ECONOMIA EM FOCO
CAGED – Março de 2019
(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados)

GOIÁS
 VISÃO GERAL – no mês
 Saldo total do emprego no mês: +2.712
 Saldo Atividade Industrial: +423
o Extrativa Mineral: 19
o Ind. Transformação: +412
o Construção Civil: +8

 VISÃO GERAL – no acumulado do ano
 Saldo total do emprego no ano: +14.266
 Saldo Atividade Industrial: +2.708
o Extrativa Mineral: -56
o Ind. Transformação: +2.552
o Construção Civil: +212
 ANÁLISE SETORIAL (acumulado no ano):
 Indústria de Transformação: 2.552 novas vagas
o Destaque positivo:
 Indústria química de produtos farmacêuticos, veterinários e
perfumaria: +1.161
 Indústria têxtil: +693
o Destaque negativo:
 Indústria de papel, papelão, editorial e gráfica: -180
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ECONOMIA EM FOCO
CONSIDERAÇÕES
Conforme divulgado pelo Ministério da Economia, o saldo do CAGED (Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados) foi positivo em 2.712 vagas em Goiás, para o mês
de março. No acumulado do ano, o saldo está positivo em 14.266 vagas.
O resultado mensal colocou Goiás na 2ª posição do ranking dos estados com melhor
saldo do emprego, perdendo para Minas Gerais que revelou saldo positivo de 5.163
vagas. Em sentido contrário, Alagoas foi o Estado que fechou o maior número de vagas
de trabalho, saldo negativo de -9.636.
Na análise setorial, ainda que a atividade industrial em Goiás tenha apresentado saldo
positivo em março (+423), o resultado atual é o pior dos últimos anos. Em março de
2018, o saldo havia sido positivo em +1.608 vagas e em 2012, +6.624.

No acumulado do ano, excetuando os anos da crise econômica, o resultado também
ficou aquém dos anos anteriores. O saldo positivo da atividade industrial foi de +2.708
vagas, enquanto que em 2018, nos 3 primeiros meses do ano, o saldo estava positivo
em +5.852.
Quanto ao consolidado nacional, o saldo para março foi negativo, -43.196 vagas de
trabalho. Porém, no acumulado do ano, mantém-se positivo, +179.543.
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