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A pandemia, causada pelo novo Coronavírus (Covid - 19), afetou diversos aspectos do cotidiano dos
brasileiros. Em termos econômicos, a pandemia influenciou o cenário da recuperação econômica que se
instaurava após a crise de 2014. O município de Caxias do Sul - RS é um dos principais polos industriais
do Brasil, com sua economia apoiada também nos setores do Comércio e dos Serviços. Assim, este
trabalho é resultado das pesquisas realizadas no Observatório do Trabalho da Universidade de Caxias do
Sul (UCS) e objetiva investigar os impactos do Covid-19 no mercado formal de trabalho da cidade
caxiense nos setores da Indústria, do Comércio e dos Serviços. Partindo de uma abordagem
descritivo-exploratória, a metodologia utilizada é a análise documental a partir da extração e da análise
das informações retiradas das bases de dados Caged, RAIS e Novo Caged, compreendendo o período de
janeiro a junho de 2020. Os resultados apontam para uma queda no número de empregos nos setores
desde o início do isolamento social, sendo a mais expressiva em abril. Enquanto o comércio começa com
uma queda no número de empregos ainda em março, com um saldo de 314 demissões, a Indústria e os
Serviços sentiram abruptamente os efeitos a partir de abril, com 2.531 e 1.530 desligamentos,
respectivamente. A diferença referente aos períodos de cada setor pode estar relacionada à forma de
consumo e produção. Isso pode ter acontecido, pois, uma vez que o comércio é mantido diariamente pelo
consumidor, sentiu primeiro os efeitos do isolamento social, enquanto a indústria e os serviços, que são
demandados por pedidos prévios, sentiram os efeitos posteriormente. Portanto, verifica-se que as
medidas de contenção do vírus estabelecidas através dos decretos municipais, afetaram de forma
significativa os trabalhadores dos setores analisados. Assim, compreende-se que houve impactos
negativos no mercado de trabalho caxiense, no entanto, reitera-se que as medidas de contenção são
fundamentais para a contenção do vírus e diminuição no número de novos casos.
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