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Emprego e Renda – Caged: Novembro/2020 

 

Gráfico 1: Saldo de empregos formais, série com ajuste – Brasil e Minas Gerais – 
novembro de 2012 a 2020 – vínculos 

 

Fonte: ME. Caged. 

 

Gráfico 2: Saldo de empregos formais acumulados, série com ajuste – Brasil e 
Minas Gerais – janeiro a novembro de 2012 a 2020 – vínculos 

 
Fonte: ME. Caged.  

Segundo os dados do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (Caged)1, em 

novembro de 2020, houve a criação líquida 

de 414.556 vínculos formais de emprego no 

Brasil e de 32.894 em Minas Gerais. A 

variação de 0,8% do estoque de empregos 

no estado, em relação ao mês anterior, 

resultou de 155.251 admissões e 122.357 

desligamentos. No país, deveu-se à diferença 

entre 1.532.189 admissões e 1.117.633 

desligamentos. Comparando com os anos 

anteriores, esse foi o maior saldo para esse 

mês desde 2012 (Gráfico 1). 

No acumulado de janeiro a novembro de 

2020 (Gráfico 2), houve incremento líquido 

de 227.025 empregos no Brasil.  Em Minas 

Gerais, o total do saldo negativo ocorrido 

entre março e maio, decorrente da 

paralisação parcial da atividade econômica 

em virtude da pandemia da Covid-19, foi 

revertido nos meses subsequentes, 

alcançando o total de 4.762 novas vagas 

geradas. 

Comparando-se o estoque do emprego 

formal em Minas Gerais e no Brasil, verifica-

se que a recuperação do estado tem sido 

mais rápida.  

Em novembro de 2020, o estoque de 

empregos em Minas Gerias era de 4,1 

milhões, volume superior a todos os meses 

do ano, à exceção de fevereiro.  

 

 

1 O Ministério da Economia estabeleceu algumas mudanças na obrigatoriedade da comunicação dessas admissões e dispensas, que passou a ser realizada por meio do 
Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, o eSocial. Assim, o Novo Caged passou a ser mais abrangente, considerando, para 
os dados de admissões, as bases de dados do eSocial e Caged e, para os de desligamentos, além dos dois, o Empregador Web. O Empregador Web é um aplicativo exclusivo 
para os empregadores e tem como finalidade o envio do requerimento do Seguro Desemprego de modo mais célere e fácil. 
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Gráfico 3: Saldo de empregos formais, por sexo, série com ajuste – Minas Gerais – 
novembro e acumulado de janeiro a novembro de 2020 – vínculos 

Fonte: ME. Caged.  

 

A recuperação do emprego para os 

grupos mais vulneráveis tem sido 

notada, mas em um ritmo insuficiente 

para recompor o nível da ocupação 

formal das mulheres, dos 

trabalhadores mais velhos e dos 

menos escolarizados.  

 

Em Minas Gerais, em novembro, o 

saldo positivo do emprego formal foi 

maior para as mulheres (18.350) do 

que para os homens (14.544), 

embora, no acumulado do ano, elas 

continuem em desvantagem. Por faixa 

etária, destaque negativo para as 

pessoas acima de 50 anos, 

principalmente entre 50 e 64 anos de 

idade, que representaram o maior 

volume de desligamentos em 

novembro e no acumulado dos 11 

meses analisados.   

 

Diferentemente dos jovens entre 17 e 

29 anos, que apresentaram os 

maiores saldos e estoque de 

contratações em 2020, a recuperação 

dos vínculos formais pelos 

trabalhadores entre 30 e 49 anos de 

idade em novembro foi insuficiente 

para superar as perdas vivenciadas ao 

longo de 2020.  

 

Em relação à escolaridade, houve 

criação líquida de emprego em todos 

os níveis, com exceção dos 

trabalhadores com ensino 

fundamental incompleto. Eles, 

inclusive, acumularam o maior 

volume de demissões. 

 

Os Gráficos 3, 4 e 5 apresentam esses 

resultados detalhadamente. 

 

Gráfico 4: Saldo de empregos formais, por faixa etária, série com ajuste – Minas Gerais – 
novembro e acumulado de janeiro a novembro de 2020 – vínculos 

Fonte: ME. Caged.  

 

Gráfico 5: Saldo de empregos formais, por escolaridade, série com ajuste – Minas Gerais 
– novembro e acumulado de janeiro a novembro de 2020 – vínculos 

Fonte: ME. Caged. 
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Mapa 1: Saldo de empregos formais sem ajuste – unidades da Federação – novembro de 
2020 – vínculos 

 

Fonte: ME. Caged. 

