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INCERTEZAS PERSISTEM NO EMPREGO DO 
RAMO METALÚRGICO MINEIRO PARA 2017

O ano de 2016 foi marcado 
pelo prolongamento da crise 
econômica brasileira e pela 
deterioração do mercado de 
trabalho. O produto interno 
brasileiro que já tinha caído 
3,8% no ano de 2015, 
recuou 3,6% no ano de 
2016, e aprofundou a perda 
de postos de trabalho. A 
taxa de desocupação, 
segundo dados da Pnad 
Contínua do IBGE, atingiu 
12% no final do ano de 
2016. Acompanhando a 
mesma trajetória do 
emprego nacional para os 
anos de 2015 e 2016, o 
ramo metalúrgico mineiro 
acumulou perda de mais de 
50 mil postos de trabalho.

No ano de 2017 as 
incertezas continuam em 

relação à atividade econômica 
nacional, e é esperada uma 
recuperação tímida do 
crescimento econômico, que fica 
abaixo de 1% ao ano. Diante 
dessa perspectiva de 
crescimento econômico, os 
dados do emprego no início do 
ano devem ser analisados com 
cautela, mesmo que 
apresentando um resultado 

positivo no primeiro bimestre.

No ramo metalúrgico brasileiro, 
pode-se observar um saldo 
positivo do emprego no primeiro 
bimestre do ano de 2017, de um 
total de 12.004 postos de 
trabalho. Para o Estado de Minas 
Gerais pode-se observar um 
saldo de 846 postos de trabalho.

Tabela 1
Emprego no ramo metalúrgico, BR e MG – ano de 2017

Fonte: CAGED 2017

Pela análise do comportamento do 
emprego no ramo metalúrgico mineiro, 
pode-se verificar que os setores de 
autopeças, metalurgia básica, 
eletroeletrônico e siderurgia 
apresentaram dados positivos no 
primeiro bimestre de 2017.  Os dados 
negativos foram puxados pelo setor 
automotivo (montadoras), e pelo setor de 
máquinas e equipamentos, o que deixa 
dúvidas quanto um processo de 
recuperação da indústria do estado de 
forma duradoura.

EM MINAS, QUATRO SETORES DO RAMO METALÚRGICO
APRESENTARAM DADOS POSITIVOS NO PRIMEIRO BIMESTRE 

Tabela 2
Emprego no ramo metalúrgico mineiro por setores – ano de 2017

Fonte: CAGED 2017


