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Balanço do emprego formal em Pelotas - Setembro de 2017 

 

O balanço do emprego formal em setembro de 2017 

Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do 

Trabalho (MTb), no mês de setembro de 2017 ocorreram, em Pelotas, conforme a Tabela 1, 1.712 

admissões e 1.663 desligamentos, resultando em um saldo de 49 vínculos formais de emprego celetista. 

Com isso, a taxa de variação do estoque total de empregos em relação ao mês anterior foi 0,08%. Esse 

saldo do mês de setembro foi melhor do que aquele observado no mesmo mês de 2016, quando 

registraram-se -173 vínculos. No entanto, esse saldo foi inferior àquele do mês anterior (agosto de 2017), 

quando foram observados 168 vínculos formais a mais. 

O balanço do emprego formal por setor da atividade econômica 

 Segundo o CAGED, a indústria de transformação (+ 38 vínculos) e a agropecuária (+35 vínculos) 

foram os setores que tiveram os saldos de movimentação mais elevados. A construção civil (+ 15 

vínculos) e os serviços industriais de utilidade pública (+ 11 vínculos) também apresentaram saldos 

positivos. Serviços (- 28 vínculos), comércio (-21 vínculos) e administração pública (-1 vínculo) 

apresentaram saldos negativos em setembro. O setor de extração mineral não apresentou variação no 

saldo de empregos formais celetistas. 

O balanço do emprego formal no acumulado do ano e no período de doze meses 

No acumulado do ano, o saldo da movimentação do emprego formal celetista em Pelotas é 

negativo, tendo sido perdidos 832 vínculos. No período de doze meses, o saldo também é negativo, 

observando-se 442 vínculos a menos.  

 

Nota metodológica: 

Os dados do CAGED referem-se apenas à movimentação dos empregos formais celetistas 

registrados, declarados pelos estabelecimentos ao Ministério do Trabalho (MTb), estando excluídos os 

empregos públicos estatutários e os empregos e ocupações informais. É importante sublinhar, ainda, que 

estes dados estão sujeitos a ajustes, tendo em vista as declarações realizadas fora do prazo regular. 

Tabela 1 - Movimentação do emprego formal celetista, admissões, desligamentos e saldo, Setembro de 2017, 

acumulado do ano e período de doze meses, Pelotas-RS. 

SETORES 

SETEMBRO/2017 NO ANO ** EM 12 MESES *** 

TOTAL 

ADMIS. 

TOTAL 

DESLIG. 
SALDO 

VARIAC. 

EMPR % 

* 

TOTAL 

ADMIS. 

TOTAL 

DESLIG. 
SALDO 

VARIAC. 

EMPR % 

TOTAL 

ADMIS. 

TOTAL 

DESLIG. 
SALDO 

VARIAC. 

EMPR %  

EXTRATIVA 

MINERAL 
1 1 0 0,00 7 9 -2 -2,60 10 14 -4 -5,06 

INDÚSTRIA DE 

TRANSFORMAÇÃO 
182 144 38 0,52 2.040 2.809 -769 -9,40 4.615 4.809 -194 -2,55 

SERV INDUST DE 

UTIL PÚBLICA 
21 10 11 1,17 91 100 -9 -0,94 101 121 -20 -2,06 

CONSTRUÇÃO 

CIVIL 
187 172 15 0,49 1.593 1.629 -36 -1,15 1.985 2.285 -300 -8,83 

COMÉRCIO 644 665 -21 -0,11 6.120 6.373 -253 -1,34 8.369 8.404 -35 -0,19 

SERVIÇOS 622 650 -28 -0,10 6.931 6.712 219 0,76 8.855 8.804 51 0,17 
ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
0 1 -1 -0,07 7 16 -9 -0,62 17 18 -1 -0,07 

AGROPECUÁRIA 55 20 35 3,13 372 345 27 2,39 497 436 61 5,57 

TOTAL 1.712 1.663 49 0,08 17.161 17.993 -832 -1,32 24.449 24.891 -442 -0,71 

FONTE: MINISTÉRIO DO TRABALHO (MTb), CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS, LEI 4923/65. 

*  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. 

 


