
Nota Econômica Semanal 
 

Serviços é responsável pela geração de 40% dos empregos  

O mês de maio do CAGED (cadastro geral de empregados e desempregados) 

publicado, o setor de serviços obteve um saldo positivo de 110.956 mil ou seja 40% dos 

empregos formais.  

Com relação à soma de todos os setores a geração de emprego em maio 2.021 obteve 

um saldo positivo de 280.66. Demonstrando uma lenta recuperação do mercado de 

trabalho formal. Todos os setores contribuíram positivamente para o resultado, com 

destaque para serviços. 

O saldo de maio está associado a políticas de isolamento mais curtas, combinadas a 

menor adesão popular, adaptação de negócios e consumidores às novas condições de 

oferta e demanda impostas pela pandemia, além da recuperação global com efeitos na 

atividade doméstica. 

Em maio, o resultado do Caged foi puxado pelo setor de serviços, mas os outros setores 

também apresentaram resultado positivo. Eis o número de vagas por setor: 

SETORES Ano 2021 % mai/21 % 

      

Total 1.233.372   280.666   

SERVIÇOS 509.101 41% 110.956 40% 

INDÚSTRIA GERAL 290.578 24% 44.146 16% 

CONSTRUÇÃO CIVIL 156.693 13% 22.611 8% 

COMÉRCIO 162.866 13% 60.480 22% 

AGROPECUÁRIA 114.510 9% 42.526 15% 

NÃO IDENTIFICADO -376 0% -53 0% 

O setor de serviços foi responsável pelo saldo positivo de 110,9 mil vagas. O subsetor 

de alojamento e alimentação, que apresentou demissões superiores as contratações 

em março e abril, atingiu saldo superavitário de 6,5 mil vagas em maio. 

O Setor de Serviços no mês de maio de 2021 foi gerado um saldo de 110.956 postos 

de trabalho. Verificam abaixo quais subsetores influenciaram no resultado, a saber: 

 Transporte, armazenagem e correio (7.865 postos); 

 Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais 
e administrativas (59.208 postos);  

 Alojamento e alimentação (6.506) postos); 

 Serviços domésticos (24 postos);  

 Outros Serviços (9.902 postos);   

 Administração pública (27.451 postos) 
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Abaixo segue a relação de empregos gerados no ano de 2.021, onde observa-se uma 
lenta recuperação da capacidade de geração de emprego. 

 

Impactos no cenário: as medidas de restrições foram flexibilizadas em maio em grande 

parte dos municípios brasileiros, influenciando o bom resultado no mercado de trabalho 

formal. Alguns programas governamentais vigentes estão colaborando para 

manutenção dos postos de trabalho nos segmentos mais atingidos pela pandemia.  

 

Esse resultado corrobora a visão de aceleração da atividade econômica ao longo do 

segundo trimestre, diante da maior flexibilização das medidas de distanciamento social. 

Para os próximos meses, os ganhos de mobilidade pelos avanços na imunização da 

população devem impulsionar o mercado de trabalho, inclusive o informa 
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