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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.  

Especificamente foram coletadas as seguintes informações:  

 

▪ Evolução mensal de admissões, demissões e criação de empregos formais na cidade 

de Divinópolis  

 

▪ Saldo na criação de postos de trabalho por escolaridade, faixa etária e gênero. 

 

▪ Evolução mensal da criação de empregos formais por setores econômicos na cidade 

de Divinópolis. 

 

▪ Estatísticas comparativas da criação de empregos formais nas principais cidades da 

região Centro Oeste. 

 

▪ Estatísticas comparativas da criação de empregos formais nas principais cidades de 

Minas Gerias. 
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  Indicadores Macroeconômicos 

    

Comércio 

 

       Em maio de 2022, o volume de vendas do comércio varejista variou 0,1%, frente a abril, na 

série com ajuste sazonal. Foi o quinto mês consecutivo no campo positivo. 
 

Período 

Varejo (%) Varejo Ampliado (%) 

Volume de 
vendas 

Receita 
nominal 

Volume de 
vendas 

Receita 
nominal 

Maio / Abril 0,1 0,4 0,2 1,7 

Média móvel trimestral 0,7 2,8 0,2 1,2 

Maio 2022 / Maio 2021 -0,2 17,0 -0,7 15,9 

Acumulado 2022 1,8 16,8 1,0 16,4 

Acumulado 12 meses -0,4 13,6 0,3 15,1 

 
Fonte: IBGE 

 

De acordo com a Pesquisa Mensal do Comércio, no comércio varejista ampliado, que inclui 

veículos, motos, partes e peças e material de construção, o volume de vendas variou 0,2%. A média 

móvel ficou em 0,2%. O acumulado no ano foi 1,0% e o acumulado em 12 meses, 0,3%. 

As principais influências sobre o varejo, em maio, vieram de Artigos farmacêuticos, médicos, 

ortopédicos e de perfumaria e Tecidos, vestuário e calçados, no lado positivo, e Móveis e 

eletrodomésticos e outros artigos de uso pessoal e doméstico, no lado negativo 

 

IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

 

Segundo o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que tem por 

objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, 
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referentes ao consumo pessoal das famílias, cujo rendimento varia entre 1 e 40 salários mínimos, foi 

de 0,67% em junho, ficando 0,20 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de maio (0,47%). No ano, o 

IPCA acumula alta de 5,49% e, nos últimos 12 meses, de 11,89%, acima dos 11,73% observados nos 

12 meses imediatamente anteriores. Em junho de 2021, a variação havia sido de 0,53%. 

 

Período Taxa 

Junho de 2022 0,67% 

Maio de 2022 0,47% 

Junho de 2021 0,53% 

Acumulado do ano 5,49% 

Acumulado nos últimos 12 meses  11,89% 

Fonte: IBGE 

 

Desemprego 

 

A taxa de desocupação de (9,3%) do trimestre móvel de abril a junho de 2022 recuou 1,8 

ponto percentual (p.p.) em relação ao trimestre de janeiro a março de 2022 (11,1%) e 4,9 %. ante 

mesmo período de 2021 (14,2%). Foi a menor taxa de desocupação para um trimestre encerrado em 

junho desde 2015 (8,4%).  

 

Indicador/Período 
Abr-Mai-Jun 

2022 
Jan-Fev-Mar 

2022 
Abr-Mai-Jun 

2021 

Taxa de desocupação 9,3% 11,1% 14,2% 

Taxa de subutilização  21,2% 23,2% 28,5% 

Rendimento real habitual R$ 2.652 R$ 2.625 R$ 2.794 

Fonte: IBGE 

 

O número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado (exclusive 

trabalhadores domésticos) foi de 35,8 milhões, subindo 2,6% (908 mil pessoas) frente ao trimestre 

anterior e 11,5% (mais 3,7 milhões de pessoas) na comparação anual. (IBGE,2022). 
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    Caged - Divinópolis 

 

Em junho Divinópolis registrou com um saldo de (275) empregos formais, resultado de (2.602) 

admissões e (2.327) demissões. Em relação ao mês de maio houve uma variação relativa de -25% no 

saldo. 

No acumulado do ano de 2022 foram feitas (14.382) admissões e (13.131) demissões com 

saldo de (1.503). 

