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Redução de 64% nas admissões de abril de 2020 influencia

retração do mercado de trabalho formal capixaba

No dia 27 de maio, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho

do Ministério da Economia divulgou os dados do Novo Cadastro

Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) referentes ao

meses de janeiro a abril de 2020. A divulgação ocorreu após três

meses sem a comunicação dos dados do Caged, justificada pela

migração do Caged para o eSocial e por necessidade de ajustes de

inconsistência em declarações. As diferenças metodológicas entre a

captação dos dois sistemas podem ser consultadas no box ao final

da Nota.

De janeiro a abril de 2020, o mercado formal capixaba registrou

saldo líquido de postos formais negativo em -18.822 (Tabela 1).

Apesar do saldo de janeiro e fevereiro serem positivos, com a

criação de 198 e 3.386 novas vagas, respectivamente, os saldos de

março (-4.525) e principalmente de abril (-17.881) foram os que

influenciaram o resultado ruim do acumulado do ano.

A última quinzena de março foi marcada pelo início da

implementação de medidas de distanciamento social adotadas pelo

governo e necessárias para o combate da pandemia do novo

coronavírus (COVID-19). Muitos setores da atividade econômica

foram afetados com o fechamento ou redução do horário de

funcionamento, por apresentarem intenso contato social. Algumas

atividades de comércio e serviços, consideradas não essenciais para

combate a pandemia, foram as principais afetadas.

As medidas se estenderam também para o mês de abril e o

resultado foi a intensificação da redução de postos de trabalho

neste mês. O saldo de postos formais negativo no mês (-17.881) foi

consequência do aumento de desligamentos (28.169), mas em maior

medida do recuo das contratações (10.288). Enquanto os

desligamentos cresceram 11,3% na comparação com o mesmo mês

de 2019, as admissões recuaram 63,5%, conforme Gráfico 1 e Tabela

2.

Tabela 1 - Evolução do Emprego - Espírito Santo e Brasil – Janeiro a abril de 2020

Número 23 – Maio de 2020

¹Série com ajuste de declarações entregues fora do prazo, exceto para o mês de abril.

Fonte: Novo Caged.
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Gráfico 1 – Admitidos e desligados e saldo líquido de postos formais1 -

Espírito Santo*

¹Série com ajuste de declarações entregues fora do prazo, exceto para o mês de abril.

(*) Anos anteriores a 2020 são do Caged e de 2020 do Novo Caged. Para informações sobre

alteração metodológica, consultar box ao final da nota.

Fonte: Caged e Novo Caged.

Período¹
Espírito Santo Brasil

Admitidos Desligados Saldo Admitidos Desligados Saldo

Janeiro 26.972 26.774 198 1.461.965 1.348.810 113.155

Fevereiro 30.059 26.673 3.386 1.553.294 1.328.476 224.818

Março 26.801 31.326 -4.525 1.386.126 1.626.828 -240.702

Abril 10.288 28.169 -17.881 598.596 1.459.099 -860.503

Acumulado no ano (jan-abr/2020) 94.120 112.942 -18.822 4.999.981 5.763.213 -763.232

Período¹
Espírito Santo (%) Brasil (%)

Admitidos Desligados Admitidos Desligados

Janeiro -11,8 1,7 6,6 1,7

Fevereiro -7,0 -4,3 1,9 -0,3

Março -4,0 9,9 5,8 20,6

Abril -63,5 11,3 -56,5 17,2

Jan-abril -20,9 3,4 -10,4 9,7

Tabela 2 – Variação no total de admitidos e desligados (%) em 2020 -

Espírito Santo e Brasil*

Base: mesmo período do ano anterior

¹Série com ajuste de declarações entregues fora do prazo, exceto para o mês de abril.

(*) Anos anteriores a 2020 são do Caged e de 2020 do Novo Caged. Para informações sobre

alteração metodológica, consultar box ao final da nota.

Fonte: Caged e Novo Caged.
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Para o Brasil, a movimentação do mercado de trabalho formal

também foi semelhante ao do estado, com redução de postos

formais no mês de março (-240.702), intensificada no mês de abril (-

860.503). No ano, o país acumulou o fechamento de 763.232 postos

celetistas.

No país, o mês de março registrou maior percentual de

desligamentos (20,6%) na comparação com março de 2019, fato que

influenciou, em maior medida, o saldo negativo do mês. Já o saldo

negativo de abril foi puxado pela redução de 56,5% de novas

contratações, na comparação com o total de contratações realizadas

em igual mês de 2019.

