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Secretaria de Desenvolvimento   Econômico,  
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Principais Resultados de Abril de 2021 - BRASIL 

De acordo com o Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o emprego celetista no 

Brasil apresentou crescimento em abril de 2021,registrando saldo de 120.935 postos de trabalho. Esse 

resultado decorreu de 1.381.767 admissões e de 1.260.832 desligamentos. 

O estoque, que é a quantidade total de vínculos celetistas ativos, em abril de 2021 contabilizou 40.320.857 

vínculos, o que representa uma variação de 0,30% em relação ao estoque do mês anterior. 

No acumulado do ano de 2021, foi registrado saldo de 957.889 empregos, decorrente de 6.406.478 

admissões e de 5.448.589 desligamentos (com ajustes até abril de 2021). 

 

Grupamento de Atividades Econômicas 

Em abril/2021, os dados registraram saldo positivo no nível de emprego nos 5 (cinco) 

Grupamentos de Atividades Econômicas: Serviços (+57.610 postos), distribuído principalmente 

nas atividades de administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e 

serviços sociais (+37.129 postos), Construção (+22.224 postos), Indústria geral (+19.884 postos), 

concentrado na Indústria de Transformação (+17.791 postos), Agricultura, pecuária, produção 

florestal, pesca e aquicultura (+11.145 postos) e Comércio; reparação de veículos automotores 

e motocicletas (+10.124 postos). 
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Principais Resultados de Abril de 2021 – RECIFE 

 

489.575 11.806 10.379 1.427 0,29%  
           

ESTOQUE ADMISSÕES DESLIGAMENTOS SALDO VARIAÇÃO RELATIVA 

 

O emprego celetista no Recife apresentou crescimento em abril de 2021, registrando saldo de 1.427 postos de 

trabalho, quando comparadas às 11.806 admissões com os 10.379 desligamentos. O estoque total de vínculos 

celetistas ativos, no mesmo período contabilizou 489.579 vínculos, o que representa uma variação de 0,29% em 

relação ao estoque do mês de março 2021. No acumulado do ano de 2021, foi registrado saldo de 5.344  empregos, 

decorrente de 50.818 admissões e de 46.474 desligamentos (com ajustes até abril de 2021). 

Informações Segmentadas   

Em abril/21 os dados registraram saldo 

negativo no nível de emprego em 3 (três) 

Grupamentos de Atividades Econômicas. 

Exceto o setor de Construção, que contabilizou 

saldos positivos (+163), e o setor de Serviços 

que apresentou o maior número de admitidos 

(+ 7.603 postos), fechando o mês com um saldo 

positivo de 1.546. No mês anterior o saldo foi 

negativo em -51. 

Abrindo a análise do Setor de Serviços no mês de abril/21:  

O que mais apresentou admissões foi a área de Saúde Humana e Serviços Sociais com 1.522, registrando um saldo 

positivo de 663. Separando os números tem-se as Atividades de Atenção à Saúde Humana com 1.395 admissões e 

um saldo positivo de 641. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o maior número de desligamentos (-3.475), o grupamento dos trabalhadores dos Serviços, 

Vendedores do Comercio em Lojas e Mercados, continuou registrando um saldo negativo. 

abr/21 ADMISSÕES DESLIGAMENTOS SALDO Vr. (%)

Saúde Humana e Serviços Sociais 1.522                859                        663           1,16                    

Atividades de Atenção à Saúde Humana 1.395                754                        641           1,22                    
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DADOS RECIFE 2021 

 

 

 

 

 

ANO 2021 ADMISSÕES DESLIGAMENTOS SALDO

jan/21 13.505                      12.107                   1.398        

fev/21 13.938                      11.122                   2.816        

mar/21 12.568                             12.866                         298-           

abr/21 11.806                      10.379                   1.427        

total 51.817                             46.474                         5.343        
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