 

Junho/2022 - sem ajuste 

Admissões Desligamentos Saldos Variação Relativa (%) 

2.602 2.327 275 -25 

Acumulado no Ano - com ajuste 

Admissões Desligamentos Saldos Variação Relativa (%) 

16.989 15.486 1.503 2,74 

           Fonte: Caged 
 

Em doze meses, de julho de 2021 até junho de 2022 o saldo também é positivo com (3.911) 

novos postos de trabalhos criados.  

Com relação ao mesmo período de 2021 houve uma variação de (-25%). Os dados dos doze 

últimos meses refletem uma estabilidade na geração de empregos formais, porém em patamares 

condizentes com a média dos anos anteriores à Pandemia. 
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          Fonte: Caged 

Analisando-se por setores de atividade econômica, o destaque de junho ficou com os 

serviços com (125) novos postos, seguido pela indústria com (63) vagas criadas. 

     

  Fonte: Caged  

 

De janeiro de 2022 até junho de 2022 o setor de serviços foi responsável pela maior parcela 

de geração de empregos na cidade, em segundo lugar ficou a indústria. 

-2000

0

2000

jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22

Admissões 2252 2631 2839 2802 2682 2591 2159 2.560 3.133 2.893 2.800 2.949 2.602

Demissões 1885 2065 2109 2301 2195 2281 2393 2.776 2.456 2.590 2.555 2.580 2.327

Criação de empregos 367 566 730 501 487 310 -234 -216 677 303 245 369 275

Gráfico 1: Evolução de admissões, demissões e criação 
de empregos formais  em Divinópolis

jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22

Agropecuária -15 1 -9 2 0 5 3 -13 7 -6 -5 8 -11

Comércio 105 71 266 88 124 254 -19 -294 150 24 37 122 60

Construção 30 104 4 -32 63 -54 -33 79 5 -11 80 16 -11

Serviços 167 171 313 161 170 46 -46 -97 343 207 70 70 125

Indústria -4 1 80 219 156 282 130 59 -139 109 172 89 63

Gráfico 2 : Evolução das admissões, demissões e criação de empregos 
formais por setores econômicos em Divinópolis
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Fonte: Caged  

 

Em junho 2022 houve um saldo de (71) vagas criadas para os homens e (204) vagas destinadas 

às mulheres.  

 

                 Fonte: Caged 

 

Analisando-se o comportamento do mercado de trabalho nas prinicipais cidades da região, 

nota-se que Itaúna, pelo segundo mês seguido, registrou saldo negativo na geração de empregos.  
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Gráfico 3 : Criação de empregos formais acumulada por setores 
econômicos em Divinópolis - Jan/22 - Jun/22

71

204

HOMENS MULHERES

Gráfico 4: Criação de postos de trabalho por gênero em 
Divinópolis 
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  Fonte: Caged  

 

    Ainda na região Centro-Oeste, Divinópolis ficou em segundo lugar na criação de vagas de 

emprego em junho, com (275) vagas constitutidas,na liderança ficou, pelo sexto mês consecutivo, 

Nova Serrana com (382).  

 

 

 

 

Municípios com os maiores saldos na criação de empregos formais na região Centro-Oeste 
de Minas Gerais 

   Junho/ 22 

  Admissões Desligamentos Saldos Variação  (%) 

Divinópolis 2.602 2.327 275 0,49 

Itaúna 1.524 1.591 -67 -0,24 

Nova Serrana 1.629 1.247 382 1,47 

Formiga 806 711 95 0,54 

Pará de Minas 1.231 1.088 143 0,53 

                               Fonte: Caged  
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jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22

Divinópolis 367 566 730 501 487 310 -234 -216 677 303 245 369 275

Itaúna 285 125 399 302 537 286 -335 243 333 482 111 -78 -67

Nova Serrana 480 861 887 871 502 -163 -1745 625 1518 507 435 447 382

Pará de Minas 142 244 141 55 113 20 -80 -123 121 73 68 196 143

Formiga 113 171 260 116 43 213 44 -60 64 53 127 162 95

Gráfico 5: Criação de empregos formais nas principais cidades da região 
Centro Oeste de Minas Gerais
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Informações 
 

 

Data do Estudo 

Agosto de 2022 

 

 

CDL – Divinópolis. 
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