
   

 
Sondagem Especial | Emprego na indústria | Unidade de Estudos Econômicos | Sistema FIERGS | 1 

 

64,0% 

das indústrias tomaram medidas para reduzir 
o uso de mão de obra, inclusive demissões, 
nos últimos seis meses 

47,8% 

das empresas gaúchas reduziu o número de 
empregados nos últimos seis meses 

40,7% 

das indústrias optaram por utilizar medidas 
de redução de uso de mão de obra, sem 
recorrer a demissões 

43,7% 

das indústrias evitaram demissões devido 
aos altos custos envolvidos  

38,2% 

das empresas reduziram o número de turnos, 
item mais citado como opção a demissões 

70,5% 

das empresas apontaram a queda da 
produção como o principal motivo da 
redução do uso de mão de obra e demissões 

53,3% 

das indústrias projetam reduzir vagas ou 
adotar medidas de redução do uso de mão de 
obra nos próximos seis meses 

31,4% 

das empresas consultadas esperam reduzir o 
emprego nos próximos seis meses. 

33,2% 

das empresas projetam adotar medidas de 
redução do uso de mão de obra nos 
próximos seis meses, como alternativa a 
demissões. 

32,9% 

das empresas pretendem usar banco de 
horas para evitar demissões  
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A Sondagem Industrial do Rio Grande do Sul realizou no primeiro trimestre de 

2015 um conjunto especial de questões relativo às medidas tomadas pelos 

empresários para reduzir o uso de mão de obra como resposta ao cenário 

econômico atual, desfavorável à atividade produtiva no estado.  

Assim, os principais resultados da Sondagem Industrial Especial – Emprego 

na indústria - demonstram que, diante queda na produção e, em menor medida, das 

dificuldades financeiras das empresas, seis em cada dez empresas gaúchas 

consultadas demitiu ou recorreu a algum mecanismo extraordinário para diminuir o 

uso de mão de obra. 

A Sondagem mostrou também que quase metade das empresas consultadas 

(47,8%) reduziu o número de empregados nesse período, mas uma parte importante 

delas (40,7%) optou por tomar medidas extraordinárias de redução do uso de mão 

de obra na tentativa de evitar as demissões, apesar da queda de vendas e do 

aumento da ociosidade. 

As medidas mais utilizadas foram a redução do número de turnos, a não 

renovação de contratos por tempo determinado e a adoção de férias coletivas não 

programadas. Os motivos para a opção das empresas de reduzir o uso da mão de 

obra, como alternativa ao corte de vagas, foram os altos custos das 

indenizações/demissões e a dificuldade de repor o funcionário no futuro.  

Para os próximos seis meses, a Sondagem apurou que três em cada dez 

empresas pretende diminuir o quadro de funcionários, mas um terço delas projeta 

continuar recorrendo a medidas extraordinárias, tentando, dessa forma, evitar a 

redução de seu quadro de funcionários no futuro. Para atingir esse objetivo, 

pretendem se valer de diversas medidas, principalmente, o uso de banco de horas, a 

não renovação de contratos por tempo determinado, a redução do número de turnos 

e da jornada de trabalho e a adoção de férias coletivas não programadas. 
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� Seis em cada dez empresas demitiram ou 

utilizaram algum tipo de medida para reduzir o 

uso de mão de obra 
 

A Sondagem Industrial do Rio Grande do Sul especial do primeiro trimestre de 

2015 abordou o tema emprego e mostrou que 64,0% das empresas consultadas 

tomaram alguma medida extraordinária para reduzir o uso da mão de obra nos 

últimos seis meses, recorrendo, inclusive, a demissões.  

Pouco mais de um terço (33,5%) não tomou qualquer ação: não diminuiu o 

número de empregados e não adotou medidas para reduzir o uso da mão de obra. 

Por outro lado, um percentual um pouco maior (36,5%) utilizou os dois recursos.   

  

Redução de emprego e adoção de medidas de redução do uso de mão de obra 
nos últimos seis meses  

Indústria de Transformação – % sobre o total de empresas 

 

Fonte: FIERGS/UEE. Sondagem Industrial – Especial – Emprego na indústria - 1º trimestre de 2015. 
A soma dos percentuais supera 100% devido à possibilidade de múltipla escolha. 
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� Quase metade das empresas reduziu o número de 

empregados nos seis meses anteriores 

Em virtude da forte queda da produção industrial no estado, quase metade das 

empresas consultadas (47,8%) reduziu o número de empregados nos últimos seis 

meses. Vale ressaltar que apenas uma pequena parcela (7,1%) utilizou planos de 

demissões voluntárias, enquanto que a grande maioria (40,7%) não fez uso desse 

programa para ajustar o excesso de mão de obra. 