No Espírito Santo, o saldo do mês de abril foi o pior da série

consultada a partir de 2007 (Gráfico 2). Também foi o pior saldo

entre todos os meses (Gráfico 4) e o pior saldo acumulado no ano

(Gráfico 3). No acumulado do ano, a redução de 18.822 postos

formais foi resultado de 94.120 admitidos ante 112.942 desligados,

com redução de 20,9% nas novas contratações e aumento de 3,4%

nos desligamentos, quando comparado com igual período de 2019.

Gráfico 4 - Saldo líquido de postos formais - Espírito Santo*

Saldo com ajuste¹

Gráfico 2 - Saldo líquido de postos formais nos meses de abril1 -

Espírito Santo*

Número 23 – Maio de 2020

Gerência do Observatório da Indústria

1Série ajustada com declarações entregues fora do prazo, exceto para o mês de abril de 2019.

(*) Anos anteriores a 2020 são do Caged e de 2020 do Novo Caged. Para informações sobre alteração metodológica, consultar box ao final da nota.

Fonte: Caged e Novo Caged.

¹Série sem ajuste com declarações entregues fora do prazo.

(*) Anos anteriores a 2020 são do Caged e de 2020 do Novo Caged. Para informações sobre

alteração metodológica, consultar box ao final da nota.

Fonte: Caged e Novo Caged.
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Gráfico 3 - Saldo líquido de postos formais nos meses de janeiro a abril1

- Espírito Santo*

¹Série com ajuste de declarações entregues fora do prazo, exceto para abril de 2020.

(*) Anos anteriores a 2020 são do Caged e de 2020 do Novo Caged. Para informações sobre

alteração metodológica, consultar box ao final da nota.

Fonte: Caged e Novo Caged.
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Gráfico 6 - Saldo líquido de postos formais por Município¹ -

Espírito  Santo

Janeiro-abril de 2020² e variação³

No acumulado do ano de 2020, praticamente todos os estados do país

reduziram postos formais, com exceção do Acre (+1.403), Mato Grosso

do Sul (+734) e Roraima (+135), que registraram saldo positivo de

postos celetistas (Gráfico 5). O Espírito Santo, por sua vez, foi o 11º

estado a apresentar maior saldo negativo de postos de carteira de

trabalho (-18.822). Já os estados que mais fecharam postos foram São

Paulo (-227.670), Rio de Janeiro (-125.154) e Minas Gerais (-76.957).

Tomando como base o total de postos formais registrados em janeiro

de 2020, o estado com maior ampliação de vagas formais até abril foi

Acre, com aumento de 1,8% no total de vagas celetistas registradas no

início do ano. Os estados com maior redução de postos formais, de

janeiro a abril, foram Alagoas (-7,6%), Pernambuco (-4,3%) e Rio de

Janeiro (-3,8%). No Espírito Santo houve redução de 2,6% no total de

postos formais registrados em janeiro de 2020, sendo registrado em

abril um total de 712.675 postos de emprego celetistas.

¹Municípios com mais de 30.000 habitantes.

²Série sem ajuste de declarações entregues fora do prazo, exceto para o mês de abril.

³A variação toma como referência os estoques do mês de abril contra o mês de janeiro de

2020.

Fonte: Novo Caged.

De janeiro a abril de 2020, entre os municípios capixabas com

mais de 30 mil habitantes, apenas Itapemirim registrou saldo

positivo de postos formais (+115) puxado pelas contratações no

setor de serviços, especificamente com aberturas de novas vagas

em atividades de saúde humana e serviços sociais (+183). Já os

municípios com maior redução de postos foram Vitória (-3.501),

Vila Velha (-2.878), Cariacica (-2.406), Guarapari (-1.413) e

Cachoeiro de Itapemirim (-1.132), conforme Gráfico 6.

Em Vitória as vagas no setor de serviços recuaram (-2.016), com

forte redução em atividades de alojamento e alimentação (-1.058),

seguido pelo recuo de vagas no comércio (-1.581). Em Vila Velha,

as principais reduções foram registradas em atividades do

comércio (-1.463) e serviços (-912), com maior intensidade em

atividades de alojamento e alimentação (-724). Em Serra houve

forte retração de postos no setor industrial (-1.147), puxado pelo

fechamento de vagas na indústria de transformação (-708) e em

atividades de energia e saneamento (-434). Os setores de

comércio (-749) e construção (-509) também reduziram postos de

emprego formal no município. Em Cariacica, a redução do postos

foi puxada pelo fechamento de vagas no setor de serviços (-

1.354), principalmente em atividades de transporte, armazenagem

e correio (-854) e alojamento e alimentação (-274). O setor de

comércio também reduziu vagas (-824).

¹Série com ajuste de declarações entregues fora do prazo, exceto para o mês de abril.

