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1. CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1. Breve Histórico Socioeconômico/ Município de Caxias do Sul

A história  da  colonização  de Caxias  do  Sul  começa em 1875,  com a  chegada dos  primeiros
imigrantes italianos na região serrana do RS. Vários ciclos econômicos marcaram a evolução do Município
ao longo dos séculos XX e XXI. O primeiro deles está ligado ao traço mais forte de sua identidade: o
cultivo da videira para consumo próprio; o segundo para comercialização. Ainda nas primeiras décadas do
século passado surgiram as fábricas metalúrgicas e têxteis, as quais tempos depois, viriam a se consolidar
como polos industriais atuantes. Foi a partir da instalação da indústria automobilística no país, no final da
década de 1960, que a indústria metal mecânica viveu sua grande fase de expansão. De fornecedora de
peças e componentes, o município passou a fabricar produtos de alta qualidade¹. 

O município de  Caxias  do Sul  é  a  segunda maior  cidade do estado do Rio Grande do Sul,  está
localizada  na  região  sul  do  Brasil,  na  Serra  Gaúcha. Seu  índice  de   Desenvolvimento  Socioeconômico  é
considerado 0,802 e o IDH 0,782, conforme dados do IBGE. A cidade possui  26 instituições de ensino superior
(01 Federal, 08 universidades e 17 faculdades), 56 escolas estaduais, 85 municipais e 239 escolas particulares.
Conta  também  com  04  (quatro)  Arranjos  Produtivos  Locais  (Polo  de  Moda  da  Serra  Gaúcha,  Polo
Metalmecânico e Automotivo, Polo de  Informática de Caxias do Sul / Trino Polo e  o Polo de Alimentos e
Bebidas de Caxias do Sul-APLA&B. Possui 02 (dois) Bancos Sociais estabelecidos: Banco de Vestuário e Banco
de Alimentos,  e outro instituído em Lei, em fase de instalação, Banco de Materiais de Construção,  gerenciados
pelo município.

Por  ser  uma  cidade  empreendedora  possui  cerca  de  66.828  inscrições  ativas  no  cadastro  de
pessoas jurídicas, sendo que 39.219 CNPJ’s são Microempreendedores individuais MEI's², ou seja 58,69%.
Sendo um grande centro atrativo de pessoas dos mais variados locais que vem em busca de trabalho e
emprego.

              1.2 Das Políticas Públicas de Trabalho

A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, cuja finalidade básica é
a gestão das políticas públicas municipais voltadas ao trabalho, emprego e ao desenvolvimento sustentável da
indústria, do comércio, da prestação de serviço, da ciência, e tecnologia, no âmbito local e, de forma integrada,
regional. Divide-se em três Programas: Desenvolvimento Econômico, Geração de Trabalho Emprego e Renda e
Inovação.  Portanto, é de competência, desta, a capacitação profissional, o fomento aos setores econômicos, o
incentivo ao empreendedorismo, aliados as demandas da sociedade em geral.

   Considerando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, especificamente o Objetivo 8 - Trabalho
Decente e Crescimento Econômico”, o Conselho Municipal do Trabalho Emprego e Renda e o Fundo Municipal
do Trabalho foram instituídos, através da Lei 8.729 de 25 de novembro de 2021 com a finalidade de estabelecer,
acompanhar e avaliar a Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, deliberar sobre as políticas públicas
de  fomento  e  apoio  à  geração  e/ou  manutenção  de  trabalho,  emprego  e  renda,  inserção,  qualificação  e
requalificação profissional. Este alinhamento entre os Objetivos Internacionais com os Objetivos municipais de
Caxias do Sul prevê principalmente  “alcançar o emprego pleno e produtivo, e trabalho decente a todas as
mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência” e “atingir níveis mais elevados de
produtividade das economias por meio da diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por
meio de um foco em setores de alto valor agregado e dos setores intensivos em  mão de  obra”,  além disto
buscando a valorização do conceito “trabalho” e da qualificação técnica profissional. Para validar este objetivo,
às ações do Conselho,  é necessário mensurar e acompanhar Indicadores, que servirão de ponto de partida do
Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda e que será atualizado anualmente, entre outros indicadores
específicos das ações do Conselho. São eles:
-  Movimentação do mercado de trabalho formal de Caxias do Sul;
- Proporção de trabalhadores ocupados em atividades formais/informais, na indústria, por setor e sexo;
- Salário médio por hora de empregados por sexo, por ocupação, idade e pessoas com deficiência;
- Taxa de desocupação, por sexo, idade e pessoas com deficiência.
¹ Fonte: AMESNE
² Fonte: Sala do Empreendedor de Caxias do Sul



O Conselho Municipal do Trabalho é formado por 18 (dezoito)  membros, de forma tripartite e paritária,
com representações do governo, dos trabalhadores e dos empregadores. 