 

Empresas que reduziram o número de empregados nos últimos seis meses 
Indústria de transformação - (% sobre o total de empresas) 

 

Fonte: FIERGS/UEE. Sondagem Industrial – Especial – Emprego na indústria - 1º trimestre de 2015. 
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� Quatro em cada dez empresas evitaram 

demissões, recorrendo a medidas extraordinárias 

para reduzir o uso mão de obra 

Apesar da queda da produção e do aumento da ociosidade no setor industrial 

gaúcho, uma parcela importante das empresas evitou demitir seus trabalhadores 

nos últimos seis meses. Para tanto, 40,7% das empresas consultadas optaram por 

adotar medidas extraordinárias de redução de uso de mão de obra. 

 

Utilização de medidas extraordinárias para reduzir o uso de mão de obra nos 
últimos seis meses (exclusive demissões) 

Indústria de transformação - (% sobre o total de empresas) 

 

Fonte: FIERGS/UEE. Sondagem Industrial – Especial – Emprego na indústria - 1º trimestre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
Sondagem Especial | Emprego na indústria | Unidade de Estudos Econômicos | Sistema FIERGS | 6 

� A medida mais utilizada foi a redução do número 

de turnos 

Nos últimos seis meses, vários expedientes para reduzir o uso de mão de 

obra foram colocados em prática pela indústria gaúcha para evitar corte de postos 

de trabalho. As empresas que tomaram alguma medida nesse sentido recorreram, 

principalmente, à redução do número de turnos (38,2%), a não renovação de 

contratos por prazo determinado (29,2%) e a concessão de férias não programadas 

(24,7%). Vale destacar ainda que o treinamento ou capacitação não programada (ou 

antecipada) foi uma ação utilizada por 21,3% das indústrias, enquanto, 20,2%, 

preferiu promover o uso de banco de horas. 

  

Principais medidas para a redução do uso de mão de obra nos últimos seis 
meses  

Indústria de transformação - (% de empresas que adotaram medidas) 

 

Fonte: FIERGS/UEE. Sondagem Industrial – Especial – Emprego na indústria - 1º trimestre de 2015. 
A soma dos percentuais supera 100% devido à possibilidade de múltipla escolha. 

 

 

 

 

 

 

 

%

Redução do número de turnos            38,2 

Não renovação de contratos por prazo determinado            29,2 

Férias coletivas não programadas            24,7 

Ações de treinamento/capacitação não programadas (ou antecipou ações 

programadas)
           21,3 

Promoção do uso de banco de horas            20,2 

Redução da jornada de trabalho (com ou sem redução de vencimentos)            16,9 

Manutenção não programada de máquinas e equipamentos (ou antecipou 

manutenção programada)
           14,6 

Suspensão temporária dos contratos de trabalho            14,6 

Sem resposta              5,6 
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� Os custos e a dificuldade de repor o funcionário 

fazem as empresas optarem por medidas 

alternativas às demissões 

Na opinião do conjunto de empresas que adotaram alguma medida para 

reduzir o uso de mão de obra nos últimos seis meses como alternativa às 

demissões, os custos com indenizações e demissões e a dificuldade de repor o 

funcionário no futuro quando necessitar retomar a produção foram os dois principais 

motivos, com 43,7% e 42,5% das assinalações. Para um terço (33,3%) delas, a 

retenção de trabalhadores capacitados foi uma das principais razões. 

 

Principais razões para adotar medidas de redução do uso de mão de obra  
Indústria de transformação - (% de empresas que adotaram medidas) 

 

Fonte: FIERGS/UEE. Sondagem Industrial Especial – Emprego na Indústria - 1º trimestre de 2015. A 
soma dos percentuais supera 100% devido à possibilidade de múltipla escolha. 
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� A queda da produção foi o principal motivo para o 

menor uso da mão de obra 

A queda na produção foi de longe o principal motivo para as empresas 

reduzirem o uso de mão de obra ou para diminuírem o quadro de funcionários. Essa 

opção foi apontada pela ampla maioria (70,5%) das empresas que reduziram o 

número de empregados e/ou o uso da mão de obra, enquanto a segunda opção, as 

dificuldades financeiras das empresas, obteve um percentual bem menor, 25,8% das 

respostas. Além desses, os problemas de comportamento (15,9%), a mudança 

organizacional (10,6%), a solicitação do empregado (9,8%) e baixa produtividade do 

trabalhador (9,1%) foram motivos citados pelos empresários. 