²A variação toma como referência os estoques do mês de abril contra o mês de janeiro de

2020.

Fonte: Novo Caged.
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Tabela 3 – Saldo líquido de postos formais por atividade econômica – Espírito Santo

Janeiro a abril de 2020¹ 

¹Série sem ajuste de declarações entregues fora do prazo, exceto para o mês de abril.

Fonte: Novo Caged.

Número 23 – Maio de 2020

Setor de atividades econômica Admitidos Desligados Saldo

Todos setores 94.120 112.942 -18.822

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 2.502 2.147 355

Indústria geral 16.649 19.559 -2.910

Indústrias Extrativas 560 627 -67

Indústrias de Transformação 14.795 17.615 -2.820

Eletricidade e Gás 47 45 2

Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação 1.247 1.272 -25

Construção 10.996 11.108 -112

Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 24.808 32.962 -8.154

Serviços 39.165 47.166 -8.001

Transporte, armazenagem e correio 6.647 9.102 -2.455

Alojamento e alimentação 6.048 10.237 -4.189

Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e 

administrativas
14.983 16.701 -1.718

Informação e Comunicação 1.524 1.812 -288

Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados 584 782 -198

Atividades Imobiliárias 366 375 -9

Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas 2.779 3.271 -492

Atividades Administrativas e Serviços Complementares 9.730 10.461 -731

Administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços 

sociais
8.961 8.018 943

Administração Pública, Defesa e Seguridade Social 528 188 340

Educação 3.429 2.905 524

Saúde Humana e Serviços Sociais 5.004 4.925 79

Serviços domésticos 9 6 3

Outros serviços 2.517 3.102 -585

Artes, Cultura, Esporte e Recreação 521 859 -338

Outras Atividades de Serviços 1.996 2.243 -247

Organismos Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais 0 0 0

Não informado 0 0 0

Já Guarapari registrou redução de vagas no comércio (-706), seguido

por redução no setor de serviços (-631), principalmente em

atividades de alojamento e alimentação (-399). Em Cachoeiro de

Itapemirim a redução de postos celetistas foi verificada em maior

intensidade no setor de serviços (-470), puxado por serviços de

transporte, armazenagem e correios (-358) e alojamento e

alimentação (-166), a indústria foi o segundo setor com mais postos

fechados (-469), puxado pela indústria de transformação (-422).

Entre os municípios com mais de 30 mil habitantes, a maior redução

no total de postos formais registrados entre janeiro e abril de 2020

foi verificada em Marataízes (-8,19%) e Guarapari (-8,01%). Ambos

os municípios, com vocação em atividades de turismo, tiveram forte

recuo no setor de serviços, especificamente em atividades de

alojamento e alimentação com redução de 163 postos formais em

Marataízes e 399 em Guarapari, nesta atividade.

Dos 78 municípios do estado, 58 (74%) registraram redução do

estoque de postos formais, o resultado pode ser verificado na

Tabela 4, da próxima página.

RESULTADOS SETORIAIS

Para o estado, a movimentação setorial do mercado de trabalho

formal de janeiro a abril de 2020, apresentado na Tabela 3, evidencia

que o setor de comércio foi o que mais reduziu postos (-8.154),

seguido pelo setor de serviços (-8.001) e pela indústria (-2.910),

apenas o setor agropecuário ampliou postos celetistas no período

(+355).

No setor de serviços a atividade com maior retração de vagas com

carteira de trabalho foi de alojamento e alimentação (-4.189),

atividade bastante afetada pelas medidas de distanciamento social

para controle da pandemia de COVID-19 - assim como o comércio,

seguido pela retração em atividades transporte, armazenagem e

correios (-2.455) e atividades de informação, comunicação e

atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (-

1.718).

Na indústria, o recuo foi puxado pelas atividades da indústria de

transformação, que reduziu -2.820 vagas. Já o setor de construção

fechou 112 vagas celetistas no período.
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Número 23 – Maio de 2020

Metodologia Novo Caged

Conforme portaria SEPRT nº 1.127, de 14/10/2019, o uso do Sistema do Cadastro Geral de

Empregados e Desempregados (Caged) foi substituído pelo Sistema de Escrituração Digital

das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), desde janeiro de 2020.

Apenas órgãos públicos e organizações internacionais ainda permanecem com o envio de

informações por meio do Caged, até que a transição completa ao eSocial aconteça, o que

deve ocorrer após novembro de 2021. Durante o período de transição a imputação de

dados será feita por meio de informações dos sistemas eSocial, Caged e Empregador Web

para uma cobertura geral para geração das estatísticas de emprego formal.

Principais diferenças metodológicas entre o Caged e o eSocial

• O eSocial capta um volume de informações mais amplo do que o Caged, pois além da

finalidade trabalhista possui também caráter previdenciário e tributário.

