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Bem longe do ápice de 2012 está a geração de postos de trabalho no município. Nesse

período -  2010 e  2012 -  Contagem teve geração recorde de empregos no mercado de

trabalho.  Situação muito  diferente do que ocorre desde 2014,  reflexo  da profunda crise

econômica que o país  vem atravessando.  O mercado de trabalho local  encontra-se em

retração desde 2013 e vem acumulando perdas sucessivas desde essa época.

Em 2010 o cenário econômico interno e externo era favorável, pois a economia crescia e

vivíamos  um  “boom  econômico”.  O  PIB  teve  elevações  consideráveis,  as  commodities

possuíam um alto preço no mercado internacional, o que, por sua vez, produzia sucessivos

superávits na balança comercial brasileira; a safra aumentava e o nível de pobreza diminuía

com o crescimento do emprego e da renda. Isto porque, além do alto preço das commodities

no  mercado  externo,  desde  a  crise  internacional  de  2008,  o  governo  brasileiro  adotou

medidas como redução das taxas de juros, aumento da oferta de crédito e da renda e queda

nos impostos. Tais medidas foram cruciais para estimular a demanda interna e evitar que o

país  mergulhasse nos reflexos da crise internacional  como acontecia em outros países.

Além disso, o cenário político era favorável internamente.

Quatro  anos  depois,  a  economia  brasileira  estava  envolta  numa  crise  quase  sem

precedentes agravada pelo cenário político instável e extremamente desfavorável para atrair

investimentos.  A  sucessiva  série  de  choques  de  oferta  e  demanda  que  reduziram  a

capacidade de crescimento da economia, produziram um elevado custo fiscal, que foi se

agravando em 2015, com a redução drástica de investimentos da Petrobrás e corte nos

investimentos públicos. O governo foi perdendo capacidade financeira, a sustentabilidade

fiscal foi ficando cada vez pior; a inflação foi se elevando bem como as taxas de juros,

gerando incerteza e perda de credibilidade do Banco Central. A inevitável recessão já tinha

se instalado. O mercado de trabalho respondeu imediatamente com sucessivas demissões.

Quando o governo Temer assumiu, o mercado deu um voto de confiança e os investimentos

começaram a retornar.  A economia mundial  andava bem e tinha liquidez e a economia

brasileira começava a dar sinais de melhora. Mas essa situação não durou muito. O governo

entrou no “turbilhão da Lava Jato” e a credibilidade, assim como a confiança, voltaram a



despencar. Os investimentos retraíram, a economia mundial dá sinais de arrefecimento e a

economia brasileira não consegue retomar o crescimento. 

Em 2017,  aliada à safra recorde brasileira,  as  medidas tomadas pelo  governo,  como a

liberação do FGTS, aqueceram o mercado interno e proporcionou um crescimento ínfimo de

1%. Houve queda da inflação, mas a taxa de desemprego permaneceu alta. O mercado de

trabalho  não  se  recuperou  na  proporção  esperada.  Quando  há  crises  sucessivas  na

economia ou períodos prolongados de recessão, a variável que mais demora a se recuperar

é a contratação de trabalhadores.

A retomada do crescimento da economia brasileira não acontece. A aprovação do teto dos

gastos do governo só contribui para cortar os investimentos públicos. Não há aumento do

consumo das famílias e nem melhora no mercado de trabalho.

Em 2018, a inflação começou o ano um pouco mais baixa, mas isso não contribuiu para

favorecer o aumento do consumo interno, pois o desemprego está alto e o poder aquisitivo

menor. A oferta de crédito melhorou um pouco, sobretudo no setor imobiliário, mas ainda é

insuficiente para retomar um crescimento sustentável. Além disso, a economia mundial não

contribui muito para melhorar esse cenário. 

Outro agravante da atualidade é o alto grau de endividamento das empresas e das famílias,

que não favorece  a  retomada  da  economia  e  das  contratações.  Essa  situação  não se

resolve no curto prazo, o que significa que o mercado de trabalho ainda está distante de

uma recuperação. 

Para piorar, a produção industrial em março foi negativa e a projeção do PIB também deverá

ser  afetada,  com um crescimento  menor  do  que  o  esperado.  Portanto,  a  retomada do

crescimento com mais crédito, investimentos e geração de empregos ainda é uma realidade

distante. 

Tal contextualização se fez necessária para se entender a trajetória de queda dos postos de

trabalho no município de Contagem. A perda dos postos não é uma situação particular do

município, é estadual e nacional.

A queda dos empregos em Minas Gerais e no Brasil  só é proporcionalmente menor em

relação  ao  município,  devido  a  base da economia,  ou seja,  nas  economias  estadual  e

brasileira,  a  agricultura  tem  um  peso  preponderante  e  as  commodities tem  peso

considerável, o que não ocorre na realidade municipal, cuja matriz é industrial e baseada no

setor terciário (comércio e serviços). O município sente mais os efeitos recessivos e reflete

em maior escala no mercado de trabalho.



Veja na tabela  e no gráfico a seguir  as variações absolutas e relativas no mercado de

trabalho de Contagem, de Minas Gerais e do Brasil.

