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Observatório Unilasalle: Trabalho, Gestão e Políticas Públicas. 
 

CARTA DO MERCADO DE TRABALHO 
 

A carta do mercado de trabalho produzida pelo Observatório Unilasalle: Trabalho, Gestão e Políticas 

Públicas, apresenta os dados do mês de janeiro de 2017 divulgados no dia 03 de março de 2017, do mercado de 

trabalho formal no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre e no 

município de Canoas, e tem como fonte os registros administrativos do Cadastro Geral de Emprego e 

Desemprego (CAGED) disponibilizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Os setores econômicos são 

aqueles definidos pelo IBGE.  O conceito de admitidos engloba o início de vínculo empregatício por motivo de 

primeiro emprego, reemprego início de contrato por prazo determinado, reintegração ou transferência. A noção de 

desligados indica o fim do vínculo empregatício por motivo de dispensa com justa causa, dispensa sem justa 

causa, dispensa espontânea, fim de contrato por prazo determinado, término de contrato, aposentadoria, morte, 

ou transferência. A diferença entre os admitidos e desligados é o saldo, que sendo positivo indica a criação de 

novos postos de trabalho e quando negativo indica a extinção de postos de trabalho. Estas definições e conceitos 

são definidos pelo MTE e são aplicadas as tabelas 01, 02, 03 e 04. 

Tabela 01- Evolução do emprego formal no Brasil por setor de atividade econômica 

 
Fonte: Elaborado pelo Observatório Unilasalle a partir dos dados do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Verifica-se na tabela 01 que o mercado de trabalho formal brasileiro registrou, entre admissões e demissões, 

saldo negativo no mês de janeiro de 2107, com 40.864 postos de trabalho com carteira assinada o que representa uma 

queda de 0,11% sobre o estoque de empregos do mês anterior. O setor da Indústria de Transformação (17.501) foi à 

atividade que mais abriu postos de trabalho. Já o setor de Serviços (60.075) foi o que mais fechou postos de trabalho. 

Observa-se na tabela 02 que o mercado de trabalho formal rio-grandense no mês de janeiro de 2017 

registrou saldo positivo, resultado entre as admissões e demissões, de 8.134 postos de trabalho o que representa 

um acréscimo de 0,32% sobre o estoque de empregos do mês anterior. O setor da Agropecuária (5.243) foi a 

atividade que mais ampliou a oferta de postos de trabalho. Já o setor do Comércio (2.101) foi o que mais fechou 

postos de trabalho. 

Admis. Deslig. Saldo Variac. % Saldo Variac. % Saldo Variac. %

Extrativa Mineral 3.206 3.265 -59 -0,03 -59 -0,03 -10.763 -5,27

Indústria de Transformação 211.594 194.093 17.501 0,24 17.501 0,24 -290.175 -3,84

Serv Indust de Util Púb 7.715 6.980 735 0,18 735 0,18 -11.003 -2,59

Construção Civil 118.827 119.602 -775 -0,03 -775 -0,03 -363.102 -13,93

Comércio 291.032 351.107 -60.075 -0,66 -60.075 -0,66 -194.861 -2,12

Serviços 502.151 511.676 -9.525 -0,06 -9.525 -0,06 -388.495 -2,26

Administração Pública 7.256 6.585 671 0,08 671 0,08 -9.637 -1,12

Agropecuária 83.481 72.818 10.663 0,70 10.663 0,70 -12.827 -0,82

Total 1.225.262 1.266.126 -40.864 -0,11 -40.864 -0,11 -1.280.863 -3,24

Setores
jan/17 no ano em 12 meses
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Tabela 02- Evolução do emprego formal no Rio Grande do Sul por setor de atividade econômica 

 
Fonte: Elaborado pelo Observatório Unilasalle a partir dos dados do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Percebe-se na tabela 03 que o mercado de trabalho formal na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) no 

mês de janeiro de 2017 apresentou um acréscimo de 203 postos de trabalho com carteira assinada, uma ampliação de 

0,02% sobre o estoque de empregos do mês anterior. O setor do da Indústria de Transformação (1.966) foi a atividade que 

mais ampliou postos de trabalho, em quanto o setor do Comércio (1.768) foi o que mais fechou postos de trabalho com 

carteira assinada.  

