
O Estado de Goiás registrou o melhor saldo da região Centro-Oeste no quesito geração de em-
pregos no setor de Turismo em abril de 2022, ao todo foram 885 novas vagas em abril de 2022, este 
dado é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do ministério da economia. 
Em todas as unidades da federação esse saldo é de 18 mil no mesmo período.  Em nível nacional o 
segmento de alimentação e de alojamento são os mais expressivos.

Fonte:  Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), abril de 2022
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Em Goiás o segmento turís� co que mais gerou empregos em abril de 2022 foi o de alimentação 
(581) seguido pelo seguimento de alojamento (123). O maior saldo posi� vo de empregos no setor de 
turismo foi registrado no município de Goiânia (472). Também apresentaram um bom desempenho 
os municípios Caldas Novas (138) e Rio Quente (65), ambos da Região Turís� ca das Aguas Quentes.

Na economia goiana como um todo em abril de 2022 houve a criação de 13.166 novas vagas de 
empregos. O melhor desempenho foi registrado no setor de Serviços (5.973), seguido pela Industria 
(2.503) e agropecuária (2.064). No Brasil no mesmo período na economia como um todo � vemos um 
saldo de 196.966 empregos, onde a� vidades atreladas ao Setor de Serviços e comercio apresenta-
ram os melhores saldos no período analisado, sendo, serviços (117.007) e comércio (29.261). 

DADOS DO CAGED EM GOIÁS – ABRIL DE 2022

Saldo das Atividades Características do Turismo por Estado 
da Região Centro Oeste.

Saldo por Grande Grupamento de Atividade econômica
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