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Em outubro de 2022 no Maranhão o segmento da Cons-
trução Civil teve um saldo de 227, uma queda elevada 
em comparação ao mês anterior, que ficou com um 
saldo de 1.254. Numa comparação setorial, observa-se 
que o comércio e o serviços maranhense foram os seg-
mentos que mais criaram novas vagas de trabalho rela-
tivamente ao Nordeste. As menores variações positivas, 
no entanto, ficaram por conta das atividades de Água, 
esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontami-
nação, Eletricidade e gás e Indústrias extrativas.

Assim, como os novos postos de trabalho desse mês, os 
estoques de emprego formal ganharam nova composi-
ção, modificando a participação do Nordeste, com maior 
destaque para o setor das indústrias, o setor de serviços 
e também comércio.

Tabela 3: Saldo do emprego formal no Nordeste e Maranhão

SALDO DO EMPREGO FORMAL - SETEMBRO 2022

Fonte: Novo Caged
Nota: sujeito a justes por conta de declarações submetidas fora do período analisado

Emprego - Outubro de 2022
Segundo dados do Caged, o número de pessoas emprega-
das com carteira assinada diminuiu. Ficando com um saldo 
de 159.454 novos trabalhadores, sendo que no mês ante-
rior obteve um saldo de 277.388. O Brasil registrou menos 
contratações, e aconteceu um declínio nas demissões em 
todos os setores da economia. O Nordeste também apre-
sentou mudanças negativas no comportamento, a região 
obteve um saldo de 32.223 novos contratados.

Tabela 1: Resultado do Novo Caged por abrangência

RESULTADO NOVO CAGED / OUTUBRO 2022

ÁREA 
GEOGRÁFICA

ADMITIDOS DESLIGADOS SALDO ESTOQUE

Brasil 1.789.462 1.630.008 159.454 42.998.607

Nordeste 243.826 211.603 32.223 7.044.406

Maranhão 19.791 16.826 2.965 569.222

Fonte: Novo Caged
Nota: sujeito a justes por conta de declarações submetidas fora do período analisado

O Maranhão, por sua vez, registrou uma variação nega-
tiva de 2.965 novas contratações de emprego formal 
na região nordestina, quando comparado ao mês de 
setembro de 2022.

Tabela 2: Resultado da Construção Civil e da Indústria no Maranhão 

Fonte: Novo Caged 
Nota: sujeito a justes por conta de declarações submetidas fora do período 
analisado.
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Indústria 5.731 225

Construção 1.308 227

Agropecuária 2.071 -606

Comércio 8.870 1.568

Serviços 14.243 1.551
CONSTRUÇÃO CIVIL E 
SEGMENTOS DA INDÚSTRIA ADMISSÃO DESLIGAMENTOS Saldo

Construção 3.188 2.961 277

Água, Esgoto, Atividades 
de Gestão de Resíduos e 
Descontaminação

76 61 15

Eletricidade e Gás 7 7 0

Indústrias extrativas 55 27 28

Indústrias de transformação 1.255 1.073 182

TOTAL 4.581 4.129 452
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Conforme podemos analisar no gráfico, o comércio e o 
setor de serviços têm crescido consideravelmente no 
mês de outubro de 2022. Mantendo assim uma expexta-
tiva positiva para os proximos meses, não só nesses dois 
setores citados, mas em todos no geral.  
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