
A comparação entre os saldos líquidos declarados sem e com ajuste, relativos ao ano de 2020, evidencia o encolhimento do
mercado de trabalho formal brasileiro em 211,8% e do mineiro em 103,5%;
Os dados ajustados do Novo CAGED passaram a apresentar aderência aos resultados da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Contínua (PNAD Contínua);
 As subnotificações de 2020 ocorreram mais nos desligamentos do que nas contratações.

Resumo dos resultados 

Novo CAGED
De acordo com os dados ajustados do Novo CAGED, em 2020, no Brasil, foram criados 15.619.434 empregos formais e
destruídos 15.810.936 vínculos, resultando em um saldo acumulado líquido negativo de 191.502, contra o saldo líquido
positivo de 171.266 registrado pelos dados sem ajuste: diferença de -211,8%. Em Minas Gerais, a discrepância entre os
saldos líquidos acumulados foi de -103,5% (saldo líquido sem ajuste de 36.655 contra saldo líquido com ajuste de -1.311).
Dito de outra forma, os ajustes realizados pelo Ministério do Trabalho nos dados do Novo CAGED revelaram que os
mercados de trabalho formais, do Brasil e de Minas Gerais, sofreram forte retração no ano de 2020, situação condizente
com o Produto Interno Bruto de ambas as regiões e que registrou queda na comparação de 2020 com o período
imediatamente anterior.

Os gráficos 1 e 2 trazem a evolução das admissões e dos desligamentos, respectivamente, dos vínculos formais do mercado
de trabalho brasileiro e mineiro e as comparações dos registros sem e com ajuste, para o período de janeiro de 2020 a outubro
de 2021. Como era de se esperar, as curvas apresentam o mesmo padrão ao longo do tempo, embora em níveis diferentes,
sobretudo a dos desligamentos, revelando uma maior subnotificação das declarações dos demitidos em relação aos
contratados. No Brasil, a subnotificação dos admitidos foi de 7,2% e dos desligados de 9,8%, enquanto em Minas
Gerais foram de 5,4% e 8,0%, nessa ordem.
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O Informativo que ora se apresenta é uma produção conjunta da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por
meio da Subsecretaria de Trabalho e Emprego, e da Fundação João Pinheiro (FJP), por meio da Coordenação de Estudos
Populacionais da Diretoria de Estatística e Informações. Nesta edição especial é feita a atualização dos dados do mercado de
trabalho formal de Minas Gerais, a partir de 2020, com base nos dados do Novo CAGED ajustados pela nova metodologia [1].

Ressalta-se que os informativos Emprego e Renda: Novo CAGED, publicados mensalmente pela FJP e Sedese, trazem
informações parciais do mercado de trabalho formal mineiro, em virtude dos ajustes relativos às exclusões e declarações fora
do prazo [2]. Antes da mudança metodológica, esperava-se que os ajustes decorrentes das declarações enviadas fora do prazo  
regulamentar praticamente não interferissem no resultado final. No entanto, os ajustes relativos ao ano de 2020 impactaram
de forma demasiada os dados do Novo CAGED e, por conseguinte, exigiram revisão da análise da conjuntura do mercado
laboral formal de Minas Gerais que, ao invés de ter se expandido em 2020, com a criação líquida de 36.655 postos de trabalho
sob o regime da CLT, retraiu-se em 1.311 vínculos, conforme dados disponibilizados até outubro de 2021.

Os dados de 2020, apresentados nesta análise, podem sofrer pequenos ajustes devido às exclusões nas movimentações (sem
prazo para ocorrer) e à incorporação de dados fora do prazo. Neste último caso, são movimentações que aconteceram em
novembro e dezembro de 2020 (competência) e que serão registradas em novembro e dezembro de 2021. Os dados de 2021
estão sujeitos a esses mesmos ajustes.
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Emprego e Renda – Novo Caged

Este documento é fruto da parceria técnica entre Sedese e FJP

[1]   Os dados do Novo Caged divulgados em 30 de novembro de 2021 alteraram toda a série histórica da base de dados desde janeiro de 2020. A nova metodologia adotada pelo
Ministério do Trabalho traz informações das declarações fora do prazo das empresas do grupo 3 do eSocial a partir de maio de 2021; das exclusões de movimentações (admissões e
demissões) informadas equivocadamente; e adequações da consolidação dos dados do eSocial com as declarações feitas no sistema do CAGED. Para mais detalhes, consultar:
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/noticias-e-conteudo/trabalho/2021/novembro/nota-a-imprensa e
http://pdet.mte.gov.br/images/Novo_CAGED/Out2021/Nota_T%C3%A9cnica_Novo_Caged_11-2021.pdf 
[2] Todos os meses as empresas enviam as declarações de admissões e desligamentos de seus empregados do mês de referência (declarações consideradas dentro do prazo). Da
mesma forma, todos os meses as empresas também informam suas admissões e desligamentos de competências anteriores (declarações consideradas fora do prazo), que podem ser
atualizadas até 12 meses após a data de realização da movimentação (admissão ou demissão).

