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   Mercado de Trabalho no Ramo Metalúrgico
 
 Estabelecimentos: Foram registrados 10.399 estabelecimentos no ramo metalúrgico do 

Estado de Minas Gerais, dos quais

(até 99 trabalhadores)  em torno de 32% dos trabalhad

(100 a 499 trabalhadores) que concentra

restantes,  correspondente a menos de 1% do t

porte, acima de 500 trabalhadores, 

45% dos contratos de trabalho do Estado 

  

- Mulheres: 17,9% são mulheres, 

homens na linha de produção.

 

 - Idade: A distribuição por faixa etária mostra

categoria, de 25 a 29 anos 19% da categoria; de 30 a 39 anos 32% da categoria; de 40 a 

49 anos 19% da categoria; e acima de 50 anos concent

 

- Escolaridade: 65,7% possuem ensino médio completo ou mais e 34,3 possuem ensino 

médio incompleto; 

 
- Rotatividade: o setor metalúrgico do Estado de Minas

de 46,6%, e 36,5% de rotatividade descontada, 

aposentadoria, falecimento e transferência.

 

- Jornada de trabalho: 
semanais, 10,8% do setor trabalham de 31h a 44 horas semanais e 1,3% trabalham até 

30 horas semanais. 

Jornada de trabalho 

            Fonte: MTE/RAIS 2013

 

 

- Total de Trabalhadores: 
trabalhadores no ano de 2013 no ramo metalúrgico em Minas Gerais.

 

- Remuneração média do setor de produção: 
média da produção, percebe

chega a 48,3%. 
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Mercado de Trabalho no Ramo Metalúrgico em Minas Gerais

oram registrados 10.399 estabelecimentos no ramo metalúrgico do 

dos quais 96% eram micro e pequenas empresas e 

(até 99 trabalhadores)  em torno de 32% dos trabalhadores; 3% são médias empresas 

(100 a 499 trabalhadores) que concentravam 23% da mão de obra empregada

correspondente a menos de 1% do total, eram de estabelecimentos de grande 

porte, acima de 500 trabalhadores, e possuíam a maior concentração da categoria, com 

45% dos contratos de trabalho do Estado .  

17,9% são mulheres, porém seus rendimentos foram 48,3% 

homens na linha de produção. 

A distribuição por faixa etária mostra-se que até 24 anos concentram, 20% da 

categoria, de 25 a 29 anos 19% da categoria; de 30 a 39 anos 32% da categoria; de 40 a 

49 anos 19% da categoria; e acima de 50 anos concentram-se 11% da categoria.

65,7% possuem ensino médio completo ou mais e 34,3 possuem ensino 

o setor metalúrgico do Estado de Minas possui uma rotatividade global 

rotatividade descontada, que exclui as demissões a pedido de 

aposentadoria, falecimento e transferência. 

 85,9% dos trabalhadores do setor trabalhavam

semanais, 10,8% do setor trabalham de 31h a 44 horas semanais e 1,3% trabalham até 

 
Jornada de trabalho – setor metalúrgico

Fonte: MTE/RAIS 2013 

Total de Trabalhadores: Os dados da Rais apontam um total de 280.2

trabalhadores no ano de 2013 no ramo metalúrgico em Minas Gerais. 

Remuneração média do setor de produção: Quando se compara a remuneração 

média da produção, percebe-se que a diferença salarial média de homens e mulheres 
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m Minas Gerais – RAIS 2013 

oram registrados 10.399 estabelecimentos no ramo metalúrgico do 

micro e pequenas empresas e empregavam 

ores; 3% são médias empresas  

da mão de obra empregada; os 84 

de estabelecimentos de grande 

e possuíam a maior concentração da categoria, com 

48,3% inferiores aos 

se que até 24 anos concentram, 20% da 

categoria, de 25 a 29 anos 19% da categoria; de 30 a 39 anos 32% da categoria; de 40 a 

se 11% da categoria. 

65,7% possuem ensino médio completo ou mais e 34,3 possuem ensino 

possui uma rotatividade global 

que exclui as demissões a pedido de 

trabalhadores do setor trabalhavam 44 horas 

semanais, 10,8% do setor trabalham de 31h a 44 horas semanais e 1,3% trabalham até 

 

apontam um total de 280.291 

Quando se compara a remuneração 

se que a diferença salarial média de homens e mulheres 

85,9%

44h
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Remuneração dos trabalhadores da produção¹

   Fonte: MTE/RAIS 2013 

 

Mercado de Trabalho no Ramo metalúrgico
 

O mercado de trabalho no ramo metalúrgico em Minas Gerais após 

a 2012 e mostrou desaceleração a partir 

postos de trabalho no ramo metalúrgico de Minas Gerais, durante janeiro de 2013 a 

julho de 2015. 

