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O mercado de trabalho brasileiro fechou o ano de 2018
com um saldo positivo de 529.554 novos postos de trabalho. O primeiro resultado positivo anual depois de
três anos de retração no emprego. Também é o melhor
desempenho desde 2013, quando foram gerados 1,1 milhão de empregos.
O resultado anual foi puxado pelo setor de Serviços, que
abriu 398 mil vagas no ano, com destaque para os subsetores de Comércio e administração de imóveis, valores
mobiliários e serviço técnico (+165.943 empregos), Serviços médicos, odontológicos e veterinários (+88.981
empregos) e Serviços de alojamento, alimentação, reparação, manutenção, redação (+68.197 empregos).

tos de trabalho criados, que representa 7,4% do total de
empregos gerados no setor de Serviços.
O Comércio registrou a abertura de 102 mil empregos
adicionais, impulsionada pelo desempenho positivo do
varejo no último trimestre do ano. Os hipermercados e
supermercados foram os que mais geraram empregos,
ao todo 38 mil vagas em 2018.
A Construção Civil teve seu melhor resultado dos últimos cinco anos, fechando 2018 com a criação de 17 mil
vagas de trabalho geradas, movido pela leve recuperação
no setor de imóveis.

O setor de Asseio, conservação e limpeza urbana também foi destaque com um saldo positivo de 29.416 pos-
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trabalho intermitente: admissões, demissões e saldo de empregos

evolução do emprego por setor de atividade

No trabalho em tempo parcial, a criação de postos registrou a abertura de 21 mil novas vagas, durante o ano
de 2018. O setor de Serviços também concentra a maior
parte das vagas (65%).

Aqui o perfil do trabalhador diverge das anteriores: a
maioria são mulheres (60%), com idade até 29 anos
(52%) e com ensino médio (58%) e também superior
(30%).

trabalho parcial: admissões, demissões e saldo de empregos

Números da Reforma Trabalhista (Lei 13.467/17)
A demissão por comum acordo é o item da reforma trabalhista que vem tendo mais adesão por parte das empresas, no acumulado até dezembro foram 160 mil desligamentos, que tem uma participação irrisória dentro
do total de demissões efetuadas no ano, de apenas 1,1%
do total de demissões no Brasil. A maior parte destas

demissões foi realizada no setor de Serviços (48,9%) e
Comércio (24,8%).
Perfil do trabalhador demitido: homens (59%), com idade entre 30 e 49 anos (48%) e ensino médio completo
(59%).

DEMISSÕES POR COMUM ACORDO

PNAD
Apesar dos bons resultados do mercado de trabalho
formal, que indica uma retomada do nível de emprego
que não era visto nps últimos anos, pode-se afirmar que
2018 foi o ano da informalidade.
A taxa de desemprego fechou em 11,6%, de acordo com
dados da PNAD/M encerrada em dezembro de 2018,
que totaliza 12,1 milhões de trabalhadores desempregados.

O trabalho intermitente foi responsável pela criação de
48 mil postos de trabalho no período, sendo o maior
volume de contratações vinda do setor de Serviços
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(42,3%). Perfil do trabalhador intermitente: são homens
(65%), mais jovens com idade até 29 anos (47%) e com
ensino médio completo (75%).

Houve também o aumento do desemprego de longa duração, que considera pessoas desocupadas há mais de
um ano e que hoje representa 4,8% da força de trabalho
(5,1 milhões), o maior índice já registrado. A média entre 2012/2014 era de 2,8% da força de trabalho. Fica
evidente a dificuldade do mercado de trabalho formal
em absorver estas pessoas, pois quanto mais tempo o
trabalhador fica fora do mercado de trabalho, menor sua
empregabilidade e a chance de reintegração.

