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Apresentação  

Recentemente, foi proposta a nova Divisão Regional Brasileira (IBGE, 2017) 

para a realização de estudos em nível de maior desagregação, com detalhamento das 

regiões que compõem as Unidades da Federação, propondo-se adotar o conceito de 

Regiões Geográficas Intermediárias (RGI) e de Regiões Geográficas Imediatas 

(RGIm). Esta regionalização busca incorporar as transformações ocorridas no País ao 

longo das últimas três décadas. Com vistas a esta nova Divisão Regional, o CEPES 

disponibiliza a Série Aspectos Econômicos, Sociais e Demográficos da Região 

Geográfica Intermediária de Uberlândia, composta em cinco volumes, priorizando, 

informações sobre uma Região Geográfica Intermediária que se destaca por seu 

expressivo dinamismo entre as 13 RGI componentes do Estado de Minas Gerais. 

Com base na nova Divisão Regional, o Volume 1, intitulado Dinâmica 

demográfica e a recente Divisão Regional no Brasil: as Regiões Geográficas 

Intermediárias de Uberlândia, Patos de Minas e Uberaba, localizadas no Estado 

de Minas Gerais, apresenta-se a dinâmica demográfica destes espaços regionais, 

tendo em conta as variações absoluta e relativa observadas para o tamanho da 

população residente, nas últimas décadas. Destaca-se, também, o ritmo de crescimento 

populacional medido pela taxa de crescimento geométrica anual, para os municípios 

brasileiros, agrupados com base em Regiões Geográficas Intermediárias (RGI) e em 

Regiões Geográficas Imediatas (RGIm). Apresentam-se, deste modo, informações 

sistematizadas para as principais RGI e RGIm brasileiras, destacando-se as RGI para o 

Estado de Minas Gerais e complementando-se, para estas últimas, considerações sobre 

o Grau de Urbanização (GU), as perspectivas de crescimento e o tempo de dobra no 

tamanho populacional (Doubling Time). Ao final, priorizam-se dados demográficos 

sobre as populações residentes nas RGI de Uberlândia, Patos de Minas e Uberaba, 

incluindo a distribuição populacional entre o polo e os demais municípios destas RGI. 

O Volume 2 do estudo propõe uma análise da situação do emprego formal na 

Região Intermediária de Uberlândia, tanto em seu conjunto quanto no âmbito de 

cada um de seus municípios integrantes, com enfoque para o recente crise econômico-
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política (período 2014-2017). Os dados são provenientes, majoritariamente, das bases 

de informações empregatícias do extinto Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O 

trabalho foi dividido em cinco sessões, sendo que a primeira relaciona-se à 

importância do tema do emprego no estudo do desenvolvimento econômico, a segunda 

traça um panorama mais geral da situação do mercado de trabalho formal na região 

analisada, a terceira dimensiona o estudo para o contexto setorial, a quarta investiga os 

desdobramentos no âmbito das remunerações e a quinta se refere às considerações 

finais. 

De um modo geral, nota-se que a crise teve repercussões profundas para o 

mercado de trabalho da região, em consonância com o quadro mais geral do país e 

também do estado de Minas Gerais. Os anos que retratam uma queda mais acentuada 

do emprego se referem a 2015 e 2016, ao passo que o ano de 2017 marca uma espécie 

de recuperação do crescimento do estoque empregatício, a qual ainda é bastante 

incipiente para sugerir-se estável ao longo dos próximos anos. Os setores mais 

afetados foram o da Agropecuária, Comércio e Construção Civil, ressaltando-se que, 

para o conjunto da região, essas atividades ainda não lograram participar da referida 

retomada do emprego. Adicionalmente, chama-se atenção para a redução significativa 

da massa salarial nos anos 2015 e 2016, e para o fato de que mesmo em 2017, que 

apresenta leve crescimento em relação ao ano precedente, a massa de salários ainda se 

mostra inferior ao observado no ano inicial (2014). 

O Volume 3, que trata da Dinâmica e Caracterização do Comércio 

Internacional da Região Intermediária de Uberlândia, apresenta uma descrição e 

análise do desempenho das exportações da Região para o período recente (2011-2017), 

quando se constata o início da estagnação no comércio externo brasileiro, e com vista 

a entender: se houve uma retomada do crescimento, via exportação, da Região 

Intermediária de Uberlândia; qual a “qualidade” dessa retomada (das exportações), e 

quais os possíveis fatores que proporcionaram a recuperação. O estudo é feito para a 

Região como um todo, mas, também, separadamente, por município. Para tanto, foram 

analisados alguns índices (índices de preço e quantidade das exportações), a pauta 

exportadora por produto, classificação industrial (ISIC), intensidade tecnológica (SIIT) 

e principais países de destino. Relaciona-se, também, essas variáveis com a taxa de 



Série Aspectos econômicos, sociais e demográficos ... Volume 2  CEPES – março/2019

 

v 
 

câmbio (R$/US$); crescimento das importações mundiais; taxa de crescimento do 

mundo, da China e preço das commodities. 

O Volume 4 analisa as informações sobre domicílios, famílias e déficit 

habitacional em duas seções. Na primeira, busca-se verificar a dinâmica demográfica 

definida a partir do número de famílias e domicílios na região em estudo e em seus 

municípios componentes, relacionando os resultados obtidos àqueles analisados 

quanto ao volume e ritmo de crescimento populacional explicitados no Volume 1 desta 

série, ao tratar sobre a Região Geográfica Intermediária de Uberlândia. Na segunda 

seção, os resultados do cálculo do déficit habitacional da RGI_Udia e dos 24 

municípios que a constituem são apresentados tendo como fonte de dados a base de 

informações disponibilizada pela Fundação João Pinheiro (FJP) referente ao ano de 

2010. 

O Volume 5 acompanha a evolução das receitas orçamentárias dos 24 

municípios que compõem a Região Intermediária de Uberlândia, no contexto da 

crise econômica instalada em todo o país em meados de 2014 e visa analisar os 

possíveis impactos que o Novo Regime Fiscal (NRF) da União, instituído em 2016, 

possa ter sobre as finanças destes municípios. 
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Análise do Emprego na Região Intermediária de Uberlândia em Tempos de Crise 

Econômico-Política 

Alanna Santos de Oliveira 

Resumo 

Este estudo apresenta uma análise da situação do emprego na Região Intermediária de 

Uberlândia, com enfoque para a recente crise econômico-política e seus impactos no mercado 

de trabalho, sobretudo evidenciados no período 2014 a 2017. Para tanto, as informações que 

sustentam esse trabalho provêm da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e, em menor grau, da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).  A crise teve desdobramentos profundos sobre 

o mercado de trabalho da região, em consonância com o quadro mais geral do país e também 

do estado de Minas Gerais. Os anos que evidenciaram a trajetória acentuada de queda do 

emprego, certamente, se referem a 2015 e 2016, e, o ano de 2017 marca uma retomada 

incipiente do crescimento do estoque, que ainda não se sabe se será sustentável ao longo dos 

próximos anos. O crescimento do emprego ainda se mostra insuficiente para reposição dos 

postos de trabalho perdidos nos últimos anos, mantendo-se o estoque abaixo do nível 

verificado em 2014, e algumas atividades importantes para a dinâmica empregatícia da 

Região, setorialmente falando, ainda não lograram participar dessa recuperação (caso da 

Agropecuária, Comércio e Construção Civil). Também se chamou atenção para o fato de que 

a crise econômica conforma ambiente propício à retração das remunerações do trabalho, a 

qual pode ser expressa tanto em termos da diminuição da massa de salários na economia em 

questão, como também na remuneração média dos trabalhadores. Na Região Intermediária de 

Uberlândia, os anos de 2015 e 2016 evidenciam uma redução significativa da massa salarial, 

e, em 2017, embora esta apresente crescimento em relação ao ano precedente, ainda é inferior 

ao observado em 2014. 

 

Palavras-chave: Emprego; Crise; Região Intermediária de Uberlândia. 

 

 

Employment Analysis in the Intermediate Geographical Region of Uberlândia in Crisis 

Times 

 

This study presents an analysis of the employment situation in the Intermediate Geographical 

Region of Uberlândia, focusing on the recent economic-political crisis and its impacts on the 

labor market, especially evidenced in the period from 2014 to 2017. In order to do so, the 

information comes from the Annual Report on Social Information (RAIS), the General 

Register of Employed and Unemployed (CAGED) and the National Household Sample 

Survey (PNAD). The crisis produced deep consequences on the labor market of the region, 

similar to the more general framework of the country and also the state of Minas Gerais. The 

years that marked the downward trajectory of the fall in employment certainly refer to 2015 

and 2016, and the year 2017 marks an incipient resumption of employment growth, which is 

not yet known if it will be sustainable over the next few years. Employment growth is still 

insufficient to replace the lost jobs in recent years, with the stock remaining below the level 

registered in 2014, and some important activities for the region's employment dynamics have 

not yet been able to participate in this recovery. Attention was also drawn to the fact that the 

economic crisis provides an environment conducive to the retraction of labor remuneration, 

which can be expressed both in terms of the decrease in the wage mass in the economy and 

also in the average remuneration of the workers. In the Intermediate Geographical Region of 
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Uberlândia, the years 2015 and 2016 show a significant reduction in the salary mass, and in 

2017, although there is a growth in relation to the previous year, it is still lower than in 2014. 

