
O Setor de Transporte, Armaze-

nagem e Correio apresentou, em 

março de 2019, pelo segundo mês 

seguido saldo positivo de 6,71 mil 

nas contratações formais de acordo 

com o Ministério da Economia. Com 

esse resultado, o setor acumula, no 

1º trimestre de 2019, a criação de 

16,08 mil novas vagas com carteira 

assinada, valor que representa um 

acréscimo de 52,7% em relação ao 

mesmo período de 2017. 

O bom desempenho, no entanto, 

reflete majoritariamente o compor-

tamento do segmento de transpor-

te rodoviário brasileiro, responsá-

vel pela geração de 6,8 mil vagas 

no mês de março e de 14,01 mil no 

acumulado dos três primeiros me-

ses de 2019. 

Apenas outros dois segmentos 

tiveram uma performance favorá-

vel. Nos serviços de armazenagem 

e atividades auxiliares do trans-

porte, as admissões superaram as 

demissões em 2,16 mil de janeiro a 

março de 2019, enquanto, nas ativi-

dades de correio e outras de entre-

ga, esse número foi de 1,58 mil no 

mesmo período. Os demais (trans-

porte ferroviário, aquaviário, aéreo 

e dutoviário) registraram um saldo 

negativo no trimestre considerado. 

Importante ressaltar que essa 

tendência de contratações acima 

das demissões pode não ser du-

radoura, uma vez que a Pesquisa 

Mensal de Serviços (PMS) de mar-

ço de 2019, divulgada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísti-

ca (IBGE), apontou uma queda no 

volume de serviços de transporte 

no 1º trimestre de 2019. A retração 

ocorreu, principalmente, no trans-

porte terrestre, no qual o segmen-

to rodoviário se destaca, e no de 

armazenagem, serviços auxiliares 

aos transportes e correios, justa-

mente as atividades que mais con-

tribuíram para a melhora do dina-

mismo do mercado de trabalho do 

setor de transporte.

A análise conjunta dessas infor-

mações leva a crer que, com uma 

menor demanda pelos serviços 

prestados pelo setor transporta-

dor, os empresários não se sintam 

estimulados a fazer novas contra-

tações e, em caso extremo, come-

cem a dispensar a mão de obra já 

contratada. 
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Setor transportador contrata mais de 16 mil pessoas, 
mas tendência pode se reverter



Estoque de Empregos Formais - Março de 2019

Segmentos 2017 2018* 2019*

Transporte Terrestre (A) 1.632.306 1.668.331 1.681.820
Transporte ferroviário e metroviário 70.178 70.077 69.561

Transporte rodoviário 1.558.481 1.594.541 1.608.551

Transporte dutoviário 3.370 3.358 3.353
Trens turísticos, teleféricos e similares 277 355 355

Transporte Aquaviário (B) 43.046 40.994 40.942
Transporte Aéreo (C) 63.017 63.585 62.482
Armazenamento e atividades auxiliares (D) 408.377 419.137 421.302
Correio e outras atividades de entrega (E) 166.699 165.482 167.062
Setor de Transporte (A+B+C) 1.738.369 1.772.910 1.785.244
Setor de Transporte e Armazenagem (A+B+C+D) 2.146.746 2.192.047 2.206.546
Setor de Transporte, Armazenagem e Correio (A+B+C+D+E) 2.313.445 2.357.529 2.373.608

*Números estimados pelo Caged.
Fonte: Elaboração CNT com dados da RAIS e do Caged.


