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Este informativo tem o objetivo de realizar pesquisas de dados econômicos secundários
que mostram o desempenho das atividades econômicas na cidade Divinópolis, por meio do
mercado de trabalho.
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Na segunda quinzena de fevereiro de 2021 o número de solicitações de seguro desemprego
no Brasil totalizou (232.772) pedidos, destes (65,6%) foram realizados pela internet. Na segunda
quinzena de janeiro foram registrados (244.444) requerimentos, queda de (4%). Com relação à
segunda quinzena de fevereiro de 2020 houve uma elevação de (0,81%), uma vez que foram
registrados (230.895) pedidos.
Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, em
2020 foram registradas 6,784 milhões de solicitações do seguro-desemprego, um aumento de (1,9%)
em relação a 2019, que teve 6,655 milhões de pedidos. No acumulado de 2021, janeiro a fevereiro,
foram contabilizados (962.913) requerimentos ao seguro-desemprego, modalidade trabalhador
formal, assim verificou-se uma redução de (8,4%) no número total de requerimentos do acumulado
do ano de 2020 para o acumulado do ano de 2021.
Analisando-se o perfil das pessoas que solicitaram o seguro-desemprego no Brasil em
fevereiro, pode-se verificar, que a maior parte é formada por homens (59,87%), com relação à faixa
etária (33%) dos solicitantes está na faixa de idade de 30 até 39 anos. A maior parcela de
trabalhadores solicitantes tem renda entre um e três salários mínimos e (61%) possui o ensino médio
completo.
A análise feita por setores econômicos mostra que o setor terciário, composto pelo comércio
e serviços, foi o segmento que mais apresentou solicitações, sendo os serviços com a maior parcela
(38,4%), o comércio com (28,53%), seguido pela indústria (16%) e construção (9,4%).
Observando-se por estado, em fevereiro de 2021, as três Unidades da Federação com maior
número total de requerimentos foram São Paulo (140.220), Minas Gerais (54.693) e Rio de Janeiro
(36.662).
No ano de 2020 foram registradas (10.437) solicitações de seguro desemprego na cidade de
Divinópolis, contra (10.602) pedidos realizados durante todo o ano de 2019, resultando numa
retração de (1,55%). Na segunda quinzena de fevereiro de 2021 houve (332) solicitações de seguro
desemprego e na segunda quinzena de janeiro (379), retração de (12,4%). Porém, a análise anual
revela uma elevação no registro de pedidos, uma vez que no mesmo período de 2020 foram feitos
(266) pedidos, aumento de (24,8%).
Entre janeiro e fevereiro foram realizadas (1.424) solicitações de pedidos de seguro
desemprego contra (1.553) no mesmo período de 2020, isto representa uma retração de (8%).
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Pedidos de seguros desemprego na cidade de Divinópolis
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A Tabela abaixo mostra a variação das solicitações de seguro-desemprego nas principais
cidades da região Centro-Oeste de Minas Gerais em fevereiro de 2020 e 2021. A cidade de Nova
Serrana registrou a maior queda na solicitação de seguro desemprego em relação ao mês de
fevereiro de 2020, (44.2%), seguida pelo município de Itaúna com retração de (18,75%). As cidades
que demonstraram majoração nos pedidos em um ano foram: Formiga (38,12%), Pará de Minas
(17,6%) e Divinópolis com (16,5%).
Solicitações de seguro- desemprego na Região Centro-Oeste
Fev - 2020
Fev - 2021
Divinópolis
582
678
Itaúna
352
286
Pará de Minas
323
380
Formiga
181
250
Nova Serrana
518
289
Fonte: MET
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