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1. A conjuntura do emprego em Pelotas 

 

 Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED do Ministério do 

Trabalho e Emprego – MTE, referente ao mês de junho de 2015, ocorreram, em Pelotas, 2.056 

admissões e 2.566 desligamentos, resultando num saldo negativo de 510 empregos formais, 

o que representa uma taxa de crescimento do emprego de -0,77% em relação ao estoque do 

mês anterior. Conforme mostra o Gráfico 1, esse desempenho foi bastante inferior àquele 

verificado no mês de junho de 2014, quando o saldo de emprego formal foi de -32. 

 

Gráfico 1 - Saldos da variação do emprego formal 

nos meses de junho de 2014e junho de 2015. 

 
Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

No acumulado do ano, ocorreram, em Pelotas, um total de 15.205 admissões e 16.915 

desligamentos, resultando num saldo negativo de -1.710 empregos formais, o que representa 

uma taxa de crescimento de -2,53% no referido período. 

Já no período de doze meses, ocorreram, em Pelotas, 34.282 admissões e 34.064 

desligamentos, resultando num saldo positivo de 218 empregos formais, o que corresponde a 

uma taxa de crescimento de 0,33% em relação ao estoque de junho de 2014. 

 Ainda segundo o CAGED/MTE, no mês Junho de 2015 observa-se um estoque total de 

65.903 empregos formais celetistas em Pelotas. Destes, 30.109 (47,0%) estão vinculados ao 

setor de serviços, 19.519 (30,0%) ao comércio, 9.869 (15,0%) ao setor industrial, 3.891 (6,00%) 



à construção civil e 930 (2,00%) à agropecuária. Abaixo, no Gráfico 2, pode-se visualizar a 

participação dos grandes setores da atividade econômica (IBGE) no estoque total de empregos 

formais em Pelotas. 

 

    Gráfico 2 – Participação setorial no estoque total de empregos  

    formais, Pelotas, Junho de 2015. 

 
Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

2. A conjuntura do emprego em Rio Grande 

  

Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED do Ministério do 

Trabalho e Emprego – MTE, referente ao mês de junho de 2015, ocorreram, em Rio Grande, 

1.319 admissões e 1.556 desligamentos, resultando num saldo negativo de 237 empregos 

formais, o que representa uma taxa de crescimento do emprego de -0,49% em relação ao 

estoque do mês anterior. Conforme o Gráfico 3, este desempenho foi inferior àquele 

observado no mês de junho de 2014, quando o saldo de emprego formal foi de -34. 

 

      Gráfico 3 - Saldos da variação do emprego formal nos  

      meses de junho de 2014e junho de 2015. 

 
Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego. 

 



No acumulado do ano, ocorreram, em Rio Grande, um total de 10.828 admissões e 

12.209 desligamentos, resultando num saldo negativo de -1.381 empregos formais, o que 

representa uma taxa de crescimento de -2,80% no referido período. 

Já no período de doze meses, ocorreram, em Rio Grande, 23.733 admissões e 28.599 

desligamentos, resultando num saldo negativo de -4.866 empregos formais, o que 

corresponde a uma taxa de crescimento de -9,21% em relação ao estoque de junho de 2014. 

Ainda segundo o CAGED/MTE, no mês junho de 2015, observa-se um estoque total de 

48.026 empregos formais celetistas em Rio Grande. Destes, 20.368 (43,0%) estão vinculados 

ao setor de serviços, 14.238 (30,0%) ao setor industrial, 10.186 (22,0%) ao comércio, 1.644 

(3,0%) à construção civil e 1.012 (2,0%) à agropecuária. A seguir, no Gráfico 4, pode-se 

visualizar a participação dos grandes setores da atividade econômica (IBGE) no estoque total 

de empregos formais em Rio Grande. 

 

Gráfico 4 – Participação setorial no estoque total de 

empregos formais, Rio Grande, Junho de 2015. 

 

Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego 

 

3. Balanço da evolução da conjuntura do emprego 

 

Comparando-se a conjuntura local do emprego formal com a conjuntura estadual e 

nacional, conforme a Tabela 1, constata-se que as taxas de crescimento do emprego no mês 

de junho foram muito similares e todas negativas, com Pelotas apresentando o pior 

desempenho (-0,77), seguido do Rio Grande do Sul         (-0,51), do município de Rio Grande 

(-0,49%) e do país (-0,27%). 

No acumulado do ano, destacam-se as taxas negativas mais elevadas de crescimento do 

emprego em Rio Grande (-2,80) e Pelotas (-2,53) em relação ao Estado (-0,45%) e ao país (-

0,84%), o comércio, a indústria de transformação e a construção civil sendo os principais 

setores responsáveis por esse desempenho negativo. 

 

 



 Tabela 1 – Taxa de crescimento do emprego formal no mês de junho, 

 no acumulado do ano e nos últimos 12 meses, em Pelotas, Rio Grande, 

 Rio Grande do Sul e Brasil. 