Representação Governamental: Fundação de Assistência Social (FAS); Gerência Regional da Secretaria do
Trabalho do Ministério da Economia de Caxias do Sul; Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção
Social;  Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego; Secretaria Municipal da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e Secretaria Municipal da Cultura.

Representação dos Trabalhadores: Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos  de Caxias  do Sul  e  Região;
Sindicato  dos  Empregados  no  Comércio  de  Caxias  do  Sul;  Sindicato  dos  Trabalhadores  nas  Indústrias  da
Construção e do Mobiliário de Caxias do Sul; Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Hoteleiro, Meios de
Hospedagem  e  Gastronomia  e  em  Turismo  e  Hospitalidade  de  Caxias  do  Sul  (Sintrahtur);  Sindicato  dos
Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social e de Orientação e Formação Profissional
de Caxias do Sul (Senalba); e Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário e Calçado de Caxias do
Sul e Região.
Representação dos Empregadores: Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de
Caxias do Sul e Região (Simecs); Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Caxias do Sul
(Sindigêneros);  Sindicato  da  Indústria  da  Construção  Civil  de  Caxias  do  Sul  (Sinduscon);  Sindicato  Rural
Patronal  de  Caxias  do  Sul  (Sindirural);  Sindicato  do  Comércio  Varejista  de  Caxias  do  Sul  (Sindilojas);  e
Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho (Simplás).
 A primeira ação realizada pela equipe Diretiva do CMTER foram visitas técnicas aos 18 (dezoito) membros
do Conselho com o objetivo de conhecer o trabalho que cada entidade realiza, aproximar-se dos conselheiros e
dialogar a cerca das Políticas Públicas de Trabalho, identificar as ações realizadas no âmbito da capacitação
profissional e elencar as principais demandas de cada setor, com a finalidade de elaboração deste Diagnóstico o
qual servirá de referência para a construção de um Plano de Trabalho do Conselho, bem como de base de dados
para a elaboração de projetos que visam a captação de recursos. 

As visitas foram realizadas nos meses de abril e maio de 2022.  Em cada  visita foi entregue uma ficha
Técnica, onde os Conselheiros puderam descrever ações a curto, médio e longo prazo. Este trabalho tem como
atribuição, atender o art. 3º incisos III e VI da Lei 8.729 de 25 de novembro de 2021: elaborar e/ou apoiar, no
todo ou em parte, projetos voltados à empregabilidade, geração de trabalho, emprego e renda e Promover a
articulação com instituições e organizações públicas ou privadas envolvidas com programas de geração de
empregos e renda, visando a integração e otimização das ações, respectivamente. Entende-se:

- ações a curto prazo: cursos, oficinas, palestras, workshop’s que possam ser realizadas entre os membros do
Conselho e que não exijam o repasse de recursos financeiros;

- ações a médio prazo: ações que exijam o aporte de recursos, através de APOIO de pessoas física ou jurídica
que efetue a doação de bens e/ou serviços para sua execução ou PATROCÍNIO de pessoa física ou jurídica
direito público ou privado, com ou sem fins lucrativos, que efetue a transferência de recursos financeiros para o
projeto, ambos objetivando a exposição de sua marca ou produto;

- ações a longo prazo: programas que exijam a captação de recursos, o repasse entre entidades e a utilização de
recursos do Fundo Municipal do Trabalho.



1.3  Análise pontual de emprego em setores da economia de Caxias do Sul
 Em 2019, antes da Pandemia do novo Coronavírus,  o ano foi  encerrado com um estoque de

156.305 empregos formais, os quais contavam com uma remuneração média de R$ 3.337,79.
Conforme dados do novo CAGED, de março/2022, o estoque de empregos em Caxias do Sul é de

155.893.

Em março de 2022  na faixa etária de 17 à 24 anos houve a geração de 682 empregos, já no quesito grau de
instrução notou-se que no ensino médio incompleto e completo, ocorreu um aumento de 562 empregos. No
mesmo período, na faixa etária de 50 à 64 anos houve um saldo negativo com a perda de 137 emprego e, quanto
ao quesito grau de instrução, apurou-se que no ensino fundamental incompleto houve a perda de 196 empregos.



Conforme indicadores do Sistema Nacional de Empregos de Caxias do Sul - SINE, no mês de março de 2022,
foram captadas 53% a mais de vagas de emprego do que a meta estipulada.

