
 

Observatório Unilasalle: Trabalho, Gestão e Políticas Públicas. 

CARTA ESPECIAL - A Indústria Calçadista no Vale do Rio dos Sinos 

 A carta especial sobre a Indústria Calçadista nos municípios do Vale do 

Rio dos Sinos é uma coprodução entre Observatório Unilasalle: Trabalho, 

Gestão e Políticas Públicas e Observatório da Realidade e das Políticas 

Públicas do Vale do Rio dos Sinos – Observasinos. Esta carta apresenta as 

informações sobre os saldos de postos de trabalho na indústria de calçados 

nos 14 munícipios e no conjunto do Corede Vale do Rio dos Sinos no período 

que vai do ano 2007 até o ano 2012, e também nos primeiros sete meses no 

ano de 2013. A fonte dos dados são os registros administrativos do Cadastro 

Geral de Emprego e Desemprego (CAGED) disponibilizados pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE). O saldo é o resultado da admissão (englobando o 

início de vínculo empregatício por motivo de primeiro emprego, reemprego 

início de contrato por prazo determinado, reintegração ou transferência), menos 

os desligados (engloba 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 apurada é o saldo, que sendo positivo indica a 

criação de novos postos de trabalho e quando negativo indica a extinção de 

postos de trabalho.  

 A tabela 1 mostra a quantidade de vagas abertas, quando o for positivo, 

ou fechadas, quando for negativo, na indústria de calçados nos 14 municípios 

que formam o Corede Vale do Rio dos Sinos nos anos de 2007 a 2012. A 

intensão da tabela é mostrar a dinâmica do emprego ou desemprego nos 

munícipios e na região para este segmento econômico. 



 É possível identificar, na tabela 1, que em todos os anos no mínimo dois 

municípios apresentam fechamento de postos de trabalho no setor. Visualiza-

se também que o município de Ivoti apresenta em todos os anos fechamento 

de vagas. Percebe-se que o município de Nova Santa Rita é único na região 

onde não existe esta atividade econômica. Verifica-se que o munícipio de Nova 

Hartz é o que apresenta uma maior quantidade de criação de postos de 

trabalho diluída ao longo do período. 

Tabela 1 – Quantidade de vagas abertas ou fechadas na indústria de calçados nos 
municípios do Corede Vale do Rio dos Sinos nos anos de 2007 a 2012. 

Indústria de Calçados 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Araricá 1  -10  42  30  43  -1  

Campo Bom -1.277  -889  399  862  -284  -346  

Canoas -1  2  2  0  0  1  

Dois Irmãos -202  -472  -250  265  -399  -122  

Estância Velha -481  -519  145  360  -317  23  

Esteio 2  -1    1  7  -3  

Ivoti -391  -100  -161  -76  -61  -7  

Nova Hartz 468  356  323  314  179  -630  

Nova Santa Rita ... ... ... ... ... ... 

Novo Hamburgo 48  -588  -137  690  -856  -1.030  

Portão -87  -495  -37  -36  43  68  

São Leopoldo 17  53  10  56  -27  -6  

Sapiranga 137  -1.131  -554  490  -1.012  121  

Sapucaia do Sul -7  -8  -2  3  -1  2  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do CAGED <http://portal.mte.gov.br/portal-pdet/> 

Figura 1 - Saldo acumulados de postos de trabalho na Indústria de Calçados no Vale do 
Rio dos Sinos no período de 2007 a 2012. 

 



Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do CAGED <http://portal.mte.gov.br/portal-pdet/> 

 Pode-se perceber na tabela que durante o período de análise no 

conjunto dos munícipios foram fechados 14.302 postos de trabalho. Esta 

informação fica mais clara ao olhar a figura 1, pois esta apresenta a quantidade 

acumulada de postos de trabalho abertos ou fechados na Indústria de 

Calçados no Corede Vale do Rio dos Sinos no período de 2007 a 2012. O 

propósito é perceber a contribuição do setor para a criação ou fechamento de 

postos de trabalho na região. 

 Já, a figura 2 mostra a variação, calculada pelo número-índice de base 

100, na quantidade de postos de trabalho abertos ou fechados na Indústria de 

Calçados nos munícipios do Corede Vale do Rio dos Sinos no período de 2007 

a 2012. O objetivo da figura é poder comparar este movimento entre os 

munícipios. 

