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EMPREGO - JULHO E AGOSTO DE 2022

Segundo o Novo Caged o número de pessoas empregadas 
com carteira assinada cresceu no bimestre julho-agosto 
de 2022 passado. Com um saldo de 526.980 novos traba-
lhadores, o Brasil registrou mais contratações que demis-
sões em todos os setores da economia. O Nordeste seguiu 
o mesmo caminho, obtendo  no bimestre saldo 115.792 
novos contratados.    

O Maranhão, por sua vez, registrou uma variação posi-
tiva de 11.197 novas contratações de emprego formal, 
o equivalente a 9,7% do aumento do emprego da região 
nordestina e 2,1% m relação ao Brasil. Todos os setores 
da economia maranhense registraram 919 saldos positi-
vos, sendo o setor de serviços o que obteve melhor saldo 
(6.209), seguido do comércio (1.600) e da construção civil 
(1.443). Com esses resultados, o estoque de emprego, no 
estado, chegou a 558.774 pessoas empregadas com car-
teira assinada, conforme exposto na Tabela 2.

Numa comparação setorial, observa-se que os Serviços, o 
Comércio e a Construção maranhense foram os segmentos 
que mais criaram novas vagas de trabalho relativamente 

ao Nordeste. No período julho-agosto/2022, com 
uma participação de 17,3%, 11,9% e 9,7%, respecti-
vamente. Os serviços se mostraram mais dinâmicos 
no Maranhão (55,4% do total) do que no Nordeste 
(31,1%). Diferente disso se deu na indústria, seg-
mento em que o região criou 30,0% das novas vagas 
e no Maranhão foram somente 11,0%.

Assim, como os novos postos de trabalho de julho e 
agosto, os estoques de emprego formal ganharam 
nova composição, modificando a participação se-
torial do Maranhão no Nordeste, conforme se vê no 
Gráfico 1, com maior destaque para o setor de Servi-
ços, mas tendo, em plano imediatamente próximo, o 
Comércio e a Construção.

Nesse bimestre, o segmento industrial (exclusive a 
Construção) criou 1.230 novas vagas de emprego 
formal, sendo 1.090 na indústria de transformação, 
o que corresponde a 88,6%. As menores variações 
positivas, no entanto, ficaram por conta das ativida-
des de Água, esgoto, atividades de gestão de resí-
duos e descontaminação, Eletricidade e gás e Indús-
trias extrativas que, juntas, criaram apenas 5,2% do 
total de novos empregos.
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GRÁFICO 1 - Participação percentual do Maranhão na criação 
dos novos empregos setoriais do Nordeste, julho-agosto/22

Setor de 

Atividade
Nordeste Maranhão

Indústria 34.762 1.230

Construção 14.877 1.443

Agropecuária 16.762 715

Serviços 35.967 6.209

Comércio 13.424 1.600

TOTAL 115.792 11.197

Construção e segmentos da Indústria

Área 
Geográfica Admissão Desligamentos Saldo Estoques

Brasil 3.958.570 3.431.590 526.980 42.531.653

Nordeste 557.949 442.157 115.792 6.919.464

Maranhão 48.033 36.836 11.197 558.774

Fonte: Novo CAGED.Nota: Sujeito a ajustes por conta de declara-
ções submetidas fora do período analisado.

TABELA 2 - Saldo do emprego 
formal no Maranhão e Nordes-
te, junho/22

Fonte: Novo CAGED.
Nota: Sujeito a ajustes por conta 
de declarações submetidas fora do 
período analisado.

TABELA 1 - Resultado do Novo Caged por área geográfica, 
julho-agosto/22



INFORMATIVO FIEMA
Número 1 - 2022

1 20
22

MONITORAMENTO

DO EMPREGO

FORMAL

Ano 1 • Número 2• fevereiro de 2022Ano 1 • Número 3 • março de 2022

Construção e segmentos da 
indústria Admissão Desligamentos Saldo

Construção 6.912 5.469 1.443

Água, Esgoto, Atividades de Gestão de 

Resíduos e Descontaminação
214 25 89

Eletricidade e Gás 48 24 24

Indústrias extrativas 123 96 27

Indústrias de transformação 3.374 2.284 1.090

TOTAL 10.761 7.998 2.673

TABELA 3 - Saldo de postos de trabalho criados na Indústria e na 
Construção do Maranhão, em julho-agosto/22

Fonte: Novo CAGED.

Nota: Sujeito a ajustes por conta 
de declarações submetidas fora do 
período analisado.
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Mais informações como dados setoriais,
regionais e edições anteriores em:
www.fi ema.org.br/publicacoes

Perfi l da amostra
10 indústrias dos segmentos de Produtos alimentícios, 
Confecção de artigos do vestuário e acessórios, Cou-
ros e artefatos de couros, Biocombustíveis, Produtos 
de metais, (exceto máquinas e equipamentos).

Período de coleta
1° a 9 de junho de 2022.

Documento concluído em 31 de agosto de 2022.
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9 indústrias dos segmentos de Produtos alimentícios, 
Bebidas, Confecção de artigos do vestuário e acessó-
rios, Couros e artefatos de couros, Químicos, Produtos 
de metal (exceto máquinas e equipamentos), Máquinas 
e equipamentos, Móveis. 6 empresas da Construção 
Civil do Maranhão de pequeno porte, médio porte ou 
grande porte. 
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