2. Principais aspectos identificados pelos Sindicatos e Secretarias que beneficiam a inclusão ou que 
precisam ser trabalhados. 

Público:
- Existe um número de cotas a serem cumpridas pelas empresas para inserção de jovens aprendizes e pessoas 
com deficiência – PCD’s, porém faltam cursos de capacitação disponíveis;
-  Necessidade  de  inserção  do  público  jovem  ao  mercado  de  trabalho,  escuta  ao  jovem,  orientação  e
apresentação de oportunidades;
- Ajuste da idade do jovem aprendiz à prática da profissão na indústria.

Capacitações:
- Existência de estruturas físicas disponíveis para capacitação de pessoas que podem serem utilizadas:
Banco de Alimentos, Banco do Vestuário; Secretaria da Cultura; cinema, auditórios, salas de reuniões, salas
de aulas, cozinha experimental e cozinhas comunitárias; 

    - Emitir Certificação, com carga horária adequada, nas capacitações;
- Inserção do público vulnerável usuários da Fundação de Assistência Social – FAS; Secretaria de Segurança
Pública e Proteção Social,  através de suas Coordenadorias (Mulher, Acessibilidade, Igualdade Racial e da
Juventude);   Banco  de  dados  dos  Sindicatos  que  representam os  Trabalhadores  (Metalúrgicos,  Sindvest,
Construção e Mobiliário, Sintrahtur, Senalba e Rural);
- Banco de Currículos, estrutura física no Sindicato dos Metalúrgicos para o recebimento de currículos.;
- Realização de um Feirão de Empregos em Caxias do Sul; 

2.1 Capacitações sugeridas:
 Indústria:
- Oficina de Noções Básicas de Costura; Workshop de Técnicas Específicas de Costura; Cursos de LID e
Metrologia;  Curso de Solda e Montagem; Ajustador Mecânico;  Montador  de painéis elétricos  industriais;
Torneiro CNC; Fresador CNC; Formação e mão de obra para a Ferramentaria. 

Serviços:
-  Panificação e produção de massas;  Aproveitamento Integral de Alimentos;  Auxiliar de Cozinha, Boas
Práticas na Alimentação – 16 horas; Atualização do curso de Boas Práticas – 8 horas;  Auxiliar  de Apoio
docente – 80 horas; Curso profissionalizante de Cuidador de Idosos ou PCD’s; Aperfeiçoamento em Cuidador
de Idosos ou PCD’s; Curso de Profissionalização em Cabeleireiro; Aperfeiçoamento em Cabeleireiro; Curso
profissionalizante de maquiagem; Aperfeiçoamento em Maquiagem; Curso profissionalizante em manicure;
Aperfeiçoamento  em  manicure;  Organizador  de  Eventos;  Aperfeiçoamento  em  organização  de  eventos;
Camareira;  Aperfeiçoamento em Camareira;  Gastronomia;  Açougueiro;  Operador de Caixas;  Repositor de
mercadorias.

Comércio:
- Foco no Cliente: Qualificar para preparar para o mercado de trabalho; 
- Curso profissionalizante de Atendente de Padaria;



Outros: 
-  Curso de Gestão de pessoas para Coordenadores e/ou Chefias;
-  Oficina  de  elaboração  de  currículos,  apresentação  em uma  entrevista  de  emprego e  conhecimento  das
plataformas de empregos em Caxias - 4 horas;

2.2 Programas que podem se relacionar ao Conselho:
- Sala do Empreendedor – Espaço coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Emprego para orientação e formalização de Micro Empreendedores Individuais – MEI’s;

- CREDCAXIAS – Programa de microcrédito de iniciativa da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, através
da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, SEBRAE, para retomada 

- Secretaria da Cultura - Leis de financiamento, de incentivo, produção Cultural e experiências em Projetos;

-  Secretaria  da Segurança -   Mulheres  em Ação:  capacitação profissional  de 15 mulheres  em auxiliar  de
cozinha
- Sindilojas – Solucione RH – Trabalhe no Comércio 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, é responsável pela Política Pública
de Trabalho no Município de Caxias do Sul. A criação do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda
veio com o objetivo de atender esta  política,  a fim de contemplar todos os  setores:  Indústria,  Comércio,
Serviços, Agronegócio. Este ano de 2022 está sendo  um marco histórico no município de Caxias do Sul, pois
a intermediação entre os setores: Empregadores, Trabalhadores e Poder Público aproximará as demandas reais
de mão de obra qualificada e necessidade de capacitações, com as oportunidades de empregos. Além disto, o
Conselho é composto pela Fundação de Assistência Social e pela Secretaria de Segurança Pública e Proteção
Social.  Para  ambos  serviços  será  um  complemento  de  sua  Política  Pública,  pois  terão  oportunidade  de
completar o atendimento com um encaminhamento de capacitação profissional ou de uma oportunidade de
vagas de trabalho. 

