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Monitoramento do emprego formal – dezembro de 2022

Segundo dados do Novo Caged, o número de pessoas em-
pregadas com carteira assinada diminuiu. Ficando com um 
saldo negativo de novos trabalhadores (-431.011), sendo 
que no mês anterior obteve um saldo de 135.495, gerando 
assim uma preocupação maior nesse último mês de 2022. 
O Brasil registrou menos contratações (1.382.923), mas 
aconteceu um aumento nas demissões em todos os seto-
res da economia. No Nordeste também houve registro de 
mudanças negativas (-52.018 empregos).

Tabela 1: Resultado do Novo Caged por abrangência 

RESULTADO NOVO CAGED - DEZEMBRO/2022

ÁREA 
GEOGRÁFICA ADMITIDOS DESLIGADOS SALDO ESTOQUE

Brasil 1.382.923 1.813.934 -431.011 42.716.337

Nordeste 184.241 236.259 -52.018 7.026.050

Maranhão 14.905 19.779 -4.874 565.532

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

No Maranhão, houve um  saldo negativo de  -4.874 
vagas, diferente do mês passado quando aconteceu a 
criação de 1.785 novas vagas de emprego formal. No 
que se refere ao número de contratações de empregos 
formais o estado registrou uma queda de 4.626 vagas, 
entre novembro e dezembro, quadro agravado com o 
aumento de 2.033 demissões. 

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

CONSTRUÇÃO CIVIL E 
SEGMENTOS DA INDÚSTRIA ADMISSÃO DESLIGAMENTOS SALDO

Construção 2.221 3.313 -1.092

Água, Esgoto, Atividades de Gestão 
de Resíduos e Descontaminação

47 62 -15

Eletricidade e Gás 15 38 -23

 Indústrias extrativas 19 60 -41

 Indústrias de transformação 888 1.943 -1.055

Total 3.190 5.416 -2.226

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

Na abordagem setorial, tem-se a construção como o seg-
mento que registrou a maior queda de emprego no mês 
(- 1.092 vagas), seguindo-se a indústria de transformação 
com -1.055 postos de trabalho. Na realidade, todos os 
setores de atividades (ver Tabela 2) apresentaram desem-
prego líquido, seja no Maranhão, seja na região Nordeste 
(ver Tabela 3). Incertezas do ambiente político afetando a 
dinâmica da economia.

Tabela 3: Saldo do emprego formal no Maranhão e Nordeste  

SALDO DO EMPREGO FORMAL - DEZEMBRO/22

SETOR DE ATIVIDADE NORDESTE MARANHÃO

Indústria -13.450 -1.134

Construção -12.173 -1.092

Agropecuária -9.406 -874

Serviços -16.250 -1.630

Comércio -739 -144

Fonte: Novo Caged
Nota: sujeito a justes por conta de declarações submetidas fora do período analisado
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Assim, diante dos resultados do mês, o estoque de empre-
go formal ganhou nova composição, conforme se vê no 
gráfico seguinte, com a indústria e a construção pontuan-
do 8,2% e 8,4% do total, respectivamente.

Gráfico 1: Participação Setorial (%) na composição do 
estoque de emprego formal no Maranhão, dezembro/2022
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