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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 Julho de 2015, ocorreram, em Pelotas, 1.835 admissões e 2.204 
desligamentos, resultando num saldo negativo de 369 empregos formais, o que representa uma taxa de 

crescimento do emprego de -0,56% em relação ao estoque do mês anterior. Conforme mostra o Gráfico 1, esse 
desempenho foi bastante inferior àquele verificado no mês de julho de 2014, quando o saldo de emprego formal 
foi de -96. 

 
 Gráfico 1 - Saldos da variação do emprego formal nos meses de julho de  
 2014 e julho de 2015. 

 
Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

No acumulado do ano, ocorreram, em Pelotas, um total de 17.136 admissões e 19.231 desligamentos, 
resultando num saldo negativo de 2.095 empregos formais, o que representa uma taxa de crescimento de -3,10% 

no referido período. 
Já no período de doze meses, ocorreram, em Pelotas, 33.644 admissões e 33.701 desligamentos, 

resultando num saldo negativo de 57 empregos formais, o que corresponde a uma taxa de crescimento de -0,09% 
em relação ao estoque de julho de 2014. 
 
         Gráfico 2 – Participação setorial no estoque total de  
         empregos formais, Pelotas, Julho de 2015.  

 
Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego. 

 



 Ainda segundo o CAGED/MTE, no mês Julho de 2015, observa-se um estoque total de 65.534 empregos 

formais celetistas em Pelotas. Destes, 31.495 (48,1%) estão vinculados ao setor de serviços, 19.477 (29,7%) ao 
comércio, 9.679 (14,8%) ao setor industrial, 3.827 (5,8%) à construção civil e 1.056 (1,6%) à agropecuária. 
Acima, no Gráfico 2, pode-se visualizar a participação dos grandes setores da atividade econômica (IBGE) no 

estoque total de empregos formais em Pelotas. 
 

 
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 julho de 2015, ocorreram, em Rio Grande, 1.124 admissões e 1.780 
desligamentos, resultando num saldo negativo de 656 empregos formais, o que representa uma taxa de 
crescimento do emprego de -1,37% em relação ao estoque do mês anterior. Conforme o Gráfico 3, este 

desempenho foi inferior àquele observado no mês de julho de 2014, quando o saldo de emprego formal foi de     
-412. 

 
    Gráfico 3 - Saldos da variação do emprego formal nos meses de julho de  
    2014 e julho de 2015. 

 
Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego. 

 
No acumulado do ano, ocorreram, em Rio Grande, um total de 12.053 admissões e 14.077 desligamentos, 

resultando num saldo negativo de 2.024 empregos formais, o que representa uma taxa de crescimento de -4,10% 

no referido período. 
Já no período de doze meses, ocorreram, em Rio Grande, 22.419 admissões e 27.534 desligamentos, 

resultando num saldo negativo de 5.115 empregos formais, o que corresponde a uma taxa de crescimento de        
-9,76% em relação ao estoque de julho de 2014. 

Ainda segundo o CAGED/MTE, no mês julho de 2015, observa-se um estoque total de 47370 empregos 
formais celetistas em Rio Grande. Destes, 20.727 (43,8%) estão vinculados ao setor de serviços, 14.017 (29,6%) 

ao setor industrial, 9.977 (21,1%) ao comércio, 1.672 (3,5%) à construção civil e 977 (2,1%) 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, Julho 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 julho, oscilaram, negativamente, em 

patamares semelhantes em Pelotas, (-0,56%), no Rio Grande do Sul (-0,67%) e no Brasil (-0,39), excetuando-se, 
nesse caso, o município de Rio Grande, que apresentou um desempenho negativo mais acentuado (-1,37%). Tanto a 

indústria de transformação (-223) como o comércio (-212) e os serviços (-212) contribuíram decisivamente para 
esse desempenho negativo do emprego em Rio Grande, conforme mostra a Tabela 3, nos anexos deste Boletim. Em 

Pelotas, a indústria de transformação (-182) teve um peso mais decisivo no desempenho negativo do emprego no 
município, a construção civil (-64), os serviços (-64) e o comércio (-42) contribuindo secundariamente. 

 
   Tabela 1 – Taxa de crescimento do emprego formal no mês de julho, 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 -0,56 -3,10 -0,09 

Rio Grande -1,37 -4,10 -9,76 

Rio Grande do Sul -0,67 -1,11 -1,92 

Brasil -0,39 -1,20 -1,88 

Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego. 