Unidade Geográfica Mês (%) Ano (%) 12 Meses (%) 

Pelotas -0,77 -2,53 0,33 

Rio Grande -0,49 -2,80 -9,21 

Rio Grande do Sul -0,52 -0,45 -1,47 

Brasil -0,27 -0,84 -1,45 

Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

Nos últimos doze meses, destaca-se, por um lado, o crescimento extremamente 

negativo da taxa de variação do emprego formal no município de Rio Grande, que atingiu -

9,21%. A indústria de transformação e, nela, o setor naval, bem como a construção civil, foram 

os setores que mais pesaram para que esse desempenho fosse tão negativo, conforme se 

pode observar pela Tabela 3, em anexo a este Boletim. Destaca-se, por outro lado, o melhor 

desempenho de Pelotas (0,33%) em relação às demais unidades geográficas: Estado do Rio 

Grande do Sul (-1,47%) e o país (-1,45). O setor de serviços foi o principal responsável para 

que esse desempenho fosse positivo. Através do Gráfico 5, observa-se que a evolução das 

taxas de crescimento do emprego em Pelotas e Rio Grande nos últimos doze meses 

apresentam tendências semelhantes, ainda que as taxas de Pelotas sejam, geralmente, menos 

ruins que as do município de Rio Grande, principalmente no segundo semestre de 2014. 

 

  Gráfico 5 – Evolução mensal da taxa de crescimento do emprego formal, Pelotas e Rio Grande, Junho de 2014 a 

  Junho de 2015. 

 
Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

 Tabela 2 – Evolução do emprego por setor da atividade econômica, Rio Grande, junho, acumulado do ano e 

  em 12 meses. 

SETORES 
JUNHO/2015 NO ANO ** EM 12 MESES *** 

Adm. Deslig Saldo Var. Adm. Deslig Saldo. Var. Adm. Deslig Saldo. Var. 

EXTRATIVA MINERAL 4 6 -2 -1,79 52 56 -4 -4,08 117 116 1 1,08 

IND. TRANSFORMAÇÃO 224 442 -218 -1,60 2.513 2.680 -167 -1,23 4.858 6.964 
-

2.106 

-

13,55 

SERV. IND. UTIL.PUBLICA 5 11 -6 -0,86 135 163 -28 -3,88 350 334 16 2,36 

CONSTRUÇÃO CIVIL 128 68 60 3,79 453 789 -336 -17,20 1.314 2.774 
-

1.460 

-

47,43 

COMÉRCIO 477 457 20 0,20 3.247 3.888 -641 -5,92 7.646 8.174 -528 -4,93 

SERVIÇOS 436 540 -104 -0,51 4.115 4.281 -166 -0,81 8.791 9.545 -754 -3,57 

ADM. PUBLICA 0 3 -3 -0,52 2 11 -9 -1,54 9 31 -22 -3,69 

AGROPECUÁRIA 45 29 16 1,61 311 341 -30 -2,88 648 661 -13 -1,27 

TOTAL 1.319 1.556 -237 -0,49 10.828 12.209 
-

1.381 
-2,80 23.733 28.599 

-

4.866 
-9,21 

* A variação mensal do emprego toma como referência o estoque do mês anterior. 

*  Resultados acrescidos dos ajustes; a variação relativa toma como referência os estoques do mês atual e do mês de dezembro do ano t-1, 

ambos com ajustes.  

*** Resultados acrescidos dos ajustes; a variação relativa toma como referência os estoques do  mês atual e do mesmo mês do ano anterior, 

ambos com ajustes. 

 

 Tabela 2 – Evolução do emprego por setor da atividade econômica, Pelotas, junho, acumulado do ano e em 12  

meses. 

SETORES 
JUNHO/2015 NO ANO ** EM 12 MESES *** 

Adm. Deslig. Saldo Var. Adm. Deslig. Saldo Var. Adm. Deslig. Saldo Var. 

EXTRATIVA MINERAL 1 1 0 0,00 17 23 -6 -5,66 38 35 3 3,09 

IND. TRANSFORMAÇÃO 229 392 -163 -1,85 2.148 2.905 -757 -8,05 6.234 6.326 -92 -1,05 

SERV. IND. UTIL 

PÚBLICA 
13 24 -11 -0,96 204 294 -90 -7,36 458 435 23 2,07 

CONSTRUÇÃO CIVIL 243 336 -93 -2,33 1.522 1.747 -225 -5,44 3.124 3.452 -328 -7,73 

COMÉRCIO 770 879 -109 -0,56 5.082 5.644 -562 -2,80 11.493 11.334 159 0,82 

SERVIÇOS 773 897 -124 -0,41 6.018 6.006 12 0,04 12.373 11.903 470 1,59 

ADM. PÚBLICA 0 7 -7 -0,48 14 17 -3 -0,21 30 41 -11 -0,75 

AGROPECUÁRIA 27 30 -3 -0,28 200 279 -79 -6,88 532 538 -6 -0,56 

TOTAL 2.056 2.566 -510 -0,77 15.205 16.915 -1.710 -2,53 34.282 34.064 218 0,33 

*    A variação mensal do emprego toma como referência o estoque do mês anterior. 

**  Resultados acrescidos dos ajustes; a variação relativa toma como referência os estoques do mês atual e do mês de dezembro do ano t-1, 

ambos com ajustes.  

*** Resultados acrescidos dos ajustes; a variação relativa toma como referência os estoques do  mês atual e do mesmo mês do ano anterior, 

ambos com ajustes. 
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