Mesmo com a queda do desemprego e a criação de postos de trabalho formais indicado pelo Caged, o estoque
de trabalhadores formais (celetistas e servidores públicos) registrou uma diminuição quando comparado os
resultados da PNAD/M, entre 2017 e 2018. Ao todo, o
estoque de trabalhadores formais foi reduzido em 162
mil pessoas, em 2018. O que se percebe é que estas
pessoas não deixaram de ter emprego, mas sim trocaram sua forma de trabalho migrando para informalidade:
sem carteira, conta-própria, como PJ e outros.
A informalidade foi a principal responsável pela movimentação do mercado de trabalho e diminuição da taxa
de desemprego. Em conjunto, os trabalhadores por conta-própria e os empregados no setor privado sem carteira de trabalho tiveram um aumento de 1,07 milhão de
pessoas no mercado de trabalho, em 2018.
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Saldo de empregos por estado/região
O Sudeste concentrou 47,5% dos postos de trabalho gerados em 2018, seguido pelo Sul com 19,3% das vagas,
Nordeste com 15,2%, Centro-Oeste com 12,6% e Norte
com 5,3%.

SETOR DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA - 2018

saldo de empregos por estado e região - 2018
resultado nacional
Em 2018, a movimentação do emprego no setor de asseio, conservação e limpeza urbana registrou a contratação de 669.689 trabalhadores e 640.273 demissões,
fechando o período com um saldo positivo de 29.416
postos de trabalho criados.

A movimentação se manteve estável durante todo o período. Outubro foi o único mês que registrou aumento
do número de demissões, maior que o número de admissões registradas em todo o período.

movimentação mensal do emprego - 2018 (jan/dez)

Com relação aos postos de trabalho criados no ano, o
setor foi responsável pela criação de 29 mil postos de
trabalho adicionais, que corresponde a 7,4% do total de
postos de trabalho criados no setor de Serviços e a 5,6%
do total de empregos gerados por todas as atividades
econômicas no país.
O melhor desempenho foi registrado no mês de setembro com a criação 5.475 postos de trabalho adicionais,
seguido por dezembro com 5.238 vagas adicionais. Normalmente, o mês de dezembro tende a registrar saldo
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negativo de empregos em diversos setores, esse aumento na criação de vagas no setor de Asseio pode ser proveniente de contratos temporários de serviços de limpeza, devido ao crescimento da demanda no comércio
e varejo.

7

saldo de empregos - 2018 (jan/dez)

No comparativo entre os anos, o volume de admissões
cresceu 5,5% e as demissões recuaram -0,5%, em relação ao resultado do ano anterior (2017).

movimentação do emprego do setor de asseio, conservação e limpeza urbana
2012/2018

O setor de atividades de limpeza é o responsável pela
maior parte da movimentação de trabalhadores e, consequentemente, pela maior parte dos empregos gerados
e também foi responsável pela abertura de 19mil postos
de trabalho no acumulado do ano.
O desempenho positivo no setor é resultado da melhora
econômica de outros setores como o de Serviços, Co-

mercio e a Indústria. O resultado ainda está distante dos
registrados entre os anos de 2012 e 2014 e também não
foi suficiente para cobrir a extinção de postos de trabalhos dos últimos anos.
A tendência é que o setor mantenha o nível na criação
de postos de trabalho para 2019.

Remuneração e Gênero
Entre janeiro e dezembro, o salário médio de admissão
no setor de asseio, conservação e limpeza urbana fechou
em R$1.253,46, apresentando um aumento de 2,69%

quando comparado à remuneração média de 2017, que
foi de R$1.220,56.

saldo de empregos no setor de asseio - 2012/2018
remuneração média de admissão e demissão - 2018 (jan/dez)
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Analisando a remuneração média de admissão por atividades do setor de asseio em 2018, constata-se que a Coleta de Resíduos registra o maior salário de contratação,
em torno de R$1.347,32 e a menor remuneração encontra-se nas Atividades de Limpeza com R$1.209,14.

remuneração média de admissão por atividade do setor de asseio,
conservação e limpeza urbana - 2018

