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GERAÇÃO DE EMPREGOS FORMAIS - MAIO/2018 

 

1. Brasil abre novas vagas de empregos em Maio 

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) divulgou os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(CAGED) do mês de maio de 2018, cujo saldo foi a expansão de 33.659 novos postos de trabalho. No acumulado do 
ano, houve crescimento de 381.166 empregos.  

Os dados do Caged mostraram que, em termos setoriais, houve crescimento em seis dos oito setores econômicos. 
Os dados registram expansão no nível de emprego nos setores de Agropecuária (+29.302 postos), Serviços (+18.577 
postos), Construção Civil (+3.181 postos), Serviços Industriais de Utilidade Pública (SIUP) (+555 postos), Extrativa 
Mineral (+230 postos) e Administração Pública (+197 postos). Verificou-se queda no nível de emprego nos setores do 
Comércio (-11.919 postos) e Indústria de transformação (-6.464 postos).  A tabela 1 mostra o comportamento do 
emprego formal no Brasil, no mês de maio, por atividade econômica. 

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

Setores de Atividade Econômica Saldo em  
Maio/2018 

Saldo no Ano 

Extrativa Mineral 230 1.245 

Indústria de Transformação -6.464 95.563 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 555 3.754 

Construção Civil 3.181 42.152 

Comércio -11.919 -75.948 

Serviços 18.577 272.732 

Administração Pública 197 14.319 

Agropecuária 29.302 27.349 

TOTAL 33.659 381.166 
Fonte: CAGED-MTE, maio/2018. 

No recorte geográfico, o Caged mostrou que em maio/2018 todas quatro regiões apresentaram saldo de empregos 
positivo e uma região saldo negativo, a saber: 

• Sudeste: +30.840 

• Nordeste: +10.710 

• Centro-Oeste: +3.962 

• Norte: +1.560 

• Sul: -13.413 

Dezesseis Unidades Federativas registraram variação positiva no saldo de emprego e onze, variação negativa.  

Os maiores saldos de emprego ocorreram em: 

• Minas Gerais: saldo de +19.823 empregos, expansão de +0,50%; 

• São Paulo: saldo de +9.155 vínculos empregatícios (+0,08%);  

• Bahia: saldo de +5.935 empregos (+0,36%);  

• Espírito Santo: saldo de +5.001 empregos (+0,70%); 

• Maranhão: saldo de +2.075 vínculos empregatícios (+0,45%); e 

• Mato Grosso: saldo de +2.064 vínculos empregatícios (+0,31%). 

Os menores saldos de emprego ocorreram em: 

• Rio Grande do Sul: saldo de -10.727 vínculos empregatícios, retração de -0,42%;  

• Santa Catarina: saldo de -4.484 empregos (-0,22%);  

• Rio de Janeiro: saldo de -3.139 vínculos empregatícios (-0,09%); 

• Amazonas: saldo de -1.211 empregos (-0,31%); 

• Paraíba: saldo de -703 empregos (-0,18%); e 

• Roraima: saldo de -358 vínculos empregatícios (-0,69%).  
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Segundo o Ministério do Trabalho, para o conjunto do território nacional, o salário médio de admissão em Maio/2018 
foi de R$1.527,11 e o salário médio de desligamento foi de R$1.684,34. Em termos reais (mediante deflacionamento 
pelo INPC), houve queda de R$10,33 (-0,67%) no salário de admissão e de R$8,08 (-0,48%) no salário de 
desligamento, em comparação ao mês anterior. Em relação a Maio/2017, registrou-se ganho real de R$48,55 
(+3,28%) para o salário médio de admissão e de R$3,05 (+0,18%) para o salário de desligamento. 

 

2. Nordeste tem Recuperação de Emprego Formal em seis Estados 

Em maio, houve recuperação de emprego formal em seis dos nove estados da Região. Três estados apresentaram 
saldo negativo de empregos. Os destaques para o fechamento de postos de trabalho foram os estados de Paraíba, 
onde aconteceu o maior fechamento de postos de trabalho (-703), Rio Grande do Norte (-299) e Sergipe (-159). A 
região Nordeste apresentou saldo positivo de 10.710 novos empregos formais. Porém, no ano a região ainda 
apresenta um saldo elevado de fechamento de postos de trabalho na ordem de 25.246. Ver o gráfico 1 logo abaixo 
com o saldo do emprego formal para todos os estados da Região, para o mês de maio. 
 

Gráfico 1. Nordeste: Saldo do Emprego Formal - Todas Atividades Econômicas (Maio/2018) 

 
Fonte: CAGED-MTE, maio/2018. 

 

3. Sergipe volta a ter Saldo negativo no Mercado Formal de Trabalho em Maio 

 
De acordo com os dados do MTE, o mês de maio apresentou saldo negativo, foram 159 postos de trabalho fechados. 
No ano, o estado acumula um saldo de (-3.705) postos de trabalho fechados. Em doze meses, o saldo é de (+1.417) 
geração de novos postos de trabalho. 
 
Dois setores importantes da economia apresentaram saldo positivo de empregos, a saber: Agropecuária, que gerou 
322 novos postos de trabalho e a Indústria de Transformação, que abriu 319 novas vagas de trabalho. Na indústria 
os destaques ficaram com os segmentos da indústria do material elétrico e de comunicações (+298) e o segmento da 
indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico (+119). 
 
