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No ano foram fechadas 50.845 vagas de empregos formais 
no Rio Grande do Sul 

 

O Rio Grande do Sul registrou saldo 

negativo igual a 50.845 vínculos, no 

acumulado de janeiro a setembro de 2015. 

Este resultado representa 7,73% do cenário 

apresentado no Brasil onde houve o 

fechamento de 657.761 vagas, no período, 

segundo dados do Caged/MTE (Gráfico 1).  

Em setembro, no Brasil, o número de 

vínculos perdidos foi de 95.602, sendo que o 

RS representou 8,57% desta perda, 

justificado pelos 8.191 postos de trabalho 

perdidos, resultado da admissão de 85.651 e 

desligamento de 93.842 trabalhadores 

celetistas no RS.  

 

Gráfico 1 

Saldo do emprego formal celetista  
Rio Grande do Sul Acumulado de janeiro a 

setembro de 2015 

 
Elaboração: DIEESE 
Nota: inclui declarações fora do prazo de janeiro a agosto de 
2015 
Fonte: Caged. Ministério do Trabalho 

 

Setorialmente, em setembro, a 

Indústria de Transformação foi o segmento 

que apresentou a maior retração no mês, 

com saldo negativo de 6.319, seguido pelo 

setor de serviço (-1.842) e pela Construção 

Civil (-671). O comércio foi a atividade que 

registrou o melhor desempenho gerando 244 

postos de trabalho, seguidos do setor de 

serviços de utilidade pública (204) e 

agropecuária (184). (Tabela 1).  

 

Tabela 1 

Saldo do emprego formal celetista por setor 
de atividade econômica – Rio Grande do Sul 

setembro de 2014 e 2015 
 

set-14 set-15

Extrativa mineral 58 -52 

Ind. de Transform -4.588 -6.319 

SIUP -33 204

Constru. Civil 875 -671 

Comércio 3.697 244

Serviços 4.274 -1.842 

Adm. Pública -90 61

Agropec. 39 184

Total 4.232 -8.191 
 

Elaboração: DIEESE 
Nota: inclui declarações fora do prazo de janeiro a agosto de 
2015 
Fonte: Caged. Ministério do Trabalho 
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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. Neste Informe é 
utilizado o saldo para os meses anteriores ao mês de 
competência de análise com a nova metodologia, ou 
seja, somada as declarações enviadas fora do prazo, 
para o dado mensal. O de competência atual não consta 
ajuste, uma vez que as informações declaradas foram 
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 para o 
presente mês, os resultados para o mês ou acumulados 
poderão ser alterados, incluindo os apresentados neste 
Informativo. 
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