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Análise do saldo do CAGED para Outubro de 2019 
 

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) de 

outubro de 2019 mostram que o Brasil, pelo sétimo mês consecutivo, obteve um 

resultado positivo na geração de empregos formais no país. O saldo registrado é de 

70.852 novas vagas, sendo 1.365.054 admissões e 1.294.202 desligamentos no 

período. O que determinou um estoque total de empregos de 39.252 milhões, valor 

superior aos 38.695 milhões registrados em outubro de 2018.  

 Mato Grosso obteve o maior saldo de empregos da região Centro-Oeste, 

com 1.639, na sequência vem Mato Grosso do Sul com 619, Goiás com 512 e Distrito 

Federal com o pior cenário, registrando um saldo negativo de 1.365. Apesar do saldo 

positivo em Mato Grosso, esse resultado foi 43,44% menor em comparação ao mês 

de setembro de 2019 (2.898 postos de trabalho) e -13,51% em relação a outubro de 

2018 (1.895). 

Figura 1 – Admissões, demissões e saldo de empregos (CAGED) – Mato Grosso  

Fonte: Dados CAGED – Secretaria do Trabalho/ME (2019), elaboração do Observatório da 

Indústria/FIEMT (2019). 
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Os dados para a indústria mato-grossense mostram saldo positivo de 446 

novos postos de trabalho (figura 2), um cenário pior quando comparado com o mês 

anterior (setembro/2019), que registrou saldo de 1.373. Em outubro o destaque dos 

saldos vai para os seguintes setores: Fabricação de Produtos Alimentícios (519), e 

Construção de Edifícios, com 154 (figura 3). 

 

Figura 2 - Saldo do CAGED em Mato Grosso por setor Mato Grosso 

 
Fonte: Dados CAGED – Secretaria do Trabalho/ME (2019), elaboração do Observatório da 

Indústria/FIEMT (2019).  
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Figura 3 – Maiores saldos das atividades industriais em Mato Grosso 

 
Fonte: Dados CAGED – Secretaria do Trabalho/ME (2019), elaboração do Observatório da 

Indústria/FIEMT (2019). 
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A figura 4 mostra os setores com saldos negativos para outubro de 2019. 

Dentre os setores, destacam-se: serviços especializados para construção e da mesma 

forma a fabricação de produtos de madeira (-88 saldo de postos de trabalho), 

fabricação de coque de produtos derivados do petróleo e de biocombustível (-84 

saldo de postos de trabalho), registrando os piores saldos do CAGED para o mês de 

outubro de 2019. 

Figura 4 – Menores saldos das atividades industriais em Mato Grosso 

 
Fonte: Dados CAGED – Secretaria do Trabalho/ME (2019), elaboração do Observatório da 

Indústria/FIEMT (2019). 
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