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1. De acordo com CAGED, verificou-se uma redução de 94.724 postos de trabalho, equivalente ao declínio de 
0,24% em relação ao estoque do mês anterior. O saldo no mês de julho originou-se de 1.168.011 admissões 
e 1.262.735 desligamentos.  

2. No acumulado do ano, verificou-se a redução de 1,57%, correspondendo à perda de 623.520 postos de 
trabalho. Nos últimos doze meses, o recuo foi da ordem de 1.706.459 postos de trabalho, representando uma 
variação de negativa de 4,18%. 

3. O estoque de emprego para o mês de julho de 2016 é da ordem de 39.068.534 trabalhadores com carteira 
de trabalho assinada. 4. Em termos setoriais, os dados mostram que dos oito setores dois obtiveram saldo 
positivo de empregos formais. A Agricultura registrou o acréscimo de 4.253 no contingente de trabalhadores 
com carteira assinada, o que corresponde a um crescimento de 0,26%. A Administração Pública apresentou 
resultado favorável, totalizando +237 postos de trabalho ou +0,03%.  Dentre os demais setores, os que 
registraram as maiores perdas de emprego foram: Serviços (-40.1470 postos ou – 0,24%), Construção Civil (-
27.718 postos ou -1,09%), Comércio (-16.286 postos ou – 0,18%) e Indústria de Transformação (-13.298 
postos ou -0,18%).  

 5. O desempenho negativo do setor da Indústria de Transformação (- 13.298 postos ou -0,18%) originou-se 
da diminuição do emprego de oito dos doze segmentos que o integram. De um lado, os ramos que tiveram 
resultado positivo foram: Indústria de Calçados (+2.039 postos ou 0,68%), Indústria Têxtil (+1.567 postos ou 
0,17%), Produtos Alimentícios (+936 postos ou 0,05%), Indústria Química (+240 postos ou 0,03%). Os 
segmentos que apresentaram as maiores quedas foram: Material de Transporte (-4.187 postos ou -0,87%), 
Madeira e Mobiliário (-3.396 postos ou -0,78%) e Borracha (-2.959 postos ou -0,91%). 

6.  O recuo do setor Serviços (-58.010 postos ou -0,33%) decorreu da diminuição do emprego em cinco dos 
seis ramos. O ramo que obteve geração de empregos foi Serviços Médicos e Odontológicos (+793 postos ou 
+0,04%). Os segmentos com resultados negativos foram: Alojamento e Alimentação (-14.601 postos ou -
0,25%), Ensino (-12.561 postos ou -0,76%) e Comércio e Administração de Imóveis (-7.982 postos ou -
0,17%).  

7. A redução do nível de emprego com carteira de trabalho no Comércio (-16.286 postos ou -0,18%) deveu-se 
principalmente da perda de postos no Comércio Varejista (-15.227 postos ou - 0,21%). 

8. No recorte geográfico, todas as Regiões registraram queda no nível de emprego formal. A região que 
apresentou maior perda de postos de trabalho foi o Sudeste (-45.638 postos ou -0,22%). Em seguida, os 
resultados foram: Sul (-23.603 postos ou -0,33%), Nordeste (-19.558 postos ou -0,31%), Centro-Oeste (-2.219 
postos ou -0,33%) e Norte (-3.706 postos ou -0,21%). 

9. Entre as Unidades da Federação, cinco dela apresentaram incremento no nível de emprego formal com 
destaque para Mato Grosso (+2.016 postos ou 0,30%). Os maiores recuos de emprego foram em: Minas 
Gerais (- 15.345 postos ou -0,38%), São Paulo (-13.795 postos ou -0,11%) e Rio Grande do Sul (-12.166 
postos ou -0,47%).  

10. O emprego no conjunto das nove Áreas Metropolitanas registrou redução de 0,31%, ou a perda de 48.799 
empregos formais. Esse resultado foi oriundo da queda do nível de empego em todas as áreas 
metropolitanas, principalmente em com destaque para São Paulo (9.455 postos ou 0,15%), Belo Horizonte     
(-7.647 postos ou -0,54%) e Rio de Janeiro (-7.302 postos ou - 0,27%).  

9. No Interior desses aglomerados urbanos, o emprego apresentou queda (-27.786 postos ou -0,44%). Os 
Interiores que geraram empregos celetistas foram: Pernambuco (+1.172 postos ou +0,28%) e Ceará (+103 
postos ou +0,03%). Por outro lado, os aglomerados urbanos que mais perderam postos de trabalho com 
carteira foram: Minas Gerais (-7.698 postos ou -0,19%), Rio Grande do Sul (-6.615 postos ou -0,46%) e Rio 
de Janeiro (-4.823 postos ou -0,55%).  


