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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 Agosto de 2015, ocorreram, em Pelotas, 1.961 admissões e 2.038 
desligamentos, resultando num saldo negativo de 77 empregos formais, o que representa uma taxa de crescimento 

do emprego de -0,12% em relação ao estoque do mês anterior. Conforme mostra o Gráfico 1, esse desempenho 
foi bastante inferior àquele verificado no mês de agosto de 2014, quando o saldo de emprego formal foi positivo, 
de 184 vínculos. 

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

 
Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

No acumulado do ano, ocorreram, em Pelotas, um total de 19.283 admissões e 21.499 desligamentos, 

resultando num saldo negativo de 2.216 empregos formais, o que corresponde a uma taxa de crescimento de        
-3,28% no referido período. Conforme mostra o Gráfico 2, esse desempenho foi bastante inferior àquele 

verificado no mês de agosto de 2014, quando o saldo de emprego formal no acumulado do ano foi de -1.671. 
 
       Gráfico 2 - Saldos da variação do emprego formal no acumulado 
       do ano nos meses de agosto de 2014 e agosto de 2015. 

 
Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego. 

 



Já no período de doze meses, ocorreram, em Pelotas, 33.187 admissões e 33.549 desligamentos, 

resultando num saldo negativo de 362 empregos formais, o que corresponde a uma taxa de crescimento de           
-0,55% em relação ao estoque de agosto de 2014. 
 Ainda segundo o CAGED/MTE, no mês Agosto de 2015, observa-se um estoque total de 65.457 empregos 

formais celetistas em Pelotas. Destes, 31.442 (48,0%) estão vinculados ao setor de serviços, 19.463 (29,7%) ao 
comércio, 9.685 (14,8%) ao setor industrial, 3.775 (5,8%) à construção civil e 1.092 (1,7%) à agropecuária. 

Abaixo, no Gráfico 3, pode-se visualizar a participação dos grandes setores da atividade econômica (IBGE) no 
estoque total de empregos formais em Pelotas. 

 
            Gráfico 3 – Participação setorial no estoque total de empregos  
            formais, Pelotas, Agosto 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 agosto de 2015, ocorreram, em Rio Grande, 1.410 admissões e 1.988 
desligamentos, resultando num saldo negativo de 578 empregos formais, o que corresponde uma taxa de 

crescimento do emprego de -1,22% em relação ao estoque do mês anterior. Conforme o Gráfico 4, este 
desempenho foi superior àquele observado no mês de agosto de 2014, quando o saldo de emprego formal foi de 

-789. 
       Gráfico 4 - Saldos da variação do emprego formal  
       nos meses de agosto de 2014 e agosto de 2015. 

 
Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego. 

 
No acumulado do ano, ocorreram, em Rio Grande, um total de 13.484 admissões e 16.077 desligamentos, 

resultando num saldo negativo de 2.593 empregos formais, o que corresponde a uma taxa de crescimento de        
-5,26% no referido período. Conforme mostra o Gráfico 5, esse desempenho foi bastante contrastante e inferior 
àquele verificado no mês de agosto de 2014, quando o saldo de emprego formal no acumulado do ano foi de 

3.203. 
 

 



      Gráfico 5 - Saldos da variação do emprego formal no acumulado  
      do ano nos meses de agosto de 2014 e agosto de 2015. 

 
Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

 
Já no período de doze meses, ocorreram, em Rio Grande, 21.864 admissões e 26.767 desligamentos, 

resultando num saldo negativo de 4.903 empregos formais, o que corresponde a uma taxa de crescimento de        

-9,49% em relação ao estoque de agosto de 2014. 
Ainda segundo o CAGED/MTE, no mês agosto de 2015, observa-se um estoque total de 46.792 empregos 

formais celetistas em Rio Grande. Destes, 20.417 (43,6%) estão vinculados ao setor de serviços, 13.647 (29,2%) 
ao setor industrial, 9.977 (21,3%) ao comércio, 1.754 (3,7%) à construção civil e 997 (2,1%) à agropecuária. A 

seguir, no Gráfico 6, pode-se visualizar a participação dos grandes setores da atividade econômica (IBGE) no 
estoque total de empregos formais em Rio Grande. 

 
       Gráfico 6 – Participação setorial no estoque total de  
       empregos formais, Rio Grande, Agosto 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, destacam-se as taxas negativas elevadas do município de Rio Grande. No mês de agosto, essa taxa, de 
-1,22%, foi bem inferior àquelas do Rio Grande do Sul (-0,48%), do Brasil (-0,21%) e de Pelotas (-0,12%). 

