
Emprego no Setor de Serviços cresce 6,5% entre 2000 E 2001 
 
O setor de serviços gerou 383 mil novos postos de trabalho entre 2000 e 2001. Embora o 
crescimento ( 6,5%) tenha sido inferior ao do período 1999/2000 ( cerca de 8,6%), os números 
demonstram a força do setor e sua capacidade de gerar empregos. A remuneração média do 
trabalhador nas atividades de serviços ficou praticamente estável, com um ligeiro aumento de 
0,9% em termos reais  
 
Os dados são da Pesquisa Anual de Serviços do IBGE, que estimou 813 667 empresas de serviços 
mercantis não-financeiros em atividade em 2001 ( no ano anterior eram 767 578) , com um total 
de 6,3 milhões de pessoas ocupadas e uma receita operacional líquida de R$ 251 bilhões, ou seja, 
um crescimento real de 10,2% em relação a 2000.  
 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de Comércio e Serviços, Pesquisa Anual de 
Serviços 2001  

A PAS 2001 revelou que o grupo Serviços de informação, composto por telecomunicações, 
atividades de informática e audio-visuais, teve o maior crescimento real ( 11,9%) e foi 
responsável pela maior receita: R$ 79,4 bilhões ou 31,4% do total levantado na pesquisa. Este 
grupo, no entanto, respondia por apenas 6,6% do total de pessoas ocupadas e por 5,9% do total 
das empresas, uma vez que é predominantemente formado por aquelas de grande porte.  

A segunda maior receita - R$ 75,9 bilhões - foi gerada pelo grupo de Correio, transportes e 
atividades auxiliares, que cresceu 10,7%, entre 2000 e 20001, e foi responsável por 30,3% de 
toda a receita líquida do setor. Outros serviços - serviços auxiliares financeiros, representantes 
comerciais e agentes de comércio, e outras atividades de serviços - igualmente com aumento real 
de 10,7% na receita, também merece destaque.  

Em 2001, quase a metade ( 49,2%) das empresas do setor pertencia ao grupo Serviços prestados 
às famílias - alojamento, alimentação, manutenção e reparação, serviços recreativos e culturais e 
serviços pessoais - que, no entanto, tinha baixa participação na receita líquida dos serviços ( 



11,6%). A maior parte ( 51,4%) da receita gerada por este grupo veio de empresas com até 19 
pessoas ocupadas.  

Quanto ao total do pessoal ocupado, 31,8% trabalhavam em Serviços prestados às empresas ( 
serviços técnico-profissionais, de investigação, vigilância e segurança, limpeza em prédios e 
domicílios e seleção e locação de mão-de-obra) e 30,0% em serviços prestados às famílias.  

Pesquisa Anual de Serviços – PAS 2001  

Segmento empresarial não-financeiro – Brasil  

Tabela 1 – Dados gerais  

Receita 
operacional 

liquida 

Salários, 
retiradas e 

outras 
remunerações 

Atividades 

R$ 1000 000 000 

Remuneração 
média  

Pessoal 
ocupado 

em 
31/12 

Número de 
empresas 

Total 250,9 49,0 602,4 6 262 813 667 

Serviços 
prestados ás 
famílias 

29,1 7,5 307,6 1 881 400 176 

Serviços 
prestados às 
empresas 

46,5 14,5 560,7 1 994 150 616 

Serviços de 
Informação  79,4 8,9 1 655,3 413 47 852 

Correio, 
transportes e 
serviços 
auxiliares 

76,0 14,4 774,3 1 426 85 194 

Atividades 
imobiliárias e 
aluguel de 
bens  

7,8 1,4 534,5 195 38 476 

Outros 
serviços 12,1 2,4 519,4 354 91 353 

Ocupação  

O crescimento de 6,5% nos postos de trabalho deveu-se, principalmente, aos grupo de atividades 
Outros serviços, que teve aumento de 17,9% na ocupação de pessoal, e Correio, transportes e 
serviços auxiliares ( 7,8%).  