 

Keywords: Employment, Crisis, Intermediate Geographical Region of Uberlândia 
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Análise do emprego na Região Intermediária de Uberlândia em tempos de 

crise econômico-política 

       Alanna Santos de Oliveira
1
 

 

1. Reflexões preliminares acerca da importância do emprego no estudo do 

desenvolvimento econômico-social 

 

Quando o objeto de investigação se trata do desenvolvimento econômico-social, pouca 

dúvida há acerca do protagonismo da variável emprego, tanto como indicadora do próprio 

crescimento e dinamismo dessa economia, quanto como condicionante destes. A análise do 

mercado de trabalho propicia um aparato substancial para investigações ligadas à dinâmica e 

trajetória evolutiva de uma dada região, podendo ser empreendida sob distintas nuances.  

Na literatura econômica, a preocupação com a geração e manutenção de um dado nível 

de emprego remonta aos primeiros trabalhos que compreendem o nascimento da economia 

enquanto ciência, constituindo um dos objetos centrais de investigação da economia política 

clássica, desde seu nascimento com Adam Smith, materializado em sua obra “A riqueza das 

nações, investigação sobre sua natureza e suas causas” de 1776. 

De uma forma ou de outra, o fato de que Smith desdobre a totalidade da acumulação 

em salários de trabalhadores produtivos serve para evidenciar o sentido que ele 

atribui ao desenvolvimento, sentido que se torna ainda mais claro se o termo valor 

for referido à totalidade da produção social [...] se o trabalho social decorre do 

exercício de um trabalho produtivo e se a renda líquida (ou excedente) que deriva 

desse trabalho é poupada e retransformada em capital, então a troca entre produto 

social e trabalho comporta um crescimento sistemático da quantidade de trabalho 

lançada no sistema econômico. Este crescimento representa em Smith o índice de 

uma positividade do processo econômico” (Napoleoni, 1981, p. 65, grifos próprios). 

  

A proeminência da aludida variável na ciência econômica se perde posteriormente 

com o marginalismo, e somente é retomado na terceira década do século XX com o 

economista John Maynard Keynes, mais especificamente, a partir de sua obra “Teoria Geral 

do Emprego, dos Juros e da Moeda”, publicada em 1936. Em linhas gerais, a preocupação 

central do autor residia no problema da determinação do emprego e do produto de uma 

economia no curto prazo.  

Sob essa perspectiva, Keynes destacou que dificilmente a teoria econômica havia se 

concentrado, até aquele momento, no exame dos condicionantes do emprego efetivo, ou seja, 

daquele nível que realmente se concretizava numa dada territorialidade, ao invés de enfocar o 

                                                           
1
 Economista-pesquisadora do Centro de Estudos e Pesquisas Econômico-Sociais (CEPES-IERI/UFU) 
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volume de recursos disponíveis em uma sociedade e que poderiam em tese ser alocados 

produtivamente. E é este, portanto, seu objetivo último: investigar os determinantes de um 

dado volume concreto de emprego
2
. O tratamento conferido ao tema, embasado 

substancialmente pelo contexto do mercado de trabalho na Inglaterra do final da década de 

1920, resultou numa verdadeira revolução na perspectiva analítica do tema
3
.  

 Interessa destacar que, desde então, a investigação do emprego tem sido empreendida 

de diversas formas, e enfocada sob múltiplos aspectos, dada sua capacidade de expressão do 

desenvolvimento econômico e social. Fatores como alcance do nível de pleno emprego, 

produtividade do trabalho, investimento em capital humano, relação entre políticas salariais e 

crescimento ou distribuição da renda, ou a preponderância de dados setores/atividades 

econômicas na criação de efeitos dinâmicos para elevação do nível de atividade econômica, 

constituem apenas alguns dos temas mais recorrentes de análise na literatura econômica. 

 No Brasil, a crise econômica e política experimentada pelo país a partir de 2014 tem 

suscitado diversas discussões em torno da temática do emprego, dados seus reflexos nefastos 

sobre o mercado de trabalho, notadamente evidenciados pela interrupção do curso de redução 

das taxas de desemprego a que se assistia nos anos precedentes. Conforme demonstra o 

Gráfico 1, construído a partir de dados extraídos da OECD-stat (country profile), o percentual 

de pessoas desempregadas no país exibia trajetória predominantemente descendente desde 

2009, tendo alcançado seu mais baixo nível em 2014, durante a série compreendida. 

Gráfico 1 - Evolução da taxa de desemprego no Brasil no período 1990-2014 (%) 

 
Fonte: Elaboração CEPES/IERI-UFU, a partir de dados da OECD-stat. 

                                                           
2
 Segundo Victoria Chick (Chick,1993 ), o principal propósito de Keynes em sua obra da Teoria Geral era 

explicar a determinação do emprego, e tendo em vista o horizonte de curto prazo (no qual o capital é fixo), 

também do produto de uma economia por meio dele. Para tanto, Keynes utiliza-se de sua elaboração do Princípio 

da Demanda Efetiva. 
3
 Seu interesse coadunava com seu ideal implícito de demonstrar que, diferentemente do suposto pela teoria 

clássica, há pessoas dispostas a trabalhar pelo salário vigente no mercado (ou mesmo em face de uma baixa 

deste), mas que ainda assim não encontram trabalho – ressaltando o contexto histórico por detrás do momento 

em que escrevia, qual seja, de dificuldade de absorção de trabalhadores na Inglaterra da década de 1930, a 

despeito da disposição destes para aceitar remunerações menores. 
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Dentre os pontos recorrentemente abordados no contexto mencionado, encontra-se, 

por exemplo, a tese de que o aumento dos custos unitários do trabalho (CUT), na ausência de 

aumentos de produtividade, teria reduzido a rentabilidade de firmas produtoras de bens não 

financeiros e, por conseguinte, deprimido o investimento produtivo, constituindo-se em um 

dos elementos centrais da sedimentação da crise a que o país assiste (OREIRO, 2017; 

ROCCA, 2015; CEMEC, 2015). De tal modo, com a redução drástica do investimento 

produtivo das empresas nacionais, também ocasionada pela baixa competitividade destas em 

nível internacional face à política de valorização do câmbio, suscitou a reversão do 

crescimento do produto e emprego da economia brasileira nos últimos anos. 

Enfocando a perspectiva dos efeitos dos salários sobre a dinâmica de geração de 

emprego e renda nas economias, há autores que empreendem uma análise substancialmente 

distinta da sugerida no parágrafo anterior, verificando uma relação positiva entre salários e 

nível de emprego, e enfatizando regimes de acumulação produtiva do tipo wage-led. 

Amitrano (2017), por exemplo, aponta, com base em dados da Pesquisa Mensal do Emprego 

(PME) desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o registro de 

uma relação positiva no Brasil entre o seu estoque de emprego e os salários reais, divulgados 

pela Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), até o ano 2013. Segundo o autor, os 

dados são consonantes com o que indicam diversos estudos acerca da existência dessa 

positividade em economias abertas e de maior porte, numa perspectiva bastante similar a dos 

teóricos de crescimento com distribuição de renda, cuja orientação basilar advém do trabalho 

seminal de Bhaduri e Marglin (1990). 

Tais evidências, ainda que preliminares, parecem convergentes com os trabalhos 

sobre a wage-curve, formulados originalmente por Blanchflower e Oswald (1994; 

1995; 2005), mas também com resultados obtidos por Soskice (2008) e Carlin e 

Soskice (2007 e 2009), assim como com os trabalhos póskeynesianos de Naastepad 

e Storm (2006-07) e Hein e Vogel (2008). Para Soskice (2008) e Carlin e Soskice 

(2007 e 2009) o tamanho do país altera a relação entre salário real e demanda 

agregada em economias abertas. Em economias pequenas, uma redução dos salários 

reais leva a um aumento do nível de emprego e produto. Esse crescimento está 

associado ao fato de que a desvalorização cambial real e a eventual melhora do saldo 

comercial por ela proporcionada, mais que contrabalança a redução na demanda 

doméstica. Já em economias grandes, ocorreria justamente o contrário (Amitrano, 

2017, p.156-157). 

 Outro debate de profundo interesse tem se dado acerca das regulamentações 

trabalhistas. Em 13 de julho de 2017 foi decretada a Lei nº 13.467 que altera a Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT), visando promover maior flexibilização nas normas que 

regimentam o trabalho no país, o que, em tese, seria capaz de reduzir de modo importante o 

custo do trabalhador para os empregadores, induzindo, outrossim, a retomada do emprego. As 

principais modificações se deram sobre a ampliação do regime de contratação terceirizado, 
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mas há diversas outras disposições com respeito a outros tipos de contratos, e à prevalência do 

negociado sobre o legislado na relação entre patrões e empregados.  

 Nesse contexto, Silva (2018) aponta, com base numa pesquisa empírica desenvolvida 

pelo autor na condição de técnico do IPEA (Instituto de Economia Aplicada), a inexistência 

de uma relação específica e na direção esperada (e defendida pelo governo quando da 

proposição da reforma) entre o grau de proteção do trabalho em um país e determinados 

indicadores da economia, como PIB, produtividade do trabalho, competitividade e grau de 

atratividade. A proxy utilizada para a referida análise foi o IPE (Indicador de Proteção do 

Emprego) e os dados foram testados estatisticamente para 44 países, incluindo o Brasil. 

