
FONTE: Ministério da Economia (2022). NOTAS: (1) Dados divulgados em abril de 2022 e sujeitos a alterações – a cada
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.

BOLETIM ECONÔMICO
Indicadores de Belo Horizonte

ESTATÍSTICAS DO EMPREGO FORMAL
Número de empregos formais - janeiro e fevereiro de 2022

Saldo acumulado do emprego formal e variação em relação ao
estoque de 1° de janeiro de 2021 - janeiro e fevereiro de 2022

Mais informações - Subsecretaria de Assuntos e Investimentos Estratégicos: suaie@pbh.gov.br

Saldo mensal do emprego formal e variação em relação
ao estoque do mês anterior - janeiro e fevereiro de 2022

921.915 empregos formais

+0,8% foi a variação no número de
empregos formais ocorrida em fevereiro
de 2022, em relação a 1° de janeiro.

Total de +7.198 empregos
nos últimos 2 meses

Entre as cidades com mais de 1 milhão de
habitantes, as variações foram de
+1,35% (Goiânia) a +0,32% (Belém).

Destaques:
• Serviços: +8.970
• Indústria: +62
• Construção: +29
• Comércio: +1.855
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• Serviços de assistência social
   em alojamento: +578
• Atividades de apoio à educação: +574
• Serviços combinados de escritório
   e apoio administrativo: +556

+0,8% foi a variação no número de empregos
formais ocorrida em fevereiro de 2022,
em relação ao estoque de janeiro.

Maiores saldos de empregos em fevereiro:

914.717 914.516

921.915

Estoque
1° de janeiro

jan. fev.

-201
(-0,02)

7.198
(+0,8)

jan. fev.

-201
(-0,02)

7.399
(+0,8)

jan. fev.


