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Atualização das informações para o Novo CAGED1 

As estatísticas do emprego formal estão em transição em virtude da substituição da captação das 
declarações pelo sistema do Caged para o eSocial.  

O eSocial - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - 
foi criado pelo Decreto nº 8.373, de 11 de dezembro de 2014, e tem como objetivo unificar e 
simplificar a prestação de informações relativas a trabalhadores e empresas, assim como o 
cumprimento de obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Esse sistema irá captar todas as 
informações que hoje constam no Caged, com maior cobertura, amplitude e de forma mais 
simplificada, mantendo, portanto, a continuidade das informações sobre a movimentações do 
trabalho formal, bem como promoverá uma evolução dessas estatísticas (SEPRT-ME). 

A partir de janeiro de 2020, parte das empresas substituíram o uso do Sistema do Caged pelo 
eSocial. Nesse processo de transição, aliado ao contexto de pandemia causada pela COVID-19, a 
SEPRT-ME verificou a falta de informações referentes ao desligamento, por parte das empresas. 
Diante desse cenário, e para viabilizar a divulgação das estatísticas do emprego formal durante 
esse período de transição, a SEPRT-ME optou pela imputação de informações de outras fontes. O 
Novo Caged é, dessa forma, composto por informações captadas dos sistemas eSocial, Caged e 
Empregador Web. 

No entanto, deve-se destacar que a natureza distinta de captação das informações apresenta 
complicações para a análise estatística e para a comparabilidade na série histórica, de forma que o 
novo Caged marca o início de uma nova série de dados do mercado de trabalho formal, não sendo 
recomendada a comparação dos dados a partir de janeiro de 2020, com as competências 
anteriores2. Dessa forma, optou-se no painel de indicadores e no boletim de economia do turismo, 
manter apenas informações de empregados celetistas de competência a partir do 1º trimestre de 
2020. No painel, os dados do antigo Caged até o 4° trimestre de 2019 podem ser encontrados no 
boletim economia do turismo do 4° trimestre de 20193. 

 

 

 

 

                                                      

1 Para mais informações sobre os principais aspectos técnicos e metodológicos da substituição da captação dos dados 
do Caged pelo eSocial  ver: 
http://pdet.mte.gov.br/images/Novo_CAGED/Nota%20t%C3%A9cnica%20substitui%C3%A7%C3%A3o%20CAGED_26_
05.pdf 
2 Para mais informações ver material do Webninário: http://portalfat.mte.gov.br/webinario-estatisticas-do-trabalho-
em-tempos-de-pandemia/:  
3 http://www.ijsn.es.gov.br/artigos/5563-economia-do-turismo-no-espirito-santo-4-trimestre-de-
2019?highlight=WyJ0dXJpc21vIl0= 
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