 Independente dos resultados presentes em Silva (2018), por meio da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios contínua (PNAD contínua) – estimada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) –  é possível verificar que a taxa de desocupação 

(desemprego aberto) no Brasil, foi de 12,9% nos três primeiros meses de 2018, sendo que em 

2017 a taxa havia sido de 12,7% (já 1,2 pontos mais elevada do que no ano precedente). Com 

base nesses dados, a aceitação do argumento de que a reforma trabalhista proposta ocasionaria 

a retomada do emprego no país tem se revelado, no mínimo, difícil. 

Tabela 1 – Taxa de desocupação no Brasil durante o período 2012-2018 (%) 

Ano Taxa de desocupação (%) 

2012 7,3 

2013 7,1 

2014 6,8 

2015 8,5 

2016 11,5 

2017 12,7 

2018 (janeiro a março) 12,9  
 Fonte: Elaboração CEPES/IERI-UFU a partir de dados da PNAD-IBGE 

 

 Outro prisma de profundo interesse na temática do emprego diz respeito à perspectiva 

setorial, ou seja, enfocando a distinta capacidade de geração de postos de trabalho dos setores 

econômicos, e sustentando, em alguma medida, o debate em torno de políticas industriais, de 

mudança estrutural da economia, bem como de aproveitamento de recursos a partir de 

articulações territoriais. Neste quadro, uma discussão persistente diz respeito, por exemplo, à 

redução do emprego na indústria e concomitante aumento deste no setor de serviços, 

suscitando a tese em torno do processo de desindustrialização precoce no Brasil (BRESSER-

PEREIRA, 2008; OREIRO e FEIJÓ, 2010; FILGUEIRAS et al., 2012; SILVA, 2014).   

Em suma, pode-se depreender do breve resgate de discussões calcadas em torno do 

emprego, a gama de possibilidades de estudos que a variável permite, dada sua capacidade de 



Série Aspectos econômicos, sociais e demográficos ... Volume 2  CEPES – março/2019

 

5 
 

caracterização da dinâmica econômico-social de uma localidade, e abertura de opções ao seu 

desenvolvimento. O emprego é um poderoso meio de aferição do nível de atividade 

econômica e conformação da riqueza em uma sociedade, assim como diversas de suas 

características permitem uma análise qualitativa do tipo de desenvolvimento em que esta 

economia se assenta. Mais especificamente, apontou-se os principais debates em torno do 

tema no Brasil, em especial, face à conjuntura de crise econômica e política mais recente.  

Colocadas essas breves reflexões sobre o tema, o presente trabalho visa, 

objetivamente, à apresentação de um panorama mais geral da situação do emprego formal na 

Região Intermediária de Uberlândia, com especial enfoque nos anos 2014-2017, observando-

se, portanto, os reflexos da crise sobre o mercado de trabalho. Neste contexto, serão 

analisadas, fundamentalmente, as informações provenientes da RAIS (Relação Anual de 

Informações Sociais) e do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), 

ambas disponibilizadas pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). 

Além de discorrer acerca dos impactos no mercado de trabalho, de um modo mais 

geral, serão explorados, também, os reflexos em termos setoriais, bem como será realizada 

uma análise da situação referente às remunerações do trabalhador. Em suma, o objetivo desse 

trabalho é delinear um quadro prático e esclarecedor das condições do emprego formal no 

interregno crítico de 2014-2017 na região em questão. 

 

2. Panorama geral do emprego formal na Região Intermediária de Uberlândia, no 

contexto de crise econômico-política. 

 

Conforme já inicialmente abordado, a conjuntura recente de crise econômica e política 

enfrentada pelo país tem repercutido de forma inexorável sobre o emprego, em seus diversos 

recortes geográficos. Os dados da PNAD contínua, evidenciados no Gráfico 2, permitem 

visualizar a inflexão na evolução da taxa de desemprego a partir de 2014 para o Brasil, 

grandes regiões, bem como para o estado de Minas Gerais. Dentre estas unidades de análise, a 

região Sul é a que ainda apresenta menores taxas de desocupação, embora também em 

trajetória ascendente, após 2014; e a região Nordeste as maiores – constatação que corrobora a 

histórica desigualdade regional de desenvolvimento econômico-social no Brasil, reforçando 

as condições mais precárias da situação nordestina neste contexto. Nota-se, também, que as 

taxas de desemprego no estado de Minas Gerais se mostraram, ainda, um pouco menores que 

as evidenciadas em nível nacional. 
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Gráfico 2 - Evolução da taxa de desemprego no Brasil, regiões, e estado de Minas Gerais no 

período 2012-2017 (%) 

 
Fonte: Elaboração CEPES/IERI-UFU a partir de dados da PNAD (contínua)-IBGE.  

De posse desse quadro mais geral acerca da situação do emprego no país, enfoca-se, a 

seguir, uma das doze mesorregiões do estado de Minas Gerais, qual seja, o “Triângulo 

Mineiro e Alto Paranaíba” (TMAP), segunda mesorregião mais dinâmica, em termos 

econômicos, do estado. Especificamente, empreende-se um recorte ainda mais detalhado 

visando à “Região Intermediária de Uberlândia”, a qual, conforme já devidamente tratado na 

seção/volume x, compreende três regiões imediatas (Ituiutaba, Monte Carmelo e Uberlândia), 

e é constituída por 24 municípios. 

Na falta dos dados da PNAD acerca da taxa de desemprego aberto para o referido 

recorte geográfico, serão analisadas, essencialmente, as informações derivadas dos registros 

administrativos do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Uma delas se refere ao 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), o qual leva em consideração 

apenas os contratos de trabalho celetistas, retratando as movimentações mensais nas vagas 

de emprego em termos de admissões e demissões, outrossim, permitindo uma primeira 

aproximação com respeito à situação do emprego na região sob análise.  

A partir da Figura 1, é visto que em 2015, o número de demissões na Região 

Intermediária de Uberlândia supera o de admissões em quase cinco mil postos de trabalho, e, 

em 2016, em mais de quatro mil, o que, por sua vez, totaliza um fechamento de 8.770 vagas 

no mercado de trabalho formal celetista. No ano de 2017, verifica-se que as admissões voltam 

a superar as demissões em 1.343 vagas, e, em 2018, o saldo positivo (até o mês de outubro) é 

de mais de quatro mil vínculos empregatícios.  

Apesar da relativa melhoria no quadro analisado, se somados os saldos acumulados 

dos dois últimos anos (2017 e 2018), verifica-se que as vagas criadas (5.467 vínculos) ainda 

se revelam insuficientes para repor os postos de trabalho perdidos nos dois anos precedentes, 

2015 e 2016, que apresentaram retração de 8.770 postos de emprego. Adicionalmente, cumpre 
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destacar que outro ponto de relevante importância para qualificação desse dado refere-se à 

investigação não somente quantitativa da situação do emprego nessa incipiente recuperação 

de vagas, mas, sobretudo, na qualidade dos postos gerados, tanto em termos de remunerações 

auferidas e qualificações requeridas, como de seguridade e proteção ao trabalhador 

empregado.   

 

Figura 1 – Número de admissões e demissões, e saldo das movimentações no mercado de 

trabalho formal celetista na Região Intermediária de Uberlândia, nos anos 2014 a 2018* 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*As informações incluem declarações dentro e fora do prazo, sendo que, estas últimas correspondem às que se encontravam 

disponíveis no sítio da base de dados do MTE até 27 de novembro de 2018. 

**As informações referentes ao ano 2018 compreendem o saldo acumulado até outubro do referido ano. 

Fonte: Elaboração CEPES/IERI-UFU a partir de dados do CAGED/MTE 

Do mesmo modo, os dados da RAIS, os quais se referem ao estoque de emprego, ou 

seja, número de vínculos empregatícios ativos em 31/12 de cada ano, e que abrange outros 

contratos de trabalho do mercado formal (além dos celetistas), evidenciam a significativa 

queda do emprego formal na Região analisada, sobretudo nos anos 2015 e 2016. O Gráfico 3 

mostra a evolução do estoque da Região Intermediária no interregno 2014/2017, e a Tabela 2 

apresenta o dado para cada um dos municípios que a integram. 
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Gráfico 3 – Evolução do estoque de emprego formal (RAIS) na Região Intermediária de 

Uberlândia, no período 2014-2017 

 
Fonte: Elaboração CEPES/IERI-UFU a partir de dados da RAIS/MTE 

 