http://fjp.mg.gov.br/mercado-de-trabalho/
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/noticias-e-conteudo/trabalho/2021/novembro/nota-a-imprensa
http://pdet.mte.gov.br/images/Novo_CAGED/Out2021/Nota_T%C3%A9cnica_Novo_Caged_11-2021.pdf


Gráfico 2: Desligados de empregos formais – Brasil e Minas Gerias – jan. 2020 a out. 2021 – (vínculos)

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - PNAD Contínua. Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP), Diretoria de Estatística e Informações (Direi); Secretaria Estado de
Desenvolvimento Social (Sedese), Subsecretaria de Trabalho e Emprego (Subte).
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Gráfico 3: Saldo de empregos formais – Brasil e Minas Gerias – jan. 2020 a out. 2021 – (vínculos)

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - PNAD Contínua. Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP), Diretoria de Estatística e Informações (Direi); Secretaria Estado de
Desenvolvimento Social (Sedese), Subsecretaria de Trabalho e Emprego (Subte).
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Já em 2021, a diferença entre as categorias (sem ajuste e com ajuste) foi muito menor tanto no Brasil quanto no estado, e os
saldos líquidos foram positivos. Os diferenciais entre admitidos e desligados foram de 4,3% e 6,3% a favor dos registros com
ajuste, respectivamente, para o Brasil, e de 3,6% e de 5,6% para Minas Gerais. As disparidades entre os saldos líquidos sem
ajuste e com ajuste foram as mesmas para o estado e país: -5,3%. 

Em Minas Gerais, nos meses de março e dezembro de 2020 e de janeiro de 2021 ocorreram mais subnotificações de
demissões. No Brasil, nos dois anos considerados, os mais elevados subregistros se deram em janeiro e fevereiro.

Gráfico 1: Admitidos de empregos formais – Brasil e Minas Gerias – jan. 2020 a out. 2021 – (vínculos)

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - PNAD Contínua. Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP), Diretoria de Estatística e Informações (Direi); Secretaria Estado de
Desenvolvimento Social (Sedese), Subsecretaria de Trabalho e Emprego (Subte).

Ressalta-se que os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) sinalizaram um encolhimento do mercado de trabalho formal em Minas Gerais no ano de 2020.
Os informativos Emprego e Renda – PNAD Contínua 3º Trimestre/2020 e Emprego e Renda - Pnad Contínua 4º
Trimestre/2020, publicados em 2 de dezembro de 2020 e 12 de março de 2021, respectivamente, evidenciaram a queda do
contingente de trabalhadores dos setores privado e público com carteira assinada tanto em relação ao trimestre anterior da
publicação dos dados quanto ao mesmo trimestre do ano pretérito, e dos trabalhadores domésticos no primeiro intervalo
supracitado. 

http://fjp.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/05.01_Inf_CEP_MTrab_13_2020.pdf
http://fjp.mg.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/12.03_Inf_CEP_PNAD_032021.pdf
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - PNAD Contínua. Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP), Diretoria de Estatística e Informações (Direi); Secretaria
Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), Subsecretaria de Trabalho e Emprego (Subte).

Gráfico 4: Saldo de empregos formais na Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura – Minas
Gerais – jan. 2020 a out. 2021 – (vínculos)
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Análise Setorial
Todos os setores apresentaram discrepâncias entre os valores dos saldos registrados sem e com ajuste ao longo do período
analisado, sobretudo em 2020, mas todos mantiveram a tendência apresentada antes dos ajustes.

Em termos relativos, Construção foi o setor que sofreu menor impacto das correções dos dados, com diferença de -10,7% entre
as declarações sem e com ajuste, ou seja, apesar da crise sanitária, o setor cresceu, mas um pouco menos do que o registrado
anteriormente. A Indústria geral também se expandiu, em 2020, porém, ao invés de ter gerado um saldo líquido acumulado de
13.225 postos de trabalho, foi responsável por somente 7.509 vínculos líquidos. Já a Agricultura, pecuária, produção florestal,
pesca e aquicultura registrou saldo líquido de 1.306 vínculos contra 2.700 declarados previamente.