 

Os mapas 1 e 2 mostram, 

respectivamente, o saldo de 

emprego formal no mês de 

novembro de 2020 e o acumulado 

do ano por unidade da Federação 

(UF). 

 

Em novembro de 2020, houve 

resultado positivo de vínculos 

formais em todas as UF. Os maiores 

saldos positivos ocorreram em: São 

Paulo (138.411), Santa Catarina 

(33.004), Minas Gerais (32.894) e 

Rio de Janeiro (32.673), o mesmo 

ranking dos meses anteriores, à 

exceção do Rio de Janeiro, que 

superou o Paraná e Minas Gerais 

que trocou de lugar com Santa 

Catarina.  

 

No acumulado do ano, os maiores 

saldos positivos foram encontrados 

em Santa Catarina (67.134), Paraná 

(61.586) e São Paulo (40.856). 

 

Desde julho, Minas Gerais figura-se 

em segundo lugar em termos de 

geração líquida de emprego, 

recuperando-se mês a mês da 

retração ocorrida entre março e 

maio. Até outubro, o estado 

localizava-se em posição mais 

inferior no ranking das UF. Com o 

resultado de novembro, Minas 

Gerais subiu da 11ª para a quinta 

posição. 

No acumulado de janeiro a 

novembro de 2020, os maiores 

resultados líquidos negativos por 

ordem crescente foram Rio de 

Janeiro (-133.754), Rio Grande do 

Sul (-19.532), Distrito Federal              

(-10.222) e Sergipe (-5.177). 

Além desses, Bahia e Pernambuco 

continuaram com saldos negativos. 

 

 

Mapa 2: Saldo de empregos formais acumulados, com ajuste – Unidades da Federação – 
janeiro a novembro de 2020 – vínculos 

 
Fonte: ME. Caged 
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Mapa 3: Saldo de empregos formais, sem ajuste – RGInt de Minas Gerais – novembro de 2020 – 
vínculos 

  
Fonte: ME. Caged 

 

 

 

Os mapas 3 e 4 mostram o 
saldo de empregos formais 
em novembro e no 
acumulado do ano segundo 
as Regiões Geográficas 
Intermediárias de Minas 
Gerais2 (RGInt). 

 

Em novembro de 2020, não 
houve saldo negativo em 
RGInt alguma. A RGInt de 
Belo Horizonte apresentou o 
maior saldo de empregos 
(12.331), seguida pela de 
Pouso Alegre (3.921) e 
Uberlândia (3.099). 

 

 

 

 

 

 

 

 

No acumulado do ano, 

somente as RGInt de Juiz de 

Fora e Ipatinga (-668) 

apresentaram saldos 

negativos (-4.952). Os 

maiores saldos positivos 

nesse mesmo período foram 

das RGInt de Belo Horizonte 

(13.762), Uberlândia (5.854) 

e Patos de Minas (4.588). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 4: Saldo de empregos formais acumulados com ajuste – RGInt de Minas Gerais – janeiro a 
novembro de 2020 – vínculos 

 
Fonte: ME. Caged. 

2 As 13 Regiões Geográficas Intermediárias vigentes desde 2017 são divisões territoriais criadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, resultantes da 
atualização de suas antigas mesorregiões. 
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Tabela 1: Saldo acumulado dos vinte piores e melhores geradores de saldo de empregos 
formais com ajuste – Minas Gerais – janeiro a novembro de 2020 – vínculos 

Piores  Saldo acum.  Melhores Saldo acum. 

Município  (Vínculos)  Município  (Vínculos) 

Belo Horizonte -11.479  Contagem 5.159 

Juiz de Fora -4.173  Extrema 3.860 

Ipatinga -3.964  Itabirito 3.338 

Poços de Caldas -2.518  Uberlândia 2.627 

Nova Serrana -2.221  Betim 2.496 

Comendador Gomes -908  Itabira 2.457 

Confins -873  Vespasiano 1.752 

Astolfo Dutra -864  Paracatu 1.509 

Serra do Salitre -864  Ouro Preto 1.499 

Janaúba -783  Mariana 1.294 

Governador Valadares -647  Araguari 1.182 

Ituiutaba -628  Indianópolis 1.171 

Viçosa -514  Montes Claros 1.128 

Barbacena -494  Santa Rita do Sapucaí 1.123 

Divinópolis -473  Congonhas 1.103 

Leopoldina -467  Serra dos Aimorés 991 

Mutum -463  Sete Lagoas 980 

São Lourenço -462  João Monlevade 910 

São João del Rei -445  Itaúna 907 

Itajubá -383  Iturama 904 

Fonte: ME. Caged. 
Nota: Os meses de jan/20 a set/20 referem-se a dados ajustados e out/20 ainda se encontra sem ajuste. 