Considerando apenas a variável gênero, constata-se que
as mulheres que foram admitidas entre janeiro e dezembro de 2018, registram uma remuneração média 11,9%
inferior aos trabalhadores do sexo masculino: elas foram
contratadas por um salário médio de R$1.164,47, enquanto eles por R$1.321,06.
Observando apenas a variável grau de instrução, não se
vê diferenças salariais significativas entre os diferentes

níveis, exceto para trabalhadores que possuem ensino
superior incompleto e/ou completo.
Em contrapartida, quando se considera a variável gênero junto com o grau de instrução, a diferença salarial
entre gênero fica mais evidente para as trabalhadoras
que possuem ensino superior e são contratadas por um
salário 20,4% menor que o dos homens.

salário médio de admissão por grau de instrução e gênero - 2018 (jan/dez)

Principais Ocupações
Na análise de cargos com maior volume de contratações, a demanda por profissionais está distribuída da
seguinte forma:
• Faxineiros: esta categoria profissional representa
31,8% das contratações realizadas no setor de Asseio.
No acumulado de 2018, ocorreram 213 mil admissões
de trabalhadores com salário médio girando em torno
de R$1.080,74.
• Porteiros de Edifícios: a ocupação aparece na segunda colocação e concentra 14,4% dos trabalhadores
contratados no período. Foram 96 mil admissões com
um salário médio de contratação de R$1.285,17.
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• Trabalhador de Serviços de Limpeza e Conservação
de Áreas Públicas: foram responsáveis por 5,6% da
movimentação das contratações realizadas no ano, com
um salário médio de admissão de R$1.098,72.
A tabela a seguir apresenta as 20 categorias profissionais
com maior volume de admissões e desligamentos e, que
representam 78,3% do total da movimentação de emprego no setor de Asseio.
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SALÁRIO MÉDIO DAS 20 OCUPAÇÕES COM MAIOR VOLUME DE ADM/DES - 2018 (jan/dez)

Panorama Estadual
A movimentação do emprego no setor de Asseio nos estados que compõem a Região Sudeste concentra a maior
parte dos empregos criados no Brasil, em 2018:
• São Paulo detém grande parte da movimentação do
emprego e fechou o ano concentrando 47,2% dos postos de trabalho criados no setor, foram 13 mil postos de
trabalho adicionais. Pelo volume de admissões efetuadas - em torno de 269 mil contratações – constatam-se
que a contribuição na geração de emprego apesar de
positiva, ainda é baixa e demonstra também a alta rotatividade do setor. Ou seja, das vagas disponibilizadas no

mercado de trabalho a maioria foi de troca/substituição
de trabalhadores e somente 5,2% foram de abertura de
novas vagas.
• Santa Catarina aparece na sequência com a criação
de 3,5 mil postos de trabalho, um bom desempenho
considerando a atual situação de crise no estado.
• Rio Grande do Sul foi o terceiro estado na geração
de empregos no setor de Asseio com 3,2 mil postos de
trabalho criados.

saldo de empregos por estado no setor de asseio,
conservação e limpeza urbana - 2018

Em conjunto, os estados acima foram responsáveis pela
criação de 70,3% do total de novos postos de trabalho no
setor de Asseio, Conservação e Limpeza Urbana.
Apesar dos resultados, 10 estados fecharam o ano com
o saldo de empregos negativo, que totalizaram o cancelamento de 5,2 mil empregos.
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MOVIMENTAÇÃO DO EMPREGO POR UF
2018 (jan/dez)

Analisando os dados estaduais, o trabalhador admitido no setor possui a melhor remuneração no Distrito Federal, onde é contratado recebendo em torno
de R$1.366,56, seguido por São Paulo com uma média salarial de R$1.326,22 e no Rio de Janeiro com
R$1.316,2620.

Remuneração média dos profissionais admitidos por UF - 2018 (jan/dez)

A diferença salarial entre o estado que paga a maior remuneração e a menor é de 35,8%. O menor salário médio de admissão é encontrado no Rio Grande do Norte
com R$1.006,25 e na Paraíba com R$1.048,36.
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SETOR DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA
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