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Em setembro, foram gerados 209 mil 
postos de trabalho formais no Brasil 

Para o Brasil, o saldo em setembro de 
2011 foi o quinto melhor resultado 
desde 1999, quando se observa a 

retomada sustentada da geração de 
empregos formais 

Nordeste teve o melhor saldo de vagas 
do País e Pernambuco teve o 2º 

melhor desempenho na região e o 3º 
melhor do País 

Com 4.429 vagas, Recife foi a 2ª capital 
nordestina na geração de empregos 

No Recife, foram criados 21.957 novos 
postos de trabalho nos nove primeiros 

meses do ano 

A Construção Civil foi o setor que mais 
gerou vagas em setembro 

Saldo do ano se mantém menor que o 
observado para igual período de 2010, 

mas maior que os de 2008 e 2009 



Nesta edição 
1 País teve expansão de 0,56% no estoque de empregos 

formais com saldo de 209.078 vagas em setembro. 

2  Nordeste teve o melhor saldo das regiões do País: 

89.424 vaga s. 

3  Pernambuco gerou 27.766 vagas em setembro e foi 

o 3º melhor desempenho do País.  

4  Recife foi a 2ª capital nordestina na geração 

de empregos.  

5 No Recife foram criados 21.957 novos postos de 

trabalho nos nove primeiros meses do ano.  

6 No acum ulado de janeiro a setembro, Recife teve o 

segundo melhor saldo desde 2000.  

Gráfico 1  

Evolução do saldo de vagas formais para meses de setembro
Brasil, 1996 - 2011 

Em setembro, o Brasil  gerou um 
sa ldo  pos i t ivo  de  209.078  postos  de  
trabalho com carteira assinada, segundo o 
CAGED / MTE. Esse foi o quinto melhor 
r e s u l t a d o  o b s e r va d o  p a ra  o  m ê s  d e  
setembro desde 1996 e o pior desde 2006. 
Esse saldo representa um crescimento de 
0 , 5 6 %  e m  r e l a ç ã o  a o  e s t o q u e  d e  
assalariados do mês anterior. Entretanto, 
se comparado ao mesmo mês do ano 
anterior, observa-se uma retração do saldo 
de 15,3 % (Gráfico 1).
 Na série ajustada, o Brasil já acumulou 

mais de 2.079.188 de postos de trabalho no
cresc imento de 5,78% do estoque de 
empregos formais acumulado até o mês 
passado. 

Em setembro, o setor de Serviços 
manteve a l iderança da geração de postos 
formais com um saldo de 91.774 (43,9% do 
total de vagas). Em seguida aparece a 
Indústria de Transformação, com 66.269 
(31,7%), o Comércio, com 42.373 vagas 
(20,3%) e a Construção Civil ,  com 24.977 
( 1 1 , 9 % ) .  A p e n a s  a  A g r o p e c u á r i a  
apresentou saldo negativo no mês. 

 ano, 

Fonte: MTE – Caged.
Elaboração: DIEESE
Nota: A partir de 1996, o CAGED passa a utilizar a CNAE/95 com o intuito de compatibilizar os 
resultados do MTE com o de outros órgãos produtores de informação. Por isso, optou-se por esse 
ano para início da série histórica. 

Em setembro, foram gerados 209 mil postos de trabalho formais no Brasil

Para o Brasil, o saldo em 
setembro de 2011 foi o 

quinto melhor resultado 
desde 1999, quando se 

observa a retomada 
sustentada da geração de 

empregos formais
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Tabela 1  

Saldo de vagas por localidades selecionadas, ordenado pelo saldo de set/2011  
Grandes Regiões , PE e Capitais Nordestinas, ago /2011, set/2011 e acumulado no ano  

 

Fonte: MTE – Caged. 
Elaboração: DIEESE 

Com ajuste Sem ajuste

Brasil 209.078 190.446 2.079.188 1.805.337

1° Nordeste 89.424 59.513 288.376 223.391

2° Sudeste 67.107 74.895 1.126.220 1.012.214

3° Sul 29.958 27.457 330.339 306.752

4° Norte 12.377 13.485 120.225 87.636

5° Centro-Oeste 10.212 15.096 214.028 175.344

Pernambuco 27.766 18.613 73.331 62.539

Capitais Nordestinas 19.006 15.549 108.639 85.649

1° Fortaleza - CE 5.100 2.349 31.120 27.557

2° Recife - PE 4.429 3.671 21.957 18.935

3° Maceió - AL 2.560 254 7.601 4.327

4° São Luís - MA 2.144 2.795 6.927 4.433

5° Salvador - BA 1.320 4.118 20.523 15.100

6° Aracaju - SE 1.231 764 7.420 5.773

7° João Pessoa - PB 892 814 5.821 4.793

8° Natal - RN 856 399 1.709 1.520

9° Teresina - PI 474 385 5.561 3.211

set/11 ago/11
Acumulado no ano

Localidade

 

 

No mês de setembro, a região Nordeste 
foi responsável por grande parte do saldo do 
País: 42,8% das novas vagas, com a geração de 
89.424 empregos formais. O Sudeste foi a 
segunda região que mais contribuiu para a 
geração de novas vagas formais no Brasil, com 
32,1% dos postos criados (Tabela 1). Dentro do 
Nordeste, destacam-se os estados de Alagoas 
e Pernambuco, com o segundo e terceiro 
melhores saldos do País no mês (31.937 e 
2 7 . 7 6 6 ,  r e s p e c t i v a m e n t e ) ,  e  s e n d o  
responsáveis por 35,7% e 31,0% das vagas 
criadas na região. Esse resultado é reflexo da forte 

contratação da Indústria de alimentos e 
bebidas nesses Estados. 

