
 

MATÉRIA 

Economia 

 
Expectativa é de ampliação do número de postos de 

trabalhos no Estado 
 

  

 

 

Nesta semana, será divulgado dados de outubro do Caged – Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados, segundo cronograma de divulgações do 

Ministério do Trabalho (26/11/2021). A expectativa é de crescimento no número de 

contratações ou de geração de novos postos de trabalho para o período. 

 

Pela análise de alguns indicadores econômicos e de mercado, que apresentaram 

viés de retração, teme-se um avanço de menor impacto, porém ainda positivo. 

Neste sentido, valendo-se das características produtivas do Estado e do período 

(final de ano), tem-se que o setor de agropecuária apresentará recuo em relação 

a setembro (-0,12%). Já serviços e comércio, apresentarão recuperação em 

relação ao mês passado, com crescimento de 0,92% e 0,71%, sucessivamente, ao 

contrário da menor expansão apresentada em setembro. 

 

Nesse contexto, espera-se ampliação da Construção, porém em menor nível do 

que verificado no mês anterior. Crescimento de 0,62%, ao contrário de 0,72%. Para 

a indústria, ainda com produção para atender pedidos de final de ano, a 

expectativa é que haja expansão de 0,52%, acima dos 0,45% em setembro. Porém, 

dadas as sazonalidades dos meses seguintes, a tendência é de diminuição das 

contratações da indústria para o período. 

 

Ainda assim, teremos um saldo positivo de 8.871 novos postos de trabalho no 

Estado. Tendo uma maior ampliação no comércio (2.965) e serviços (3.943). Tendo 

a indústria (1.469) e comércio (534) com contribuição positiva, porém com 

tendência de arrefecimento. 

 

Destaca-se que o Caged se apresenta como importante fonte de informação do 

mercado de trabalho de âmbito nacional e de periodicidade mensal. É tido como 

um instrumento de acompanhamento e de fiscalização do processo de admissão 

e de dispensa de trabalhadores. Por ele, faz-se o acompanhamento da evolução 

do emprego quando do saldo mensal apresentado entre admitidos e desligados. 


