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PRINCIPAIS RESULTADOS - OUTUBRO 2019 
 
De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), o emprego 
celetista no Brasil apresentou expansão em outubro de 2019, registrando saldo de +70.852 
postos de trabalho. Esse resultado decorreu de 1.365.054 admissões e de 1.294.202 
desligamentos.  
 
O estoque em outubro de 2019 contabilizou 39.252.017 vínculos, o que representa uma 
variação de +0,18% em relação ao estoque do mês anterior. 
 
No acumulado do ano de 2019 foram criados +841.589 empregos.  
 
Nos últimos doze meses (nov/2018 a out/2019) houve a geração de +562.186 empregos.  
 
 
COMPARAÇÃO COM OUTUBRO 2018 
 
Em outubro de 2018, o emprego celetista descreveu saldo de +57.733 postos de trabalho 
(sem ajuste).  
 
Naquele ano, o estoque alcançou 38.695.397 vínculos no mês de outubro, equivalente à 
variação de +0,15% em relação ao mês anterior. 
 
No acumulado do ano de 2018, foi registrado saldo de +790.579 empregos.  
 
No período de novembro de 2017 a outubro de 2018, o saldo foi de +444.483. 
 
 
Tabela 1: Saldo de empregos celetistas por setor de atividade econômica 
 

 
 
 

2019 2018 2019 2018 2019 2018

TOTAL 70.852 57.733 841.589 790.579 562.186 444.483

EXTRATIVA MINERAL 344 377 6.643 3.229 4.825 -441

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 8.946 7.048 148.114 145.337 3.939 3.901

SERV INDUST DE UTIL PÚBLICA -581 268 5.977 10.438 3.908 8.068

CONSTRUÇÃO CIVIL 7.294 560 124.559 82.097 57.056 4.465

COMÉRCIO 43.972 34.133 15.406 -10.340 126.791 68.640

SERVIÇOS 19.123 28.759 446.562 471.181 364.365 361.435

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -427 -353 16.817 14.130 -1.471 -5.262

AGROPECUÁRIA -7.819 -13.059 77.511 74.507 2.773 3.677

ACUMULADO DO ANO (JAN-OUT) ÚLTIMOS 12 MESES (NOV-OUT)
SETOR DE ATIVIDADE

NO MÊS (OUT)
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SETOR DE ATIVIDADE 

Em outubro/2019, os dados registraram saldo positivo no nível de emprego em cinco setores 
econômicos e saldo negativo em três setores. Registraram saldo positivo Comércio (+43.972 
postos), Serviços (+19.123 postos), Indústria de Transformação (+8.946 postos), Construção 
Civil (+7.294 postos) e Extrativa Mineral (+344 postos). Apresentaram saldo negativo os 
setores da Agropecuária (-7.819 postos), Serviços Industriais de Utilidade Pública (SIUP) (-581 
postos) e  Administração Pública  (-427 postos).  

O setor de Comércio apresentou o maior saldo de outubro/2019. Foram registradas 361.999 
admissões e 318.027 desligamentos, implicando saldo de +43.972 postos de trabalho e 
crescimento de +0,49% sobre o mês anterior. O Comércio Varejista teve saldo de +36.732 
empregos e o Comércio Atacadista, +7.240 postos de trabalho. 

O setor de Serviços teve o segundo maior saldo em outubro/2019. Foram registradas 574.094 
admissões e 554.971 desligamentos, implicando saldo de +19.123 postos de trabalho e 
crescimento de +0,11% sobre o mês anterior. Três dos subsetores apresentaram saldo 
positivo, conforme a seguir: 

• Comercialização e Administração de Imóveis (+14.040 postos), principalmente em 
São Paulo (+5.889) e Minas Gerais (+3.654). 

• Transportes e Comunicações (+4.348 postos), especialmente Santa Catarina (+783) 
e São Paulo (+707). 

• Serviços Médicos, Odontológicos e Veterinários (+3.953 postos), especialmente em 
São Paulo (+1.794) e Minas Gerais (+851). 

• Instituições de Crédito, Seguros e Capitalização (-2.133 postos), principalmente em 
São Paulo (-786) e Rio de Janeiro (-406). 

• Serviços de Alojamento, Alimentação, Reparação (-942 postos), principalmente Rio 
de Janeiro (-4.282). 

• Ensino (-143 postos), em particular Distrito Federal (-343) e Bahia (-230). 

O setor de Indústria de Transformação descreveu o terceiro maior saldo em Outubro/2019. 
Foram 216.028 admissões e 207.082 desligamentos, com saldo de +8.946 postos de trabalho, 
crescimento de +0,12% em relação ao mês anterior. Nove dos doze subsetores descreveram 
saldo positivo e três subsetores saldo negativo. A seguir: 

• Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico (+3.344 postos), com 
maiores saldos em Pernambuco (+1.239) e Alagoas (+1.083). 

