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Canoas, dezembro de 2020 

A carta do mercado de trabalho produzida pelo Observatório Unilasalle: Trabalho, 

Gestão e Políticas Públicas, apresenta os dados dos meses de agosto, setembro, outubro e 

novembro de 2020, divulgados no dia 23 de dezembro de 2020, do mercado de trabalho formal 

no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul e no municípios de Canoas, e tem como fonte os 

registros administrativos do Novo Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (CAGED) 

disponibilizados pelo Ministério da Economia.  

De acordo com o Governo Federal o “Sistema do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged) foi substituído pelo Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 

Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) para parte das empresas, conforme estabelecido pela Portaria 

SEPRT nº 1.127, de 14/10/2019”. O Novo Caged   gera “informações captadas dos 

sistemas eSocial, Caged e Empregador Web”. Conforme o Governo Federal “a metodologia de 

imputação adotada para o ajuste das informações prestadas ao eSocial e ao Caged visa assegurar a 

qualidade e a integridade das estatísticas do emprego formal durante a transição dessas fontes de 

captação de dados”. 

Os setores econômicos são aqueles definidos pelo IBGE. O conceito de admitidos engloba o 

início de vínculo empregatício por motivo de primeiro emprego, reemprego início de contrato por 

prazo determinado, reintegração ou transferência. A noção de desligados indica 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 entre os admitidos e desligados é o saldo, que sendo positivo indica a 

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

Estas definições e conceitos são definidos pelo Ministério da Economia e são aplicadas as tabelas 

1,2 3. Seguem os dados. 

A Tabela 1 apresenta a evolução mensal da quantidade de vínculos, no mercado formal 

de trabalho, por movimentação nos grandes setores da atividade econômica nos meses de 

agostos, setembro, outubro e novembro de 2020 no Brasil, e a Tabela 2 mostra o Rio Grande do 

Sul e pôr fim a tabela 3 o município de Canoas. É a intenção das ilustrações é observar o 

comportamento do emprego nos diversos segmentos econômicos.  
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Tabela 1- Evolução mensal da quantidade de vínculos, no mercado formal de trabalho, por movimentação nos grandes setores da atividade econômica 
nos meses de agostos, setembro, outubro e novembro de 2020 no Brasil 

Setores 
agosto-20 setembro-20 outubro-20 novembro-20 Soma do 

Saldo Admitidos Desligados Saldo Admitidos Desligados Saldo Admitidos Desligados Saldo Admitidos Desligados Saldo 

Agropecuária 67.817  57.612  10.205  69.556  62.069  7.487  65.360  67.046  -1.686  55.017  70.370  -15.353  653  

Comércio 284.176  235.715  48.461  325.926  256.195  69.731  397.343  282.161  115.182  430.603  251.526  179.077  412.451  

Construção 155.837  105.097  50.740  157.786  112.153  45.633  158.403  122.714  35.689  139.208  118.484  20.724  152.786  

Indústria 258.746  165.785  92.961  298.903  185.691  113.212  287.705  200.904  86.801  251.174  199.717  51.457  344.431  

Serviços 516.122  475.586  40.536  569.160  490.080  79.080  667.713  513.964  153.749  656.187  476.926  179.261  452.626  

Total 1.282.698  1.039.795  242.903  1.421.331  1.106.188  315.143  1.576.524  1.186.789  389.735  1.532.189  1.117.023  415.166  1.362.947  

Fonte: Elaborado pelo Observatório Unilasalle a partir dos dados disponibilizados pelo Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho 

Tabela 2- Evolução mensal da quantidade de vínculos, no mercado formal de trabalho, por movimentação nos grandes setores da atividade econômica 
nos meses de agostos, setembro, outubro e novembro de 2020 no estado do Rio Grande do Sul 

Setores 
agosto-20 setembro-20 outubro-20 novembro-20 Soma do 

Saldo Admitidos Desligados Saldo Admitidos Desligados Saldo Admitidos Desligados Saldo Admitidos Desligados Saldo 

Agropecuária 1.658  1.374  284  1.382  1.542  -160  2.298  1.859  439  2.881  1.590  1.291  1.854  

Comércio 18.638  16.532  2.106  22.552  18.014  4.538  29.050  20.167  8.883  31.526  20.209  11.317  26.844  

Construção 6.566  5.288  1.278  6.691  5.140  1.551  7.320  5.584  1.736  7.848  6.836  1.012  5.577  

Indústria 22.703  19.154  3.549  28.180  20.656  7.524  29.775  21.643  8.132  26.937  18.702  8.235  27.440  

