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Evolução Emprego 2020  

Minas Gerais  

16 de fevereiro 2020 



Minas Gerais 

Em 2020, o Estado de Minas Gerais criou 32.717 postos celetistas - resultado de 

1.598.742 admissões e 1.566.025 desligamentos. O saldo mensurado representa um 

recuo de 73,72% perante o ano anterior. 

Minas conseguiu recuperar as 155.231 vagas perdidas durante a primeira onda da 

pandemia.  

No Brasil e em Minas Gerais, o crescimento do produto interno bruto (PIB) de 2021, a 

queda do desemprego e a geração de novos postos formais de trabalho dependem da 

vacinação em massa da população brasileira. Isto é, sem a vacinação não ocorrerá a 

recuperação econômica.  

2 



Minas Gerais 

3 



Minas Gerais 

4 



Minas Gerais 
Entre as unidades federativas do país, Minas Gerais obteve o quarto melhor 

desempenho, fincado atrás dos estados de Santa Catarina, com o saldo de 53.050 

vagas, Paraná (52.670 vagas) e Pará (32.789 vagas).  

Minas foi responsável por 22,93% das vagas celetistas geradas no Brasil , em 2020.  
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 Setores 
 

Apenas duas atividades econômicas perderam vagas durante o ano - serviços e 

comércio com o fechamento de 5.284 e 2.703 postos de trabalho respectivamente. Os 

dois setores foram atingidos abruptamente pela eclosão da pandemia do coronavírus, 

especialmente,  pelas medidas governamentais de isolamento social.   

A construção civil (25.248 vagas) e a indústria (12.763) se destacaram na geração de 

novos empregos.  
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Minas Gerais 



Mesorregiões de Minas 

O Estado de Minas Gerais é segmentado em 12 mesorregiões. A divisão territorial foi 

elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e ela considera 

aspectos físicos, econômicos-sociais, dentre outros.  
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Mesorregiões de Minas 

A região Metropolitana de Belo Horizonte foi responsável por 60,82% dos empregos 

formais gerados em Minas, ou seja, por 19.900 postos de trabalho. O resultado é 

oriundo da diferença entre 705.202  admissões e 685.302 desligamentos.  

Apenas quarto mesorregiões aprestaram perdas de emprego: Zona da Mata (-6.023 

vagas), Vale do Rio Doce (-2.035 vagas), Campo das Vertentes (-769 vagas) e Oeste de 

Minas (-174 vagas).  
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Munícipios Mineiros  
 Ranque Nacional 

 

No âmbito nacional, os munícipios mineiros melhores ranqueados foram Contagem (12ª 

posição), Extrema (16ª posição ) e Itabirito (18ª posição). Os referidos munícipios 

geraram, respectivamente, 5.148, 3.647 e 3.557 nova vagas 

Já Belo Horizonte ficou nas últimas posições do ranque nacional (5.627ª posição).  
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Munícipios Mineiros  
 Ranque Estadual 

 

Os munícipios de Contagem, Extrema e Itabirito ocupam as três primeira posições do 

ranque estadual de geração de novos empregos celetistas, sendo seguidos por Betim, 

com a criação de 3.134 vagas, Uberlândia (3.053 vagas) e Itabira (2.631 vagas).  

Belo Horizonte ficou com a última do ranque, a capital registrou a perda de 10.277 

postos de trabalho.  
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Munícipios Mineiros  

Belo Horizonte 

Belo Horizonte perdeu 10.277 empregos formais no ano de 2020. O saldo quantificado é 

procedente da diferença entre as admissões (349.086) e os desligamentos (359.363). 

No segundo semestre, a capital não conseguiu recuperar os postos de trabalhos 

encerrados durante a primeira onda do COVID-19 (44.145 vagas).  

O resultado é justificado por meio da crise global de saúde, e pelas severas medidas de 

isolamento social adotadas pela gestão municipal com o intuito de mitigar a 

disseminação do coronavírus.   

A não circulação de pessoas prejudicou de forma abrupta o desempenho do comércio e 

da prestação de serviços na capital.   
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Munícipios Mineiros 

Vale a pena lembrar que Belo Horizonte não fez a adesão ao programa Minas 

Consciente - programa “projetado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento 

Econômico (Sede) e Secretaria de Estado de Saúde (SES), que é destinado à 

possibilidade de flexibilização das medidas de isolamento social de forma 

responsável em cada município, permitindo a retomada parcial da economia e 

observando o impacto no sistema de saúde” (GOVERNO DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS, 2021). 

 

 

Programa Minas Consciente: www.mg.gov.br/minasconsciente 
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Munícipios Mineiros  
Belo Horizonte: desempenho por atividade econômica  

Apenas a Construção Civil obteve saldo positivo na geração de novos empregos. O setor 

criou 9.588 vagas no ano de 2020. 

Serviços (-11.675 vagas), comércio (-5.347 vagas),  indústria (-2.772 vagas) e 

agropecuária (-71 vagas) apresentaram desempenho negativo, isto é, a perda de postos 

formais de trabalho.  
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Departamento Econômico ACMinas 

Economista: Leonardo Faria Lima  
CORECON-MG 8492 

Contato: (31) 3048-9566 – Ramal 9544; 
economico@acminas.com.br;  

 

 

www.acminas.com.br  
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