Tabela 2 – Evolução do estoque de emprego formal na Região Intermediária de Uberlândia, 

no período 2014-2017 

 
2014 2015 2016 2017 

Variação Percentual 

2014/2016 2014/2017 2016/2017 

Abadia dos Dourados 4.571 2.458 2.741 2.716 -40,0% -40,6% -0,9% 

Araguari 22.899 22.406 22.406 22.996 -2,2% 0,4% 2,6% 

Araporã 3.179 3.666 2.975 2.989 -6,4% -6,0% 0,5% 

Cachoeira Dourada 674 695 580 585 -13,9% -13,2% 0,9% 

Campina Verde 2.947 2.936 2.445 2.526 -17,0% -14,3% 3,3% 

Canápolis 2.084 2.055 1.600 2.077 -23,2% -0,3% 29,8% 

Capinópolis 2.706 2.540 2.444 2.604 -9,7% -3,8% 6,5% 

Cascalho Rico 500 489 425 539 -15,0% 7,8% 26,8% 

Centralina 953 851 929 967 -2,5% 1,5% 4,1% 

Douradoquara 347 306 270 337 -22,2% -2,9% 24,8% 

Estrela do Sul 1.330 1.294 1.221 1.432 -8,2% 7,7% 17,3% 

Grupiara 336 360 312 349 -7,1% 3,9% 11,9% 

Gurinhatã 632 746 681 767 7,8% 21,4% 12,6% 

Indianópolis 1.320 1.199 1.240 1.253 -6,1% -5,1% 1,0% 

Ipiaçu 535 655 522 524 -2,4% -2,1% 0,4% 

Iraí de Minas 1.055 1.056 1.010 1.114 -4,3% 5,6% 10,3% 

Ituiutaba 22.280 21.881 20.286 20.085 -8,9% -9,9% -1,0% 

Monte Alegre de Minas 3.153 3.199 3.089 3.273 -2,0% 3,8% 6,0% 

Monte Carmelo 10.326 9.855 9.321 9.562 -9,7% -7,4% 2,6% 

Prata 6.455 6.480 6.426 6.704 -0,4% 3,9% 4,3% 

Romaria 1.041 1.002 894 862 -14,1% -17,2% -3,6% 

Santa Vitória 5.508 5.735 4.967 5.150 -9,8% -6,5% 3,7% 

Tupaciguara 4.543 4.575 4.271 4.776 -6,0% 5,1% 11,8% 

Uberlândia 219.454 215.700 209.438 212.580 -4,6% -3,1% 1,5% 

Total 318.828 312.139 300.493 306.767 -5,8% -3,8% 2,1% 

Fonte: Elaboração CEPES/IERI-UFU a partir de dados da RAIS/MTE 
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Conforme mostra a Tabela 2, entre 2014 e 2016, todos os municípios da região 

registraram queda no emprego formal. Verifica-se que a maior retração do emprego ocorreu 

em Abadia dos Dourados, e a menor no município do Prata. A região experimentou uma 

queda de -5,8% no estoque ativo, que era de 318.828 vínculos empregatícios em 2014 e passa 

a 300.493 em 2016. O município de Uberlândia, que responde por quase 70% do estoque de 

emprego da região, evidenciou uma queda de -4,6%. 

Já com respeito ao ano de 2017, coadunando com os dados preliminarmente apontados 

pelo CAGED, é possível observar uma incipiente retomada do emprego na região, embora 

ainda insuficiente para reposicionar o nível de emprego no patamar observado no ano 2014, 

de aproximadamente 319 mil vínculos empregatícios ativos. O Gráfico 3 e Tabela 2 mostram 

que o estoque de emprego formal em 2017 é de quase 307 mil trabalhadores, ou seja, superior 

em mais de seis mil vínculos o número registrado em 2016, mas ainda inferior em cerca de 12 

mil ao observado em 2014. Outrossim, apesar da variação percentual positiva de cerca de 2% 

entre os anos 2016 e 2017, quando comparado a 2014, o estoque do último ano ainda expressa 

variação negativa de aproximadamente -4%. 

Entre os anos 2014 e 2017, apenas 10 dos 24 municípios da região integrada 

apresentaram crescimento do estoque de emprego formal: Araguari, Cascalho Rico, 

Centralina, Estrela do Sul, Grupiara, Gurinhatã, Iraí de Minas, Monte Alegre de Minas, Prata 

e Tupaciguara. Já entre 2016 e 2017, quase todos evidenciaram aumento do número de 

vínculos empregatícios, excetuando-se apenas Abadia dos Dourados, Ituiutaba e Romaria. 

Em suma, é possível notar que, apesar da relativa retomada do emprego evidenciada 

no ano 2017 por quase todos os municípios da Região Intermediária de Uberlândia, 14 deles 

ainda apresentam um estoque empregatício inferior ao registrado no ano 2014. É o caso de: 

Abadia dos Dourados, Romaria, Campina Verde, Cachoeira Dourada, Ituiutaba, Monte 

Carmelo, Santa Vitória, Araporã, Indianópolis, Capinópolis, Uberlândia, Douradoquara, 

Ipiaçu e Canápolis.  

A crise econômico-política que se manifestou no cenário nacional, de forma mais 

contundente, a partir de 2015, teve reflexos inolvidáveis para o mercado de trabalho da região, 

que ainda não conseguiu se recuperar das retrações sofridas, especialmente, tendo em conta 

seu município polo, Uberlândia, que, conforme apontaram os dados, ainda não retomou o 

nível de emprego observado no início do interregno analisado. Mesmo os municípios que 

conseguiram retomar um estoque superior ao observado em 2014, acumularam para a Região 

pouco mais de mil vínculos empregatícios (1.061), ao passo que, as perdas dos demais ainda 

somaram mais de 13 mil (especificamente, -13.122) o que, por conseguinte, resulta em um 
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decréscimo de aproximadamente 12 mil postos para a região, quando se compara 2014 ao ano 

2017. 

Em face desses dados, a incipiente recuperação que se observou no ano 2017, e 

mesmo o saldo positivo acumulado até outubro de 2018 das movimentações do emprego 

formal celetista, não asseguram que, de fato, essa retomada possa ser considerada efetiva, no 

sentido de se mostrar estável e suficiente para a reposição das vagas perdidas no mercado de 

trabalho da Região nos anos mais críticos, como 2015 e 2016. Além disso, cumpre ressaltar 

que as retrações observadas numa variável-chave para a caracterização da dinâmica 

econômica de um local, como é o caso do emprego, certamente apresentam repercussões 

muito mais profundas que as que estes números permitem, à primeira vista, analisar, 

especialmente em termos de desenvolvimento socioeconômico. 

Recentemente, o IBGE divulgou a taxa de desemprego aberto, no Brasil, do terceiro 

trimestre de 2018, que foi de 11,9%, representando uma queda em relação ao segundo 

trimestre do mesmo ano, que havia sido de 12,4% (IBGE-PNAD Contínua, Principais 

Resultados > Comentários Sintéticos). Embora essa informação traduza um desempenho 

favorável do mercado de trabalho, o qual parece dar indícios de recuperação, ela deve ser 

apreendida com a devida cautela, outrossim, considerando o aumento da informalidade, que, 

todavia, tem acompanhado essa retomada, bem como da população desalentada (ou seja, que 

desistiu de procurar trabalho, em virtude de recorrentes negativas nessa busca).  

É, portanto, neste sentido que se deve chamar a atenção para as diversas nuances que 

permeiam a análise da temática do emprego e suas implicações para o crescimento e 

desenvolvimento econômico-social. Embora esses dois termos não se tratem de conceitos 

intercambiáveis, pode-se dizer que a perspectiva do emprego contemplada, tanto sob o 

aspecto quantitativo quanto qualitativo, diz respeito aos dois.  

Emprego e produto de uma economia são variáveis intimamente interconexas – 

conforme já destacado na seção precedente –, de tal modo que o ritmo de crescimento de um, 

geralmente, está ligado ao do outro. Por conseguinte, parece mais fácil visualizar essa relação 

entre os dois elementos. Mas, o que merece ser ressaltado é que, adicionalmente, a queda 

quantitativa do emprego tem desdobramentos tão, ou mais, negativos para a outra variável 

supracitada, qual seja, o desenvolvimento socioeconômico. Isso, por razões óbvias, dentre as 

quais se destaca a exclusão de parte importante do conjunto da população do sistema 

econômico, além, é claro, da subutilização de fatores produtivos.  

Além disso, a redução das remunerações do salário, o aumento do subemprego, o 

aumento do número de pessoas empregadas em ocupações que subvalorizam seu grau de 
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qualificação profissional, e outras ocorrências do tipo (e que são comuns em período de crise), 

concorrem para a redução da qualidade do emprego, impactando negativamente sobre a 

concepção mais geral de desenvolvimento.   

 

3. Análise setorial do mercado de trabalho formal na Região Intermediária de 

Uberlândia, no contexto de crise. 

 

Do ponto de vista setorial, Serviços é a atividade econômica que concentra a maior 

parte do emprego na Região Intermediária de Uberlândia, o que reproduz uma tendência 

nacional. Ressalta-se, adicionalmente, o crescimento da participação dessa atividade na 

conformação do estoque de emprego da Região analisada. Se somada a Comércio, as duas 

atividades respondem por mais de 60% dos vínculos empregatícios formais.  

O terceiro setor de maior representatividade refere-se ao da Indústria de 

Transformação, o qual corresponde a cerca de 13% dos vínculos ativos de trabalho.  Em 

seguida, as maiores participações na conformação do estoque de emprego da região são dos 

seguintes setores, respectivamente: Administração Pública, Agropecuária, Construção Civil, 

Serviços Industriais de Utilidade Pública (SIUP) e Indústria de Extrativa Mineral.  

Cumpre destacar que a Indústria de Transformação e o setor Agropecuário, embora 

com participações menores, relativamente, a Serviços e Comércio, apresentam papel 

notadamente relevante para a dinâmica econômica da Região Intermediária de Uberlândia. A 

notada intersecção entre os dois setores, historicamente, confere à Região a constituição de 

importantes cadeias produtivas, como a do café, da cana-de-açúcar e da pecuária, incluindo-se 

laticínios, de importância inequívoca na conformação do emprego e atividade econômica da 

Região.  