Já nos setores de Serviços e Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, recordistas de subenumeração
das informações, as diferenças entre as declarações sem e com ajuste foram de 503,0% e 290,1%, respectivamente,
resultando em encolhimento muito maior do que o apresentado pelos dados sem ajuste. Esse resultado vai ao encontro
daquele evidenciado pela PNAD Contínua, relativo ao primeiro e segundo trimestres de 2020, que mostra grande retração dos
Serviços puxada, principalmente, pelo subsetor de Alojamento e alimentação.

Como mencionado, as diferenças entre os dados de 2021 sem e com ajuste apresentaram poucas disparidades. Com exceção
da Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, cujos ajustes revelaram expansão maior do que a registrada
anteriormente, os demais setores cresceram em proporção menor, com a maior diferença nos Serviços (-9,2%) e a menor na
Indústria geral (-1,8%).

Os gráficos 4 a 9 mostram os saldos de emprego sem e com ajuste para os cinco grandes setores econômicos no período de
janeiro de 2020 a outubro de 2021.

Gráfico 5: Saldo de empregos formais na Indústria geral – Minas Gerais – jan. 2020 a out. 2021 – (vínculos)

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - PNAD Contínua. Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP), Diretoria de Estatística e Informações (Direi);
Secretaria Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), Subsecretaria de Trabalho e Emprego (Subte).



I n f o r m a t i v o  F J P  e  S e d e s e  |  E s t u d o s  P o p u l a c i o n a i s

4

Fonte: Ministério da Economia - Novo Caged. Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP), Diretoria de Estatística e Informações (Direi); Secretaria Estado de
Desenvolvimento Social (Sedese), Subsecretaria de Trabalho e Emprego (Subte).

Gráfico 7: Saldo de empregos formais no Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas – Minas
Gerais – jan. 2020 a out. 2021 – (vínculos)

Fonte: Ministério da Economia - Novo Caged. Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP), Diretoria de Estatística e Informações (Direi); Secretaria Estado de
Desenvolvimento Social (Sedese), Subsecretaria de Trabalho e Emprego (Subte).

Gráfico 8: Saldo de empregos formais nos Serviços – Minas Gerais – jan. 2020 a out. 2021 – (vínculos)

Gráfico 6: Saldo de empregos formais na Construção – Minas Gerais – jan. 2020 a out. 2021 – (vínculos)

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - PNAD Contínua. Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP), Diretoria de Estatística e Informações (Direi); Secretaria
Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), Subsecretaria de Trabalho e Emprego (Subte).

Considerações Finais
Os dados do Novo CAGED publicados em 31 de novembro de 2021 confirmaram as críticas dos especialistas em relação às
subnotificações do mercado formal de trabalho brasileiro e mineiro, medido pela nova metodologia do Caged, e corroboraram
as informações da PNAD Contínua quanto ao encolhimento do mercado de trabalho formal, principalmente em virtude do
aumento das demissões. 
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EXPEDIENTE

Em 2020, em Minas Gerais, os setores Serviços e Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas sofreram
maior retração do que a registrada primeiramente e os setores da Construção e Agricultura, pecuária, produção florestal,
pesca e aquicultura se expandiram, mas muito menos do que o demonstrado pelos dados antes das correções das
subnotificações. 

Em 2021, os dados ajustados revelam, até então, leve recuperação do mercado de trabalho formal, no Brasil e em Minas
Gerais, e diferenças marginais entre as informações sem e com ajuste, mantendo-se a mesma tendência ao longo dos
meses. Tais resultados indicam uma aderência do Novo CAGED às estatísticas da PNAD Contínua, que vem registrando, em
2021, leve recuperação do mercado de trabalho como um todo, mas muito mais pelo lado da informalidade do que da
formalidade. 

Por fim, fica uma reflexão: embora sejam pesquisas muito diferentes em termos de objetivos, natureza e características,
espera-se que os dados do mercado de trabalho da PNAD Contínua e do Novo CAGED caminhem em uma mesma direção.
O mercado de trabalho formal corresponde a parte do mercado de trabalho e, apesar de ser contemplado de forma diferente
nas duas pesquisas, constitui-se em um único objeto de análise. Divergências de trajetórias devem ser investigadas e
compreendidas para que se possa fazer uso correto das informações e subsidiar de maneira assertiva as tomadas de
decisões.

mailto:amanda.carvalho@social.mg.gov.br