 

Principais razões para redução do uso de mão de obra ou do número de 
empregados nos últimos seis meses  

Indústria de transformação - (% sobre o total de empresas que reduziram número 
de empregados e/ou uso de mão de obra) 

 

Fonte: FIERGS/UEE. Sondagem Industrial Especial – Emprego na indústria – 1º trimestre de 2015. A 
soma dos percentuais supera 100% devido à possibilidade de múltipla escolha. 

 

 

 



   

 
Sondagem Especial | Emprego na indústria | Unidade de Estudos Econômicos | Sistema FIERGS | 9 

� Mais da metade pretende demitir ou tomar alguma 

medida para diminuir o uso de mão de obra 

A pesquisa revelou que 53,3% das empresas consultadas projetam reduzir o 

número de empregados e/ou adotar medidas que visem reduzir o uso de mão de 

obra nos próximos seis meses. Por outro lado, uma grande parcela, 43,7%, não 

pretende adotar nenhuma das estratégias. 

 

Pretensão de reduzir o uso de mão de obra nos próximos seis meses  

(% sobre o total de empresas)  

 

Fonte: FIERGS/UEE. Sondagem Industrial – Especial – Emprego na indústria – 1º trimestre de 2015.  
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� Três em cada dez empresas pretende diminuir o 

emprego nos próximos seis meses 

A pesquisa revelou, ainda, que 31,4% das empresas projetam reduzir o 

número de empregados nos próximos seis meses, sendo que a maioria (24,8%) não 

tem expectativa de utilizar plano de demissão voluntária, cujo uso deverá ficar 

restrito a somente 6,6% das empresas. 

 

Pretensão de reduzir o número de empregados nos próximos seis meses 

 Indústria de transformação - (% sobre o total de empresas) 

 

Fonte: FIERGS/UEE. Sondagem Industrial – Especial – Emprego na indústria - 1º trimestre de 2015. 
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� Um terço das empresas pretende adotar medidas 

extraordinárias de redução da mão de obra nos 

próximos meses 

A adoção de novas medidas extraordinárias para reduzir o uso de mão de 

obra, como opção à redução do quadro de funcionários, ainda estão nos planos de 

33,2% das empresas.  

  

Adoção de novas medidas extraordinárias para reduzir o uso de mão de obra 
(excluindo demissões e desligamentos) nos próximos seis meses 

 Indústria de Transformação do RS – % sobre o total de empresas 

 

Fonte: FIERGS/UEE. Sondagem Industrial – Especial – Emprego na indústria - 1º trimestre de 2015.  
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� A promoção do uso de banco de horas deverá ser 

a principal medida adotada pelas empresas 

As empresas deverão tomar diferentes medidas para reduzir o uso de mão de 

obra nos próximos seis meses, sem utilizar o recurso de demissões. As principais 

serão a promoção do uso de banco de horas (32,9%), a não renovação de contratos 

por prazo determinado (30,0%), a redução do número de turnos (27,1%), a redução 

da jornada de trabalho com ou sem redução de vencimentos (24,3%) e adoção de 

férias coletivas não programadas (24,3%). 

 

Medidas para a redução do uso de mão de obra devem ser tomadas nos 
próximos seis meses 

 Indústria de transformação - (% sobre o total de empresas que pretendem adotar 
medidas) 

 

Fonte: FIERGS/UEE. Sondagem Industrial – Especial – Emprego na indústria - 1º trimestre de 2015. 
A soma dos percentuais supera 100% devido à possibilidade de múltipla escolha. 

 

A Sondagem Especial Emprego na indústria foi realizada de 01 a 15 de abril de 2015 e contou com a 

participação de 226 empresas respondentes. 

NOTA 

A Sondagem Industrial é elaborada pela unidade de Política Econômica da CNI em conjunto com as 

Federações de Indústria de 23 estados do Brasil (no caso do RS – Unidade de Estudos Econômicos - 

FIERGS), embora sejam consultadas empresas de todo o território nacional. As informações 

solicitadas são de natureza qualitativa e resultam do levantamento direto com base em questionário 

próprio.  

%

Promoção do uso de banco de horas            32,9 

Não renovação de contratos por prazo determinado            30,0 

Redução do número de turnos            27,1 

Redução da jornada de trabalho (com ou sem redução de vencimentos)            24,3 

Férias coletivas não programadas            24,3 

Suspensão temporária dos contratos de trabalho            20,0 

Ações de treinamento/capacitação não programadas (ou antecipou ações 

programadas)
           15,7 

Manutenção não programada de máquinas e equipamentos (ou antecipou 

manutenção programada)
           14,3 

Sem resposta 2,9            


