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1. INTRODUÇÃO  

- O relatório pretende apresentar as características e tendências do mercado de trabalho 
local, identificando a evolução conjuntural, de curto prazo, dos principais indicadores 
(atividade, ocupação e desocupação), destacando e dimensionando os aspectos 
referentes à estruturação das atividades econômicas, à precariedade do trabalho 
(informalidade, baixa remuneração, rotatividade, desemprego) e às desigualdades sociais 
e vulnerabilidades a que estão submetidos grupos específicos (sexo, idade, cor, 
escolaridade, condição de deficiência, posição no domicílio). 

- Serão produzidos dois tipos de relatórios conjunturais. Os relatórios no âmbito do Estado 
(Rio Grande do Sul) e do município da capital (Porto Alegre), que privilegiarão a PNAD 
contínua como fonte de dados, e os relatórios referentes aos demais municípios (Pelotas, 
Rio Grande, Canoas e Novo Hamburgo), que focarão sua análise nas características do 
emprego formal celetista. Ambos os tipos de relatório também focalizaram aspectos 
relacionais à caracterização dos microempreendimentos individuais e nas políticas públicas 
de emprego, trabalho e renda. Os diferentes relatórios, portanto, não abrangerão a 
totalidade dos indicadores a seguir listados, mas apenas parte deles. 

- Na introdução do relatório, também serão apresentados aspectos referentes à 
contextualização do projeto de cooperação com o MTb, justificativa, objetivos, metodologia 
e estrutura do relatório.  

 

2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

1. Indicadores de população residente, rural e urbana, e taxa de urbanização. Fonte: 
Censos demográficos 2010, IBGE. Forma de apresentação: texto descritivo, quadro 
(população residente) e gráfico de barras.  

1.1. Última estimativa da população residente. Fonte: IBGE. Forma de apresentação: texto 
descritivo. 

2. Indicadores de perfil da população residente por sexo e faixa etária, cor ou raça, 
condição de deficiência e posição no grupo domiciliar. Fonte: Censo demográfico de 2010 
ou última estimativa disponível, IBGE. Forma de apresentação: textos descritivos, quadros 
(população residente por sexo e faixa etária; por sexo e cor ou raça; por sexo e condição 
de deficiência; por sexo e posição no domicílio) e gráfico de pirâmide (sexo e faixa etária). 

 

3. CARACTERÍSTICAS DO MERCADO DE TRABALHO 

3.1. CARACTERÍSTICAS DO NÍVEL DE ATIVIDADE DA POPULAÇÃO 

3. Indicadores de evolução da população residente, da população em idade ativa, da 
população economicamente ativa, da população ocupada, da população desocupada, da 
população não economicamente ativa, das taxas totais de atividade e das taxas totais de 
desocupação, 4 últimos trimestres. Fonte: PNAD Contínua, IBGE. Forma de apresentação: 
texto descritivo e quadro (valores absolutos, participação relativa e variação absoluta e 
relativa). 
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4. Indicadores de evolução das taxas de atividade da população em idade ativa, segundo 
sexo e faixa etária, 4 últimos trimestres. Fonte: PNAD Contínua, IBGE. Forma de 
apresentação: texto descritivo e quadro (taxas de atividade e variação absoluta das taxas). 

5. Indicadores de evolução do perfil da população economicamente ativa por sexo e faixa 
etária e por posição no domicílio, 4 últimos trimestres. Fonte: PNAD Contínua, IBGE. 
Forma de apresentação: texto descritivo, quadros (valores absolutos, participação relativa 
e variação absoluta e relativa) e gráficos de barras. 

6. Indicadores de evolução do perfil da população economicamente ativa por sexo e 
escolaridade, 4 últimos trimestres. Fonte: PNAD Contínua, IBGE. Forma de apresentação: 
texto descritivo, quadro (valores absolutos, participação relativa e variação absoluta e 
relativa) e gráfico de barras. 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO OCUPADA 

3.2.1. Características da estrutura ocupacional 

7. Indicadores de evolução do perfil da população ocupada, segundo sexo e faixa etária, 
sexo e escolaridade, sexo e posição no domicílio, 4 últimos trimestres. Fonte: PNAD 
Contínua, IBGE. Forma de apresentação: texto descritivo, quadros (valores absolutos, 
participação relativa e variação absoluta e relativa) e gráficos de barras. 

