilustra o saldo de emprego formal nos anos de 2013 a 2016. Os anos de 2015 e 2016, anos de recessão 
profunda na economia, acarretou em elevado número de desligamentos de trabalhadores, em especial no ano de 
2016.  

Gráfico 3. Sergipe: Saldo Anual do Emprego Formal (2010-2016) 

 
Fonte: CAGED-MTE, várias anos. 
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DEZEMBRO/2016 NO ANO ** 

SETORES 
TOTAL  

ADMISSÃO 
TOTAL 

DESLIG. 
SALDO 

TOTAL  
ADMISSÃO 

TOTAL 
DESLIG. 

SALDO 

TOTAL 4.725 7.622 -2.897 85.720 101.373 -15.653 

1.EXTRATIVA MINERAL 5 45 -40 190 312 -122 

2.INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 770 1.113 -343 14.490 18.669 -4.179 

Indústria de produtos minerais não metálicos 46 103 -57 1.124 1.670 -546 

Indústria metalúrgica 22 38 -16 436 630 -194 

Indústria mecânica 19 20 -1 505 683 -178 

Indústria do material elétrico e de comunicações 124 64 60 1.008 1.082 -74 

Indústria do material de transporte 2 2 0 109 154 -45 

Indústria da madeira e do mobiliário 32 87 -55 667 879 -212 

Indústria do papel, papelão, editorial e  
Gráfica 

12 31 -19 263 351 -88 

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

13 33 -20 202 313 -111 

Indústria química de produtos farmacêuticos, 
veterinários, perfumaria 288 121 167 1.986 3.107 -1.121 

Indústria têxtil do vestuário e artefatos de 
Tecidos 

59 88 -29 1.244 1.945 -701 

Indústria de calçados 4 56 -52 486 947 -461 

Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool 
etílico 149 470 -321 6.460 6.908 -448 

3.SERV INDUST DE UTIL PÚBLICA 13 84 -71 644 1.719 -1.075 

4.CONSTRUÇÃO CIVIL 371 1.201 -830 10.875 16.502 -5.627 

5.COMÉRCIO 1.509 1.632 -123 19.415 20.977 -1.562 

Comércio varejista 1.333 1.436 -103 16.484 17.916 -1.432 

Comércio atacadista 176 196 -20 2.931 3.061 -130 

6.SERVIÇOS 1.875 3.319 -1.444 34.932 37.896 -2.964 

Instituições de crédito, seguros e capitalização 28 115 -87 166 392 -226 

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

452 904 -452 10.886 12.131 -1.245 

Transportes e comunicações 182 344 -162 2.793 3.494 -701 

Serviços de alojamento, alimentação, reparação, 
manutenção, redação 

860 1.090 -230 13.939 15.174 -1.235 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 272 389 -117 3.729 3.457 272 

Ensino 81 477 -396 3.419 3.248 171 

7.ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1 10 -9 243 234 9 

8.AGROPECUÁRIA 181 218 -37 4.931 5.064 -133 
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3.1 O Emprego nos Setores do Comércio e Serviços em Sergipe 

 
Em dezembro, os setores do comércio e serviços apresentaram dinâmicas iguais na evolução do emprego formal. O 
comércio fechou 123 postos de trabalho formais, com destaque para o comércio varejista, onde ocorreram as maiores 
demissões. Já o setor de Serviços desligou 1.444 trabalhadores, com destaque para o segmento de comércio e 
administração de imóveis, valores mobiliários e serviços técnicos (-452),  Ensino (-396) e Serviços de alojamento, 
alimentação, reparação, manutenção e redação (-230). Ver a tabela 3. 
 

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

Setores de Atividade Econômica Saldo de Empregos  

COMÉRCIO -123 

Varejista -103 

Atacadista -20 

SERVIÇOS -1.444 

Instituições de crédito, seguros e capitalização -87 

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

-452 

Transportes e comunicações -162 

Serviços de alojamento, alimentação, reparação, manutenção, redação -230 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários -117 

Ensino -396 
Fonte: CAGED-MTE, dezembro/2016. 

 
 

O desemprego também continua com trajetória descendente nos municípios com mais de 30 mil habitantes. No ano,  
esse conjunto de municípios apresenta um contigente de desempregados na ordem de 12.388 postos de trabalho 
fechados. O município de Aracaju lidera o desemprego entre esses municípios, são 8.483 desempregados no ano, 
seguido pelos municípios de Nossa Senhora do Socorro (-1.941) e São Cristóvão (-775). O município de Lagarto 
gerou 336 novos empregos no ano. A tabela 4 mostra a evolução do emprego formal no mês de dezembro e no ano, 
para os municípios com mais de 30 mil habitantes. 
 
 

Tab.4 Saldo do Emprego Formal em Municípios com mais de 30 mil Habitantes 
MUNICÍPIOS SALDO NO MÊS SALDO NO ANO 

Aracaju -1.708 -8.483 

Capela -16 -197 

Estância -48 -33 

Itabaiana -162 -374 

Itabaianinha -28 -42 

Itaporanga D’ Ajuda -55 -110 

Lagarto -175 336 

Nossa Senhora da Glória -112 4 

Nossa Senhora do Socorro -248 -1.941 

Poco Redondo 88 -228 

Sao Cristovão -134 -775 

Simão Dias -6 -361 

Tobias Barreto -4 -134 

TOTAL -2.608 -12.338 
Fonte: CAGED-MTE, dezembro/2016. 

 
 

4. Considerações Finais 
 

Sergipe continua com a economia ainda sob forte recessão, com desemprego elevado. No ano, foram fechados 
15.653 postos de trabalho no estado, destes, 8.483 foi a ‘contribuição’ do município de Aracaju. Situação muito grave 
para a economia da capital, maior centro comercial e de serviços do Estado. 
 
A retomada da economia em bases sustentadas ainda vai demorar. A recessão continua forte e setores importantes 
da economia sergipana ainda estão com a produção retraída. Em 2016, os setores de atividade econômica que mais 
demitiram foram: Construção civil (-5.627), Indústria de transformação (-4.179), Serviços (-2.964) e o Comércio (-
1.562). Dos nove estados da Região Nordeste, Sergipe foi o sexto que mais demitiu trabalhadores.  
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Atravessamos um período de muita dificuldade: desemprego contínuo, micro e pequenos negócios sendo fechados, 
crédito caro e escasso, ausência de políticas públicas para o incentivo ao crescimento econômico em tempos de crise. 
 
Diante da crise e da paralisia que se encontra a economia sergipana, espera-se um ano de 2017 com possibilidades 
de diálogo entre o setor privado e o governo, com o objetivo de pensar alternativas para uma saída da crise e a 
retomada da economia sergipana. 
 


