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PESQUISA DE EXPECTATIVA DE EMPREGO MANPOWERGROUP – 4º TRI 2019 

  

Intenções de contratação no Brasil permanecem estáveis para o 4º tri 2019, de acordo com 

Pesquisa de Expectativa de Emprego ManpowerGroup 

 

• A Expectativa Líquida de Emprego no Brasil é de +9% para o 4º tri 2019, queda de 1 ponto percentual comparando com o 
trimestre anterior, mas 2 pontos percentuais melhor se comparado com o mesmo período do ano passado.  
 

• O crescimento da força de trabalho é relatado em todos os oito setores da indústria brasileira. Duas das expectativas mais 
positivas estão previstas para os setores de Construção e Transportes & Serviços Públicos, ambos relatando as melhores 
expectativas de empregos dos últimos 5 anos. 
 

• Empregadores de todas as cinco regiões brasileiras pretendem ampliar os níveis de contratação para o próximo trimestre, 
sendo que as perspectivas mais positivas estão em Minas Gerias, com +18%, crescimento de 5 pontos percentuais em 
relação ao trimestre anterior e 11 pontos percentuais melhores em relação ao 4º trimestre de 2018.  

 
São Paulo, 10 de setembro de 2019 – De acordo com a última Pesquisa de Expectativa de Emprego ManpowerGroup, a 

expectativa para as intenções de contratação para o 4º tri 2019 no Brasil permanecem estáveis.  Com os dados ajustados pelas 

variações sazonais, a perspectiva líquida de emprego ficou em +9% – diferença entre o percentual de empregadores com 

expectativa de contratar mais profissionais em relação ao percentual de empregadores que pretendem reduzir o quadro. A 

pesquisa entrevistou 850 empregadores brasileiros e indicou que 18% dos empresários pretendem aumentar sua força de 

trabalho, 10% planejam reduzir a equipe e 70% não preveem mudanças. A Perspectiva Líquida de Emprego está 2 pontos 

percentuais melhor comparado com o mesmo período do ano passado.  

 

“As expectativas permanecem positivas em todos os setores, com uma melhoria significativa no setor de Construção. Apesar da 

tendência global de queda na atividade econômica, espera-se que a Reforma da Previdência seja aprovada, o que poderá 

impulsionar a aprovação das reformas tributárias e trabalhistas, criando um ambiente favorável para a retomada dos 

investimentos e do crescimento”, explica Nilson Pereira, CEO do ManpowerGroup Brasil.    

 

Comparativo por setores 

A força de trabalho tem previsão de crescimento em todos os oito setores da indústria brasileira durante o período de outubro a 

dezembro. O ritmo de contratação mais forte deve ser apresentado no setor de Construção, com uma perspectiva de +12%, 

crescimento de 4 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior e 17 pontos percentuais comparado com o 4º tri 2018. É 

seguido por Agricultura, Pesca & Mineração e Finanças/Seguros & Imobiliário, com expectativa de +11%. As maiores reduções 

em comparação com o trimestre anterior foram registradas nos setores de Agricultura e Pesca & Mineração, com queda de 8 

pontos percentuais, e Comércio Atacadista e Varejista, com redução de 3 pontos percentuais.  

 

        Setores Expectativa de 
Emprego 

Evolução Trimestral Evolução Anual 

Construção + 12% + 4 pp + 17pp 

Agricultura, Pesca & 
Mineração 

              + 11%                - 8 pp     0 pp 

Finanças/Seguros & 
Imobiliário 

+ 11% -1 pp +1 pp 

Serviços + 10% + 1 pp + 1 pp 

Comércio Atacadista & 
Varejista 

+ 10%  - 3 pp + 1 pp 

Transportes & Serviços 
públicos 

               + 9% + 2 pp + 5 pp 
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Administração 
Pública/Educação 

+ 9%    0 pp + 2 pp 

Indústria + 8% - 2 pp - 4 pp 

 

