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O município de São João del-Rei finalizou o

segundo trimestre de 2021 com saldo

superavitário de 127 vagas.

O melhor saldo de contratações foi para o setor de

construção, com superávit de 77 novas vagas.

O estoque de empregos formais totaliza 18.279

postos, sendo o melhor saldo desde janeiro de

2020.

O setor que mais admitiu empregados na cidade

de São João del-Rei foi o de serviços.



ANÁLISE 

DE DADOS

PANORAMA

❑ No decorrer do segundo trimestre de 2021 foram

registradas 1.447 admissões e 1.320 desligamentos no

município. Portanto, o saldo resultante foi superavitário,

com a geração de 127 novos empregos formais.

❑ O segundo trimestre de 2021 revelou uma melhora na

expansão de postos de trabalho, em relação ao mesmo

período de 2020, em que o saldo foi negativo e houve a

redução de 845 vagas.
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Número de admissões e desligamentos do mercado de 
trabalho do município de São João del-Rei, segundo 

trimestre de 2020 e de 2021

Adimissões Desligamentos Saldo

Fonte: NEPE/UFSJ, a partir dos dados do CAGED



ANÁLISE 

DE DADOS

SETORES

Fonte: NEPE/UFSJ, a partir dos dados do CAGED. 

* O setor agropecuário compreende as atividades relacionadas a agropecuária, extração vegetal, caça e 

pesca.

❑ No segundo trimestre de 2021, os setores da indústria e

agropecuária tiverem saldos negativos.

❑ O setor de serviços foi o que mais contratou - 536 novas

vagas. No entanto, o setor com maior saldo superavitário,

com a criação de 77 novas vagas, foi o de construção.

❑ O setor de comércio criou 517 novas vagas, mas, dada a

alta rotatividade do setor, houve 508 desligamentos,

totalizando, por conseguinte, a criação de apenas 9 novas

vagas.

Admissões Desligamentos Saldo Estoque

Agropecúaria* 5 7 -2 465

Comércio 517 508 9 6040

Construção 219 142 77 1323

Indústria 170 182 -12 2576

Serviços 536 481 55 7875

Total 1447 1320 127 18279

Fluxo de admissões, desligamentos e saldo do emprego formal no município de São 

João del-Rei, por setor de atividade, no segundo trimestre de 2021



ANÁLISE 

DE DADOS

COMPARAÇÕES

❑ Assim como no primeiro trimestre de 2021, houve

superávit no mercado de trabalho, com saldo de

18.279 empregos formais.

❑ Este é o maior patamar de empregos formais

observados desde janeiro de 2020.

Fonte: NEPE/UFSJ, a partir dos dados do CAGED. 
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Número de empregos formais no município de  São 
João del-Rei, janeiro de 2020 a junho de 2021



Mercado de Trabalho de São João del-Rei

Notas metodológicas

O boletim do mercado de trabalho de São João del-Rei – Minas Gerais é uma

publicação trimestral elaborada pelo Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em

Economia (NEPE) vinculado ao Departamento de Economia da Universidade

Federal de São João del-Rei (UFSJ), cujo objetivo é divulgar informações

conjunturais e estruturais do mercado de trabalho formal do município de São

João del-Rei e, de forma comparativa, das demais regiões geográficas. A

pesquisa do NEPE possui como principal fonte de dados o Cadastro Geral de

Empregados e Desempregados (CAGED) e, de maneira complementar, dados e

análises do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Informações

adicionais sobre a metodologia de cálculo e acompanhamento do mercado de

trabalho podem ser obtidas mediante solicitação: nepe@ufsj.edu.br.
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