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Análise do mercado de trabalho de Belo Horizonte com base nos dados do
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).

CENÁRIO DE BELO HORIZONTE
Estoque de empregos atinge quase 930 mil ocupações na capital mineira e
retorna ao mesmo patamar que antecedeu a pandemia.

Os dados do CAGED, referente ao mês de maio de 2021, divulgados no
último dia 28 de junho, sugerem o retorno do número de empregos ao mesmo
patamar do período de pré-pandemia.
De acordo com os números, o mês de maio foi marcado por 37.225
admissões contra 30.408 desligamentos, o que correspondeu a um saldo líquido
de empregos formais de 6.817.
O número aponta uma melhora significativa frente ao mês imediatamente
anterior (122%) e quase o mesmo montante do mês de fevereiro (6.897) que
registrou maior saldo líquido. Sendo assim, entende-se que com o avanço da
vacinação, a estabilização dos casos e a abertura do comércio e serviços vêm
possibilitando a retomada da atividade, o que, consequentemente, tem
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refletido positivamente no mercado de trabalho formal. É evidente que o
estoque de empregos formais não se encontra no patamar desejado (composto
pelo estoque de empregos ativos mais o saldo do mês corrente), mas, no mês
de maio, observou-se a retomada a um patamar levemente superior ao que se
encontrava no mês de fevereiro de 2020, ou seja, com um estoque de empregos
de mais de 924 mil.
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Fonte: Elaborado pelo setor de economia, pesquisa e mercado da CDL/BH com dados do CAGED

Ao verificar os números de admissões, pode-se destacar que as contratações
ficaram acima dos 32 mil empregos nos cinco primeiros meses do ano, com uma
média de pouco mais de 36 mil admissões frente a uma média de pouco mais de
26 mil contratações no mesmo período do ano anterior (período que tivemos
maior impacto nas admissões em função da pandemia). O número de
contratações é 14% superior ao mês imediatamente anterior (32.673 – abr.21).
Em relação ao mesmo período do ano de 2020, temos um avanço de 126%
(16.461- mai.20), e para o acumulado do ano tem-se uma melhora de 35%.
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Fonte: Elaborado pelo setor de economia, pesquisa e mercado da CDL/BH com dados do CAGED

Em relação aos desligamentos, o perfil é um pouco diferente. Na média de
janeiro a maio do ano corrente, os números de desligamentos é 8% inferior ao
mesmo período no ano de 2020. Já ao analisar os últimos 12 meses, temos que
os números de desligamentos reduziram em torno de 13% em relação aos 12
meses imediatamente anteriores.
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Ao observar o saldo de empregos líquidos (admissões - desligamentos) nota-se
que o mesmo segue uma tendência de ascendência, resultado de um maior
montante de admissões frente aos desligamentos nos últimos quatro meses. O
saldo para o mês de maio foi 122% superior ao mês de abril do ano corrente, já
na comparação anual para o mês de maio, o saldo líquido foi 165% superior. Ao
analisar o acumulado do ano (janeiro a maio) temos um avanço de 154%.
Saldo de Empregos Formais por Setor em Belo Horizonte
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6.817
4.700

1.004

991
80

42
Agropecuária

Comércio

Construção

Indústria

Serviços

Total

Fonte: Elaborado pelo setor de economia, pesquisa e mercado da CDL/BH com dados do CAGED

Ao analisar o saldo de empregos formais na abertura por setor, pode-se
destacar que todos os cinco setores tiveram um incremento de empregos. O
destaque ficou com o setor de serviços que teve um saldo líquido (admissão –
desligamento) de 4.700 e foi responsável por 69% da composição do saldo.
Ao verificar o estoque de empregos estratificados por setor frente ao mês de
fevereiro de 2020 (mês que antecedeu o início da pandemia) tem-se uma
destruição em quase todos os setores, com exceção do setor de construção,
que, devido ao aumento da demanda, obteve um incremento de 17%. Os
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setores de construção e agropecuária registram uma desaceleração de 3%,
enquanto o comércio e serviços apresentaram, respectivamente, 2% e 1%.
Saldo por abertura em Gênero
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Composição da abertura

