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O resultado do mercado de trabalho formal 
surpreendeu positivamente em junho de 2020. 

 

Comentário Arazul Capital: Os números do 
mercado de trabalho formal seguem indicando 
melhora. A destruição líquida de postos de 
trabalho observada no mês de junho foi muito 
menos intensa que a do mês de maio, 
surpreendendo positivamente o mercado. 
Chamamos atenção, no entanto, para a 
associação desse resultado com os benefícios 
concedidos aos trabalhadores formais em 
função da pandemia, bem como o caráter 
eventual dos mesmos, o que nos deixa 
cautelosos a respeito da manutenção dessa 
tendência no futuro.  

 

A crise sanitária que o país enfrenta tem trazido 
sérias consequências para o mercado de trabalho. 
Em se tratando do mercado de trabalho formal, de 
acordo com os dados do CAGED divulgados essa 
semana, até junho de 2020 houve uma destruição de 
aproximadamente 1.2 milhões de postos de trabalho 
celetista. No mês de junho, no entanto, o resultado 
negativo foi muito menor que o observado no mês 
imediatamente anterior, surpreendendo 
positivamente o consenso do mercado, que 
esperava uma queda muito mais significativa. De 
fato, as admissões (desligamentos) foram maiores 
(menores) em junho, o que resultou num saldo 
negativo bem menor do que o observado em maio (-
10.984 mil e -331.931 mil, respectivamente). Um 
dado que chama atenção, é que em 40,2% dos 

municípios brasileiros, quase todos bem pequenos, 
o número de admitidos foi superior ao número de 
desligados. 

Essa redução foi disseminada desigualmente 
entre os setores, com saldo negativo no nível de 
emprego em três dos cinco grandes grupos de 

atividades econômicas.  

O grupamento de serviços registrou o pior saldo 
negativo (-44.891), distribuído principalmente nas 
atividades de alojamento e alimentação (-35.340 
postos); O grupamento de comércio, reparação de 
veículos automotores e motocicletas fechou junho 
com o segundo pior saldo (-16.646 postos); 
enquando a indústria geral registrou saldo negativo 
de 3.545 postos de trabalho celetista, concentrados 
principalmente na indústria de transformação (-
2.510 postos). Do lado positivo a principal 
contribuição veio do grupamento de Agricultura, 
pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, 
com criação líquida de 36.836 postos de trabalho, 
seguido pelo grupamento de Construção, que 
registrou saldo líquido de 17.270 postos.  

A quantidade total de vínculos celetistas ativos 
(estoque), em junho de 2020, contabilizou 
aproximadamente 37.6 milhões de postos, o que 
representa uma variação de -0,03% em relação ao 
estoque do mês anterior. O saldo negativo 
registrado no acumulado (-1.2 milhões de 
empregos) é decorrente de 6.72 milhões de 
admissões e de 7.9 milhões de desligamentos.  

Em termos relativos, o Nordeste destaca-se 
como a região que mais destruiu postos de 

trabalho no acumulado de 
2020 (-4.07%). 

Enquanto o Centro-Oeste 
aparece no outro extremo, como 
a região em que menos postos de 
trabalho foram eliminados (-
0.84%) nesta base de 
comparação. Em termos 
absolutos (apresentado no 
mapa), por outro lado, somente 
em São Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais e Rio Grande do Sul, 
mais de 758 mil postos 
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desapareceram no primeiro semestre de 2020.  

 

Os números mais atualizados do seguro desemprego 
seguem essa mesma tendência. Na primeira 
quinzena de julho de 2020 o governo federal 
contabilizou 288.845 requerimentos de seguro-
desemprego, ao passo que na segunda quinzena de 
junho de 2020 foram contabilizados 301.851 
requerimentos.  

Em termos relativos, verificou-se um decréscimo 
de -4,3% no número total de requerimentos da 
segunda quinzena de junho de 2020 para a 
primeira quinzena de julho de 2020. Na 
comparação com o mesmo período do ano 
passado, verificou-se uma redução de -1,9%.  

É provável que o resultado do mercado de trabalho 
formal esteja refletindo as medidas adotadas pelo 
governo federal para preservação do emprego e da 
renda. De fato, a medida provisória nº 936 de abril 
de 2020 aprovou um benefício emergencial 
destinado a trabalhadores com carteira assinada que 
formalizaram acordo com os seus 
empregadores, durante o período 
da pandemia da COVID-19, para 
suspensão do contrato de 
trabalho ou redução proporcional 
de jornada de trabalho e de 
salário. O prazo inicial máximo 
para o acordo era de 90 dias, mas 
foi prorrogado para 120 dias. 
Assim como o prazo para a 
suspensão temporária do 
contrato, que era de 60 dias e 
passou a ser de 120. 

Saldo de postos de trabalho formal acumulado em 2020 – 
Estados 

 

                                                      Fonte: CAGED|Elaboração: Arazul Research 

Os números do mercado de trabalho formal 
parecem confirmar a nossa percepção de que 
deixamos o pior da crise para trás. No entanto, é 
importante não perder de vista que os benefícios 
concedidos em função da pandemia têm caráter 
emergencial e devem deixar de existir no futuro 
próximo, principalmente por conta do agravamento 
da situação fiscal. Dessa forma, ainda que 
considerado satisfatório diante do difícil cenário em 
que o país se encontra, esse resultado deve ser 
observado com cautela, tanto por conta da incerteza 
sobre a continuidade dos auxílios como pela 
dramática circunstância das pequenas e médias 
empresas.  

Mercado de Trabalho Formal - Brasil 

Grupos CNAE 2.0 Admissões Desligamentos Saldo 

Total 895,460 906,444 -10,984 

Agricultura, pecuária, 
produção florestal, 
pesca e aquicultura 

83,241 46,405 36,836 

Indústria geral 144,508 148,053 -3,545 

Construção 113,162 95,892 17,270 

Comércio; reparação de 
veículos automotores e 

motocicletas 
188,312 204,958 -16,646 

Serviços 366,237 411,128 -44,891 

Fonte: CAGED|Elaboração: Arazul Research 


