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RESENHA DE CONJUNTURA

EMPREGO FORMAL – Maio/08
O emprego formal no Espírito Santo registrou importante avanço no mês de maio,
ancorado na sazonalidade positiva das atividades ligadas à produção cafeeira, e
contribuiu com 5,42% do contingente de trabalhadores com carteira assinada no País.

A

colheita do produto, o qual representa 61% do total da
produção agrícola no Espírito Santo.1 As contratações do Comércio (+1.150 vagas), dos Serviços
(+763), da Indústria de Transformação (+694) e da
Construção Civil (+501) também contribuíram de
maneira expressiva para o crescimento da oferta de
empregos. Na indústria de transformação, o destaque
fica por conta da Indústria de Produtos Alimentícios e
Bebidas, com a geração de 556 empregos, ou de 80%
dos novos empregos da indústria em maio. No balanço
dos cinco primeiros meses do ano, o saldo entre
admissões e desligamentos foi de 29.849 postos de
trabalho, com destaque, em termos absolutos, para a
geração de empregos no setor de Serviços (+7.660
vagas). Nos últimos 12 meses, o saldo líquido foi de
31.963 vagas.

geração de empregos no Espírito Santo continua
em franca expansão, de acordo com dados do
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged). Somente no mês de maio, houve a inserção
de 11.004 trabalhadores no mercado formal capixaba, mais do que o dobro do resultado registrado no
mesmo mês do ano anterior, quando foram gerados
5 . 2 0 6 p o s t o s d e t r a b a l h o .
Com este resultado, o Estado passa a contribuir com
5,42% do emprego formal criado no País, o que
representa uma significativa expansão em relação à
participação do mês anterior (2,78%).
O setor agrícola contribuiu decisivamente para o
desempenho observado em maio, com a geração de
7.895 postos de trabalho, frente aos 3.846 criados no
mesmo mês de 2007, o que representou 71,8% dos
novos postos formais de trabalho no Estado. O
resultado foi fortemente influenciado pelo ciclo bianual
da produção cafeeira e pelo início do período de

Os municípios capixabas que mais se destacaram
foram: Linhares (+997 vagas), Aracruz (+569), Serra
(+516), São Mateus (+482) e Nova Venécia (+444).

Tabela 1 - Evolução do Emprego por Setor de Atividade Econômica - ES
Setores

Mai/07

Mai/08

5.206

11.004

22.960

29.849

Extrativa Mineral

-66

-119

150

-260

Indústria de Transformação

134

694

1.207

3.925

Serv. Ind. Util. Púb.

-53

-25

242

128

Construção Civil

123

501

2.188

4.634

Comércio

347

1.150

1.947

2.021

Serviços

767

763

5.861

7.660

TOTAL ES

Administração Pública
Agropecuária

Acumulado/07

Acumulado/08

108

145

488

999

3.846

7.895

10.877

10.742

Fonte: MTE/Caged/Lei 4.923/65
Elaboração: IJSN - Coordenação de Economia e Desenvolvimento
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Informações preliminares do PIB de 2006.
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Gráfico 01 - Emprego formal por atividades - ES
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Fonte: MTE/Caged/Lei 4.923/65
Elaboração: IJSN - Coordenação de Economia e Desenvolvimento
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