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Comportamento da variação por Setor e 
Subsetores

Monitor de Empregos e Salários

▸ A edição 2021-09 do relatório traz 
informações comparativas entre os 
anos de 2020 e 2021 (até julho, último 
mês com dados disponibilizados pelo 
Novo Caged). De 2020 até julho de 2021, 
os empregos nacionais tiveram um 
crescimento de 3,9%, o que representou 
um aumento de  1.848.304 novos postos 
de trabalho.

▸ O Macrossetor de TIC (TIC, In House, 
Telecom e Serviços de implantação), 
apresentou desempenho mais 
resiliente ao do mercado de trabalho 
nacional. Do fechamento de 2020 até 
junho de 2021, houve variação de 7,8% o 
que representou um acréscimo de 
126.785 novos postos de trabalho.

▸ Segmentando para o Setor de TIC 
(Software, Serviços, Indústria e 
Comércio), houve um crescimento de 
8,8%, o que representou um acréscimo
de 78.695 empregos, chegando em um 
total de 975.618 profissionais. 
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Telecom, Serviços TIC, Software e In House (os setores intensivos em serviços)
juntos tiveram desempenho positivo com variação de 8,1%, sendo que In House
obteve uma variação de 6,7%

Telecom foi gerador de novos postos de trabalho com um incremento de 17.904
empregos até julho de 2021.

Os subsetores de Comércio de TIC e Indústria de TIC também foram geradores
de novos postos no mesmo período, com variação positiva de 10,0% e 3,6% em
relação à 2020.

Serviços TIC obteve uma variação crescimento de 8,2%, enquanto Serviços em
geral com crescimento de 4,3%. Por sua vez, Software com crescimento de
14,8%.

Os dois subsetores agregados, Software e Serviços TIC, tiveram um incremento
de 62.826 novos postos de trabalho, representando uma variação de 9,2% em
relação a 2020.

O Setor de TIC apresentou crescimento de 8,8% em relação a 2020, gerando
78.695 empregos até junho de 2021, ultrapassando o saldo de contratação dos
últimos anos.
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2 Fonte: Brasscom, RAIS e CAGED 

Variação de Empregos e Resiliência dos Setores

*Macrossetor de TIC (Software, Serviços de TIC, Indústria, Comércio, Serviços de Implantação, Telecom e In House)