Esta intervenção do Município como indutor da promoção de qualificação para pessoas que, de outra
forma, não teriam condições de se aprimorar profissionalmente e assim ter  condições de participação em
situação de igualdade de condições para inserção no mercado formal de trabalho é um dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentáveis e é uma das diretrizes do Conselho Municipal.  A composição do Conselho
garante  a  interlocução  entre  os  Sindicatos  dos  Empregadores  e  o  Sindicato  dos  Trabalhadores,  mas
principalmente com o poder público e as Secretarias ou Fundação que atendem o público vulnerável, como: os
imigrantes, as pessoas que acessam os Benefícios Sociais, o público das Coordenadorias: da juventude, da
igualdade racial, da mulher e da acessibilidade. 

Neste primeiro momento, os conselheiros ficaram mais voltados em identificar os cursos e qualificações
necessárias  para  a  disputa  da  vaga  de  emprego,  pela  comunidade.  Entretanto  os  objetivos  do   Conselho
Municipal do Trabalho, Emprego e Renda são mais amplos e novas considerações surgirão para trabalhar novas
políticas públicas em relação ao desenvolvimento deste Programa. 

Segundo,  os  Conselheiros  o principal  ponto a  trabalhar  é a identificação de fatores  que  impedem a
inserção de novos trabalhadores, homens ou mulheres em busca do emprego. Então, qual seriam estes fatores?
Alguns foram elencados pelo grupo, que são: Falta da mediação entre os setores da Política de Trabalho; Falta de
creches, que impedem que a mulher volte ao mercado de trabalho; carga horária excessiva em alguns setores. 

Para  que  estas  evidências  sejam  confirmadas  ou  que  surjam  novos  aspectos,  esta  pesquisa  trouxe  a
necessidade de criar indicadores específicos do Conselho, que sejam comuns aos membros do Conselho e que
possam ser comparados com os números oficiais que temos disponibilidade no momento. Esses indicadores
servirão de base para a elaboração do Plano de Trabalho do Conselho e de tomadas de decisões de prioridades. 

Em questão à infraestrutura para realização de cursos e oficinas, identificou-se que 70% dos membros do
Conselho tem disponibilidade de estrutura,  como: salas de aulas,  auditórios,  cinema, cozinhas,  entre outras.
Sendo este um fator positivo, principalmente, em cursos na área de Gestão. 



O propósito  é  que  se  estabeleça  um processo  colaborativo,  entre  os  membros  do  Conselho,  e  demais
parceiros  que  venham  contribuir,  para  a  otimização  de  ações,  de  recursos  públicos  e  a  amplitude  de
oportunidades de emprego e geração de renda para o município de Caxias do Sul.

