
APRESENTAÇÃO
A presente Carta Mensal do Mercado Formal de

Trabalho apresenta à comunidade dados do Cadastro Geral

de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério da

Economia (ME). Nesta Carta, são apresentados os dados

referentes ao mês de janeiro de 2022 para o município de

Caxias do Sul.

Seguindo a definição usada pelo sistema RAIS/CAGED,

Saldo é a diferença entre admitidos (início de vínculo

empregatício) e desligados (fim de vínculo empregatício). O

saldo positivo indica criação de novos postos de trabalho,

enquanto o saldo negativo indica extinção de postos de

trabalho. Os saldos dos meses anteriores contam com

ajustes. A Variação Relativa (Var. %) do emprego no mês

toma como referência o estoque no final do mês anterior. O

Estoque é o número de empregos formais. O Acumulado Ano

indica as oscilações no saldo durante o ano vigente e os 12

meses toma como referência a soma dos saldos dos últimos

doze meses e a Var % indica a variação dos últimos 12 meses.

15 de março de 2022.



EVOLUÇÃO DO EMPREGO NOS MUNICÍPIOS DA
REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DA UCS
Panorama dos municípios por saldo do mês de janeiro

Tabela 3 – Saldo de janeiro nos municípios da região de abrangência da UCS

Em janeiro houve aumento do nível de empregos na região de abrangência da UCS, com 7,2 mil

empregos criados. Vacaria foi o município que mais abriu vagas formais, com a criação de 5,3 mil empregos,

sendo a maioria na Agropecuária. Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Farroupilha e Flores da Cunha

completaram o posto das cinco cidades que mais abriram vínculos empregatícios no mês. Observou-se que

a criação de empregos na região foi concentrada no setor da Indústria, sendo este o setor que mais abriu

oportunidades de trabalho em oito das quatorze cidades estudadas. Apesar do desempenho positivo, os

municípios de Vila Maria e Canela fecharam vagas no período, com 43 e 47 postos encerrados,

respectivamente.
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Desempenho do município

Caxias do Sul

Tabela 7 – Desempenho de janeiro, do acumulado e dos 12 meses por setor de atividade econômica

Caxias do Sul registrou 6,5 mil admissões e 5,9 mil demissões, resultando na criação de 669 empregos
formais, acréscimo de 0,44% do número de empregos com carteira assinada. Dessa forma, a cidade contou
com um estoque de 153,4 mil empregos. O setor que mais impulsionou este resultado foi a Indústria, que
abriu 554 postos de trabalho, aumento de 0,83%. Em seguida, a Agropecuária foi o segundo setor que mais
criou vagas no mês, com 352 vínculos empregatícios a mais. Já o setor de Comércio apresentou o maior
número de vagas encerradas, com o fechamento de 213 vagas, redução de 0,77%.

O acumulado do ano apresenta os mesmos dados de janeiro. Nos últimos 12 meses foram gerados 7,2
mil postos formais de trabalho, expansão de 2,49% no nível de empregos, sendo a maioria na Indústria e
nos Serviços, que criaram 4,4 mil e 1,5 mil vínculos empregatícios, respectivamente. Nenhum setor obteve
mais demissões que admissões no período.

Figura 6 – Evolução do saldo de 2022, comparado com 2021, em Caxias do Sul

Em janeiro de 2022 foram abertas 669 vagas de trabalho formal, enquanto no mesmo mês de 2021
foram criados 1,6 mil postos. Nos últimos 12 meses houve abertura de 7,2 mil postos de trabalho, sendo
que no ano anterior houve 3,8 mil vínculos formais encerrados.
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