 A Figura 2 evidencia a distribuição percentual dos vínculos empregatícios ativos na 

Região analisada para os anos 2014 a 2017. Comparando-se 2014 e 2017, é possível notar um 

crescimento de três pontos percentuais na participação do setor de Serviços, e de um ponto na 

Indústria. Por outro lado, o Comércio, a Administração Pública, a Agropecuária e a 

Construção Civil evidenciaram quedas de um ponto cada, quando tomados em consideração 

os dois anos mencionados. 
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Figura 2 – Distribuição percentual do emprego formal por setor, na Região Intermediária de 

Uberlândia, nos anos 2014- 2017* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração CEPES/IERI-UFU a partir de dados da RAIS/MTE 

  
 

Fonte: Elaboração CEPES/IERI-UFU a partir de dados da RAIS/MTE 

 

A Figura 3, apresentada a seguir, evidencia o comportamento do emprego formal em 

cada setor, considerando-se os oito setores definidos pelo IBGE, na Região Intermediária, 

para os anos compreendidos pelo interregno 2014-2017. Numa primeira observação, pode-se 

constatar que, com exceção do setor Serviços, todos os outros apresentaram ao menos uma 

queda no estoque de emprego entre 2014 e 2016. 
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Figura 3 – Comportamento setorial do emprego formal na Região Intermediária de 

Uberlândia, nos anos 2014-2017  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração CEPES/IERI-UFU a partir de dados da RAIS/MTE  

 

O setor que apresentou maior retração do emprego entre o ano de 2014 e o ano de 

2017, em números absolutos, foi o Comércio, o qual perdeu mais de seis mil postos de 

trabalho, comparando-se o estoque dos dois anos. A Agropecuária e a Construção Civil foram 
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outras duas atividades em que a crise repercutiu de forma acentuada, resultando no 

decréscimo de mais de cinco mil vínculos empregatícios, em cada uma, entre o primeiro e o 

último ano do interregno analisado. 

 Comparando-se apenas os estoques de emprego formal de 2014 e de 2017, verifica-se 

o crescimento dos vínculos empregatícios em três setores, em ordem decrescente: Serviços, 

Indústria de Transformação e Serviços Industriais de Utilidade Pública. Contrariamente ao 

comportamento de incremento nesta última atividade, a Administração Pública evidenciou 

uma retração significativa, saindo de 30.203 postos de trabalho para 28.820. 

 O ano de 2017, embora não tenha simbolizado uma retomada estável e significativa da 

economia em geral, o que pode ser atestado pela existência de importantes setores 

empregadores, como o Comércio, que permaneceram assolados pela crise, apresentou, ainda 

assim, algum indício de recuperação relativamente aos dois anos anteriores, em algumas 

atividades. Todavia, esse quadro não foi suficiente, como se vê, para retomar o nível de 

emprego, em termos gerais, que se observava em 2014 (ano inicial da série analisada), 

resultando, comparativamente a este, numa perda de mais de 12 mil vínculos de trabalho no 

mercado formal. 

 Na Tabela 3, é apresentada a variação do estoque de emprego setorial e geral, entre 

2014 e 2017, e também considerando-se, comparativamente, 2014 e 2016. No caso desta 

última referência temporal, percebe-se que todos os setores, excetuando-se Serviços, tiveram 

retração do emprego, refletindo, inequivocamente, a crise político-econômica. 

Tabela 3 – Variação do emprego por setor, na Região Intermediária de Uberlândia 

Setor 

2014/2017 2014/2016 

Variação  

(Absoluta) 

Variação 

(Percentual)  

Variação  

(Absoluta) 

Variação 

(Percentual)  

Adm. Pública -1.383  -4,6% -3.976  -13,2% 

Agropecuária -5.391  -20,4% -1.389  -5,3% 

Comércio -6.370  -8,4% -6.460  -8,5% 

Const. Civil -5.112  -29,4% -4.085  -23,5% 

Extrat. Mineral -207  -39,1% -175  -33,0% 

Ind. de Transformação 1.236  2,8% -3.954  -9,0% 

Serviços 4.932  4,0% 1.764  1,4% 

Serv. Ind. Util. Pública 234  7,9% -60  -2,0% 

Total -12.061  -3,8% -18.335  -5,8% 

Fonte: Elaboração CEPES/IERI-UFU a partir de dados da RAIS/MTE 

 Em relação a 2016, conforme já mencionado, praticamente todas as atividades 

sofreram significativa retração do emprego, comparativamente ao ano 2014. As perdas mais 

expressivas de vínculos empregatícios foram registradas no Comércio (-6.460), na Construção 
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Civil (-4.085), na Administração Pública (-3.976), e na Indústria de Transformação (-3.954). 

O único setor que não evidenciou decréscimo no estoque foi o de Serviços. Já quando tomado 

em consideração o ano 2017, verifica-se que três setores registraram crescimento no emprego 

formal, relativamente ao estoque de 2014, conforme já ressaltado (Serviços, Indústria de 

Transformação e Serviços Industriais de Utilidade Pública). 

 No geral, tomando por base o ano de 2014, em relação ao de 2017, aproximadamente 

12 mil vínculos empregatícios foram desfeitos. Na comparação 2014/2016, esse número era 

de mais de 18 mil, o que indica, por conseguinte, uma relativa melhoria. Ainda assim, deve 

ser destacada a dificuldade inequívoca de recuperação de alguns importantes setores de 

atividade econômica pra região, como é o caso da Agropecuária (cuja variação foi de -20,4% 

entre 2014 e 2017, por conseguinte, mais elevada que a de 2014/2016, que já havia sido de -

5,3%), e da Construção Civil (-29,4% entre 2014 e 2017, tendo sido de -23,5% entre 2014 e 

2016). 

 Com respeito à contribuição dos municípios para conformação do emprego dentro de 

cada setor
4
, verifica-se que Uberlândia responde por maior parte dos vínculos empregatícios 

em todos os setores econômicos, como já seria esperado, tendo em vista seu contingente 

populacional superior ao dos demais. Em 2014, os números mais elevados para sua 

participação foram registrados, respectivamente, nos setores de Serviços Industriais de 

Utilidade Pública (SIUP), Serviços, Construção Civil, atingindo uma parcela superior a 80% 

do emprego em cada uma dessas atividades. No Comércio e na Indústria de Transformação, o 

município respondeu por quase 70% no primeiro caso, e por cerca de 52% no segundo. 

 No mesmo ano, à parte este município que atua como polo da Região, exercendo 

notada influência sobre os municípios vizinhos, na Administração Pública, Araguari 

respondeu pela maior parcela do emprego (9,1%), seguida por Ituiutaba (7,0%). Na 

Agropecuária, coube a Prata e Monte Carmelo, respectivamente, a segunda e terceira 

posições; no Comércio, Construção Civil, Indústria de Transformação e Serviços, Ituiutaba e 

Araguari; na Extrativa Mineral, Araguari e Prata; e nos Serviços Industriais de Utilidade 

Pública, Ituiutaba e Araporã. 

 

 

 

                                                           
4
 Para uma análise detalhada com a contribuição específica de cada município dentro de cada uma das atividades 

econômicas, ver o Anexo 1 deste trabalho. 



Série Aspectos econômicos, sociais e demográficos ... Volume 2  CEPES – março/2019

 

16 
 

Gráfico 4 – Participação dos municípios na conformação do estoque de emprego por setor na 

Região Intermediária de Uberlândia – apenas as três maiores participações – em 2014  

 

Fonte: Elaboração CEPES/IERI a partir de dados da RAIS/MTE  

Em 2017, pode-se dizer que ocorreram poucas modificações no que diz respeito à 

contribuição dos municípios para a conformação do emprego formal por setores de atividade 

econômica. Contudo, chama atenção a perda relevante de participação do município de 

Uberlândia no estoque de emprego Agropecuário. Em 2014, aproximadamente 45% dos 

vínculos empregatícios nesse setor provinham do município uberlandense, ao passo que, em 

2014 esse percentual passa a 28%.  

Isso se deveu à significativa retração do emprego formal nesta atividade no referido 

município. Em 2014, havia quase 12 mil vínculos empregatícios ativos nesse setor, e em 2017 

cerca de metade disso, ou seja, aproximadamente seis mil. Por outro lado, o município do 

Prata ganhou participação em virtude do crescimento desse setor entre 2014 e 2017. Monte 

Carmelo, que em 2014 era o terceiro que mais contribuía com a conformação do estoque de 

emprego nessa atividade para a Região, perde sua posição, que é ocupada por Araguari. 

Gráfico 5 – Participação dos municípios na conformação do estoque de emprego por setor na 

Região Intermediária de Uberlândia – apenas as três maiores participações – em 2017  

 

Fonte: Elaboração CEPES/IERI a partir de dados da RAIS/MTE  

47,0 

9,1 7,0 

44,9 

7,5 6,4 

69,3 

8,0 7,8 

80,2 

6,7 5,9 

44,9 

24,2 
10,2 

51,9 

12,6 12,2 

83,3 

5,1 5,0 

85,8 

4,7 3,8 

U
b

er
lâ

n
d

ia

A
ra

g
u
ar

i

It
u

iu
ta

b
a

U
b

er
lâ

n
d

ia

P
ra

ta

M
o

n
te

 C
ar

m
el

o

U
b

er
lâ

n
d

ia

It
u

iu
ta

b
a

A
ra

g
u
ar

i

U
b

er
lâ

n
d

ia

It
u

iu
ta

b
a

A
ra

g
u
ar

i

U
b

er
lâ

n
d

ia

A
ra

g
u
ar

i

P
ra

ta

U
b

er
lâ

n
d

ia

It
u

iu
ta

b
a

A
ra

g
u
ar

i

U
b

er
lâ

n
d

ia

It
u

iu
ta

b
a

A
ra

g
u
ar

i

U
b

er
lâ

n
d

ia

It
u

iu
ta

b
a

A
ra

p
o
rã

Adm.