Comparações Regionais 

Empregadores das cinco regiões brasileiras esperam aumentar os níveis de contratação no próximo trimestre. Os empregadores 

de Minas Gerais são os mais otimistas, apresentando uma Perspectiva Líquida de Emprego de +18%, aumento de 5 pontos 

percentuais em comparação com o trimestre anterior e 11 pontos percentuais melhor em relação ao mesmo período do ano 

passado. O Estado do Paraná, com +7%, reportou a maior queda, com redução de 5 pontos percentuais em relação ao trimestre 

anterior e queda de 12 pontos percentuais em comparação com o mesmo período do ano passado. Pelo terceiro trimestre 

consecutivo o Estado do Rio de Janeiro, com +5%, manteve perspectivas de contratação positivas.  

 

Regiões Expectativa de 
Emprego 

Evolução Trimestral Evolução Anual 

Minas Gerais + 18% + 5 pp + 11 pp 

Estado de São Paulo + 10%  - 3 pp    0 pp 

Cidade de São Paulo + 8% + 1 pp + 5 pp 

Estado do Paraná + 7%  - 5 pp - 12 pp 

Estado do Rio de 
Janeiro 

+ 5%    0 pp + 6 pp 

 

Comparativo por porte de empresas 

As grandes empresas (com mais de 250 funcionários) são as mais otimistas, reportando uma Perspectiva Líquida de Emprego 

de +26%, mantendo uma previsão estável em comparação ao trimestre anterior. As intenções de contratação também 

permanecem inalteradas para empresas médias (50 – 249 profissionais), com +7%. Embora ainda apresentem um indicador 

negativo (-1%), microempresários (menos de 10 funcionários), melhoraram 4 pontos percentuais comparado com o 3º tri 2019. 

As pequenas companhias relataram perspectivas de 0%, redução de 3 pontos percentuais em comparação ao trimestre anterior 

e ao mesmo período do ano passado.  

 

Intenções positivas de contratação em 43 dos 44 países pesquisados 

O ManpowerGroup entrevistou mais de 59.000 empregadores em 44 países e territórios com o intuito de estimar a atividade no 

mercado de trabalho para o quarto trimestre de 2019.  

 

• As perspectivas são positivas em 43 dos 44 países e territórios no período até o final de dezembro de 2019. Em 

comparação com o trimestre anterior, empregadores de 15 dos 44 países e territórios relataram intenções de contratação 

mais fortes, enquanto empregadores de 23 países esperam um desempenho mais fraco e seis países não preveem 

alterações. Quando comparados ao quarto trimestre de 2018, os planos de contratação também se fortaleceram em 15 países 

e territórios, diminuíram em 23 e permanecem inalterados em seis. 

 

• Planos de contratação mais fortes e fracos: As melhores expectativas de contratação são relatadas no Japão (+26%), 

Tailândia (+21%), EUA (+20%), Índia (+19%) e Grécia (+18%), enquanto as atividades de contratação mais fracas são 

esperadas na Espanha (0%), República Tcheca (+2%), Argentina (+3%), Costa Rica (+3%), e Suíça (+3%). Os empregadores 

chineses (+4) esperam um clima de contratação cauteloso no próximo trimestre, relatando suas expectativas mais fracas dos 

últimos dois anos.  

 

• Os resultados completos da pesquisa para cada um dos 44 países e territórios podem ser acessados em: 

www.manpowergroup.com/MEOS   

 

A próxima pesquisa de expectativa de emprego Manpower será lançada em 10 de Dezembro para relatar as 
expectativas de contratação para o primeiro trimestre de 2020.  

 
(*) Expectativa Líquida de Emprego.” Esse número é obtido considerando a porcentagem de empregadores que antecipam um aumento na 

atividade de contratação e subtraindo disso a porcentagem de empregadores que esperam ver uma redução no emprego em suas 

localizações no próximo trimestre. O resultado desse cálculo é a Expectativa Líquida de Emprego. As Expectativas Líquidas de Emprego para 

países e territórios que acumularam pelo menos 17 trimestres de dados são relatadas em um formato ajustado sazonalmente, a menos que 

http://www.manpowergroup.com/MEOS
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indicado de outra forma. O comentário é baseado em dados com ajuste sazonal, quando disponíveis. Os dados não são ajustados 

sazonalmente para Croácia ou Portugal. 