Serviços 24.059  24.620  -561  27.852  25.524  2.328  34.719  27.187  7.532  34.527  26.594  7.933  17.232  

Total 73.624  66.968  6.656  86.657  70.876  15.781  103.162  76.440  26.722  103.719  73.931  29.788  78.947  

Fonte: Elaborado pelo Observatório Unilasalle a partir dos dados disponibilizados pelo Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho 

Tabela 3- Evolução mensal da quantidade de vínculos, no mercado formal de trabalho, por movimentação nos grandes setores da atividade econômica 
nos meses de agostos, setembro, outubro e novembro de 2020 no município de Canoas 

Setores 
agosto-20 setembro-20 outubro-20 novembro-20 Soma do 

Saldo Admitidos Desligados Saldo Admitidos Desligados Saldo Admitidos Desligados Saldo Admitidos Desligados Saldo 

Agropecuária 2  0  2     9  1  8  0  2  -2  8  

Comércio 638  600  38  837  566  271  1.032  668  364  1.155  750  405  1.078  

Construção 340  183  157  463  128  335  678  227  451  685  739  -54  889  

Indústria 266  215  51  311  224  87  350  350  0  379  338  41  179  

Serviços 1.077  1.013  64  1.193  1.526  -333  1.673  1.245  428  1.556  1.074  482  641  

Total 2.323  2.011  312  2.804  2.444  360  3.742  2.491  1.251  3.775  2.903  872  2.795  

Fonte: Elaborado pelo Observatório Unilasalle a partir dos dados disponibilizados pelo Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho 
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Verifica-se na tabela 1 que o mercado de trabalho formal brasileiro registrou, entre 

admissões e demissões, no mês de agosto foram criadas 242.903 vagas. O setor da Indústria 

(92.961) foi o que mais ampliou as vagas, já o setor da agropecuária (10.205) foi o que menos 

gerou postos de trabalho. Já no mês de setembro foram gerados 315.143 postos de trabalho, e 

o setor da Indústria (113.212) novamente é o que mais contrata, e a Agropecuária (7.487) é o 

que menos contrata. No mês de outubro ampliou-se em 389.735 a quantidade de postos de 

trabalho, sendo que o setor de Serviços (153.749) foi o que mais contratou e o setor da 

Agropecuária (-1.686) foi o único que fechou postos de trabalho, já no mês de novembro foram 

criadas 415.16 vagas, sendo que o Serviços (179.261) foi o que mais contratou e novamente a 

agropecuária (-15.353) reduziu a quantidade de postos de trabalho. No Brasil nos quatro meses 

foram criados 1.362.947 postos de trabalho com carteira assinada. 

Verifica-se na tabela 2 que o mercado de trabalho formal rio-grandense registrou, entre 

admissões e demissões, no mês de agosto foram criadas 6.656 vagas. O setor da Indústria 

(3.549) foi o que mais ampliou as vagas, já o setor da agropecuária (284) foi o que menos gerou 

postos de trabalho. Já no mês de setembro foram gerados 15.781 postos de trabalho, e o setor 

da Indústria (7.524) novamente é o que mais contrata, e a Agropecuária (-160) é fecha postos 

de trabalho. No mês de outubro ampliou-se em 26.722 a quantidade de postos de trabalho, sendo 

que o setor do Comércio (8.883) foi o que mais contratou e o setor da Agropecuária (439) foi 

menos criou postos de trabalho, já no mês de novembro foram criadas 29.788 vagas, sendo que 

o Comércio (179.261) foi o que mais contratou e a Construção Civil (1.012) foi menos contratou 

postos de trabalho. No estado do Rio Grande do Sul nos quatro meses foram criados 29.788 

Verifica-se na tabela 3 que o mercado de trabalho formal canoense registrou, entre 

admissões e demissões, no mês de agosto foram criadas 312 vagas. O setor da Construção 

(157) foi o que mais ampliou as vagas, já o setor da agropecuária (2) foi o que menos gerou 

postos de trabalho. Já no mês de setembro foram gerados 360 postos de trabalho, e o setor da 

Construção (335) é o que mais contrata, e os Serviços (-333) fecha postos de trabalho. No mês 

de outubro ampliou-se em 1.251 a quantidade de postos de trabalho, sendo que o setor da 

Construção (451) foi o que mais contratou e o setor da Indústria não abriu postos de trabalho, já 

no mês de novembro foram criadas 872 vagas, sendo que os Serviços (482) foi o que mais 

contratou e a Construção Civil (-54) foi o que mais fechou postos de trabalho. No município de 

Canoas nos quatro meses foram criados 2.795 
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