Pública

Agrop. Comércio Const. Civil Extrat.

Mineral

Ind. de

Transf.

Serviços SIUP

43,7 

9,5 7,2 

28 

11,1 8,5 

69,4 

8,3 7,7 

79,7 

8,5 5,7 

39,3 

17,6 17 

59,4 

10,8 10,5 

84,2 

5,2 4,6 

80,8 

8 4,7 

U
b

er
lâ

n
d

ia

A
ra

g
u
ar

i

It
u

iu
ta

b
a

U
b

er
lâ

n
d

ia

P
ra

ta

A
ra

g
u
ar

i

U
b

er
lâ

n
d

ia

A
ra

g
u
ar

i

It
u

iu
ta

b
a

U
b

er
lâ

n
d

ia

A
ra

g
u
ar

i

It
u

iu
ta

b
a

U
b

er
lâ

n
d

ia

P
ra

ta

A
ra

g
u
ar

i

U
b

er
lâ

n
d

ia

It
u

iu
ta

b
a

A
ra

g
u
ar

i

U
b

er
lâ

n
d

ia

A
ra

g
u
ar

i

It
u

iu
ta

b
a

U
b

er
lâ

n
d

ia

A
ra

g
u
ar

i

It
u

iu
ta

b
a

Adm.

Pública

Agrop. Comércio Const. Civil Extrat.

Mineral

Ind. de

Transf.

Serviços SIUP



Série Aspectos econômicos, sociais e demográficos ... Volume 2  CEPES – março/2019

 

17 
 

Em suma, deve ser ressaltado que o único setor que apresentou desempenho 

relativamente favorável no mercado de trabalho no contexto da crise, foi o setor Serviço, que 

entre 2014 e 2017 registrou crescimento de 4% dos vínculos empregatícios. Por outro lado, a 

Administração Pública, a Agropecuária, o Comércio, a Construção Civil, e o Setor 

Extrativista Mineral refletiram inequivocamente o período de retração econômica. 

A Agropecuária, o Comércio e a Construção Civil, em especial, foram os mais 

duramente atingidos, quando comparado o estoque de emprego que apresentam em 2014 ao 

de 2017. Se a análise tomar em consideração o ano 2016, ao invés de 2017, então, todos os 

setores, excetuando-se Serviços, apresentam decréscimo nos vínculos ativos de trabalho, e, 

neste caso, a Indústria de Transformação também evidencia uma perda substancial (-3.954 

postos), a despeito da variação positiva no ano seguinte. 

Os municípios cujas contribuições são mais fundamentais para conformação do 

emprego formal, por setor, na Região Intermediária de Uberlândia, são, como seria esperado, 

os de maior população economicamente ativa (em geral, na maior parte dos setores, 

destacaram-se: Uberlândia, Araguari, Ituiutaba, Prata, e Monte Carmelo). Neste quadro, 

poucas alterações foram evidenciadas em face do contexto de crise, excetuando-se a perda 

substancial de participação do município de Uberlândia no setor Agropecuário, que saiu de 

quase 45% em 2014, para 28% em 2017, resultado da significativa retração que sofreu esta 

atividade no cenário adverso. 

 

4. Uma breve análise das remunerações no mercado de trabalho formal da Região 

Intermediária de Uberlândia, no contexto de crise. 

 

Comumente, em períodos de crise econômica, as remunerações do salário tendem a 

diminuir por diversas razões. Uma delas, certamente, se refere à redução do poder de 

barganha do trabalhador na negociação salarial, tendo em vista que, a retração do emprego 

estimula a concorrência por postos de trabalho e, nesta situação, o indivíduo fica mais 

propenso a aceitar emprego por salário mais baixo do que normalmente aceitaria. 

Outro fator que, sem dúvida alguma, contribui para esta redução, diz respeito às vagas 

de emprego que possuem remuneração comissionada, como é bastante comum no setor de 

comércio. Neste caso, com o desaquecimento da atividade econômica, reduzem-se as vendas 

e, por conseguinte, as comissões dos vendedores empregados, as quais compõem uma 

importante porção do salário total desses trabalhadores. 
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Adicionalmente, podemos citar que a redução do número de pessoas empregadas no 

mercado de trabalho reduz a “massa salarial” do local em questão. Isto porque, reduz-se o 

número de pessoas pelo qual se multiplicam as remunerações auferidas. Por outro lado, essa 

redução na quantidade de vínculos empregatícios ativos pode contribuir para uma elevação 

artificial da remuneração média percebida do local analisado, vez que, este número constitui o 

denominador da razão (total de remunerações/número de pessoas empregadas). 

A massa de remunerações do trabalho caiu consideravelmente nos anos 2015 e 2016, 

como reflexo inexorável da crise. No Brasil, essa queda foi de quase 6% em 2015, e de 

aproximadamente 3% em 2016. Em Minas Gerais, a retração foi ainda maior no primeiro ano, 

chegando a -8%, e de -2,6% neste último. Já na Região Intermediária de Uberlândia, as 

variações percentuais foram menores, mas também consideráveis: cerca de -4% em 2015, e  

-2,5% em 2016. 

O ano de 2017, por sua vez, em consonância com a incipiente retomada do emprego 

que já foi analisada, evidenciou aumento da massa de salários no âmbito das três unidades 

geográficas em questão. No Brasil, esse incremento foi de 2,7% em relação ao ano anterior, 

em Minas, de 3,9%, e na Região Intermediária de Uberlândia, 4,9%, por conseguinte, a maior 

delas. Todavia, nos três casos, a massa salarial percebida permaneceu aquém da registrada no 

ano 2014, e, em alguns casos, até mesmo em comparação com 2015. A Tabela 4 apresenta 

essas informações
5
: 

Tabela 4 – Evolução da massa salarial real (remuneração real de dezembro, a preços de 

2017*) no Brasil, Minas Gerais e Região Intermediária de Uberlândia - 2014 a 2017 

Ano 
Brasil Minas Gerais 

Região Intermediária de 

 Uberlândia 

(R$) Var. a.a (%) (R$) Var. a.a (%) (R$) Var. a.a (%) 

2014 141.159.474.757,68 - 12.342.435.345,78 - 724.180.580,04 - 

2015 132.857.717.323,59 -5,9% 11.358.867.772,71 -8,0% 694.507.273,40 -4,1% 

2016 128.419.053.789,59 -3,3% 11.064.790.986,02 -2,6% 676.824.979,90 -2,5% 

2017 131.921.639.886,05 2,7% 11.494.787.106,70 3,9% 709.734.026,81 4,9% 

* A atualização dos valores foi feita pelo INPC-IBGE, saldo acumulado em dezembro de cada ano. 

Fonte: Elaboração CEPES/IERI a partir de dados da RAIS/MTE  

 Enquanto a queda do número de pessoas empregadas, conforme já foi mencionado, 

atua no sentido de comprimir a massa de salários, por outro lado, para cálculo da remuneração 

média do trabalhador, o decréscimo no estoque de emprego corrobora para elevação. Entre os 

                                                           
5
 Para detalhamento da massa salarial por município da região intermediária ver Anexo III. 
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anos de 2015 e 2016, é possível verificar que, embora a massa salarial tenha diminuído 

consideravelmente, ocorreu um incremento da remuneração média de dezembro.  

Esse crescimento da remuneração média, no entanto, pode estar mais associado à 

queda do número de pessoas empregadas (outrossim, no denominador dessa razão), do que a 

uma elevação significativa e geral dos salários. Para tanto, deve-se qualificar também o fato 

de que concorre para este efeito a destruição de postos de trabalho mais vulneráveis e, 

outrossim, com remunerações mais baixas. 

O Gráfico 6 apresenta a evolução da remuneração média de dezembro (a preços de 

2017) para Brasil, Minas Gerais, e o total da Região Intermediária e Uberlândia; ao passo que 

a Tabela 5 evidencia essa informação incluindo cada um dos municípios da referida região. 

Gráfico 6 – Remuneração média real de dezembro (em R$, a preços de 2017*) no Brasil, 

Minas Gerais, e Região Intermediária de Uberlândia - 2014 a 2017 

 
* A atualização dos valores foi feita pelo INPC-IBGE, saldo acumulado em dezembro de cada ano. 

