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ECONOMIA EM FOCO 

CAGED – Fevereiro de 2019 
 (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) 

GOIÁS 

 

 VISÃO GERAL – no mês 

 Saldo total do emprego no mês: +5.997 

 Saldo Atividade Industrial: +384 

o Extrativa Mineral: -54 

o Ind. Transformação: +418 

o Construção Civil: +20 

 

 

 VISÃO GERAL – no acumulado do ano 

 Saldo total do emprego no ano: +10.255 

 Saldo Atividade Industrial: +2.072 

o Extrativa Mineral: -75 

o Ind. Transformação: +1.987 

o Construção Civil: +160 

 

 ANÁLISE SETORIAL (acumulado no ano): 

 Indústria de Transformação: 1.987 novas vagas 

o Destaque positivo: 

 Indústria química de produtos farmacêuticos, veterinários e 

perfumaria +918 

o Destaque negativo: 

 Indústria de papel, papelão, editorial e gráfica: -104 
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ECONOMIA EM FOCO 

Dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados hoje, 

25 de março, mostraram saldo positivo do emprego celetista para fevereiro de 2019. 

O que significa que o número de contratações foi superior ao número de demissões. O 

total de novas vagas no Estado foi de 5.997. Considerando apenas a atividade 

industrial, o saldo foi de 384, resultado de 418 novas vagas na indústria de 

transformação, 20 na construção civil, e redução de 54 vagas na extrativa mineral. 

No acumulado do ano, o saldo também é positivo, 10.255 vagas. O acumulado da 

atividade industrial foi de 2.072 vagas, com aumento nos postos de trabalho da 

indústria de transformação (+1.987) e construção civil (+160), porém redução na 

extrativa mineral (-75). 

Ainda que o saldo geral se mantenha positivo, os resultados de 2019 estão aquém dos 

anos anteriores. Excetuando-se o biênio 2015-2016, anos impactados pela crise 

econômica, os números atuais do Caged em Goiás são os piores dos últimos 8 anos. 

Nos dois primeiros meses de 2018 o saldo do emprego na atividade industrial 

alcançava 4.131 vagas. Destaca-se a construção civil, que em 2019, até fevereiro, criou 

160 novos postos de trabalho, enquanto que no mesmo período do ano passado, esse 

número foi de 1.840. Fica fácil visualizar o enfraquecimento do mercado de trabalho 

com carteira assinada, o que impacta diretamente nas intenções de consumo. 

   

 

   


