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1. Emprego Metalúrgico RS 

 

Os dados do emprego do setor metalúrgico do Rio Grande do Sul indicam uma perda de 8.370 postos de 

trabalho entre janeiro a junho de 2016. Todos os segmentos apresentaram retração nos postos de trabalho, 

com exceção de “outros materiais de transporte”, em que foram criados seis novos postos. Entre os 

segmentos, as maiores perdas ocorreram nos “Bens de capital mecânico”, com saldo negativo de 2.543, 

seguido do segmento automotivo, com perda de 1.939 postos.  

 

TABELA 1 

Admitidos e Desligados dos segmentos metalúrgicos por segmentos 

Rio Grande do Sul, jan-jun 2016  
Segmentos Admitidos Desligados Saldo

Aeroespacial e Defesa 416                                504                                 88-                        

Automotivo 3.171                            5.110                             1.939-                  

Bens de Capital Mecânico 8.757                            11.300                           2.543-                  

Máquinas e equipamentos 6.657                            8.226                             1.569-                  

Máquinas e Equipamentos Agrícolas 2.100                            3.074                             974-                     

Eletroeletrônico 3.224                            4.702                             1.478-                  

Naval 1.117                            1.602                             485-                     

Outros materiais transportes 114                                108                                 6                          

Siderurgia e metalurgia básica 9.451                            11.294                           1.843-                  

Total 26.250                          34.620                           8.370-                   
Fonte: CAGED – Ministério do Trabalho e Emprego. Elaboração: Dieese, Subseção FTIM/RS-CUT 

 

 

2. Produção Industrial Mensal 

 

A produção industrial mensal do Brasil e Rio Grande do Sul apresentou crescimento em junho no 

comparativo com o mês anterior. Em relação ao Brasil, a indústria geral cresceu 1,1% no período e a 

indústria de transformação 1,3%. Dentre os segmentos metalúrgicos brasileiros, somente “Fabricação de 

outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores” apresentou queda, correspondente a -2,6%. 

Os maiores destaques positivos foram apresentados por “fabricação de veículos automotores, reboques e 

carrocerias” que tiveram crescimento de 8,4%.  A indústria gaúcha apresentou crescimento superior à 

brasileira no período, correspondente a 4,6%.   

No comparativo com o mês de junho de 2015, houve uma queda na produção industrial geral e da 

indústria de transformação brasileira, correspondente a 6% e 5%, respectivamente. Por outro lado, no caso 

do Rio Grande do Sul, os indicadores foram positivos, apontando crescimento de 3,3%. Entre os segmentos 
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metalúrgicos, os resultados nacionais apontam queda geral na produção do período, enquanto que para o 

estado gaúcho, houve crescimento robusto de 55,7% na “fabricação de equipamentos de transporte, exceto 

veículos automotores” e “metalurgia”, com aumento de 38,3%.  

Os resultados do acumulado de janeiro a junho de 2016, por outro lado, apontam queda generalizada, 

tanto para o Brasil quanto para o Rio Grande do Sul. A indústria geral brasileira recuou 9,1% no período, e a 

de transformação 8,4%. Todos os segmentos metalúrgicos apresentaram queda, com destaque para 

“fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores” que recuou 22,2% e 

“fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias” que apresentou queda de 21,2%. No Rio 

Grande do Sul, os resultados para o período apontaram queda de 4,4%, tanto para a indústria em geral como 

na de transformação. Entre os segmentos, os destaques negativos são evidenciados na “fabricação de 

veículos automotores, reboques e carrocerias” com queda de 16,7% e “fabricação de máquinas e 

equipamentos” que decresceu 12,4%.  

 

TABELA 2 

Produção Industrial Mensal (PIM) por segmentos 

Brasil e Rio Grande do Sul 

jun/mai jun16/jun15
jan-jun16/jan-

jun15
jun/mai jun16/jun15

jan-jun16/jan-

jun15

Metalurgia 4,7 -3,6 -11,9 - 38,3 -7,6

Fabricação de produtos de metal, exceto 

máquinas e equipamentos
0,1 -12,7 -15,1 - -1,1 -6,5

Fabricação de equipamentos de 

informática, produtos eletrônicos e 

ópticos

1,2 -8,2 -27 - - -

Fabricação de máquinas, aparelhos e 

materiais elétricos
1,4 0 -13,2 - - -

Fabricação de máquinas e equipamentos 0,4 -2,9 -16 - 0,6 -12,4

Fabricação de veículos automotores, 

reboques e carrocerias
8,4 -4,3 -21,2 - 55,7 -16,7

Fabricação de outros equipamentos de 

transporte, exceto veículos automotores
-2,6 -18,5 -22,2 - - -

Indústria geral 1,1 -6 -9,1 4,6 3,3 -4,4

Indústrias de transformação 1,3 -5 -8,4 - 3,3 -4,4

Segmentos

Rio Grande do sulBrasil

 
Fonte: Produção Industrial Mensal –IBGE. Elaboração: Dieese-Subseção FTM-RS/CUT 
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