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Construção Civil e Serviços provocaram retração em setembro
Emprego formal - Sergipe - Setembro/2016*

Saldo de emprego por grande setor de atividade - Setembro/2016

No mês de setembro, Sergipe
perdeu 396 vagas de emprego
Admitidos formal, menor saldo negativo do
ano. Comparado ao mês anterior,
houve uma retração de 0,14%. No
6.588
Desligados ano, o nível de emprego formal
apresentou queda de 15.002
vagas, correspondendo a uma
-396
retração de 4,92% no estoque de
Saldo
trabalho em comparação a janeiro
de 2016.

6.192

*Em 2015, Sergipe apresentou um estoque final de aproximadamente 405
mil empregos com carteira assinada.
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Dos três grandes setores de atividade, o setor industrial foi o que apresentou a
maior retração no emprego formal (-536 postos) no mês de setembro, devido ao
número de demissões na construção civil (-641 postos). A agropecuária apresentou
o melhor resultado com a criação de 323 novas vagas de trabalho formal, destas
306 foram destinadas ao cultivo da cana de açúcar. Já o setor de atividade
‘comércio e serviços’ fechou o mês com -183 vagas, decorrente, principalmente,
do resultado apresentado pelo setor de serviços, que registrou uma retração de 483
postos de trabalhos.

Saldo do emprego por setor de atividade - Sergipe - Setembro/2016
Em setembro, dentre os oito setores de
atividade econômica, os que apresentaram
saldo positivo foram: Comércio (338 vagas),
Agropecuário (323 vagas), Industria de
Transformação (105 vagas) e SIUP (3
vagas). Já as maiores retrações ocorreram
nos setores da Construção Civil (-641 vagas)
e Serviços ( -483 vagas).

Nota: SIUP: Serviços Industriais de Utilidade Pública

Saldo do emprego gerado pelos subsetores de serviços - Sergipe - Setembro/2016
O setor de serviços fechou o mês de setembro com
uma retração de 0,36% em relação ao mês anterior.
Esse resultado foi ocasionado principalmente pelos
subsetores ‘Comércio e administração de imóveis,
valores mobiliários, serviço técnico’ (-432 vagas),
‘serviços de alojamento, alimentação, reparação,
manutenção e redação’ (-91 vagas) e ‘transportes e
comunicações’ (-77 vagas).

Saldo do emprego em 10 grandes municípios - Sergipe – Setembro/2016
No mês de setembro, em contraposição ao cenário de retração de
emprego no estado, o município de Capela destacou-se na geração de
400 novas vagas. Esse resultado foi proveniente ao bom desempenho
no cultivo da cana de açúcar (374 vagas). Lagarto também
apresentou saldo positivo, com 53 novas vagas. O município que
mais contribuiu para a retração foi Aracaju, registrando perda de 260
postos de trabalho, provocada, principalmente, pelos saldos negativos
na construção civil (-248) e no setor de serviços (–273 postos).

Evolução do emprego nos últimos 12 meses - Sergipe - Setembro/2016
Nos últimos 12 meses, verificou-se declínio de 5,11% no
nível de emprego, o equivalente a 15.608 postos de
trabalho fechados. Dos oito setores de atividade
econômica, a Indústria de Transformação (-6.082), a
Construção Civil (-4.853) e o Comércio (-1.619)
apresentaram as maiores retrações no número de
empregos formais. A Administração Pública apresentou
o melhor resultado com 75 novos postos de trabalho.
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