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INTRODUÇÃO
O presente estudo visa realizar uma análise da situação 
do mercado de trabalho do Município de Caxias do Sul, 
no primeiro semestre de 2016 e o compara com a análise 
do primeiro semestre do ano anterior, apontando os 
impactos da crise econômica e social no país e no 
município. 

OBJETIVO
O estudo mostra, através de análise dos dados referentes 
ao mercado de trabalho, os trabalhadores admitidos e 
desligados nos períodos selecionados e por segmento dos 
grandes setores, para facilitar o entendimento dos rumos 
em que a economia do Município se encontra. 

METODOLOGIA
A metodologia adotada será através do uso dos dados do 
Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (CAGED), do 
Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) e do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Será feita a análise da situação do mercado de trabalho 
formal do Município de Caxias do Sul e também serão 
gerados gráficos e tabelas, devidamente tabulados pelos 
autores. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Movimentação Trimestral – Brasil, RS, ABRUCS e Caxias do Sul – 2015/2016

Período Brasil Estado ABRUCS Caxias do Sul 

Abr-Jun 2015 -324626 -37106 -2167 -3109

Jan-Mar 2016 -323052 18136 2871 -243

Abr-Jun 2016 -226491 -33552 -3417 -2634

Fonte: MTPS/Caged     Tabulação: Observatório do Trabalho

O desempenho negativo do mercado de trabalho nos níveis 
Brasil, Rio Grande do Sul, ABRUCS (Região de 
abrangência UCS) e Caxias do Sul, de Abril de 2015 a 
Junho de 2016. O forte fechamento de postos de trabalho 
vem atingindo todos os setores da economia e contribuindo 
para a manutenção da taxa elevada de desemprego nas 
regiões analisadas.
Isso corrobora com a tese de que, no período de crise, o 
fechamento de postos de trabalho se dá primeiro no setor da 
Indústria de Transformação, seguido pelo setor de 
Comércio e Serviços respectivamente.
Essa oscilação está diretamente relacionada à instabilidade 
no ambiente político-econômico do país e, especialmente, 
do estado do RS, que vem apresentando uma crise 
financeira insustentável, retardando e dificultando os novos 
investimentos e a manutenção dos investimentos existentes.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
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No período analisado, os setores da Indústria de Transformação, Comércio e Serviços 
apresentaram fechamentos de postos de trabalho. Observa-se que o setor da Indústria de 
Transformação fechou mais postos de trabalho no segundo trimestre de 2015, quando 
apresentou uma queda acentuada se comparada ao primeiro e segundo trimestre de 2016. Já 
no setor do Comércio a maior queda se deu no primeiro trimestre de 2016, e no setor de 
Serviços o maior fechamento de postos de trabalho ocorreu no segundo trimestre de 2016. 
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Observa-se que o setor da Indústria de Transformação vem apresentando 
sistematicamente resultados negativos na geração de postos de trabalho. Esse setor vem 
liderando o fechamento de postos de trabalho em Caxias do Sul, o que é preocupante, 
tendo em vista o peso desse na absorção de mão de obra formal no Município. O setor do 
Comércio apresentou uma leve melhora no primeiro trimestre de 2016, porém no 
segundo trimestre do ano voltou ao mesmo patamar do segundo trimestre do ano passado. 
O setor de Serviços teve o mesmo comportamento do setor do Comércio, porém, 
fechando mais postos de trabalho.
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No Rio Grande do Sul a Indústria de Transformação teve um desempenho positivo no 
primeiro trimestre de 2016 na criação de postos de trabalho. O setor do Comércio 
apresentou resultado negativo em todo período analisado, com uma leve melhora no 
primeiro trimestre de 2016, embora continuando desfavorável. Já o setor de Serviços, no 
primeiro trimestre de 2016 (Jan-Mar), foi levemente positivo, criando postos de trabalho. 
No entanto, nos períodos de (Abr-Jun de 2015) e (Abr-Jun de 2016) houve fechamento de 
vínculos.
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