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Indústria cria mais de 5 mil vagas formais 
 

O saldo do emprego formal no Rio Grande do Sul em fevereiro de 2016 foi de 6.070, 

44,6% superior ao saldo no mesmo período no ano anterior, onde 4.199 empregos foram 

criados. O valor ainda é pequeno quando comparado aos anos anteriores, sendo o terceiro 

menor saldo nos últimos onze anos para o mês.  

 

GRAFICO 1 
Saldo (1)  do emprego formal celetista para os meses de fevereiro,  

Rio Grande do Sul, 2006-2016 

 
                      Dados: CAGED/MTE  
                      Elaboração: DIEESE 

     (1) Em fevereiro de 2015 e anteriores estão contabilizadas contratações declaradas dentro e 
fora do prazo 

 

Destaca-se que o setor responsável pela maior parte da geração desses postos de 

trabalho foi a indústria (5.640 empregos) em especial os subsetores da Indústria da borracha, 

fumo, couros, peles, similares, ind. Diversas (3.244 vagas) e a Indústria de calçados (2.574).  O 

segundo setor que mais criou empregos foi o agropecuário, com 1.356 novos postos de 

trabalho. Contudo, importante notar que parte desse saldo está vinculado a empregos sazonais.  

No caso da Indústria da borracha, fumo, couros, peles, similares, ind. Diversas verifica-se 

um saldo de 2.788 vagas (inclusive maior que o saldo líquido do subsetor), na atividade de 

Processamento Industrial do Fumo, são vagas temporárias, ofertadas em especial nos municípios 

de Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires.  
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No caso do setor agropecuário destaca-se o Cultivo de Frutas de Lavoura Permanente, 

Exceto Laranja e Uva nos municípios de Bom Jesus, São Jose dos Ausentes, Uruguaiana e São 

Francisco de Paula que responderam por 65,4% do saldo positivo gerado na agropecuária. Além 

desses destaca-se a quantidade de trabalhadores desligados (4.349) e admitidos (4.265) em 

Vacaria no mês de fevereiro, o motivo é a colheita da maçã. 

 

GRÁFICO 2 
Saldo (1) das movimentações por Setor 

 Fevereiro de 2015 e 2016, Rio Grande do Sul 

 
                             Dados: CAGED/MTE  

            Elaboração: DIEESE 
            (1) Em fevereiro de 2015 estão contabilizadas contratações declaradas dentro e 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. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escritório Regional do Rio Grande do Sul 
 
 
 
DIREÇÃO SINDICAL 
 
Maria Helena Oliveira 
SEMAPI 
 
Valdir Santos de Lima 
SE Comércio de Porto Alegre 
 
José Antônio Guimarães de Fraga 
STI Gráficas de Porto Alegre 
 
Carlos Eduardo Neumann Passos 
STI Purificação e Distribuição de Água no RS 
 
Gaspar de Mello Nehering 
STI Calçados e Vestuário de Parobé 
 
Gerci Perrone Fernandes 
STI da Construção Civil de Porto Alegre 
 
Luiz Fernando Lemos 
Federação dos Empregados do Comércio de Bens e 
Serviços 
 
Jairo dos Santos Carneiro 
FTI Metalúrgicas do RS 
 
 
SUPERVISÃO TÉCNICA 
Ricardo Franzoi 
 
EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL 
Thiago Carvalho  
Anelise Manganelli (Revisão) 