Os setores onde houve o maior fechamento de postos de trabalho foram: Serviços (-587) e Comércio (-206). No setor 
Comércio, o segmento varejista apresentou as maiores demissões (-147). O Quadro abaixo mostra a síntese da 
geração de empregos formais em Sergipe no mês de maio. 
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Quadro 1. Sergipe: Geração de Emprego Formal por Setor de Atividade (2018) 

 

Fonte: CAGED-MTE, maio/2018. 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 2, logo abaixo, ilustra a evolução mensal do emprego formal no estado de Sergipe para este ano. 
 

Gráfico 2. Sergipe: Evolução do Emprego Formal - Todas Atividades Econômicas (Maio/2018) 

 
Fonte: CAGED-MTE, maio/2018. 
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Sergipe: Evolução do Emprego Formal - todas atividades produtivas (2018)

 
MAIO/2018 NO ANO ** 

SETORES 
TOTAL  

ADMISSÃO 
TOTAL 

DESLIG. 
SALDO 

TOTAL  
ADMISSÃO 

TOTAL 
DESLIG. 

SALDO 

TOTAL 6.409 6.568 -159 34.505 38.210 -3.705 

1.EXTRATIVA MINERAL 13 20 -7 52 154 -102 

2.INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 1.095 776 319 5.256 7.461 -2.205 

Indústria de produtos minerais não metálicos 91 98 -7 530 465 65 

Indústria metalúrgica 13 35 -22 131 167 -36 

Indústria mecânica 22 36 -14 308 241 67 

Indústria do material elétrico e de comunicações 368 70 298 806 359 447 

Indústria do material de transporte 2 4 -2 39 28 11 

Indústria da madeira e do mobiliário 24 59 -35 209 362 -153 

Indústria do papel, papelão, editorial e  
Gráfica 

18 27 -9 85 109 -24 

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

10 31 -21 81 111 -30 

Indústria química de produtos farmacêuticos, 
veterinários, perfumaria 73 53 20 290 1.595 -1.305 

Indústria têxtil do vestuário e artefatos de 
Tecidos 

125 99 26 611 476 135 

Indústria de calçados 8 42 -34 645 258 387 

Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool 
etílico 341 222 119 1.521 3.290 -1.769 

3.SERV INDUST DE UTIL PÚBLICA 67 68 -1 385 362 23 

4.CONSTRUÇÃO CIVIL 833 794 39 4.108 3.588 520 

5.COMÉRCIO 1.456 1.662 -206 7.906 8.987 -1.081 

Comércio varejista 1.245 1.392 -147 6.651 7.741 -1.090 

Comércio atacadista 211 270 -59 1.255 1.246 9 

6.SERVIÇOS 2.406 2.993 -587 15.537 14.427 1.110 

Instituições de crédito, seguros e capitalização 18 12 6 81 136 -55 

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

639 739 -100 4.031 3.858 173 

Transportes e comunicações 172 219 -47 1.048 1.011 37 

Serviços de alojamento, alimentação, reparação, 
manutenção, redação 

934 1.485 -551 6.186 6.402 -216 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 371 297 74 1.782 1.618 164 

Ensino 272 241 31 2.409 1.402 1.007 

7.ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 6 44 -38 29 122 -93 

8.AGROPECUÁRIA 533 211 322 1.232 3.109 -1.877 
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3.1 O Emprego nos Municípios com mais de 30 mil Habitantes 
 

Em maio, esse conjunto de municípios apresentou um saldo de 679 postos de trabalhos fechados. O município de 
Aracaju liderou o fechamento de postos de trabalho, foram 835 trabalhadores desempregados. Desde o mês de março 
o município de Aracaju apresenta saldo negativo de empregos, culminando com o maior fechamento de postos de 
trabalho no mês de maio, com 835 trabalhadores demitidos. Ver a tabela 1 com o resumo do saldo de empregos 
formais em maio de 2018 e o gráfico 3 com a evolução mensal do emprego formal no município de Aracaju. 
 
 

Tab.1 Saldo do Emprego Formal em Municípios com mais de 30 mil Habitantes (Maio/2018) 
MUNICÍPIOS SALDO NO MÊS SALDO NO ANO 

Aracaju -835 -678 

Capela 18 -2.171 

Estância -68 -261 

Itabaiana -85 264 

Itabaianinha 19 37 

Itaporanga D’ Ajuda 8 30 

Lagarto 21 251 

Nossa Senhora da Glória 17 73 

Nossa Senhora do Socorro 253 643 

Poco Redondo 1 0 

São Cristóvão -53 -26 

Simão Dias -6 204 

Tobias Barreto 31 82 

TOTAL -679 -1.552 

Fonte: CAGED-MTE, maio/2018. 
 
 

Gráfico 3. Aracaju: Evolução do Emprego Formal - Todas Atividades Econômicas (Maio/2018) 

 
Fonte: CAGED-MTE, maio/2018. 

 
 
 
 

4. Considerações Finais 
 
 

Desde 2012 o estado não apresentava saldo positivo de empregos no mês de maio. O ano de 2015 foi o que 
apresentou o maior saldo negativo de empregos para um mês de maio (-4.046), ano de recessão. O indicador de 
emprego é um dos mais importantes de uma economia, se ele continua em queda, significa que a produção ainda 
está aquém da sua capacidade produtiva. 
 
Espera-se que os sinais da economia voltem a melhorar ao longo do segundo semestre, e as contratações sejam 
retomadas de forma mais sustentada e não pontuais, apesar do ritmo da economia não apontar melhoras no médio 
prazo. 
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