Na análise por segmento, transporte aquaviário ( de carga) liderou o crescimento de postos de 
trabalho : 28,6% em relação a 2000. Em seguida, vieram representantes comerciais e agentes do 
comércio ( 23,7%) e outras atividades de serviços ( 23,3%). Serviços técnico-profissionais ( 



consultoria empresarial e de contabilidade, auditoria, etc), com variação de 13,9% na população 
ocupada também se destacou, bem como serviços recreativos e culturais ( 12,9%) e Correio ( 
12,6%).  

O segmento de Telecomunicações apresentou retração de 5,9%, indicando uma reestruturação 
das empresas. Os segmentos de incorporação de imóveis e aluguel de imóveis sofreram retrações 
de -8,7% e -1,0%, respectivamente, apesar do grupo de Atividades imobiliárias e aluguel de 
imóveis, do qual faz parte, ter aumentado a ocupação em 2,4%. Serviços auxiliares financeiros, 
que engloba os corretores de seguros, de planos de saúde e distribuição de valores e faz parte de 
Outros serviços, teve queda de -3,1% nos postos de trabalho, na comparação com 2000.  

A remuneração média no setor de serviços em geral, em 2001, foi de 3,6 salários mínimos 
mensais, 0,9% superior à do ano de 2000. As maiores remunerações foram encontradas na 
atividade de Serviços de informação, que pagou em média 9,8 salários mínimos mensais, mais 
que o dobro da remuneração média de 4,6 salários pagos pelas empresas que atuaram nas 
atividades de Correio e Transporte. O grupo de Serviços prestados às famílias apresentou a menor 
remuneração: 1,8 salários mínimos mensais em média por pessoa ocupada.  

Serviços de investigação, vigilância e segurança  

O segmento de serviços de investigação, vigilância e segurança gerou aproximadamente 14 mil 
novos postos de trabalho entre 2000 e 2001, em todo o Brasil, o que representou um crescimento 
de 4,2%. A pesquisa estimou 352 mil pessoas ocupadas na atividade, na qual 2580 empresas 
arrecadaram R$ 5,6 bilhões em receita operacional líquida, um aumento real de 1,6%. Essas 
empresas ocuparam em média 130 pessoas e tiveram, em média, receita de R$ 2,2 milhões, 
cada.  

No Sudeste concentra-se o maior número de empresas da atividade de investigação e segurança 
(1 546), em especial em São Paulo (885 empresas ou 32,8%) e no Rio de Janeiro (385 ou 
14,3%). Os estabelecimentos localizados em São Paulo tiveram pequena queda de 1,9% no 
número de pessoas ocupadas, caindo de 116 657 para 114 480. Os estabelecimentos do Rio de 
Janeiro, ao contrário, aumentaram em 3,8% o número de postos de trabalho, saindo de 50 328 
para 52 221. Ambos apresentaram crescimento de receita: em São Paulo o aumento foi de 3,4% 
da receita bruta de serviços, alcançando R$ 2,5 bilhões; e no Rio de Janeiro, 5,7%, passando de 
R$ 799 milhões, em 2000, para R$ 844 milhões, em 2001.  

Pesquisa mostra concentração regional  

A PAS 2001 constatou que a atuação das empresas do setor de serviços segue as áreas de 
concentração econômica e demográfica do País no Sudeste-Sul. A região Sudeste gerou 67,3% do 
total da receita bruta registrado na pesquisa e a região Sul, 14,5%.  

O estado de São Paulo sobressai em relação aos demais. As empresas que atuaram, em 2001, no 
estado foram responsáveis por 50,2% da receita bruta gerada no País no grupo dos Serviços 
prestados às empresas, 40,2% no de Serviços de Informação, 39,4% no de Correio e transportes, 
38,4% no de Serviços prestados às famílias, 37,2% no de Atividades imobiliárias e 50,8% no 
grupo de Outros serviços.  

No Rio de Janeiro, destacaram-se Serviços prestados às famílias , com participação de 18,0% de 
toda a receita gerada por este grupo no País; Serviços de informação e Correios e transporte, com 
participação de aproximadamente 17,0% em cada um. Minas Gerais foi a terceira unidade da 
federação em participação no setor de serviços em geral, exceto no grupo Outros serviços, no 
qual a participação do Rio Grande do Sul foi maior. Minas e Rio Grande do Sul apresentaram 
participações semelhantes em Correio e transportes: 8,2% e 8,0%, respectivamente.  
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