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Canoas, outubro de 2022  

A carta do mercado de trabalho produzida pelo Observatório Unilasalle: 

Trabalho, Gestão e Políticas Públicas, apresenta os dados do mês de 

setembro de 2022 do mercado de trabalho formal no Brasil, no estado do Rio 

Grande do Sul e no município de Canoas. Tem como fonte os registros 

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

disponibilizados pelo Ministério da Economia.   

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. 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 no mês de setembro no Brasil. É a intenção das ilustrações observar o 

comportamento do emprego nos diversos segmentos econômicos  

Verifica-se na tabela 1 que o mercado de trabalho formal brasileiro 

registrou, saldo positivo no mês setembro de 2022 o setor de serviços (122.562) 

foi o que mais abriu postos de trabalho. No mês foram abertos 278.085 novos 

postos de trabalho com carteira assinada no Brasil  
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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 no mês de setembro de 2022 

no Brasil  

  
setembro 

Admitidos Desligados Saldo 

Agropecuária 99.961 90.487 9.474 

Comércio 451.905 393.931 57.974 

Construção 197.256 166.090 31.166 

Indústria 306.362 249.453 56.909 

Serviços 871.088 748.526 122.562 

Total 1.926.572 1.648.487 278.085 

Fonte: Elaborado pelo Observatório Unilasalle a partir dos dados disponibilizados pelo Programa 

de Disseminação   

A tabela 2 apresenta a evolução mensal da quantidade de vínculos, no 

mercado formal de trabalho, por movimentação nos grandes setores da atividade 

econômica no mês de setembro no estado do Rio Grande do Sul. É a intenção das 

ilustrações observar o comportamento do emprego nos diversos segmentos 

econômicos  

Tabela 2- Evolução mensal da quantidade de vínculos, no mercado formal de trabalho, por 

movimentação nos grandes setores da atividade econômica no mês de setembro de 2022 

no estado do Rio Grande do Sul  

  
setembro 

Admitidos Desligados Saldo 

Agropecuária 3.290 3.253 37 

Comércio 29.202 26.645 2.557 

Construção 8.457 7.157 1.300 

Indústria 27.091 26.682 409 

Serviços 45.016 39.065 5.951 

Total 113.056 102.802 10.254 

Fonte: Elaborado pelo Observatório Unilasalle a partir dos dados disponibilizados pelo Programa 

de Disseminação   

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

registrou, saldo positivo (10.254) no mês de setembro. O setor de serviços 

(5.951) foi o que mais abriu postos com carteira assinada. 

Tabela 3- Evolução mensal da quantidade de vínculos, no mercado formal de trabalho, por 
movimentação nos grandes setores da atividade econômica no mês de setembro de 2022 no 
município de Canoas  

  
setembro 

Admitidos Desligados Saldo 

Agropecuária 0 1 -1 

Comércio 1.068 962 106 

Construção 684 397 287 

Indústria 399 328 71 

Serviços 1.739 1.692 47 

Total 3.890 3.380 510 
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Fonte: Elaborado pelo Observatório Unilasalle a partir dos dados disponibilizados pelo Programa 

de Disseminação   

A tabela 3 apresenta a evolução mensal da quantidade de vínculos, no 

mercado formal de trabalho, por movimentação nos grandes setores da atividade 

econômica no mês de setembro no munícipio de Canoas. É a intenção das 

ilustrações observar o comportamento do emprego nos diversos segmentos 

econômicos. O setor da construção civil (287) foi o que mais contratou. Em 

Canoas abriu-se 510 postos de trabalho com carteira assinada.  
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