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No dia 27 de maio de 2020 foram divulgados os dados do Novo Cadastro Geral 

de Empregados e Desempregados (CAGED), relativo ao período de janeiro a 

abril do ano de 2020. Para esse período, o CAGED registrou um saldo negativo 

de 763.232 postos de trabalho no país e de 4.265 (também negativo) no 

município de Juiz de Fora, sendo os números relativos aos empregos formais. 

O mau desempenho da economia nesse período em termos de emprego pode 

ser atribuído em parte significativa ao distanciamento social, uma das medidas 

adotadas para a contenção da pandemia do corona vírus. Como forma de 

evitar o aumento descontrolado de contágios e de preservar a capacidade do 

sistema de saúde de atender aos pacientes, o isolamento social se vê como 

medida necessária a ser tomada, mas isso significa que a economia encontra-

se parcialmente paralisada devido à natureza aglomeradora das atividades de 

trabalho da população como comércio e serviços, ou seja, a contratação nesse 

período não é de forma alguma esperada, ao contrário de demissões que 

podem vir a ocorrer em maior número em comparação. 

O governo federal, em uma tentativa de atenuar a perda massiva de postos de 

trabalho, criou o Programa Emergencial de Preservação do Emprego e da 

Renda, que permite os trabalhadores terem sua jornada reduzida ou o contrato 

suspenso e então serem beneficiados com o seguro-desemprego, uma saída 

para os empregadores não precisarem demitir seus funcionários durante a 

pandemia.  

Tanto no município de Juiz de Fora, como no país como um todo, o setor de 

comércio e serviços é o que sofre maior perda de postos de trabalho, por ser o 

mais afetado pelas medidas de isolamento social, visto que grande parte do 

comércio não essencial encontra-se fechado ou com capacidade de 

atendimento muito reduzida. O setor também é o mais representativo da 



economia, significando que o mau desempenho do setor é um forte indicador 

do desempenho da economia de forma geral. 

Com o futuro incerto até mesmo para os próximos meses, o planejamento para 

a retomada gradual das atividades econômicas se vê necessário mas talvez 

não suficiente para que o próximo quadrimestre não repita ou piore o resultado 

negativo registrado nesse primeiro período. 
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