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Comportamento das variações

◎ A edição 2022-08 do relatório traz

informações comparativas entre os anos de

2021 e 2022. Do fechamento de 2021 até

junho de 2022, os empregos nacionais

tiveram um crescimento de 2,7% o que

representou um aumento de 1.333.069

novos postos de trabalho.

◎ O Macrossetor de TIC (TIC, TI In House,

Telecom e Serviços de implantação),

apresentou crescimento superior ao do

mercado de trabalho nacional. Do

fechamento de 2021 até junho de 2022,

houve crescimento de 4,0% o que

representou um acréscimo de 76.340 novos

postos de trabalho.

◎ Segmentando para o Setor de TIC

(Software, Serviços, Indústria e Comércio),

houve um crescimento de 4,6%, o que

representou um acréscimo de 50.395

empregos, chegando em um total de

1.150.149 profissionais.
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Macrossetor de TIC, que engloba os setores de TIC, TI In House e Telecom, gerou 

76.340 novos postos de trabalho no primeiro semestre de 2022, o representou um 

crescimento de 4,01%, 1,35 p.p. a mais que o crescimento dos empregos nacionais. 

O setor de TIC apresentou crescimento de 4,58% em relação ao fechamento de

2021, gerando 50.395 empregos até junho de 2022.

Serviços de Telecom (voz, dados e internet) foi gerador de 3.972 novos postos de

trabalho até junho de 2022, apresentando crescimento de 1,52%.

Entretanto, o subsetor de Serviços de Implantação retratou uma queda de 7,60%

com uma perda de 5.416 empregos no mesmo período.

Os setores intensivos em mão-de obra foram geradores de 72.489 novos postos

de trabalho até junho de 2022. Software e Serviços de TIC em conjunto, foram

responsáveis pela geração de 45.555 novos empregos e Ti In House por 27.434,

apresentando variações de 5,77% e 5,79% em relação ao fechamento de 2021.
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Evolução do Macrossetor TIC
Evolução do Saldo por Competência da Movimentação

◎ Até junho de 2022, o Macrossetor de

TIC (TIC, TI In House Telecom e

Serviços de implantação), apresentou

um acréscimo de 76.340 empregos,

representando um crescimento de

4,0% em relação ao fechamento de

2021.

◎ Houve uma desaceleração nas

contratações de mão-de-obra pelo

Macrossetor de TIC quando se

compara 2022 com 2021. O primeiro

semestre de 2021 apresentaram a

geração de 105.100 empregos, 28.760

empregos a mais que os seis primeiros

meses de 2022.

No primeiro semestre de 2022 

o Macrossetor de TIC gerou 

76,3 mil novos empregos

+198,6 mil

🡱 11,7%

+76,3 mil

🡱 4,0%

+50,5 mil

🡱 3,1%

var. 2020 x 2021

var. 2021 x 2022

var. 2019 x 2020

Fonte: Brasscom, RAIS, CAGED, Novo CAGED 