 

Gráfico 6: Saldo de empregos formais, série com ajuste, por setor de atividade econômica 
– Minas Gerais – novembro e janeiro a novembro de 2020 – vínculos 

 

Fonte: ME. Caged. 

 

A Tabela 1 destaca os municípios 

mineiros que apresentaram os 

melhores e piores desempenhos em 

termos de saldo de emprego formal 

no acumulado de 2020. 

 

O maior saldo líquido negativo foi 

encontrado no município de Belo 

Horizonte. Outros municípios que 

sofreram maior impacto 

contracionista foram Juiz de Fora, 

Ipatinga, Poços de Caldas e Nova 

Serrana. Ressalta-se que todos eles 

tiveram saldos positivos a partir de 

agosto.  

 

No acumulado do ano, o destaque 

positivo ficou por conta de Contagem, 

Extrema, Itabirito, Uberlândia, Betim e 

os demais listados ao lado. 

 

O Gráfico 6 apresenta os saldos de 

emprego formal por setores de 

atividade econômica para novembro e 

no acumulado do ano em Minas 

Gerais. Embora a Agropecuária tenha 

registrado saldo positivo nos 11 meses 

de 2020, foi o único setor com saldo 

negativo em novembro, mantendo a 

sequência de queda pelo quarto mês 

consecutivo. Os demais setores 

apresentaram geração líquida de 

empregos em novembro, com 

destaque para Comércio e reparações 

(15.089) e Serviços (10.798). 

 

No acumulado do ano, conforme demonstrado pelo Gráfico 6, o resultado mais proeminente foi da Construção Civil, com 

geração líquida de 31.908 empregos formais. Comércio e Serviços ainda não conseguiram recuperar o nível de emprego 

anterior à retração econômica ocorrida no início do ano. No entanto, pelas características impostas à atividade econômica 

em virtude da pandemia, o reflexo da contração tem sido diferente em cada subsetor. 
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Gráfico 7: Saldo de empregos formais, série sem ajuste, por subsetores da atividade de 
serviços – Minas Gerais – novembro e janeiro a novembro de 2020 – vínculos 

 
Fonte: ME. Caged. 

 

Em Alojamento e alimentação, 

subsetor mais duramente afetado 

pela pandemia, houve saldo positivo 

pelo terceiro mês consecutivo depois 

de seis meses de contração. No ano, 

esse subsetor acumulou perda de 

28.314 vínculos formais de trabalho. 

Serviços e Transporte, armazenagem 

e correio também tiveram 

desempenhos positivos no mês. 

Geraram, respectivamente, 10.798 e 

2.015 postos formais de trabalho. 

Apesar disso, continuam com saldos 

negativos no acumulado de 2020. O 

destaque ficou para o subsetor de 

Informação, comunicação e 

atividades financeiras, com geração 

de 3.206 vínculos de emprego em 

novembro e 19.368 no acumulado do 

ano (Gráfico 7). 

 

Entre os subsetores industriais 

(Gráfico 8), vale destacar 

positivamente a Indústria geral, que 

apresentou saldo de 7.145 empregos 

em novembro de 2020, tendo 

respondido pela maioria da 

contratação líquida da indústria. No 

acumulado do ano, foram 15.634 

vínculos de trabalho gerados. 

 

Gráfico 8: Saldo de empregos formais, série sem ajuste, por subsetores da atividade 
industrial – Minas Gerais – novembro e janeiro a novembro de 2020 – vínculos 

 
Fonte: ME. Caged. 

 

Em suma, os dados do Caged revelam uma recuperação continuada do emprego formal em Minas Gerais e no Brasil, iniciada 
em junho e julho respectivamente. No estado, setores como Construção Civil e Indústria têm sido responsáveis por parcela 
importante de tal recuperação. Serviços e Comércio continuam com grande volume de contratações em virtude da 
reabertura de bares, restaurantes, hotéis, salões de beleza e academias, mas não o suficiente para reverter as perdas 
advindas do isolamento social. 

 

O aumento do emprego formal, no entanto, não tem sido capaz de absorver toda a força de trabalho atingida pela contração 
da atividade econômica. Ademais, a eminência de uma segunda onda da Covid-19 e o fim do programa de proteção ao 
emprego têm diminuído as expectativas quanto à recuperação do mercado de trabalho brasileiro em 2021. 
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