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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 
Previdência Social, referente ao mês de dezembro de 2015, ocorreram, em Pelotas, 2.484 admissões e 3.492 

desligamentos, resultando num saldo negativo de 1.008 empregos formais, o que representa uma taxa de 
crescimento do emprego de - 1,53% em relação ao estoque do mês anterior.1 Conforme mostra o Gráfico 1, esse 

desempenho foi similar àquele verificado no mês de dezembro de 2014, quando o saldo de emprego formal foi 
de -1.047. 
             Gráfico 1 - Saldos da movimentação do emprego formal,  
               dezembro 2014 e dezembro de 2015. 

 
             Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Previdência Social. 
                                                  Acessado em 15 de março de 2016. 

 

No acumulado do ano, que coincide com o período de doze meses, ocorreram, em Pelotas, um total de 

28.462 admissões e 31.408 desligamentos, resultando num saldo negativo de 2.946 empregos formais, o que 
representa uma taxa de crescimento de -4,36% no ano de 2015. Conforme mostra o Gráfico 2, esse desempenho 

foi significativamente inferior àquele verificado em 2014, quando o saldo de emprego formal  foi de 218.  
 
                                                  Gráfico 2 - Saldos da movimentação do emprego formal no 

acumulado do ano, dezembro 2014 e dezembro 2015. 

             
               Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Previdência Social. 

                                                                Acessado em 15 de março de 2016. 

 

                                                             
1
 Ver Tabela 2, em anexo a este Boletim. 



 Ainda segundo o CAGED/MTPS, no mês de dezembro de 2015, observa-se um estoque total de 65.716 

empregos formais celetistas em Pelotas. Destes, 31.360 (47,7%) estão vinculados ao setor de serviços, 19.515 
(29,7%) ao comércio, 9.898 (15,1%) ao setor industrial, 3.726 (5,7%) à construção civil e 1.217 (1,9%) 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, dezembro de 2015. 

            
        Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Previdência Social. 
                                                       Acessado em 15 de março de 2016. 
 
 

2. A conjuntura do emprego em Rio Grande 
  

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

Previdência Social (MTPS), referente ao mês de dezembro de 2015, ocorreram, em Rio Grande, 1.201 admissões e 
2.204 desligamentos, resultando num saldo negativo de 1.003 empregos formais, o que representa uma taxa de 

crescimento do emprego de -2,14% em relação ao estoque do mês anterior.2 Conforme o Gráfico 4, este 
desempenho foi menos ruim que aquele observado no mês de dezembro de 2014, quando o saldo do emprego 

formal, também negativo, foi de 1.725. 
 

              Gráfico 4 - Saldos de movimentação do emprego formal,  
              dezembro de 2014 e dezembro de 2015. 

 
           Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Previdência Social.  

                                                 Acessado em 07 de março de 2016. 

 
No acumulado do ano, que coincide com o período de doze meses, ocorreram, em Rio Grande, um total de 

19.086 admissões e 22.685 desligamentos, resultando num saldo negativo de 3.599 empregos formais, o que 
representa uma taxa de crescimento de -7,29% no referido período. Conforme mostra o Gráfico 5, esse 

desempenho foi bastante inferior àquele verificado no ano de 2014, quando o saldo de emprego formal foi de 
889. 

             

                                                             
2
 Ver Tabela 3, em anexo a este Boletim. 



 
                   Gráfico 5 - Saldos da movimentação do emprego formal 
              no acumulado do ano, dezembro 2014 e dezembro 2015. 

  
              Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Previdência Social.  
                                                             Acessado em 15 de março de 2016. 

 
Ainda segundo o CAGED/MTPS, no mês de dezembro de 2015, observa-se um estoque total de 46.417 

empregos formais celetistas em Rio Grande. Destes, 20.049 (43,2%) estão vinculados ao setor de serviços, 12.922 
(27,8%) ao setor industrial, 10.656 (23,0%) ao comércio, 1.762 (3,8%) à construção civil e 1.028 (2,2%) 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, Dezembro de 2015. 

 
             Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego. 
                                                 Acessado em: 07 de março de 2016.  

 
 

3. Balanço da evolução da conjuntura do emprego 
 

Comparando-se a conjuntura local do emprego formal com a conjuntura estadual e nacional, no mês de 

dezembro, todos com taxas de variação negativas, conforme a Tabela 1, destaca-se a taxa negativa mais 
expressiva de Rio Grande (-2,14%), seguidas das taxas de Pelotas (-1,53%), do país (-1,48%) e do Estado do Rio 
Grande do Sul (-1,31%). Em Pelotas, como em Rio Grande, as elevadas taxas negativas são puxadas 

principalmente pelo setor industrial. No caso de Rio Grande, o peso da indústria de transformação é ainda mais 
acentuado. 