Variações
no

emprego
(Período)

Contagem
(Variação
Relativa)

Minas
Gerais

(Variação
Relativa)

Brasil
(Variação
Relativa)

2010/2011 4,15% 4,39% 5,09%
2011/2012 1,75% 1,59% 2,48%
2012/2013 4,46% 2,61% 3,14%
2013/2014 -1,66% 0,29% 1,27%
2014/2015 -4,39% -4,94% -3,05%
2015/2016 -7,42% -3,99% -4,16%

Fonte:  RAIS/Ministério do Trabalho – 2016
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No período  de  2010  a  2016,  segundo  dados  da  RAIS  (Relação  Anual  de  Informações

Sociais) do Ministério do Trabalho, o setor da economia que mais gerou empregos foi o

setor Serviços, seguido pelo Comércio. No setor Serviços, o subsetor que mais se destacou

foi o de Transporte e Comunicações e o Comércio Varejista foi o subsetor que mais gerou

empregos no município nesse período.

No setor Industrial, o subsetor que mais gerou postos de trabalho foi a Indústria Metalúrgica.

Em 2017 os dados disponíveis referem-se ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e

Desempregados),  pois  os  dados  da  RAIS  2017  ainda  não  foram  disponibilizados  pelo



Ministério do Trabalho. Segundo o CAGED, observa-se que o setor Comércio foi o maior

gerador  de  postos  de  trabalho  em  Contagem  e,  em  contraposição,  a  Indústria  de

Transformação foi o subsetor que mais demitiu, seguido pela Construção Civil.

Ainda no ano de 2017, segundo dados do CAGED, os maiores salários de admissão foram

pagos pelos setores da Administração Pública,  Indústria  Extrativa Mineral  e  Indústria  de

Transformação, respectivamente nessa ordem.

Em 2018, até o mês de maio, o setor Serviços ocupa o primeiro lugar na geração de postos

de trabalho,  seguido pelo  setor  Comércio.  Este  último,  entretanto,  foi  o  setor  que mais

demitiu.  A Indústria  de  Transformação admitiu  mais  do  que  demitiu,  gerando  um saldo

positivo de 596 postos de trabalho no referido mês.

Em relação ao salário médio de admissão, a Administração Pública ocupa o primeiro lugar

seguida pela Indústria de Transformação e pela Construção Civil, dados de maio, últimas

informações disponíveis pelo Ministério do Trabalho.

No que se refere às profissões,  a força de trabalho do município é predominantemente

masculina e situa-se na faixa etária entre os 30 a 39 anos. O único setor que emprega mais

mulheres do que homens é a Administração Pública. Quanto ao grau de instrução, 52% da

mão-de-obra de Contagem possui o ensino médio completo. O percentual de trabalhadores

com nível superior é de apenas 13%.

As micro e pequenas empresas geram 44% dos empregos do município seguidas pelas

grandes empresas, responsáveis pela geração de 40% dos empregos em Contagem.

Quanto a remuneração média mensal,  a maioria dos trabalhadores recebem entre 1 a 3

salários mínimos.

De acordo com os últimos dados da RAIS de 2016, as principais ocupações com maior

número de empregados estão nos setores de Comércio e Serviços, sendo ocupações que

não exigem muita qualificação e nível de escolaridade, como demonstra a tabela abaixo:

Profissões Número Absoluto
Vendedores e Demonstradores em lojas ou mercados 18.882
Escriturários em geral, Agentes, Assistentes e Aux. 
Administrativos

16.231

Trabalhadores de Cargas e Descargas de Mercadorias 8.547
Almoxarifes e Armazenistas 6.768
Trabalhadores nos serviços de manutenção de 
edifícios

5.899

Motoristas de Veículos de Cargas em geral 5.833



Somente as ocupações acima representam 34% do total dos postos de trabalho no 

município.

Quanto às profissões que exigem nível superior e maior qualificação profissional, as 

ocupações em Contagem estão distribuídas da seguinte forma:

Profissões Número
Absoluto

Profissionais de nível superior 3.317
Professores de nível superior (Distribuídos na Educação 
Infantil e nos ensinos Fundamental, Médio e Superior)

3.793

Profissionais da Saúde de nível superior 1.519
Engenheiros

 Industrial, de Produção e de Segurança (261)
 Civil (160)
 Mecânico (153)
 Eletroeletrônicos (141)
 Metalurgistas e de Materiais (120)
 De Computação (23)
 Químico (18)
 Mecatrônico (15)
 Agrossilvipecuários (15)
 De Minas (09)
 Agrimensores e Engenheiros Cartógrafos (09)
 Ambiental (08)
 De Alimentos (01)

933

Dirigentes,Diretores e Gestores Públicos 810
Profissionais de Computação e Sistemas de Informação 695
Profissionais de Pesquisas e Análises Econômicas 144
Pesquisadores 52
Pilotos de Aviação Comercial, Navegadores, Mecânicos e 
Afins

11

Profissionais da Pilotagem Aeronáutica 10
Profissionais de Estatística 02

Fonte:  RAIS/Ministério do Trabalho – 2016