Caxias do Sul, 08 de junho de 2022
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	- Inserção do público vulnerável usuários da Fundação de Assistência Social – FAS; Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social, através de suas Coordenadorias (Mulher, Acessibilidade, Igualdade Racial e da Juventude); Banco de dados dos Sindicatos que representam os Trabalhadores (Metalúrgicos, Sindvest, Construção e Mobiliário, Sintrahtur, Senalba e Rural);
	- Banco de Currículos, estrutura física no Sindicato dos Metalúrgicos para o recebimento de currículos.;
	- Realização de um Feirão de Empregos em Caxias do Sul;
	2.1 Capacitações sugeridas:
	Indústria:
	- Oficina de Noções Básicas de Costura; Workshop de Técnicas Específicas de Costura; Cursos de LID e Metrologia; Curso de Solda e Montagem; Ajustador Mecânico; Montador de painéis elétricos industriais; Torneiro CNC; Fresador CNC; Formação e mão de obra para a Ferramentaria.
	Serviços:
	- Panificação e produção de massas; Aproveitamento Integral de Alimentos; Auxiliar de Cozinha, Boas Práticas na Alimentação – 16 horas; Atualização do curso de Boas Práticas – 8 horas; Auxiliar de Apoio docente – 80 horas; Curso profissionalizante de Cuidador de Idosos ou PCD’s; Aperfeiçoamento em Cuidador de Idosos ou PCD’s; Curso de Profissionalização em Cabeleireiro; Aperfeiçoamento em Cabeleireiro; Curso profissionalizante de maquiagem; Aperfeiçoamento em Maquiagem; Curso profissionalizante em manicure; Aperfeiçoamento em manicure; Organizador de Eventos; Aperfeiçoamento em organização de eventos; Camareira; Aperfeiçoamento em Camareira; Gastronomia; Açougueiro; Operador de Caixas; Repositor de mercadorias.
	Comércio:
	- Foco no Cliente: Qualificar para preparar para o mercado de trabalho;
	- Curso profissionalizante de Atendente de Padaria;
	Outros:
	- Curso de Gestão de pessoas para Coordenadores e/ou Chefias;
	- Oficina de elaboração de currículos, apresentação em uma entrevista de emprego e conhecimento das plataformas de empregos em Caxias - 4 horas;
	2.2 Programas que podem se relacionar ao Conselho:
	- Sala do Empreendedor – Espaço coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego para orientação e formalização de Micro Empreendedores Individuais – MEI’s;
	- CREDCAXIAS – Programa de microcrédito de iniciativa da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, através da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, SEBRAE, para retomada
	- Secretaria da Cultura - Leis de financiamento, de incentivo, produção Cultural e experiências em Projetos;
	- Secretaria da Segurança - Mulheres em Ação: capacitação profissional de 15 mulheres em auxiliar de cozinha
	- Sindilojas – Solucione RH – Trabalhe no Comércio
	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	A Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, é responsável pela Política Pública de Trabalho no Município de Caxias do Sul. A criação do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda veio com o objetivo de atender esta política, a fim de contemplar todos os setores: Indústria, Comércio, Serviços, Agronegócio. Este ano de 2022 está sendo um marco histórico no município de Caxias do Sul, pois a intermediação entre os setores: Empregadores, Trabalhadores e Poder Público aproximará as demandas reais de mão de obra qualificada e necessidade de capacitações, com as oportunidades de empregos. Além disto, o Conselho é composto pela Fundação de Assistência Social e pela Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social. Para ambos serviços será um complemento de sua Política Pública, pois terão oportunidade de completar o atendimento com um encaminhamento de capacitação profissional ou de uma oportunidade de vagas de trabalho.
	Esta intervenção do Município como indutor da promoção de qualificação para pessoas que, de outra forma, não teriam condições de se aprimorar profissionalmente e assim ter condições de participação em situação de igualdade de condições para inserção no mercado formal de trabalho é um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e é uma das diretrizes do Conselho Municipal. A composição do Conselho garante a interlocução entre os Sindicatos dos Empregadores e o Sindicato dos Trabalhadores, mas principalmente com o poder público e as Secretarias ou Fundação que atendem o público vulnerável, como: os imigrantes, as pessoas que acessam os Benefícios Sociais, o público das Coordenadorias: da juventude, da igualdade racial, da mulher e da acessibilidade.
	Neste primeiro momento, os conselheiros ficaram mais voltados em identificar os cursos e qualificações necessárias para a disputa da vaga de emprego, pela comunidade. Entretanto os objetivos do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda são mais amplos e novas considerações surgirão para trabalhar novas políticas públicas em relação ao desenvolvimento deste Programa.
	Segundo, os Conselheiros o principal ponto a trabalhar é a identificação de fatores que impedem a inserção de novos trabalhadores, homens ou mulheres em busca do emprego. Então, qual seriam estes fatores? Alguns foram elencados pelo grupo, que são: Falta da mediação entre os setores da Política de Trabalho; Falta de creches, que impedem que a mulher volte ao mercado de trabalho; carga horária excessiva em alguns setores.
	Para que estas evidências sejam confirmadas ou que surjam novos aspectos, esta pesquisa trouxe a necessidade de criar indicadores específicos do Conselho, que sejam comuns aos membros do Conselho e que possam ser comparados com os números oficiais que temos disponibilidade no momento. Esses indicadores servirão de base para a elaboração do Plano de Trabalho do Conselho e de tomadas de decisões de prioridades.
	Em questão à infraestrutura para realização de cursos e oficinas, identificou-se que 70% dos membros do Conselho tem disponibilidade de estrutura, como: salas de aulas, auditórios, cinema, cozinhas, entre outras. Sendo este um fator positivo, principalmente, em cursos na área de Gestão.
	O propósito é que se estabeleça um processo colaborativo, entre os membros do Conselho, e demais parceiros que venham contribuir, para a otimização de ações, de recursos públicos e a amplitude de oportunidades de emprego e geração de renda para o município de Caxias do Sul.
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