
1

Destaques | Novembro de 2022

Comportamento das variações

◎ A edição 2023-01 do relatório traz

informações de empregos e salários

fechados até novembro de 2022 e o

comparativo com o ano de 2021.

◎ Até novembro de 2022, os empregos

nacionais tiveram um crescimento de 4,9%

tendo um aumento de 2.466.381 novos

postos de trabalho.

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

Telecom), apresentou crescimento superior

ao do mercado de trabalho nacional. No

período computado, houve crescimento de

6,5% com um saldo de 124.360 novos

postos de trabalho.

◎ Ao olhar para o Setor de TIC (Software,

Serviços, Indústria e Comércio), notou-se

um crescimento de 7,1%, representando um

acréscimo de 78.637 empregos, totalizando

1.179.127 profissionais.
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Macrossetor de TIC gerou 124.360 novos postos de trabalho até novembro de 

2022, um crescimento de 6,5%, sendo 1,6 p.p. a mais que o crescimento dos 

empregos nacionais. 

O setor de TIC apresentou crescimento de 7,1% em relação ao fechamento de 2021,

gerando 78.637 empregos até novembro de 2022.

Serviços de Telecom (voz, dados e internet) foi gerador de 6.705 novos postos de

trabalho até novembro de 2022, com crescimento de 2,6%.

Entretanto, o subsetor de Serviços de Implantação retratou uma queda de 6,1%

com uma perda de 4.312 empregos no mesmo período.

Os setores intensivos em mão-de-obra geraram 110.407 novos postos de

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

responsáveis pela geração de 67.077 novos empregos e TI In House por 43.330,

ambos apresentando crescimento de 8,8% em relação ao fechamento de 2021.
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Evolução do Macrossetor TIC
Evolução do Saldo por Competência da Movimentação

◎ Até novembro de 2022, o Macrossetor

de TIC, apresentou um acréscimo de

124.360 empregos, representando um

crescimento de 6,5% em relação ao

fechamento de 2021.

◎ Houve uma desaceleração nas

contratações de mão-de-obra pelo

Macrossetor de TIC ao comparar 2022

com 2021. Nos onze primeiros meses

de 2022 nota-se uma redução de

73.343 empregos gerados em relação

ao mesmo período do ano anterior.

◎ Comparando o mês de novembro com

outubro de 2022 houve uma

desaceleração de 5,5%.

Macrossetor de TIC gerou  

124,4 mil novos empregos em 

2022

Fonte: Brasscom, RAIS, CAGED, Novo CAGED 
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