Tabela 03- Evolução do emprego formal na Região Metropolitana de Porto Alegre por setor de atividade 
econômica 

 
Fonte: Elaborado pelo Observatório Unilasalle a partir dos dados do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Nota-se na tabela 04 que o mercado de trabalho formal no município de Canoas registrou saldo líquido positivo, 

entre admissões e demissões, no mês de janeiro de 2017, com a ampliação de 120 postos de trabalho com carteira 

assinada. O setor da Construção Civil (294) foi o setor que mais  ampliou postos de trabalho. O Comércio (113) fechou 

postos de trabalho com carteira assinada.  

Tabela 04- Evolução do emprego formal no município de Canoas por setor de atividade econômica 

 
Fonte: Elaborado pelo Observatório Unilasalle a partir dos dados do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Admis. Deslig. Saldo Variac. % Saldo Variac. % Saldo Variac. %

Extrativa Mineral 124 168 -44 -0,72 -44 -0,72 -515 -7,85

Indústria de Transformação 22.757 18.449 4.308 0,66 4.308 0,66 -24.917 -3,66

Serv Indust de Util Púb 496 386 110 0,44 110 0,44 -320 -1,25

Construção Civil 6.762 5.927 835 0,71 835 0,71 -9.955 -7,75

Comércio 21.979 24.080 -2.101 -0,35 -2.101 -0,35 -5.048 -0,84

Serviços 30.658 30.365 293 0,03 293 0,03 -12.895 -1,29

Administração Pública 135 645 -510 -0,91 -510 -0,91 254 0,46

Agropecuária 10.143 4.900 5.243 5,92 5.243 5,92 -54 -0,06

Total 93.054 84.920 8.134 0,32 8.134 0,32 -53.450 -2,06

Setores
jan/17 no ano em 12 meses

Admis. Deslig. Saldo Variac. % Saldo Variac. % Saldo Variac. %

Extrativa Mineral 24 38 -14 -1,07 -14 -1,07 -96 -6,92

Indústria de Transformação 7.636 5.670 1.966 0,85 1.966 0,85 -8.088 -3,36

Serv Indust de Util Púb 246 201 45 0,45 45 0,45 -422 -4,06

Construção Civil 3.509 3.077 432 0,74 432 0,74 -3.500 -5,59

Comércio 8.669 10.437 -1.768 -0,76 -1.768 -0,76 -3.738 -1,59

Serviços 17.021 17.420 -399 -0,07 -399 -0,07 -9.945 -1,80

Administração Pública 110 80 30 0,08 30 0,08 133 0,35

Agropecuária 111 200 -89 -1,48 -89 -1,48 12 0,20

Total 37.326 37.123 203 0,02 203 0,02 -25.644 -2,24

Setores
jan/17 no ano em 12 meses

Admis. Deslig. Saldo Variac. % Saldo Variac. % Saldo Variac. %

Extrativa Mineral 0 1 -1 -2,63 -1 -2,63 4 12,12

Indústria de Transformação 263 339 -76 -0,61 -76 -0,61 -1.161 -8,51

Serv Indust de Util Púb 9 3 6 1,03 6 1,03 83 16,47

Construção Civil 525 231 294 6,31 294 6,31 -165 -3,22

Comércio 696 809 -113 -0,56 -113 -0,56 22 0,11

Serviços 1.149 1.141 8 0,02 8 0,02 217 0,60

Administração Pública 0 0 0 0,00 0 0,00 8 7,14

Agropecuária 6 4 2 3,64 2 3,64 29 103,57

Total 2.648 2.528 120 0,16 120 0,16 -963 -1,28

Setores
jan/17 no ano em 12 meses
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