Evolução do emprego no setor metalúrgico 

           Fonte: MTE/RAIS 2013
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Autopeças

Eletroeletrônico

Encarroçadoras

Máquinas e equipamentos

metalurgia básica

Naval

Outros materiais transportes

Produção de Ferro gusa e ferro ligas

Siderurgia

Total

1 - Produção: Total de 188.449 trabalhadores(67% dos trabalhadores do ramo metalúrgico)
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Remuneração dos trabalhadores da produção¹

 
rabalho no Ramo metalúrgico no Estado de MG – Rais +

O mercado de trabalho no ramo metalúrgico em Minas Gerais após crescimento de 2002 

desaceleração a partir do ano seguinte. Foram eliminados

amo metalúrgico de Minas Gerais, durante janeiro de 2013 a 

 
Evolução do emprego no setor metalúrgico – 2002 a 2015 

2013 + CAGED 

Feminino Masculino Metalúrgico

1.085,46R$  2.145,44R$  1.923,56R$  

3.079,42R$  4.426,09R$  4.413,45R$  

1.180,82R$  2.070,94R$  1.785,69R$  

1.118,40R$  1.722,46R$  1.514,52R$  

1.239,85R$  1.874,77R$  1.855,56R$  

Máquinas e equipamentos 1.194,68R$  2.293,17R$  2.263,11R$  

1.069,05R$  1.740,75R$  1.704,36R$  

- 1.141,48R$  1.141,48R$  

Outros materiais transportes 1.353,26R$  2.184,29R$  2.109,60R$  

Produção de Ferro gusa e ferro ligas 1.720,74R$  2.333,14R$  2.324,60R$  

1.285,24R$  2.482,93R$  2.433,35R$  

1.168,92R$  2.261,05R$  2.113,26R$  

1 - Produção: Total de 188.449 trabalhadores(67% dos trabalhadores do ramo metalúrgico)

193.270
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Rais +Caged 

crescimento de 2002 

eliminados 34.265 

amo metalúrgico de Minas Gerais, durante janeiro de 2013 a 

  

Metalúrgico Diferença

1.923,56 -49,41

4.413,45 -30,43

1.785,69 -42,98

1.514,52 -35,07

1.855,56 -33,87

2.263,11 -47,90

1.704,36 -38,59

1.141,48 -

2.109,60 -38,05

2.324,60 -26,25

2.433,35 -48,24

2.113,26 -48,30

1 - Produção: Total de 188.449 trabalhadores(67% dos trabalhadores do ramo metalúrgico)

249.563

2015
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Perfil dos Admitidos e Desligados 
 

Verifica-se que no período de janeiro a julho de 2015 

Minas Gerais apresentou saldo negativo de 18.770 

de autopeças e metalurgia básica.

 

                 Fonte: MTE/ CAGED

Em relação às movimentações de emprego por faixa etária no período de j

de 2015, foi possível observar apenas uma faixa etária com resultado 

acumulado do ano. O saldo para pessoas com até 17 anos foi de 1.712 de janeiro a julho 

de 2015. Verificou-se também que 71% das demissões ocorreram na faixa de 18 a 39 

anos. 

                                        Fonte: MTE/ 
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Outros materiais transportes
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Total
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18 a 24
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30 a 39
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Total
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Admitidos e Desligados - jan  a jul de 2015 – Metalúrgicos de MG

se que no período de janeiro a julho de 2015 no ramo metalúrgico do Estado de 

Minas Gerais apresentou saldo negativo de 18.770 trabalhadores, liderados 

de autopeças e metalurgia básica. 