8. Indicadores de evolução da população ocupada, segundo a posição na ocupação, 4 
últimos trimestres. Fonte: PNAD Contínua, IBGE. Forma de apresentação: texto descritivo, 
quadro (valores absolutos, participação relativa e variação absoluta e relativa) e gráfico de 
barras. 

9. Indicadores de evolução das taxas de informalidade total, no emprego assalariado, no 
trabalho doméstico e no trabalho por conta própria da população ocupada por sexo e faixa 
etária, sexo e escolaridade e sexo e posição no domicílio, 4 últimos trimestres. Fonte: 
PNAD Contínua, IBGE. Forma de apresentação: texto descritivo, quadros (valores das 
taxas por variável e variação absoluta) e gráficos de barras. 

10. Indicadores de evolução da população ocupada, segundo a contribuição previdenciária, 
4 últimos trimestres. Fonte: PNAD Contínua, IBGE. Forma de apresentação: texto 
descritivo, quadro (valores absolutos, participação relativa e variação absoluta e relativa) e 
gráfico de barras. 

11. Indicadores de evolução da população ocupada, segundo os setores da atividade 
econômica, 4 últimos trimestres. Fonte: PNAD Contínua, IBGE. Forma de apresentação: 
texto descritivo, quadro (valores absolutos, participação relativa e variação absoluta e 
relativa) e gráfico de barras. 

12. Indicadores de evolução da população ocupada, segundo as faixas de rendimento, 4 
últimos trimestres. Fonte: PNAD Contínua, IBGE. Forma de apresentação: texto descritivo, 
quadro (valores absolutos, participação relativa e variação absoluta e relativa) e gráfico de 
barras. 

13. Indicadores de evolução da população ocupada, segundo o rendimento médio e 
mediano por sexo e faixa etária, sexo e escolaridade e sexo e posição no domicílio, 4 
últimos trimestres. Fonte: PNAD Contínua, IBGE. Forma de apresentação: texto descritivo, 
quadros (rendimento médio, rendimento mediano, razão entre rendimento médio e 
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mediano de mulheres em relação a homens, desvio ou participação percentual do 
rendimento médio e mediano por categorias das variáveis em relação ao rendimento médio 
e mediano total) e gráficos de barras. 

14. Indicadores de evolução da população ocupada, segundo o rendimento médio e 
mediano por setor da atividade econômica, 4 últimos trimestres. Fonte: PNAD Contínua, 
IBGE. Forma de apresentação: texto descritivo, quadro (rendimento médio, rendimento 
mediano e percentual do rendimento médio e mediano por setor em relação ao rendimento 
médio e mediano total). 

 
3.2.2. Características da movimentação mensal do emprego formal 
 
15. Evolução dos estoques mensais de emprego formal, semestre anterior (ou período de 
doze meses e/ou comparação com o mesmo semestre do ano anterior). Fonte: CAGED 
Estabelecimento (RAIS/CAGED). Forma de apresentação: texto descritivo, quadro 
(estoques mensais, taxas de variação mensal e dos últimos seis e doze meses) e gráfico 
de barras. 
 
16. Evolução mensal do número de vínculos formais movimentados, admitidos, desligados 
e saldo, semestre anterior. Fonte: CAGED, MTb. Forma de apresentação: texto descritivo, 
quadro (evolução mensal de admitidos, desligados e saldo) e gráfico de barras. 
 
17. Evolução das taxas mensais de movimentação e de rotatividade, semestre anterior. 
Fonte: CAGED, MTb. Forma de apresentação: texto descritivo e gráfico de barras. 
 
18. Perfil dos vínculos movimentados (admitidos e desligados), segundo o sexo e a faixa 
etária, cor ou raça, condição de deficiência e escolaridade, semestre anterior. Fonte: 
CAGED, MTb. Forma de apresentação: texto descritivo, quadros (número de vínculos 
movimentados por sexo e faixa etária e escolaridade, e participação percentual nas 
respectivas categorias) e gráficos de barras (perfis). 
 
19. Rendimento médio e mediano dos vínculos movimentados (admitidos e desligados), 
segundo sexo e faixa etária e escolaridade, semestre anterior. Fonte: CAGED, MTb. Forma 
de apresentação: texto descritivo, quadros (rendimento médio, razão médias de mulheres e 
homens, desvios da média) e gráficos de barras. 
 
