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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 novembro de 2017 divulgados no dia 27 de dezembro 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 novembro de 2017, com 12.292 postos de trabalho com carteira assinada o que representa uma 

redução de 0,03% sobre o estoque de empregos do mês anterior. O setor do Comércio (68.602) foi setor que mais abriu 

postos de trabalho enquanto o setor da Indústria de Transformação (29.006) foi o setor que mais fechou postos de 

trabalho. No ano foram abertos 299.635 postos de trabalho com carteira assinada. 

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

registrou saldo positivo, resultado entre as admissões e demissões, de 8.735 postos de trabalho o que representa 

um acréscimo de 0,35% sobre o estoque de empregos do mês anterior. O setor do Comércio (4.567) foi o que mais 

ampliou postos de trabalho, enquanto, o setor da Indústria de Transformação (875) foi o que mais fechou vagas no 

mercado formal de trabalho. Neste ano no estado do Rio Grande do Sul foram abertas 16.715 vagas com carteira 

assinada. 

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

Extrativa Mineral 2.007 3.162 -1155 -0,60 -3.521 -1,82 -6.260 -3,19

Indústria de Transformação 163.011 192.017 -29.006 -0,39 88.973 1,23 -44.217 -0,60

Serv Indust de Util Púb 4.370 5.184 -814 -0,20 -2.737 -0,66 -4.900 -1,18

Construção Civil 91.776 114.602 -22.826 -1,04 -52.013 -2,32 -138.369 -5,94

Comércio 342.198 273.596 68.602 0,76 30.333 0,34 12.089 0,13

Serviços 445.079 448.051 -2.972 -0,02 139.450 0,83 -23.231 -0,14

Administração Pública 2.595 4.955 -2.360 -0,27 15.847 1,87 -6.696 -0,77

Agropecuária 60.762 82.523 -21.761 -1,34 83.303 5,43 33.056 2,09

Total 1.111.798 1.124.090 -12.292 -0,03 299.635 0,78 -178.528 -0,46

Setores
nov/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 novembro 2017 apresentou um acréscimo de 1.995 postos de trabalho com carteira assinada, uma ampliação de 

0,17% sobre o estoque de empregos do mês anterior. O Comércio (2.151) no mês foi o setor que mais ampliou postos de 

trabalho com carteira assinada, e o Setor da Indústria de Transformação (760) foi o que mais fechou postos de trabalho. 

No ano foram abertas 730 vagas de trabalho com carteira assinada na Região Metropolitana de Porto Alegre. 

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 liquido positivo, 

entre admissões e demissões, no mês de novembro de 2017, com a ampliação 1.123 postos de trabalho com carteira 

assinada. O setor do Comércio (652) foi o que mais ampliou postos de trabalho enquanto o setor da Indústria de 

Transformação (91) foi o que mais fechou postos de trabalho. No ano o município ampliou em 1.479 vagas 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 77 140 -63 -1,09 -367 -6,03 -414 -6,75

Indústria de Transformação 16.991 17.866 -875 -0,13 6.784 1,04 -9.770 -1,46

Serv Indust de Util Púb 211 357 -146 -0,61 -1.518 -6,02 -1.568 -6,21

Construção Civil 5.569 6.302 -733 -0,63 -660 -0,56 -3.575 -2,96

Comércio 26.452 21.885 4.567 0,76 4.333 0,72 4.196 0,70

Serviços 29.766 27.735 2.031 0,21 4.844 0,49 -940 -0,09

Administração Pública 106 107 -1 0,00 39 0,07 -362 -0,64

Agropecuária 7.551 3.578 3.973 4,52 3.260 3,68 524 0,57

Total 86.723 77.970 8.753 0,35 16.715 0,66 -11.909 -0,46

Setores
nov/17 no ano em 12 meses

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

Extrativa Mineral 29 39 -10 -0,82 -90 -6,90 -95 -7,25

Indústria de Transformação 6.059 6.819 -760 -0,33 14 0,01 -4.199 -1,79

Serv Indust de Util Púb 102 157 -55 -0,61 -1.021 -10,29 -1.022 -10,30

Construção Civil 3.084 3.221 -137 -0,23 501 0,85 -945 -1,57

Comércio 11.470 9.319 2.151 0,92 2.207 0,94 1.438 0,61

Serviços 16.767 15.954 813 0,15 -915 -0,17 -3.989 -0,73

Administração Pública 57 59 -2 -0,01 108 0,29 -124 -0,33

Agropecuária 124 169 -45 -0,76 -74 -1,23 -156 -2,57

Total 37.692 35.737 1.955 0,17 730 0,07 -9.092 -0,80

Setores
em 12 mesesnov/17 no ano

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

Extrativa Mineral 0 1 -1 -3,03 -6 -15,79 12 60,00

Indústria de Transformação 421 512 -91 -0,74 -343 -2,73 -542 -4,25

Serv Indust de Util Púb 16 15 1 0,17 1 0,17 0 0,00

Construção Civil 580 249 331 6,81 542 11,63 156 3,09

Comércio 1.507 855 652 3,20 906 4,51 807 3,99

Serviços 1.346 1.110 236 0,66 342 0,95 228 0,63

Administração Pública 0 0 0 0,00 -2 -1,67 -2 -1,67

Agropecuária 13 18 -5 -5,15 39 70,91 37 64,91

Total 3.883 2.760 1.123 1,51 1.479 1,99 696 0,93

Setores
nov/17 no ano em 12 meses
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