Entre as capitais nordestinas, Recife 
manteve o segundo melhor desempenho 
mensal com um saldo de 4.429 novas vagas 
formais geradas. 

Destaca-se que a capital pernambucana 
contribuiu com 16,0% do saldo de empregos 
formais do estado em setembro. O setor dos 
Serviços recifense foi responsável por 56,9% do 
total de empregos gerados no Estado e a 
Construção Civil, por 36,3%. 

Nordeste teve o melhor saldo de vagas do País e Pernambuco teve o 2º melhor 
desempenho na região e o 3º melhor do País

Com 4.429 vagas, 
Recife foi a 2ª capital 

nordestina na 
geração de empregos



 
 

 
BOLETIM INFORMATIVO OUT/11  

 
PÁGINA 4 

 

 

Gráfico 2  

 
Recife, 2000 - 2011  

 

 

Fonte: MTE – Caged.  
Elaboração: DIEESE 

Fonte: MTE – Caged.  
Elaboração: DIEESE 
(1) Valores com os ajustes dos resíduos e acertos da base.  

Tabela 2  
Saldo de vagas formais por setor de atividade  

Recife, set/2011 e acumulado no ano  

Adm. Desl. Saldo Adm. Desl. Saldo

Extrativa Mineral 7          4          3          49         31         18         

Ind. de Transformação 1.427    1.096    331       11.830  12.051  221-       

Serv. Ind. Util. Pública 378       247       131       2.060    1.321    739       

Construção Civil 4.654    2.835    1.819    36.626  32.464  4.162    

Comércio 4.247    3.929    318       37.415  36.290  1.125    

Serviços 9.380    7.599    1.781    91.557  75.493  16.064  

Adm. Pública 49         41         8          275       338       63-         

Agropecuária 91         53         38         875       742       133       

Total 20.233  15.804  4.429    180.687 158.730 21.957  

Setor de atividade
set/11 Acumulado no ano (1)

Nos nove primeiros meses de 2011, 
Recife detinha um saldo de 21.957 novas vagas 
geradas, considerando-se os ajustes. 

Em setembro, Recife teve saldo positivo 
de 4.429 postos, resultado do desempenho da 
Construção Civil e dos Serviços.  Em relação ao

estoque de assalariados do mês anterior, esse 
saldo representa um crescimento de 0,87%.

Esse saldo positivo é o terceiro melhor 
para o mês desde o início dos anos 2000 e é 
16,9% menor do que o mesmo período do ano 
anterior (Gráfico 2).

O setor de atividade que mais contribuiu 
para o saldo em setembro, diferentemente dos 
meses anteriores, foi a Construção Civil, 
responsável por 1.819 vagas (41,1% do total). 
Em seguida aparece o setor dos Serviços, com 
1 . 7 8 1  v a ga s  ( 4 0 , 2 % ) ,  a  I n d ú s t r i a  d e  
Transformação, com 331 postos (7,5%), o 
Comércio, com 318 (7,2%) e os Serviços 
Industriais de Utilidade Pública, com 131 
(3,0%). Nenhum setor apresentou saldo 
negativo em setembro (Tabela 2). 

No acumulado dos nove primeiros 
meses do ano, o setor dos Serviços continua 
liderando a geração de vagas formais, com 
saldo de 16.064 postos de trabalho, ou seja, 
73,2% das novas vagas do Recife.

Evolução do saldo de vagas formais para meses de setembro

No Recife, foram criados 21.957 novos postos de trabalho nos nove 
primeiros meses do ano

A Construção Civil foi 
o setor que mais 
gerou vagas em 

setembro
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No ano, sem o ajuste e acertos da base, 
Recife apresentava um saldo acumulado de 18.935 
novos postos de trabalho formais, resultado 38,5% 
inferior ao mesmo período de 2010 – que foi um 
ano de forte crescimento. Contudo,  se  comparado

a 2008 e 2009, o saldo observado para 2011 é 
maior, 6,6% e 95,9%, respectivamente (Gráfico 3). 
Vale destacar esse resultado é o segundo melhor 
do município para o acumulado dos nove primeiros 
meses de desde 2000.

 

Fonte: MTE – Caged. 
Elaboração: DIEESE                                                                                                                                   
(1) Valores sem as declarações fora do prazo e os ajustes da base.  

Gráfico 3 
Evolução do saldo acumulado  

Recife, 2008 - 2011 
(1)

 
 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2008 106 1.987 3.675 3.704 5.578 7.965 8.988 12.225 17.763 21.622 25.676 24.087

2009 -834 -645 568 915 1.669 2.995 4.922 8.535 9.668 13.221 19.293 20.275

2010 2.126 4.193 7.419 8.884 13.846 16.325 19.651 25.483 30.805 35.783 41.092 39.218

2011 305 4.431 4.616 7.119 8.763 9.883 10.835 14.506 18.935
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A partir de dezembro de 2010, o Ministério do Trabalho e 
Emprego passou a divulgar o saldo acumulado no ano já 
incluindo os resíduos de declarações entregues fora do prazo e 
os acertos realizados na base.

Por isso, para comparações com anos anteriores são 
utilizados os dados sem os ajustes. Não havendo 
necessidade de se fazer comparações, utiliza-se o resultado 
com os ajustes do mês. 

Nota
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Saldo do ano se mantém menor que o observado para igual período de 2010, mas 
maior que os de 2008 e 2009
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