20. Rendimentos médios de admitidos e desligados e razão entre eles, semestre anterior. 
Fonte: CAGED, MTb. Forma de apresentação: texto descritivo, quadro (rendimento médio 
e mediano, razão entre rendimento dos desligados em relação aos admitidos) e gráficos de 
barras. 
 
21. Perfil dos vínculos movimentados (admitidos, desligados e saldos) e taxas mensais de 
rotatividade, segundo os setores de atividade (IBGE), semestre anterior. Fonte: CAGED, 
MTb. Forma de apresentação: texto descritivo e quadros (admitidos, desligados e saldo por 
setor, taxas de rotatividade). 
 
22. Perfil dos vínculos movimentados (admitidos e desligados) e o número de 
estabelecimentos, segundo o tamanho dos estabelecimentos, semestre anterior. Fonte: 
CAGED, MTb. Forma de apresentação: texto descritivo, quadro (nº de estabelecimentos 
por faixas, participação percentual, nº de vínculos por faixas, participação percentual) e 
gráficos de barras. 
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23. Perfil dos vínculos movimentados (admitidos e desligados), segundo faixas de 
rendimento mensal, semestre anterior. Fonte: CAGED, MTb. Forma de apresentação: texto 
descritivo, quadro (número de vínculos e participação percentual por faixa de rendimento) 
e gráfico de barras. 
 
24. Perfil dos desligamentos por tipos, semestre anterior. Fonte: CAGED, MTb. Forma de 
apresentação: texto descritivo, quadro (número de desligamentos e participação percentual 
por tipos) e gráfico de barras. 
 
25. Perfil dos desligamentos por faixa de tempo de emprego, semestre anterior. Fonte: 
CAGED, MTb. Forma de apresentação: texto descritivo, quadro (número de desligamentos 
e participação percentual por faixas) e gráfico de barras. 
 
26. Perfil das admissões por tipos, semestre anterior. Fonte: CAGED, MTb. Forma de 
apresentação: texto descritivo, quadro (tipos de admissões e participação percentual por 
tipos) e gráfico de barras. 
 
27. Perfil dos vínculos movimentados por tipo de vínculo, semestre anterior. Fonte: 
CAGED, MTb. Forma de apresentação: texto descritivo, quadro (tipos de vínculo e 
participação percentual por tipo) e gráfico de barras. 
 
28. Ocupações com maiores movimentações (admitidos), segundo o sexo, semestre 
anterior. Fonte: CAGED, MTb. Forma de apresentação: texto descritivo e quadro 
(ocupações, número de admissões, participação percentual). 
 
29. Ocupações com maiores movimentações (desligados), segundo o sexo, semestre 
anterior. Fonte: CAGED, MTb. Forma de apresentação: texto descritivo e quadro 
(ocupações, número de desligamentos, participação percentual). 
 
30.  Ocupações com rendimentos médios mais elevados (20 ocupações), segundo o sexo, 
semestre anterior. Fonte: CAGED, MTb. Forma de apresentação: texto descritivo e quadro 
(ocupações e rendimentos médios). 
 
 
3.2.3. Características dos microempreendedores individuais 
 
31. Número de microempreendedores individuais e perfil por sexo e idade (e outras 
variáveis disponíveis). Fonte: MEI. Forma de apresentação: texto descritivo, quadro e 
gráficos de barras. 
 
32. Número de microempreendedores individuais segundo o setor da atividade econômica. 
Fonte: MEI. Forma de apresentação: texto descritivo, quadro e gráfico de barras. 
 
33. Número de microempreendedores individuais segundo o tempo de duração do 
empreendimento. Fonte: MEI. Forma de apresentação: texto descritivo, quadro e gráfico de 
barras. 
 
34. Número de microempreendedores individuais segundo a faixa de rendimento mensal. 
Fonte: MEI. Forma de apresentação: texto descritivo, quadro e gráfico de barras. 
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3.3. CARACTERÍSTICAS DA DESOCUPAÇÃO 
 
35. Indicadores de evolução do perfil da população desocupada, segundo sexo e faixa 
etária; sexo e escolaridade; sexo e posição no domicílio, 4 últimos trimestres. Fonte: PNAD 
Contínua, IBGE. Forma de apresentação: texto descritivo, quadros (população 
desocupada, participação percentual e variação absoluta e relativa) e gráficos de barras. 