Por Setores 

Fonte: MTE/ CAGED 

 
Em relação às movimentações de emprego por faixa etária no período de j

foi possível observar apenas uma faixa etária com resultado 

O saldo para pessoas com até 17 anos foi de 1.712 de janeiro a julho 

se também que 71% das demissões ocorreram na faixa de 18 a 39 

 
Faixa Etária 

 
Fonte: MTE/ CAGED 

 
 
 
 
 
 

Setores Admitidos Desligados Saldo

Aeroespacial e Defesa 125 -155

Automotivo 540 -2.179 -1.639

Autopeças 5.006 -10.666 -5.660

Eletroeletrônico 7.915 -9.765 -1.850

Encarroçadora 499 -1.027 -528

Máquinas e equipamentos 12.356 -14.374 -2.018

metalurgia básica 13.327 -18.322 -4.995

Naval 47 -57

Outros materiais transportes 278 -344

Produção de Ferro gusa e ferro ligas 1.329 -1.960 -631

Siderurgia 4.831 -6.174 -1.343

Total 46.253 -65.023 -18.770

Faixa Etária Admitidos Desligados Saldo

Até 17 anos 3.071 1.359 1.712

18 a 24 14.774 17.140 -2.366

25 a 29 8.902 12.990 -4.088

30 a 39 11.828 18.726 -6.898

40 a 49 5.126 9.060 -3.934

50 a 64 2.453 5.437 -2.984

65 ou mais 99 311 -212

Total 46.253 65.023 -18.770
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Metalúrgicos de MG 

metalúrgico do Estado de 

trabalhadores, liderados pelos setores 

 

Em relação às movimentações de emprego por faixa etária no período de janeiro a julho 

foi possível observar apenas uma faixa etária com resultado positivo no 

O saldo para pessoas com até 17 anos foi de 1.712 de janeiro a julho 

se também que 71% das demissões ocorreram na faixa de 18 a 39 

Saldo
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Os dados abaixo mostram que, em média, a remuneração inicial dos admitidos de 

janeiro a julho de 2015 foi 19,78% inferior aos salários dos desligados do mesmo 

período. 

                                   Fonte: MTE/ CAGED

 
Em relação à eliminação de postos de trabalho

verifica-se que as empresas que empregam mais de 100 

78,5% do total de empregos destruídos n

 

                                       Fonte: MTE/ CAGED

Faixa Etária

 Até 17

 18 a 24

 de 25 a 29

 30 a 39

 40 a 49

 50 a 64

65 ou mais

Total

TAM. EST.

ATÉ 4

5 A 9

 10 A 19

20 A 49

 50 A 99

100 A 249

250 A 499

500 A 999

1000 Ou MAIS

Total

SUBSEÇÃO DIEESE – FEM CUT/MG                                    

Os dados abaixo mostram que, em média, a remuneração inicial dos admitidos de 

janeiro a julho de 2015 foi 19,78% inferior aos salários dos desligados do mesmo 

 
Remuneração média 

 
Fonte: MTE/ CAGED 

 
 

Tamanho dos estabelecimentos  

à eliminação de postos de trabalho por tamanho de estabelecimentos, 

se que as empresas que empregam mais de 100 trabalhadores

de empregos destruídos no Estado no período de janeiro a julho de 2015.

Tamanho dos Estabelecimentos 

 
Fonte: MTE/ CAGED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboração: Subseção DIEESE – 

Faixa Etária Admitidos Desligados Diferença

 Até 17 448,97R$      472,90R$      -5,06

 18 a 24 1.046,12R$  1.106,09R$  -5,42

 de 25 a 29 1.469,40R$  1.586,91R$  -7,41

 30 a 39 1.711,60R$  1.929,88R$  -11,31

 40 a 49 1.948,81R$  2.304,32R$  -15,43

 50 a 64 2.043,98R$  3.017,91R$  -32,27

65 ou mais 1.917,41R$  2.873,60R$  -33,27

Total 1.412,94R$  1.761,42R$  -19,78

TAM. EST. Admitidos Desligados Saldo

ATÉ 4 5.108 -3.804 1.304

5 A 9 2.916 -3.575 -659

 10 A 19 4.606 -5.696 -1.090

20 A 49 6.869 -8.742 -1.873

 50 A 99 4.991 -6.711 -1.720

100 A 249 7.040 -10.065 -3.025

250 A 499 6.234 -9.610 -3.376

500 A 999 2.910 -5.076 -2.166

1000 Ou MAIS 5.579 -11.744 -6.165

Total 46.253 -65.023 -18.770
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Os dados abaixo mostram que, em média, a remuneração inicial dos admitidos de 

janeiro a julho de 2015 foi 19,78% inferior aos salários dos desligados do mesmo 

por tamanho de estabelecimentos, 

trabalhadores representam 

janeiro a julho de 2015. 

 FEM CUT/MG 
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Marcelo Figueiredo: marcelof@dieese.org.br
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marcelof@dieese.org.br 