Fonte: Elaboração CEPES/IERI a partir de dados da RAIS/MTE  

 

Como se pode ver, a remuneração das três unidades geográficas analisadas sofre queda 

entre 2014 e 2015, aumentando nos demais anos. Também é possível notar que a remuneração 

média na Região Intermediária de Uberlândia é menor que a percebida no âmbito do estado, e 

do país. A remuneração média registrada para o Brasil, por sua vez, é a maior entre as três, em 

torno de R$ 430 a mais que no caso de Minas, e de R$ 560 no da Região Intermediária. 
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Tabela 5 – Remuneração média real de dezembro (em R$, a preços de 2017*) no Brasil, 

Minas Gerais e municípios da Região Intermediária de Uberlândia - 2014 a 2017 

 2014 2015 2016 2017 

Abadia dos Dourados 1.714,42 1.527,49 1.495,39 1.654,70 

Araguari 2.002,72 1.963,31 1.949,08 2.008,70 

Araporã 2.744,72 2.644,51 2.866,77 2.736,36 

Cachoeira Dourada 2.184,39 2.083,04 2.278,56 2.419,66 

Campina Verde 1.674,48 1.673,33 1.764,51 1.758,36 

Canápolis 1.650,05 1.625,51 1.774,82 1.780,25 

Capinópolis 1.854,41 1.803,08 1.757,62 1.871,13 

Cascalho Rico 1.558,54 1.449,27 1.443,24 1.512,47 

Centralina 1.697,22 1.645,24 1.673,24 1.736,55 

Douradoquara 1.562,66 1.523,23 1.603,74 1.620,59 

Estrela do Sul 1.727,03 1.746,78 1.853,85 1.897,22 

Grupiara 1.266,37 1.210,46 1.279,11 1.361,11 

Gurinhatã 1.867,38 1.730,26 1.730,72 1.761,87 

Indianópolis 2.179,08 1.994,31 2.086,25 2.342,92 

Ipiaçu 1.500,60 1.488,74 1.516,87 1.629,14 

Iraí de Minas 1.893,37 1.852,80 1.907,90 1.886,87 

Ituiutaba 2.052,19 2.009,39 1.992,17 2.052,16 

Monte Alegre de Minas 1.652,75 1.650,20 1.723,91 1.729,18 

Monte Carmelo 1.682,96 1.656,76 1.680,53 1.771,24 

Prata 1.818,36 1.777,52 1.866,48 1.853,64 

Romaria 1.613,83 1.642,03 1.672,32 1.870,65 

Santa Vitória 2.461,99 2.475,97 2.546,78 2.443,62 

Tupaciguara 2.027,20 1.935,10 2.036,50 2.039,82 

Uberlândia 2.561,72 2.511,24 2.542,29 2.615,53 

Região Intermediária de Uberlândia 2.373,94 2.330,23 2.361,79 2.423,02 

Minas Gerais 2.528,05 2.454,32 2.484,88 2.534,10 

Brasil 2.964,63 2.888,84 2.911,58 2.973,23 

* A atualização dos valores foi feita pelo INPC-IBGE, saldo acumulado em dezembro de cada ano. 

Fonte: Elaboração CEPES/IERI a partir de dados da RAIS/MTE  

 

No âmbito das remunerações médias de dezembro dos municípios da Região 

Intermediária de Uberlândia, observa-se a redução em 2015 em todos, excetuando-se Estrela 

do Sul (que cresceu 1,1%), Romaria (1,7%) e Santa Vitória (0,6%). No ano de 2016 

(relativamente a 2015) a redução ocorreu apenas em cinco municípios, quais sejam: Abadia 

dos Dourados (-2,1%), Araguari (-0,7%), Capinópolis (-2,5%), Cascalho Rico (-0,4%), e 

Ituiutaba (-0,9%). E, por fim, em 2017, novamente cinco municípios da região em análise 
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registram retração da remuneração média: Araporã (-4,5%), Campina Verde (-0,3%), Iraí de 

Minas (-1,1%), Prata (-0,7%), e Santa Vitória (-4,1%)
6
. 

Outra informação interessante que pode ser observada na referida tabela, diz respeito 

às menores e maiores remunerações médias. Em 2014, o município de Araporã, seguido de 

Uberlândia e Santa Vitória, respectivamente, exibiam as maiores cifras; enquanto Grupiara, 

Ipiaçu e Cascalho Rico, registravam as menores. Em 2017, essa situação praticamente não se 

altera, permanecendo os três primeiros municípios com as remunerações médias mais 

elevadas, e Grupiara, Cascalho Rico e Douradoquara com as mais baixas. Cumpre ressaltar, 

que apenas os três municípios citados no âmbito das remunerações mais altas evidenciaram 

remuneração média maior que a da Região Intermediária (ou seja, do conjunto dos 24 

municípios). Os demais permaneceram abaixo da média registrada para a Região. 

 

5. Considerações Finais 

 

Este trabalho destacou as múltiplas possibilidades de análise do desenvolvimento 

econômico-social a partir do enfoque sobre o emprego e, dentre elas, propôs o estudo do 

mercado de trabalho numa região específica no recente quadro de crise econômico-política. A 

Região Intermediária de Uberlândia, que corrobora para a composição da mesorregião do 

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, no estado de Minas Gerais, foi o foco de investigação. 

A região é composta por 24 municípios, dentre os quais, se destaca Uberlândia como 

polo, respondendo por parte expressiva do estoque de emprego desse recorte. O período 

analisado correspondeu ao interregno 2014-2017, em função da crise evidenciada, sobretudo, 

nos anos 2015 e 2016. As informações compreendidas nesta análise provieram 

fundamentalmente da RAIS e do CAGED. 

De um modo geral, os dados mostraram que a crise repercutiu, conforme previamente 

esperado, de modo profundo sobre o mercado de trabalho da Região, em consonância com o 

quadro mais geral do país, e também do estado de Minas Gerais. Os anos que essencialmente 

evidenciaram essa trajetória de queda do emprego, certamente, se referem a 2015 e 2016, e, o 

ano de 2017 marca uma retomada incipiente do crescimento do estoque, que ainda não se sabe 

se será sustentável ao longo dos próximos anos.  

A caracterização dessa retomada como incipiente, conforme descrito no parágrafo 

anterior, deve-se não somente ao fato de que o crescimento do emprego ainda se mostra 

                                                           
6
 As variações percentuais exibidas entre parêntesis podem ser visualizadas no Anexo IV. 
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insuficiente para reposição dos postos de trabalho perdidos nos últimos anos, mantendo-se o 

estoque abaixo do nível verificado em 2014; mas, também pelo fato de que, setorialmente, 

algumas atividades importantes para a dinâmica empregatícia da Região ainda não lograram 

participar dessa recuperação. Este é o caso da Agropecuária, Comércio e Construção Civil, 

em especial. 

Estes setores foram os mais duramente atingidos pela crise na Região Intermediária de 

Uberlândia, quando comparado o estoque de emprego que apresentavam em 2014 ao de 2017. 

Se a análise tomasse em consideração o ano 2016, ao invés de 2017, todos os setores, 

excetuando-se Serviços, apresentariam decréscimo nos vínculos ativos de trabalho, e, neste 

caso, a Indústria de Transformação também evidenciaria uma perda substancial (-3.954 

postos), a despeito da variação positiva que se observa no ano seguinte. 

Conforme evidenciado ao longo deste trabalho, os municípios cujas contribuições são 

mais representativas para conformação do emprego formal, setorialmente falando, são, como 

seria esperado, os de maior população economicamente ativa (em geral, na maior parte dos 

setores, destacaram-se: Uberlândia, Araguari, Ituiutaba, Prata, e Monte Carmelo). No quadro 

de crise, isso praticamente não se altera, excetuando-se a ocorrência de uma perda substancial 

de participação do município de Uberlândia no setor agropecuário, como resultado da 

significativa retração que sofreu esta atividade no cenário adverso. 

Por fim, foi enfatizado que a crise econômica conforma ambiente propício à retração 

das remunerações do trabalho, a qual pode ser expressa tanto em termos da diminuição da 

massa de salários na economia em questão, como também na remuneração média dos 

trabalhadores. Na Região Intermediária de Uberlândia, os anos de 2015 e 2016 evidenciam 

uma redução significativa da massa salarial, e, em 2017, embora esta apresente crescimento 

em relação ao ano precedente, ainda é inferior ao observado em 2014. 

A remuneração média do trabalhador, por sua vez, a despeito da substancial queda 

registrada entre 2014 e 2015, volta a crescer nos anos subsequentes. Essa elevação do salário 

médio (referente a dezembro de cada ano analisado) pode, no entanto, evidenciar um 

crescimento artificial, e, por conseguinte, não ser propriamente expressão de aumento 

generalizado dos salários, mas sim de redução no denominador dessa razão, o qual se refere 

ao número de pessoas empregadas. 
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ANEXO I: Participação dos municípios na conformação do estoque de emprego setorial da 

Região Intermediária de Uberlândia, em 2014 (%) 

  
Adm. 

Pública 
Agrop. Comércio 

Const. 

Civil 

Extrat. 