No acumulado do ano essa situação se repete, Rio Grande apresentando a taxa de crescimento negativa 
mais elevada, de -5,26%, seguida de Pelotas, com -3,28%, do Rio Grande do Sul, com -1,59%, e do país, com      
-1,39%.  

Nos últimos doze meses, Rio Grande continua apresentando taxa de crescimento negativa do emprego 
bastante elevada, de -9,49%, seguida pelo Rio Grande do Sul e Brasil, com a mesma taxas, de -2,37%, e por 

Pelotas, com taxa de -0,55%.  
 



       Tabela 1 – Taxa de crescimento do emprego formal no mês de agosto,  
       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 -0,12 -3,28 -0,55 

Rio Grande -1,22 -5,26 -9,49 

Rio Grande do Sul -0,48 -1,59 -2,37 

Brasil -0,21 -1,39 -2,37 

       Fonte: MTE, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. 

 

 Através do Gráfico 7, abaixo, pode-se observar a evolução das taxas mensais de crescimento do emprego 
formal em Pelotas e Rio Grande. 
 
  Gráfico 7 – Evolução das taxas mensais de crescimento do emprego formal, Pelotas e Rio Grande, agosto 2014 a agosto 2015. 

 
  Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego. 

 



ANEXOS 

 
     Tabela 2 – Evolução do emprego por setor da atividade econômica, Pelotas, agosto/2015, acumulado do ano e em 12 meses. 

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

ADMIS DESLIG SALDO VAR. ADMIS 
DESLIG

. 
SALDO VAR. ADMIS DESLIG SALDO VAR. 

EXTRATIVA MINERAL 1 3 -2 -2,02 19 40 -21 -19,81 32 47 -15 -15,00 

IND DE TRANSFORMAÇÃO 238 231 7 0,08 2.644 3.599 -955 -10,15 6.093 6.358 -265 -3,04 

SERV IND UTIL PÚBLICA  13 12 1 0,09 237 327 -90 -7,36 455 424 31 2,82 

CONSTRUÇÃO CIVIL 185 237 -52 -1,36 1.920 2.263 -343 -8,29 3.012 3.382 -370 -8,88 

COMÉRCIO 706 720 -14 -0,07 6.453 7.083 -630 -3,13 11.018 11.020 -2 -0,01 

SERVIÇOS 758 809 -51 -0,17 7.711 7.832 -121 -0,40 12.034 11.780 254 0,86 

ADM. PÚBLICA 1 3 -2 -0,14 15 20 -5 -0,34 24 38 -14 -0,96 

AGROPECUÁRIA 59 23 36 3,41 284 335 -51 -4,44 519 500 19 1,76 

TOTAL 1.961 2.038 -77 -0,12 19.283 21.499 -2.216 -3,28 33.187 33.549 -362 -0,55 

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, agosto/2015, acumulado do ano e em 12 meses. 

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

ADMIS DESLIG SALDO VAR; ADMIS DESLIG SALDO VAR. ADMIS DESLIG SALDO VAR. 

EXTRATIVA MINERAL 6 9 -3 -2,63 65 68 -3 -3,06 110 106 4 4,40 

IND DE TRANSFORMAÇÃO 364 723 -359 -2,72 3.104 3.846 -742 -5,46 4.484 6.881 -2.397 -15,71 

SERV IND UTIL PÚBLICA 1 9 -8 -1,15 148 186 -38 -5,27 314 305 9 1,34 

CONSTRUÇÃO CIVIL 126 44 82 4,90 693 918 -225 -11,51 1.268 2.045 -777 -31,01 

COMÉRCIO 427 427 0 0,00 4.032 4.883 -851 -7,86 7.150 7.736 -586 -5,55 

SERVIÇOS 427 737 -310 -1,54 5.050 5.727 -677 -3,30 7.916 8.996 -1.080 -5,16 

ADM. PÚBLICA 0 0 0 0,00 2 15 -13 -2,23 3 24 -21 -3,55 

AGROPECUÁRIA 59 39 20 2,05 390 434 -44 -4,23 619 674 -55 -5,23 

TOTAL 1.410 1.988 -578 -1,22 13.484 16.077 -2.593 -5,26 21.864 26.767 -4.903 -9,49 

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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