• No eSocial o responsável pelo envio da informação é a empresa e não o

estabelecimento, como ocorria no Caged. A empresa deve enviar as informações dos

estabelecimentos possibilitando a consolidação da mesmas para o nível de

estabelecimento.

• A declaração dos vínculos temporários no Caged é opcional, enquanto no eSocial é

obrigatória.

Fonte: SEPT. Para mais informações acesse em : 
http://pdet.mte.gov.br/images/Novo_CAGED/Nota%20t%C3%A9cnica%20substitui%C3%A7%C3%A3o%20CA
GED_26_05.pdf

Município
Estoque -

Abril/2020

Variação 

(%)
Município

Estoque -

Abril/2020

Variação 

(%)

Jeronimo Monteiro 559 -8,8 Ibatiba 1.694 -1,3

Anchieta 3.985 -8,8 Atilio Vivacqua 2.637 -1,3

Marataizes 3.027 -8,2 Santa Leopoldina 628 -1,3

Venda Nova do 

Imigrante
5.128 -8,2 Afonso Claudio 2.336 -1,1

Guarapari 16.227 -8,0 Fundao 2.317 -1,0

Piuma 1.823 -8,0 Ecoporanga 1.618 -0,9

Marechal Floriano 3.479 -6,2
Divino de Sao 

Lourenco
233 -0,9

Joao Neiva 2.851 -5,5 Itarana 1.097 -0,8

Sao Mateus 16.551 -5,1 Viana 12.857 -0,8

Iconha 3.003 -4,9 Rio Bananal 1.668 -0,8

Cariacica 48.395 -4,7 Mucurici 451 -0,7

Dores do Rio Preto 450 -4,7
Governador 

Lindenberg
637 -0,6

Sao Gabriel da Palha 6.047 -4,5 Linhares 37.225 -0,6

Sao Domingos do 

Norte
1.104 -4,5 Alegre 2.523 -0,4

Laranja da Terra 404 -4,3 Vila Pavao 521 -0,4

Vila Velha 88.425 -3,2 Baixo Guandu 3.213 -0,3

Guacui 3.195 -2,9 Iuna 1.929 -0,2

Bom Jesus do Norte 895 -2,9 Marilandia 1.826 -0,2

Alfredo Chaves 2.248 -2,9 Muniz Freire 1.219 -0,1

Cachoeiro de 

Itapemirim
39.044 -2,8 Alto Rio Novo 208 0,0

Brejetuba 764 -2,8 Irupi 560 0,2

Conceicao do Castelo 1.325 -2,6 Apiaca 390 0,3

Santa Teresa 3.434 -2,5 Jaguare 2.759 0,3

Vitoria 139.379 -2,5 Presidente Kennedy 2.070 1,2

Santa Maria de Jetiba 6.520 -2,4 Agua Doce do Norte 468 1,7

Aracruz 22.829 -2,4 Sao Jose do Calcado 805 1,9

Colatina 27.781 -2,3 Ibiracu 3.947 2,1

Serra 117.515 -2,3 Pinheiros 5.037 2,2

Mantenopolis 345 -2,3 Ponto Belo 381 2,4

Rio Novo do Sul 989 -2,2 Boa Esperanca 1.222 2,6

Domingos Martins 5.016 -2,1 Aguia Branca 700 2,6

Conceicao da Barra 3.379 -2,1 Sao Roque do Canaa 1.641 3,1

Mimoso do Sul 1.848 -2,0 Montanha 2.222 3,1

Muqui 1.121 -1,8 Pancas 924 3,1

Nova Venecia 7.094 -1,6 Itapemirim 3.025 4,0

Barra de Sao Francisco 5.508 -1,6 Sooretama 2.690 9,3

Ibitirama 279 -1,4 Pedro Canario 2.303 9,4

Castelo 7.175 -1,4 Vila Valerio 1.406 10,5

Vargem Alta 2.582 -1,3 Itaguacu 1.343 13,8

Mapa 1- Municípios com redução do total de empregos formais 

Variação (%) do estoque de abril/20 contra o estoque de janeiro/20

Tabela 4 – Estoque de emprego formal e variação - Municípios do ES

Variação (%) do estoque de abril/20¹ contra o estoque de janeiro/20

¹O estoque de abril/20 é resultado do estoque de janeiro/20 menos o saldo acumulado de

janeiro a abril.

Fonte: Novo Caged. Elaboração Ideies/Findes.

http://pdet.mte.gov.br/images/Novo_CAGED/Nota t%C3%A9cnica substitui%C3%A7%C3%A3o CAGED_26_05.pdf