Mineral 

Ind. de 

Transf. 
Serviços SIUP 

Abadia dos Dourados 1,01 1,31 1,45 3,88 5,28 1,94 1,03 0,48 

Araguari 9,09 6,31 7,77 5,91 24,15 12,19 4,95 2,96 

Araporã 2,39 2,92 0,58 0,65 3,77 1,16 0,40 3,80 

Cachoeira Dourada 1,69 0,49 0,02 0,03 0,00 0,00 0,01 0,00 

Campina Verde 1,76 2,01 0,89 0,26 2,83 1,45 0,43 0,00 

Canápolis 1,78 1,41 0,46 0,01 0,00 1,43 0,17 0,00 

Capinópolis 1,71 1,09 0,78 0,43 0,75 1,31 0,54 0,00 

Cascalho Rico 0,40 0,85 0,08 0,01 1,32 0,18 0,01 0,00 

Centralina 1,32 0,78 0,19 0,04 0,00 0,16 0,10 0,00 

Douradoquara 0,88 0,13 0,02 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 

Estrela do Sul 0,92 2,28 0,19 0,06 0,19 0,49 0,07 0,00 

Grupiara 1,01 0,07 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

Gurinhatã 0,70 0,95 0,13 0,02 1,13 0,06 0,03 0,00 

Indianópolis 1,51 2,00 0,10 0,01 0,00 0,36 0,08 0,00 

Ipiaçu 0,74 0,61 0,08 0,01 0,19 0,13 0,02 0,00 

Iraí de Minas 1,39 0,89 0,27 0,01 0,00 0,19 0,09 0,00 

Ituiutaba 7,04 4,19 7,99 6,65 3,02 12,56 5,08 4,69 

Monte Alegre de Minas 2,45 3,71 1,11 0,27 0,57 0,34 0,32 0,00 

Monte Carmelo 4,35 6,40 4,09 0,71 1,32 5,04 1,55 0,07 

Prata 2,56 7,50 2,24 0,14 10,19 2,18 0,80 0,07 

Romaria 0,91 2,29 0,05 0,00 0,00 0,22 0,02 0,00 

Santa Vitória 3,96 2,70 1,05 0,34 0,19 4,76 0,52 0,68 

Tupaciguara 3,40 4,19 1,17 0,34 0,19 1,92 0,47 1,46 

Uberlândia 47,01 44,90 69,26 80,23 44,91 51,87 83,31 85,80 

Reg. Interm. de 

Uberlândia (Total) 
100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Fonte: Elaboração CEPES/IERI a partir de dados da RAIS/MTE  
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ANEXO II: Participação dos municípios na conformação do estoque de emprego setorial da 

Região Intermediária de Uberlândia, em 2017 (%) 

 

Adm. 

Pública 
Agrop. Comércio 

Const. 

Civil 

Extrat. 

Mineral 

Ind. de 

Transf. 
Serviços SIUP 

Abadia dos Dourados 1,17 0,78 0,87 2,35 9,60 1,44 0,51 0,06 

Araguari 9,50 8,48 8,34 8,50 17,03 10,45 5,23 8,02 

Araporã 2,60 3,92 0,55 0,36 1,86 1,20 0,26 3,87 

Cachoeira Dourada 1,36 0,66 0,02 0,02 0,31 0,00 0,03 0,00 

Campina Verde 1,69 2,97 0,95 0,07 4,02 0,44 0,42 0,00 

Canápolis 1,78 1,88 0,40 0,02 0,00 1,38 0,21 0,00 

Capinópolis 2,08 2,71 0,70 0,29 1,86 1,24 0,27 0,00 

Cascalho Rico 0,88 0,81 0,04 0,00 1,55 0,13 0,02 0,00 

Centralina 1,30 0,76 0,35 0,11 0,00 0,03 0,13 0,00 

Douradoquara 0,88 0,14 0,01 0,03 0,00 0,07 0,01 0,00 

Estrela do Sul 1,27 2,61 0,15 0,06 0,62 0,76 0,05 0,00 

Grupiara 1,02 0,10 0,00 0,02 0,93 0,00 0,02 0,00 

Gurinhatã 0,94 1,49 0,15 0,02 0,00 0,04 0,04 0,13 

Indianópolis 1,54 2,54 0,14 0,00 0,00 0,13 0,09 0,00 

Ipiaçu 0,74 0,82 0,07 0,03 0,00 0,14 0,01 0,00 

Iraí de Minas 1,55 0,84 0,33 0,25 0,00 0,16 0,12 0,13 

Ituiutaba 7,17 5,15 7,75 5,74 3,41 10,78 4,61 4,72 

Monte Alegre de Minas 2,26 5,54 1,00 0,18 1,55 0,44 0,42 0,00 

Monte Carmelo 4,40 7,69 4,32 1,11 0,31 3,16 1,67 0,31 

Prata 3,09 11,10 2,11 0,48 17,65 2,31 0,68 0,25 

Romaria 0,61 2,35 0,04 0,00 0,00 0,29 0,03 0,00 

Santa Vitória 4,59 3,72 0,96 0,33 0,00 3,88 0,43 1,70 

Tupaciguara 3,83 4,90 1,34 0,37 0,00 2,16 0,55 0,00 

Uberlândia 43,75 28,02 69,40 79,66 39,32 59,35 84,19 80,81 

Reg Interm. de 

Uberlândia (Total) 
100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Fonte: Elaboração CEPES/IERI a partir de dados da RAIS/MTE  
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ANEXO III: Evolução da massa salarial real (remuneração real de dezembro, a preços de 

2017*) nos municípios da Região Intermediária de Uberlândia - 2014 a 2017 

Municípios/ Região 2014 2015 2016 2017 

Abadia dos Dourados 7.589.728,88 3.585.022,32 3.883.544,33 4.317.120,39 

Araguari 43.695.338,04 42.364.440,80 42.367.222,82 44.777.894,73 

Araporã 8.536.098,79 9.432.988,51 8.236.248,63 7.995.636,42 

Cachoeira Dourada 1.406.743,78 1.389.387,82 1.250.931,75 1.350.170,28 

Campina Verde 4.676.814,14 4.722.137,94 4.114.839,37 4.258.758,15 

Canápolis 2.937.082,68 2.830.004,37 2.694.185,76 3.135.028,08 

Capinópolis 4.513.614,12 4.078.558,54 4.039.015,65 4.264.304,09 

Cascalho Rico 748.099,72 684.053,78 578.738,84 791.019,46 

Centralina 1.547.868,91 1.326.070,53 1.504.248,21 1.630.619,79 

Douradoquara 526.619,47 443.261,15 416.971,90 515.348,62 

Estrela do Sul 2.181.237,55 2.166.015,31 2.148.611,91 2.576.425,83 

Grupiara 414.103,55 424.873,05 388.849,83 465.498,23 

Gurinhatã 1.133.499,59 1.250.973,51 1.123.233,20 1.314.353,94 

Indianópolis 2.826.273,03 2.329.343,97 1.994.452,22 2.879.443,33 

Ipiaçu 784.817,73 942.370,38 756.915,29 825.976,13 

Iraí de Minas 1.921.768,97 1.865.768,12 1.844.935,24 2.028.382,54 

Ituiutaba 43.527.009,93 41.560.201,05 38.026.540,68 38.888.353,69 

Monte Alegre de Minas 5.055.773,68 5.127.198,64 5.171.720,44 5.500.529,61 

Monte Carmelo 16.429.032,54 15.368.147,30 14.608.883,16 15.756.934,12 

Prata 11.310.178,77 11.081.050,14 11.454.597,99 11.828.075,12 

Romaria 1.591.243,50 1.532.017,85 1.398.058,31 1.449.750,77 

Santa Vitória 12.890.988,36 13.714.451,56 12.209.296,86 12.005.500,70 

Tupaciguara 8.937.938,82 8.617.000,44 8.388.337,16 9.521.868,91 

Uberlândia 538.998.705,49 517.671.936,32 508.224.600,36 531.657.033,88 

Reg Interm. de Uberlândia (Total) 724.180.580,04 694.507.273,40 676.824.979,90 709.734.026,81 

Fonte: Fonte: Elaboração CEPES/IERI a partir de dados da RAIS/MTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Série Aspectos econômicos, sociais e demográficos ... Volume 2  CEPES – março/2019

 

27 
 

ANEXO IV: Variação percentual anual da remuneração média real de dezembro no Brasil, 

Minas Gerais, e nos municípios da Região Intermediária de Uberlândia – 2014 a 2017 

Municípios/ Região 2014 2015 2016 2017 

Abadia dos Dourados - -10,9% -2,1% 10,7% 

Araguari - -2,0% -0,7% 3,1% 

Araporã - -3,7% 8,4% -4,5% 

Cachoeira Dourada - -4,6% 9,4% 6,2% 

Campina Verde - -0,1% 5,4% -0,3% 

Canápolis - -1,5% 9,2% 0,3% 

Capinópolis - -2,8% -2,5% 6,5% 

Cascalho Rico - -7,0% -0,4% 4,8% 

Centralina - -3,1% 1,7% 3,8% 

Douradoquara - -2,5% 5,3% 1,1% 

Estrela do Sul - 1,1% 6,1% 2,3% 

Grupiara - -4,4% 5,7% 6,4% 

Gurinhatã - -7,3% 0,0% 1,8% 

Indianópolis - -8,5% 4,6% 12,3% 

Ipiaçu - -0,8% 1,9% 7,4% 

Iraí de Minas - -2,1% 3,0% -1,1% 

Ituiutaba - -2,1% -0,9% 3,0% 

Monte Alegre de Minas - -0,2% 4,5% 0,3% 

Monte Carmelo - -1,6% 1,4% 5,4% 

Prata - -2,2% 5,0% -0,7% 

Romaria - 1,7% 1,8% 11,9% 

Santa Vitória - 0,6% 2,9% -4,1% 

Tupaciguara - -4,5% 5,2% 0,2% 

Uberlândia - -2,0% 1,2% 2,9% 

Região Intermediária de Uberlândia - -1,8% 1,4% 2,6% 

Minas Gerais - -2,9% 1,2% 2,0% 

Brasil - -2,6% 0,8% 2,1% 

Fonte: Fonte: Elaboração CEPES/IERI a partir de dados da RAIS/MTE 

 