Fonte: Elaborado pelo setor de economia, pesquisa e mercado da CDL/BH com dados do CAGED

O saldo de empregos formais para o mês de maio registrou uma adição de
empregos um pouco mais intensa para os homens (53,7%) com 3.659 empregos
formais, enquanto as mulheres tiveram adição de 3.158 (46,3%). Ao observar os
saldos frente ao mês imediatamente anterior, tem-se um incremento de 72,2%
para as mulheres e de 234% para os homens.
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Saldo por abertura em Grau de Instrução
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Fonte: Elaborado pelo setor de economia, pesquisa e mercado da CDL/BH com dados do CAGED

Na abertura por grau de instrução, o saldo de empregos apresentou avanço em
6 dos 7 níveis existentes. O nível de instrução Fundamental Completo
apresentou uma destruição de 36 empregos formais. Na contramão, todos os
demais níveis apresentaram avanço, com destaque para o grau de instrução
Médio Completo que registrou criação de 4.337 novos empregos formais, e
dessa forma foi responsável por 63,6% da composição de empregos na abertura
por grau de instrução e uma melhora de 259% em relação ao saldo de empregos
do mês de abril de 2021.
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Saldo por abertura em Faixa Etária
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Fonte: Elaborado pelo setor de economia, pesquisa e mercado da CDL/BH com dados do CAGED

Ao estratificar os dados por faixa etária, houve criação de empregos em todas as
faixas inferiores a 65 anos. O destaque do mês de maio foi para os jovens
adultos de 18 a 24 anos, na qual tiveram uma criação de 2.480 admissões
líquidas, seguido da faixa de 30 a 39 anos que somou 1.687 empregos formais.
Já na contramão, a faixa com 65 anos ou mais sofreu destruição de 118
empregos formais. Ao analisar a composição, a faixa de 18 a 24 anos respondeu
pela maior parcela do saldo com 36,4%, já ao analisar o saldo frente ao mês
imediatamente anterior, os adultos entre 40 e 49 anos tiveram um maior
incremento no saldo, com 256%.
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Histórico do Mercado de Trabalho Formal em Belo Horizonte
Admissão
Desligamento
Saldo
Estoque

2019
jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19
jul/19
32.188 38.803 32.511 36.940 34.780 36.675 39.675
33.178 30.763 33.416 34.312 36.508 35.846 35.846
-990
8.040
-905
2.628
-1.728
829
3.829
915.187 923.227 922.322 924.950 923.222 924.051 927.880

ago/19 set/19 out/19
37.273 37.577 39.479
33.246 35.193 34.410
4.027
2.384
5.069
931.907 934.291 939.360

nov/19
35.412
32.820
2.592
941.952

dez/19
27.497
33.857
-6.360
935.592

Admissão
Desligamento
Saldo
Estoque

jan/20 fev/20 mar/20
33.429 36.997 33.619
34.602 33.209 42.015
-1.173
3.788
-8.396
921.165 924.953 916.557

2020
mai/20 jun/20
jul/20
16.461 22.285 27.711
26.969 25.106 25.811
-10.508 -2.821
1.900
882.779 879.958 881.858

ago/20 set/20 out/20
29.742 34.042 37.971
26.140 28.213 28.812
3.602
5.829
9.159
885.460 891.289 900.448

nov/20
37.059
29.053
8.006
908.454

dez/20
31.567
31.380
187
908.641

ago/21

nov/21

dez/21

Admissão
Desligamento
Saldo
Estoque

jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21
32.627 38.265 39.337 32.673 37.225
34.729 31.278 32.794 29.604 30.408
-2.102
6.987
6.543
3.069
6.817
906.539 913.526 920.069 923.138 929.955

abr/20
13.349
36.619
-23.270
893.287

2021
jun/21
jul/21

set/21

out/21

Fonte: Elaborado pelo setor de economia, pesquisa e mercado da CDL/BH com dados do CAGED
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