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Minas Gerais 

❑  Estado de Minas Gerais criou 36.505 postos de trabalho formais em 

setembro de 2020 -  acréscimo de 31% sobre agosto (27.866 vagas) . 

❑ Este é o quarto mês consecutivo em que Minas obtém saldo positivo na 

criação de empregos celetistas. 

❑ O saldo quantificado é oriundo da diferença entre o total de admissões 

(150.248) e de desligamentos (113.743). 

❑ Contudo, no ano, Minas ainda acumula perda 35.473 empregos. Isto é, 

os bons resultados observados em julho, agosto e setembro não foram 

capazes de reverter os prejuízos provocados pela pandemia do 

coronavírus.  
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Minas Gerais 
❑ Os segmentos de destaque foram a indústria e o setor de serviços, com a 

geração de 11.306 e 10.957 postos de trabalho respectivamente. 

❑ Minas deteve o segundo melhor resultado entre as unidades federativas 

do país, perdendo apenas para o Estado de São Paulo (saldo de 75.706 

empregos). 

❑ Todos o estados brasileiros apresentaram saldo positivo em setembro. 

❑ O ótimo desempenho na geração de novos empregos é justificado pelas 

medidas de flexibilização do isolamento social e pela continuidade do 

auxílio emergencial. 



Minas Gerais 



Mesorregião 

❑ Estado de Minas Gerais é divido em 12 mesorregiões. A 

segmentação territorial foi elaborada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), e ela considera aspectos físicos, 

econômicos-sociais, dentre outros. 

❑  No mês de setembro, a região Metropolitana de Belo Horizonte foi 

responsável por 48,2% dos empregos formais gerados em Minas, 

isto é, por 17.607 novas vagas – crescimento de 32,4% perante 

agosto. Ela foi seguida pelas regiões Sul/Sudoerste de Minas (5.281 

postos de trabalho) e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba (3.508 

postos de trabalhos).  
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Belo Horizonte 

❑ A cidade de Belo Horizonte, em setembro, gerou 6.347 vagas de 

trabalho celetista – 17,4% do saldo registrado no Estado de Minas 

Gerais. O resultado observado representa um avanço de 53,8% 

sobre agosto (4.126 vagas criadas).

❑ O saldo mensurado é procedente da diferença entre o total de 

admissões (32.540) e de desligamentos (26.196). 

❑ Diferentemente do desempenho estadual, este foi o terceiro mês 

consecutivo em que a capital apresentou saldo positivo na geração 

de novos postos de trabalho. 
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Belo Horizonte 

❑ O comportamento é explicado pela severidade do lockdown 

operacionalizado pela Prefeitura de Belo Horizonte para conter a 

disseminação do novo coronavírus, que permitiu apenas o 

funcionamento das atividade econômicas essenciais. O comércio, 

por exemplo, ficou fechado por mais de 100 dias. 

❑ Belo Horizonte foi a segunda cidade que mais gerou novos 

empregos no Brasil, ficando a apenas atrás de São Paulo, a maior 

cidade brasileira criou 17.049 posto de trabalho no mês de 

setembro. 
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