Figura 2 – Variação na quantidade de postos de trabalho na Indústria de Calçados no 
Vale do Rio dos Sinos no período de 2007 a 2012 (Base 100 = 2007). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do CAGED <http://portal.mte.gov.br/portal-pdet/> 

 Verifica-se que nos municípios de Araricá, Esteio, Nova Hartz, Novo 

Hamburgo e São Leopoldo ocorreram incrementos no fechamento de postos de 

trabalho e nos demais munícipios ocorreu um movimento de crescimento na 

contratação. 

 A figura 3 apresenta no mapa os 14 municípios do Coredes Vale do Rio 

dos Sinos e a criação ou fechamento acumulado de postos de trabalho no 



período de 2007 a 2012.  O intento da ilustração é perceber uma possível 

dinâmica geográfica no setor. 

Figura 3 – Saldo acumulados de postos de trabalho na Indústria de Calçados nos 
município do Vale do Rio dos Sinos no período de 2007 a 2012. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do CAGED <http://portal.mte.gov.br/portal-pdet/> 

 Na figura 3 é possível notar que existe um deslocamento do emprego do 

setor calçadista dos municípios de cor marrom (Portão e Sapucaia do Sul), azul 

(Campo Bom, Novo Hamburgo e Sapiranga) e verde (Dois Irmãos, Estancia 

Velha e Ivoti) para os municípios de cor amarela (Canoas e Esteio). No 

município de Nova Santa Rita não houve movimentação neste setor em menor 

quantidade e nos municípios de cor magenta (Araricá, Nova Hartz e São 

Leopoldo) em maior quantidade.  

 A tabela 2 apresenta a quantidade de vagas abertas ou fechadas na 

indústria de calçados nos municípios do Corede Vale do Rio dos Sinos no ano 

de 2013 nos meses de janeiro a julho, bem como o acumulado nos sete meses. 

É possível perceber que foram gerados 600 empregos neste período, resultado 



do movimento da contratação e desligamento no setor calçadista nos sete 

primeiros meses do ano no conjunto 14  munícipios.  

Tabela 2 – Quantidade de vagas abertas ou fechadas na indústria de calçados nos 
municípios do Corede Vale do Rio dos Sinos nos anos de janeiro a março de 2013. 

Indústria de Calçados Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Saldo no período 

Araricá 23  13  11  -5  -29  -20  -5  -12  

Campo Bom 217  131  -7  -111  -148  -43  52  91  

Canoas 0  0  -1  0  1  0  1  1  

Dois Irmãos 106  87  -49  -2  32  52  39  265  

Estância Velha 41  36  32  39  -13  -79  -68  -12  

Esteio 2  1  1  0  3  0  0  7  

Ivoti 15  3  22  -17  -23  10  8  18  

Nova Hartz 178  354  52  -48  -130  34  -35  405  

Nova Santa Rita ... ... ... ... ... ... ... ... 

Novo Hamburgo 251  191  32  -86  -264  -25  -121  -22  

Portão 10  3  12  -7  -1  -13  26  30  

São Leopoldo 4  -1  10  -6  9  -15  -11  -10  

Sapiranga 518  211  260  -427  -235  -214  -572  -459  

Sapucaia do Sul 0  -1  0  0  0  -1  0  -2  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do CAGED <http://portal.mte.gov.br/portal-pdet/> 

Esta carta especial sobre a Indústria Calçadista nos municípios do Vale 

do Rio dos Sinos apresentou as informações sobre os saldos de postos de 

trabalho na indústria de calçados nos 14 munícipios e no conjunto do Corede 

Vale do Rio dos Sinos no período que vai do ano 2007 até o ano 2012, e 

também nos primeiros sete meses no ano de 2013. A expectativa com este 

breve estudo é contribuir de forma qualificada para o entendimento, debate e 

problematização da realidade de um setor importante e dinâmico. Quais as 

questões que merecem ser pensadas a partir destes fatos apontados? Qual o 

impacto desta realidade para a vida dos trabalhadores e região? Que desafios 

e possibilidades se desvelam a serem assumidos pelas políticas públicas, pelo 

Estado e Sociedade? 