36. Indicadores de evolução das taxas de desocupação, segundo sexo e faixa etária, sexo 
e escolaridade e sexo e posição no domicílio, 4 últimos trimestres. Fonte: PNAD Contínua, 
IBGE. Forma de apresentação: texto descritivo, quadros (taxas de desocupação e variação 
absoluta) e gráficos de barras. 

 

4. CARACTERÍSTICAS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO, TRABALHO E 
RENDA 

37. Evolução mensal dos indicadores de intermediação de mão-de-obra: vagas, inscritos, 
encaminhados, colocados, último semestre. Fonte: IMO. Forma de apresentação: texto 
descritivo, quadro e gráfico de barras. 

38. Perfil dos inscritos, encaminhados e colocados segundo sexo, faixa etária, cor, 
escolaridade, condição de deficiência e beneficiários do Bolsa Família, último semestre. 
Fonte, IMO, MTb. Forma de apresentação: texto descritivo, quadro e gráficos de barras. 

39. Perfil das vagas ofertadas segundo a idade média (mínima e máxima), escolaridade, 
que requerem experiência e tempo médio requerido, último semestre. Fonte: IMO, MTb. 
Forma de apresentação: texto descritivo, quadros e gráficos de barras. 

40. Perfil das vagas ofertadas segundo o setor da atividade econômica, último semestre. 
Fonte: IMO, MTb. Forma de apresentação: texto descritivo, quadros e gráficos de barras. 

41. Ocupações que mais ofertaram vagas (20) e número de vagas, último semestre. Fonte: 
IMO, MTb. Forma de apresentação e quadro. 

42. Indicadores de eficiência/eficácia: razão vagas/admitidos caged; razão 
colocados/admitidos caged; razão colocados/vagas e perfil por sexo, idade, escolaridade e 
cor ou raça, último semestre. Fonte: IMO/CAGED, MTb. Forma de apresentação: texto 
descritivo e quadros. 

43. Número de requerentes, segurados, beneficiários, taxa de habilitação, razão 
beneficiários/segurados, demitidos sem justa causa caged, último semestre. Fonte: 
Seguro-desemprego, MTb. Forma de apresentação: texto descritivo e quadro. 

44. Perfil dos segurados do seguro-desemprego segundo sexo, faixa etária, escolaridade, 
cor ou raça, último semestre. Fonte: Seguro-desemprego, MTb. Forma de apresentação: 
texto descritivo, quadros e gráficos de barras. 

45. Tempo médio e mediano de permanência dos segurados no último emprego, último 
semestre. Fonte: Seguro-desemprego, MTb. Forma de apresentação: texto descritivo, 
quadro e gráfico de barras. 

46. Número de segurados segundo o setor de atividade econômica de origem, último 
semestre. Fonte: Seguro-desemprego, MTb. Forma de apresentação: texto descritivo, 
quadro e gráfico de barras. 
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47. Número de segurados segundo as ocupações de origem mais frequentes (20), último 
semestre. Fonte: Seguro-desemprego, MTb. Forma de apresentação: texto descritivo e 
quadro. 

48. Número de segurados segundo as modalidades do seguro-desemprego, último 
semestre. Fonte: Seguro-desemprego, MTb. Forma de apresentação: texto descritivo e 
gráfico de barras. 

49. Valor total dos benefícios do seguro-desemprego e valor médio e mediano da primeira 
parcela do seguro-desemprego, último semestre. Fonte: Seguro-desemprego, MTb. Forma 
de apresentação: texto descritivo e gráfico de barras. 

50. Número de beneficiários do seguro-desemprego e participação percentual, segundo a 
quantidade de parcelas pagas, último semestre. Fonte: Seguro-desemprego, MTb. Forma 
de apresentação: texto descritivo e gráfico de barras. 

51. Número de operações de microcrédito, valores totais e valores médios, segundo o 
setor de atividade, último semestre. Fonte: PNMPO, MTb. Forma de apresentação: texto 
descritivo, quadro e gráficos de barras. 

52. Indicadores de emissão de carteiras de trabalho. 

 