• Indústria de calçados (+1.890 postos), com maior saldo no Ceará (+808) e em Minas 
Gerais (+632). 

• Indústria da madeira e do mobiliário (+1.166 postos), especialmente em Minas 
Gerais (+287) e em Santa Catarina (+237). 

• Indústria metalúrgica (+1.139 postos), em especial em Minas Gerais (+601) e na 
Bahia (+282). 
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• Indústria de produtos minerais não metálicos (+867 postos), com destaque para São 
Paulo (+371). 

• Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica (+602 postos), destacando-se São 
Paulo (+395) e Minas Gerais (+202). 

• Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos (+517 postos), principalmente no 
Rio Grande do Norte (+292) e Rio de Janeiro (+261). 

• Indústria mecânica (+483 empregos), principalmente no Paraná (+413). 

• Indústria química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria (+277 
postos), principalmente em São Paulo (+868) e Sergipe (+738). 

• Indústria do material elétrico e de comunicações (-69 postos), com destaque para 
Santa Catarina (-190) e Minas Gerais (-149). 

• Indústria do material de transporte (-132 postos), destacando-se São Paulo (-902).  

• Indústria da borracha, fumo, couros, peles, similares, indústrias diversas (-1.138 
postos), com menores saldos no Distrito Federal (-587). 

O setor de Construção Civil apresentou o quinto maior saldo de outubro/2019. Foram 
registradas 128.527 admissões e 121.233 desligamentos, implicando saldo de +7.294 postos 
de trabalho, equivalente ao crescimento de +0,35% em relação ao mês anterior. As classes de 
atividades de maior destaque foram: 

• Instalações Elétricas (+3.166 postos), principalmente em Minas Gerais (+684) e 
Goiás (+519). 

• Obras de Acabamento (+1.194 postos), com destaque para São Paulo (+815) 

• Construção de Obras de Artes Especiais (+1.186 postos), principalmente em Minas 
Gerais (+1.123). 

• Obras de Fundação (-138 postos), especialmente na Bahia (-120). 

• Serviços de Preparação do Terreno (-300 postos), com destaque para Minas Gerais 
(-180) e Acre (-117). 

• Construção de Rodovias e Ferrovias (-741 postos), principalmente na Bahia (-276) e 
Minas Gerais (-260). 

 

 A Extrativa Mineral apresentou o quinto maior saldo no mês. Foram 3.447 admissões e 3.103 
desligamentos, o que resultou em saldo de +344 postos de trabalho e aumento de +0,17% 
em relação ao mês anterior. As classes de atividades em destaque foram: 

• Extração de Minério de Ferro (+165 postos), especialmente Pará (+115). 

• Extração de Minério de Metais Preciosos (+94 postos), com destaque para o Pará 
(+33). 

• Extração de Minérios de Estanho (+93 postos), principalmente Amazonas (115). 

• Extração de Minério de Alumínio (-19 postos), com destaque para o Pará (-24) 
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• Extração de Minerais para a Fabricação de Adubos, Fertilizantes e Outros Produtos 
Químicos (-29), especialmente em Mato Grosso (-42). 

• Extração de Pedra, Areia e Argila (-132), com destaque para Goiás (-74) e Espírito 
Santo (-43). 

A Agropecuária descreveu o menor saldo em outubro/2019. Houve 72.110 admissões e 
79.929 desligamentos, implicando saldo de -7.819 empregos, uma queda de -0,48% em 
relação ao mês anterior. 

• Cultivo de Soja (+2.513 postos), especialmente no Mato Grosso (+548) e Piauí 
(+439). 

• Produção de Sementes Certificadas (+2.502 postos), principalmente em Goiás 
(+1.235). 

• Criação de Cereais (+510 postos), especialmente no Rio Grande do Sul (+237). 

• Cultivo de Café (-2.934 postos), principalmente em Minas Gerais (-2.360). 

• Cultivo de Cana-de-Açúcar (-3.364 postos), especialmente São Paulo (-2.497)). 

• Cultivo de Plantas de Lavoura Temporária não Especificadas Anteriormente (-3.912 
postos), com destaque para São Paulo (-3.004), Minas Gerais (-1.584) e Goiás (-
1.094). 

O setor dos Serviços Industriais de Utilidade Pública teve 5.929 admissões e 6.510 
desligamentos, resultando em saldo negativo de -581 postos de trabalho, uma queda de         -
0,14% em relação ao mês anterior. As classes de atividades com menores saldos foram: 

• Coleta de Resíduos Não-Perigosos (-536 postos), especialmente no Distrito Federal 
(-970). 

• Transmissão de Energia Elétrica (-126 postos), especialmente em Alagoas (-82). 