No acumulado do ano, e nos últimos doze meses, em comparação, Rio Grande apresenta, igualmente, taxa 
negativa mais elevada de variação do emprego (-7,29%) que as demais unidades geográficas, seguida da taxa 

de Pelotas (-4,36%), do país (-3,77%) e do Estado (-3,55%). Também nesse caso, a indústria de transformação é o 
principal setor responsável pelas elevadas taxas negativas de variação de emprego nos dois municípios. O peso 

desse setor no saldo negativo total durante o ano foi de 52,6% em Rio Grande e de 32,8% em Pelotas. Em 
Pelotas, portanto, esse peso é menor, os serviços (23,4%), o comércio (22,5%) e a construção civil (19,3%) tendo, 
igualmente, um peso importante. Já em Rio Grande, o maior peso da indústria de transformação é acompanhado 

de um peso igualmente significativo do setor de serviços (28,3%) no saldo negativo total. Esses dois setores, 
somados, respondem por mais de 80% do saldo negativo de emprego no município no ano de 2015. 

 

 



        Tabela 1 – Taxa de crescimento do emprego formal no mês de dezembro, 
        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 -1,53 -4,36 -4,36 

Rio Grande -2,14 -7,29 -7,29 

Rio Grande do Sul -1,31 -3,55 -3,55 

Brasil -1,48 -3,77 -3,77 

        Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Previdência Social.  
       Acessado em 15 de março de 2016. 

 

No Gráfico 7, abaixo, pode-se visualizar a evolução mensal das taxas de variação do emprego formal em 
Pelotas e Rio Grande nos últimos doze meses. Constata-se que essas taxas, em ambos os municípios, foram 

negativas na maior parte do ano, com taxas positivas no final do ano (em novembro, principalmente) e nova 
queda, mais acentuada, no mês de dezembro, o que expressa as tendências conjunturais dos mercados locais de 

trabalho. 
 
   Gráfico 7 – Evolução mensal da taxa de crescimento do emprego formal, Pelotas e Rio Grande, dezembro de 2014 a 
   dezembro de 2015. 

 
    Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Previdência Social. Acessado em 15 de março de 2016. 



ANEXOS 

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

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

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

EXTRATIVA MINERAL 0 0 0 0,00 24 43 -19 -17,92 24 43 -19 -17,92 

IND DE TRANSOFRMAÇÃO 913 1.631 -718 -7,82 5.133 6.100 -967 -10,28 5.133 6.100 -967 -10,28 

SERV. IND. DE UTIL PÚBLICA 6 12 -6 -0,52 319 390 -71 -5,81 319 390 -71 -5,81 

CONSTRUÇÃO CIVIL 101 220 -119 -3,26 2.623 3.193 -570 -13,77 2.623 3.193 -570 -13,77 

COMÉRCIO 854 699 155 0,80 9.446 10.108 -662 -3,29 9.446 10.108 -662 -3,29 

SERVIÇOS 571 888 -317 -1,07 10.415 11.103 -688 -2,29 10.415 11.103 -688 -2,29 

ADM. PÚBLICA 0 1 -1 -0,07 19 23 -4 -0,28 19 23 -4 -0,28 

AGROPECUÁRIA 39 41 -2 0,17 483 448 35 3,05 483 448 35 3,05 

TOTAL 2.484 3.492 -1008 -1,53 28.462 31.408 -2.946 -4,36 28.462 31.408 -2.946 -4,36 

Fonte: MTPS, CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS, LEI 4.923/65. Acessado em 15 de março de 2016. 
* 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, dezembro, acumulado do ano e em 12 meses. 

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

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

EXTRATIVA MINERAL 1 13 -12 -12,90 70 103 -33 -33,67 70 103 -33 -33,67 

IND. DE 
TRANSFORMAÇÃO 

127 941 -814 -6,51 3.946 5.838 -1.892 -13,91 3.946 5.838 -1.892 -13,91 

SERV IND DE UTIL PÚBLICA 8 6 2 0,29 190 214 -24 -3,33 190 214 -24 -3,33 

CONSTRUÇÃO CIVIL 21 182 -161 -8,20 1.076 1.259 -183 -9,37 1.076 1.259 -183 -9,37 

COMÉRCIO 582 497 85 0,83 6.219 6.638 -419 -3,87 6.219 6.638 -419 -3,87 

SERVIÇOS 444 523 -79 -0,40 7.035 8.054 -1019 -4,97 7.035 8.054 -1019 -4,97 

ADM. PÚBLICA 0 0 0 0,00 4 19 -15 -2,57 4 19 -15 -2,57 

AGROPECUÁRIA 18 42 -24 -2,27 546 560 -14 -1,34 546 560 -14 -1,34 

TOTAL 1201 2.204 -1003 -2,14 19.086 22.685 -3,599 -7,29 19.086 22.685 -3,599 -7,29 

Fonte: MTPS, CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS, LEI 4.923/65. Acessado em 15 de março de 2016. 
* 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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