
 

 

  

PIAUÍ TEM SALDO DE EMPREGOS POSITIVO NO MÊS DE FEVEREIRO 

 

A variação do estoque de emprego foi positiva (0,92%) e acima da variação da região 

Nordeste (0,64%) 

O Estado do Piauí teve saldo positivo do estoque de empregos formais em fevereiro de 2021, 

totalizando um aumento líquido de 2.751 postos de trabalho, sendo 10.092 admissões e 

7.341 desligamentos, gerando uma variação de 0,92% em relação ao mês de janeiro e 

superando a região Nordeste que variou positivamente em 0,64% no mesmo período, 

conforme números do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo 

CAGED). 

De acordo com o Relatório Mensal do Emprego Formal, elaborado pela CEPRO/SEPLAN, 

esses números demonstram que o Piauí retornou aos patamares de empregos anteriores ao 

período pré-pandemia (fevereiro de 2020), demonstrando recuperação dos postos formais, 

quando comparado aos últimos 12 meses, totalizando um estoque de 300.825 empregos. 

 



 

 

As atividades com maiores saldos de emprego 

As atividades comerciais e de reparação de veículos automotores e motocicletas foram as 

que apresentaram maiores saldos no mercado formal (935 trabalhadores), seguidas pelas 

atividades de construção (604 trabalhadores). As atividades comerciais e de reparação 

também possuem o maior estoque de emprego formal do Estado (95.294). 

Por outro lado, o grupamento de Informação, comunicação e atividades financeiras, 

imobiliárias, profissionais e administrativas apresentou menor saldo (-139 trabalhadores). 

Contudo, esse setor possui o segundo maior estoque de postos formais de trabalho 

ocupados (61.692). 

 

O perfil dos trabalhadores  

Foi analisado também o perfil dos trabalhadores, nesse período, e observou-se que aqueles 

com o Ensino Médio completo tiveram o maior saldo empregatício formal no mês de fevereiro 

(1.738). Quando são analisados por grupo de idade, os trabalhadores entre 18 e 24 anos 

(1.312) foram os que mais ocuparam os postos de trabalho. Contudo, o saldo de emprego 

para os trabalhadores acima de 50 anos de idade foi negativo no mês de fevereiro (-100). 

 

A retomada de empregos por Territórios de Desenvolvimento 

Ainda de acordo com o Relatório, os Territórios de Desenvolvimento Serra da Capivara e 

Vale dos Rios Piauí e Itaueira tiveram um maior saldo na geração de emprego formal no 

acumulado dos últimos 12 meses, com, respectivamente 855 e 742 admissões, superiores 

ao número de demissões.  Por outro lado, o Território de Desenvolvimento Entre Rios teve 

a maior redução em termos de postos de trabalho no mercado formal (-1.219), seguido pelo 

conjunto dos municípios que compõem a Chapada das Mangabeiras (855).  

O Relatório Mensal do Emprego Formal é elaborado pela Secretaria de Estado do 

Planejamento (SEPLAN), por intermédio da Superintendência de Estudos Econômicos e 

Sociais (CEPRO), utilizando as informações disponibilizadas pelo Novo Cadastro Geral de 



 

 

Empregados e Desempregados (Novo CAGED) para o mês de fevereiro de 2021. O Novo 

CAGED utiliza dados do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 

Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), do Empregador Web e do antigo CAGED. 

 

 

 

 

 