A Administração Pública descreveu o terceiro menor saldo em outubro/2019. Houve 2.920 
admissões e 3.347 desligamentos, implicando saldo de -427 empregos e diminuição de -0,05% 
em relação ao mês anterior.  
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TERRITÓRIO 

No recorte geográfico, verificou-se em outubro/2019 que todas regiões apresentaram saldo 
de emprego positivo: 

• Sul (+27.304 postos, +0,38%). 

• Nordeste (+21.776 postos, +0,34%). 

• Sudeste (+15.980 postos, +0,08%). 

• Norte (+4.315 postos, +0,24%). 

• Centro-Oeste (+1.477 postos, +0,4%). 

Em outubro/2019, as vinte e três Unidades Federativas (UF) registraram variação positiva no 
saldo de emprego, sendo que os maiores saldos de emprego ocorreram em: 

• Minas Gerais: +12.282 postos (+0,45%) 

• São Paulo: +11.727 postos (+0,37%) 

• Santa Catarina: +11.579 postos (+0,63%) 

Os menores saldos de emprego ocorreram em: 

• Rio de Janeiro: -9.942 postos (-0,17%) 

• Distrito Federal: -1.365 postos (+0,04%) 

• Bahia: -589 postos (+0,23%) 

 

 

SALÁRIO 

Para o conjunto do território nacional, o salário médio de admissão em outubro/2019 foi de 
R$1.597,31 e o salário médio de desligamento foi de R$1.775,88. Em termos reais (mediante 
deflacionamento pelo INPC), houve diminuição de -0,48% no salário médio de admissão e -
0,69% no salário de desligamento, em comparação ao mês anterior. Em relação ao mesmo 
mês do ano anterior, registrou-se crescimento de +2,03% para o salário médio de admissão e 
de +3,66% para o salário de desligamento. 
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MODERNIZAÇÃO TRABALHISTA 

Desligamento mediante acordo entre empregador e empregado 

Em outubro de 2019, houve 17.697 desligamentos mediante acordo entre empregador e 
empregado, envolvendo 12.730 estabelecimentos, em um universo de 11.537 empresas. Um 
total de 26 empregados realizou mais de um desligamento mediante acordo com o 
empregador. 

Do ponto de vista setorial, os desligamentos por acordo distribuíram-se por Serviços (8.894 
desligamentos), Comércio (4.203), Indústria de Transformação (2.815), Construção Civil 
(1.001), Agropecuária (590), Serviços Industriais de Utilidade Pública (SIUP) (124), Extrativa 
Mineral (38) e Administração Pública (32). 

Trabalho Intermitente 

Em outubro de 2019, houve 14.254 admissões e 8.167 desligamentos na modalidade de 
trabalho intermitente, gerando saldo de 6.087 empregos, envolvendo 3.587 
estabelecimentos e 2.641 empresas contratantes. Um total de 88 empregados celebrou mais 
de um contrato na condição de trabalhador intermitente. 

Do ponto de vista setorial, o saldo de emprego na modalidade de trabalho intermitente 
distribuiu-se por Serviços (2.129), Comércio (2.045), Indústria de Transformação (1.267), 
Construção Civil (499), Agropecuária (141), Extrativa Mineral (4) SIUP (1) e Administração 
Pública (1). 

As dez principais ocupações segundo saldo de empregos foram: 

 

 

Saldo 

1 Assistente de Vendas 594 

2 Repositor de Mercadorias 527 

3 Cozinheiro Geral 264 

4 Vendedor de Comércio Varejista 235 

5 Atendente de Lojas e Mercador 233 

6 Servente de Obras 226 

7 Alimentador de Linha de Produção 206 

8 Faxineiro 197 

9 Agente de Segurança 164 

10 Ajudante de Motorista 163 

Ocupação 
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Trabalho em Regime de Tempo Parcial 

Foram registradas 7.480 admissões em regime de tempo parcial e 4.911 desligamentos, 
gerando saldo de 2.569 empregos, envolvendo 3.962 estabelecimentos e 3.358 empresas 
contratantes. Um total de 29 empregados celebrou mais de um contrato em regime de tempo 
parcial. 

Do ponto de vista setorial, o saldo de emprego em regime de tempo parcial distribuiu-se por 
Serviços (1.150 postos), Comércio (1.139), Indústria de Transformação (232), Construção Civil 
(32), Agropecuária (15), SIUP (7), Extrativa Mineral (1) e Administração Pública (-7) 

 As dez principais ocupações segundo saldo de emprego em regime de tempo parcial foram: 

 

Saldo 

1 Repositor de Mercadorias 481 

2 Operador de Caixa 346 

3 Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo 185 

4 Operador de Atendimento Aeroviário 162 

5 Auxiliar de Escritório 155 

6 Carregador (Veículos de Transportes Terrestres) 110 

7 Faxineiro 96 

8 Assistente Administrativo 94 

9 Vendedor de Comércio Varejista 80 

10 Alimentador de Linha de Produção 73 

Ocupação 


