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Empregos no Comércio de Canoas: Afinal, o que ocorre?
 
A Universidade La Salle apresentou à Câmara de Indústria,
carta do mercado de trabalho produzida pelo Observatório Unilasalle intitulada Trabalho, Gestão e 
Políticas Públicas. Essa carta apresenta estatística
conforme os registros administrativos do Cadastro Geral de Emprego e Des
contém três tabelas: a 1ª mostra a situação no Brasil; a 2ª
Canoas. 
 
Conforme informações apresentadas
postos de trabalho em todos os setores: agropecuária, comércio, construção civil, indústria e serviços. 
No Rio Grande do Sul também houve um crescimento e
 
E em Canoas? Aqui houve crescimento em todos os segmentos
redução nos postos de trabalho nos três meses em análise (março, abril e maio de 2021).
 
Diante dessas informações fica o questionamento: 
redução, uma vez que no Brasil e no Rio Grande do Sul houve um aumento em todos os meses em 
análise? 
 
Percebe-se que uma das razões é a falta de recursos para a Secretaria de Desenvolvimento 
de Canoas. Para essa Secretaria foi destinado para o ano de 2021 o valor correspondente a 0,26% da 
previsão orçamentária anual do M
Canoas mais forte no comércio e mais atrativa para receber novas empresas, gerando mais empregos, 
aumento na arrecadação e crescimento econômico.
 
Um fator importante a ser lembrado, também, é 
considerado um dos principais entraves para o desenvolvimento e o crescimento da atividade 
econômica do país. É preciso promover a desburocratização, agilizando os 
gerando a atração e viabilização do empreendedorismo. 
 
Somente com investimento em políticas para a retomada e crescimento do comércio e demais setores 
produtivos, Canoas poderá fazer jus ao seu potencial de desenvolvimento econômico e social, tema 
que é pauta de todos os encontros do empresariado local e também
públicos do município. 
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Empregos no Comércio de Canoas: Afinal, o que ocorre?

resentou à Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Canoas 
de trabalho produzida pelo Observatório Unilasalle intitulada Trabalho, Gestão e 

Políticas Públicas. Essa carta apresenta estatísticas a respeito dos empregados admitidos e desligados, 
conforme os registros administrativos do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (Caged). 

las: a 1ª mostra a situação no Brasil; a 2ª, a situação no Rio Grande do Sul; e a 3ª

onforme informações apresentadas pelo Observatório Unilasalle, no Brasil houve crescimento dos 
postos de trabalho em todos os setores: agropecuária, comércio, construção civil, indústria e serviços. 
No Rio Grande do Sul também houve um crescimento em todos os segmentos, exceto na agropecuária.

E em Canoas? Aqui houve crescimento em todos os segmentos, exceto no comércio, que apresentou 
redução nos postos de trabalho nos três meses em análise (março, abril e maio de 2021).

fica o questionamento: Por que o emprego no comércio em Canoas 
, uma vez que no Brasil e no Rio Grande do Sul houve um aumento em todos os meses em 

uma das razões é a falta de recursos para a Secretaria de Desenvolvimento 
ecretaria foi destinado para o ano de 2021 o valor correspondente a 0,26% da 

Município; justamente onde é essencial um bom trabalho para deixar 
Canoas mais forte no comércio e mais atrativa para receber novas empresas, gerando mais empregos, 
aumento na arrecadação e crescimento econômico. 

Um fator importante a ser lembrado, também, é o excesso de burocracia,
um dos principais entraves para o desenvolvimento e o crescimento da atividade 

É preciso promover a desburocratização, agilizando os processos administrativos e 
o empreendedorismo.  

mente com investimento em políticas para a retomada e crescimento do comércio e demais setores 
produtivos, Canoas poderá fazer jus ao seu potencial de desenvolvimento econômico e social, tema 
que é pauta de todos os encontros do empresariado local e também bandeira dos atuais gestores 

 
 
 

GERSON UNTERTRIEFALLNER COSTA 
1º Secretário da CICS Canoas 

 
MARCOS NETTO 

Conselheiro Fiscal da CICS Canoas 

Empregos no Comércio de Canoas: Afinal, o que ocorre? 

Comércio e Serviços de Canoas – CICS, a 
de trabalho produzida pelo Observatório Unilasalle intitulada Trabalho, Gestão e 

a respeito dos empregados admitidos e desligados, 
emprego (Caged). A carta 

a situação no Rio Grande do Sul; e a 3ª, em 

o Brasil houve crescimento dos 
postos de trabalho em todos os setores: agropecuária, comércio, construção civil, indústria e serviços. 

m todos os segmentos, exceto na agropecuária. 

exceto no comércio, que apresentou 
redução nos postos de trabalho nos três meses em análise (março, abril e maio de 2021). 

o emprego no comércio em Canoas teve 
, uma vez que no Brasil e no Rio Grande do Sul houve um aumento em todos os meses em 

uma das razões é a falta de recursos para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
ecretaria foi destinado para o ano de 2021 o valor correspondente a 0,26% da 

bom trabalho para deixar 
Canoas mais forte no comércio e mais atrativa para receber novas empresas, gerando mais empregos, 

o excesso de burocracia, que hoje pode ser 
um dos principais entraves para o desenvolvimento e o crescimento da atividade 

processos administrativos e 

mente com investimento em políticas para a retomada e crescimento do comércio e demais setores 
produtivos, Canoas poderá fazer jus ao seu potencial de desenvolvimento econômico e social, tema 
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