AUSTIN/AGOSTINI: COM CAGED DE SETEMBRO, VEJO SALDO DE 525 MIL NOVAS
VAGAS EM 2019
Por: Cícero Cotrim
São Paulo, 17/10/2019 - O saldo líquido de vagas registrado pelo Cadastro Nacional de
Empregados e Desempregados (Caged) em setembro (157.213) é suficiente para gerar um "ciclo
virtuoso" e garantir uma melhora nos próximos resultados de 2019, avalia o economista-chefe
da Austin Rating Alex Agostini. Após a divulgação do dado, hoje, ele revisou a projeção da
agência de classificação de risco para o saldo do mercado formal no ano, de 450 mil para 525
mil.
Na avaliação de Agostini, o número, de maneira geral, revela uma melhora no nível de atividade
econômica, com os setores se retroalimentando e pressionando um ao outro por geração de
vagas. "Um emprego na indústria, que tem um bom patamar de renda, gera empregos no
comércio, nos serviços. Você tem um aumento na renda, melhorando a procura por imóveis e o
mercado da construção. É um ciclo virtuoso."
A Austin acredita que o resultado de setembro resulte em até 20 mil postos a mais em outubro.
Por isso, revisou suas projeções de 79.676 para 100.695 novas vagas neste mês. "O resultado
superou as expectativas e mostrou uma recuperação do mercado de trabalho, uma aceleração
do ritmo de contratações em vários setores", diz Agostini.
O setor de serviços foi o principal destaque da divulgação, com geração de 64.533 novos postos.
Por outro lado, Agostini diz que os números da indústria de transformação (42.179) foram mais
frustrantes. "Não é um resultado ruim, mas mostra que não vai acontecer a virada que eu
esperava a partir de setembro, com algo na faixa de 50 mil novas vagas", diz o economista.
Já os dados da Construção Civil (18.331) revelam uma tendência de recuperação para o setor,
considerando que, no acumulado do ano, o saldo já é de 116.530 vagas. "É um segmento que
tem retração nas vagas pelos últimos dois anos, mas que agora pode ser muito beneficiado por
esse corte nos juros."
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