  
 
 

 
 
A pesquisa de Expectativa de Emprego do ManpowerGroup para o quarto trimestre de 2019 foi realizada entre os dias 17 e 30 de julho de 2019, 
entrevistando uma amostra significativa de empregadores de mais de 59.000 empresas privadas e organizações públicas em 44 países e 
territórios ao redor do mundo (850 no Brasil). O objetivo da pesquisa é medir as intenções dos empregadores em aumentar ou diminuir o número 
de funcionários na sua força de trabalho durante o próximo trimestre. Todos os participantes responderam a mesma pergunta: “Qual a sua 
previsão de variação do número de colaboradores em seu local de trabalho nos próximos três meses, ou seja, até o final de dezembro de 2019, 
em comparação ao trimestre atual?”. Esta pesquisa não tem comparação no que se refere a tamanho, escopo, duração e área de enfoque. 
Existe há mais de cinco décadas e é uma das mais confiáveis sobre a atividade do mercado de trabalho no mundo, sendo considerada um 
indicador econômico altamente respeitado. Observe que no segundo trimestre de 2008, a pesquisa adotou o modelo TRAMO-SEATS para 
ajuste sazonal de dados. Como resultado, você pode notar que alguns pontos de dados com ajuste sazonal mudam ligeiramente em relação 
aos relatórios anteriores. Este modelo é recomendado pelo departamento Eurostat da União Europeia e pelo Banco Central Europeu e é 
amplamente utilizado internacionalmente. 
 
 

    Nota dos editores  
 

 
Os resultados completos da pesquisa para cada um dos 44 países e territórios incluídos neste semestre, além de comparações regionais e 
globais, podem ser encontrados em www.manpower.com/meos. Além disso, todas as tabelas e gráficos do relatório completo estão 
disponíveis para download, publicação ou transmissão na Biblioteca Visual do ManpowerGroup, também localizada em 
http://www.manpowergroup.com/library. Os resultados para todos os 44 países podem ser visualizados na nova ferramenta interativa Explorar 
Pesquisas de Expectativa de Emprego Manpower em http://manpowergroupsolutions.com/DataExplorer/. 
 

 
 

 
ManpowerGroup® (NYSE: MAN), empresa líder global em soluções de força de trabalho, ajuda as organizações a se transformarem em um 
mundo de trabalho em constante mudança, fornecendo, avaliando, desenvolvendo e gerenciando o talento que lhes permite vencer. 
Desenvolvemos soluções inovadoras para centenas de milhares de organizações todos os anos, fornecendo a elas talentos qualificados e, ao 
mesmo tempo, encontrando emprego significativo e sustentável para milhões de pessoas em uma ampla gama de setores e habilidades. 
Nossa família de marcas especializadas - Manpower®, Experis®, Right Management® e ManpowerGroup® Solutions - cria substancialmente 
mais valor para candidatos e clientes em 80 países e territórios e o faz há mais de 70 anos. Em 2019, a ManpowerGroup foi nomeada uma 
das Empresas mais Éticas do Mundo pelo décimo ano e uma das Empresas mais Admiradas da Fortune pelo décimo sétimo ano, 
confirmando nossa posição como a marca mais confiável e admirada do setor. Veja como a ManpowerGroup está impulsionando o futuro do 
trabalho: www.manpowergroup.com 
 

 
 

 

 

 

 

Contato para a imprensa - ManpowerGroup Brazil - Textual Comunicação 
Diogo Cruz/Renan Albertini 
+11 5180-6931 
diogocruz@textual.com.br / renanalbertini@textual.com.br  
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