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

Grande (-4,10%) e Pelotas (-3,10%), em relação ao Brasil (-1,20%) e ao Rio Grande do Sul (-1,11%). Em Rio 
Grande, destaca-se o desempenho negativo do comércio (-851), seguido secundariamente pela indústria de 

transformação (-388), pelos serviços (-371) e pela construção civil (-306). Em Pelotas, destaca-se o desempenho 
negativo da indústria de transformação (-941) que vem seguido, secundariamente, pelo desempenho do comércio 

(-605), e, a seguir, pela construção civil (-292). 
Nos últimos doze meses, destaca-se, por um lado, a variação extremamente negativa da taxa de 

crescimento do emprego formal no município de Rio Grande, que atingiu -9,76%. Por outro lado, observa-se que a 

taxa de crescimento do emprego de Pelotas, apesar de negativa (-0,09%), foi superior às taxas observadas no 
Rio Grande do Sul (-1,92%) e no Brasil (-1,88).  

Em Rio Grande, destaca-se o desempenho negativo da indústria de transformação que apresenta um saldo 
negativo de 2.245 empregos formais. Destes, 1.809 foram eliminados apenas pela indústria naval (subsetor 

indústria do material de transporte). A seguir, destacam-se, também, a construção civil (-1.201), os serviços (-907) e 
o comércio (-726). Em Pelotas, destaca-se o desempenho negativo da construção civil (-330) e da indústria de 

transformação (-205), por outro lado, e o desempenho positivo dos serviços (388).  
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, Julho de 2014 a  
 Julho de 2015. 

 
Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego. 

 



 

ANEXOS 
 
     Tabela 2 – Evolução do emprego por setor da atividade econômica, Pelotas, julho, acumulado do ano e em 12 meses. 

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

ADM. DESLIG SALDO VAR. ADM. DESLIG SALDO VAR. ADM. DESLIG SALDO VAR. 

EXTRATIVA MINERAL 0 7 -7 -6,60 17 30 -13 -12,26 33 41 -8 -7,92 

IND. DE TRANSFORMAÇÃO 179 361 -182 -2,11 2.348 3.289 -941 -10,00 6.155 6.360 -205 -2,36 

SERV. IND. UTIL PUBLICA 20 21 -1 -0,09 224 315 -91 -7,45 459 438 21 1,89 

CONSTRUÇÃO CIVIL 205 269 -64 -1,64 1.732 2.024 -292 -7,06 3.069 3.399 -330 -7,90 

COMÉRCIO 641 683 -42 -0,22 5.735 6.340 -605 -3,01 11.205 11.111 94 0,48 

SERVIÇÕS 766 830 -64 -0,21 6.842 6.904 -62 -0,21 12.175 11.787 388 1,31 

ADM. PÚBLICA 0 0 0 0,00 14 17 -3 -0,21 28 38 -10 -0,68 

AGROPECUÁRIA 24 33 -9 -0,85 224 312 -88 -7,67 520 527 -7 -0,66 

TOTAL 1.835 2.204 -369 -0,56 17.136 19.231 -2.095 -3,10 33.644 33.701 -57 -0,09 

FONTE: MTE, CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS, LEI 4.923/65. 

* 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 3 – Evolução do emprego por setor da atividade econômica, Rio Grande, julho, acumulado do ano e em 12 meses. 

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

ADM. DESLIG SALDO VAR. ADM. DESLIG SALDO VAR. ADM. DESLIG SALDO VAR. 

EXTRATIVA MINERAL 7 3 4 3,64 59 59 0 0,00 119 108 11 12,64 

IND. TRANSFORMAÇÃO 174 397 -223 -1,66 2.734 3.122 -388 -2,85 4.543 6.788 -2.245 -14,53 

SERV. IND. UTIL PÚBLICA 12 14 -2 -0,29 147 177 -30 -4,16 332 316 16 2,37 

CONSTRUÇÃO CIVIL 112 84 28 1,70 567 873 -306 -15,66 1.254 2.455 -1.201 -42,16 

COMÉRCIO 346 558 -212 -2,08 3.603 4.454 -851 -7,86 7.255 7.981 -726 -6,78 

SERVIÇOS 455 667 -212 -1,04 4.612 4.983 -371 -1,81 8.281 9.188 -907 -4,31 

ADM. PÚBLICA 0 4 -4 -0,70 2 15 -13 -2,23 5 30 -25 -4,19 

AGROPECUÁRIA 18 53 -35 -3,46 329 394 -65 -6,24 630 668 -38 -3,75 

TOTAL 1.124 1.780 -656 -1,37 12.053 14.077 -2.024 -4,10 22.419 27.534 -5.115 -9,76 

FONTE: MTE, CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS, LEI 4.923/65. 

* 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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