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fev/14 fev/15

Brasil 301.574 -2.415 -303.989 

Região Sul 83.994 23.902 -60.092 

Rio Grande do Sul 27.591 3.220 -24.371 

RMPA 8.747 1.241 -7.506 

Porto Alegre 2.135 -4 -2.139 

Caxias do Sul 3.418 879 -2.539 

Pelotas 417 -265 -682 

Canoas 1.241 70 -1.171 

Santa Maria 416 -203 -619 

Gravataí 336 -66 -402 

Viamão 166 -16 -182 

Novo Hamburgo 711 -85 -796 

São Leopoldo 434 76 -358 

Rio Grande 1.136 -287 -1.423 

Localidades
Saldo Variação 

Absoluta

 

Em fevereiro foram geradas 3.220 vagas de empregos formais 
no Rio Grande do Sul 

 

Em fevereiro de 2015 o estado do 

Rio Grande do Sul registrou saldo igual a 

3.220 vínculos, resultado da admissão de 

122.804 e desligamento de 119.584 

trabalhadores celetistas, segundo dados do 

Caged/MTE.  

O estado foi responsável por 13,5% 

do total de empregos gerados no mês na 

Região Sul do Brasil sendo que a Região 

Metropolitana de Porto Alegre respondeu 

por 38,5% do emprego gerado no estado 

(Tabela 1).  
 

Tabela 1 
Saldo e variação de empregos formais no Brasil, 

Região Sul, Estado do Rio Grande do Sul, RMPA e 
municípios selecionados  

Fevereiro de 2014 e de 2015 

Fonte: Caged. Ministério do Trabalho 
Elaboração: DIEESE 
Nota: Fevereiro de 2014 inclui declarações fora do prazo. 

 

 

 

Setorialmente, a Indústria de 

Transformação foi o setor que apresentou 

melhor desempenho no mês, com saldo 

positivo de 4.635, seguido pelo setor de 

Serviços (1.730). O Comércio foi o que 

registrou a maior retração, com uma redução 

equivalente a 2.421 postos de trabalho 

seguido pela Construção Civil com uma 

redução de 861 (Gráfico 1).  

 

 
 
 
 

Gráfico 1 
Saldo do emprego formal celetista por setor de 

atividade econômica 
Rio Grande do Sul, fevereiro de 2014 e de 2015 

Fonte: Caged. Ministério do Trabalho 
Elaboração: DIEESE 
Nota: Fevereiro de 2014 inclui declarações fora do prazo. 
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Notas Explicativas:  
  
Atividade econômica: Conjunto de unidades de 
produção caracterizado pelo produto produzido, 
classificado conforme sua produção principal. O IBGE 
possui, dentre outras, uma classificação de nove setores 
de atividade econômica: extrativa mineral; indústria de 
transformação; serviços industriais de utilidade pública 
(SIUP); construção civil; comércio; serviços; 
administração pública; agropecuária, extrativa vegetal, 
caça e pesca; e ‘outros’. 
 
CAGED (Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados): É um registro administrativo do 
Ministério do Trabalho e Emprego, de periodicidade 
mensal e que contém as declarações de 
estabelecimentos com movimentação (admissões ou 
desligamentos) prestadas até o dia 7 do mês 
subsequente à movimentação. 
 
Declaração fora do prazo: Desde janeiro de 2011, o 
MTE realizou mudança metodológica na divulgação dos 
dados do Caged, que passaram a requerer cautela na 
comparação com a série anterior à mudança. Passou-se 
a divulgar os saldos de empregos a partir de 
declarações entregues mensalmente fora do prazo 
juntamente com os acertos de declarações, 
desagregados por unidades da federação e 
setores/subsetores de atividade econômica. Esse 
procedimento que visa reduzir a distância entre os 
dados divulgados da Relação Anual de Informações 
Sociais (Rais) e os oriundos do Caged. A incorporação 
dessas declarações no saldo acumulado do ano e em 12 
meses impossibilita a comparabilidade da série 
histórica. Neste boletim é utilizado o saldo para os 
meses anteriores ao mês de fevereiro de 2015 com a 
nova metodologia, ou seja, somada as declarações 
enviadas fora do prazo, para o dado mensal. O mês de 
fevereiro de 2015 não consta ajuste, uma vez que as 
informações declaradas fora do prazo, do referido mês, 
só constarão na base a partir da próxima divulgação. É 
importante destacar que quando o MTE divulgar os 
dados com os ajustes de fevereiro de 2015, os 
resultados para o mês ou acumulados poderão ser 
alterados, incluindo os apresentados neste Informativo. 
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