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Mercado de Trabalho Portuário 

INFORME n. 01 – set 2020 

 

Brasil 

No mês de setembro de 2020, o setor portuário brasileiro, registrou 392 

contratações e 472 demissões. Isso representou para o mês saldo negativo no 

fechamento de 85 postos de trabalho.  

 

 
Fonte: CAGED 

 

Com base no gráfico acima é possível comparar setembro de 2020 com agosto 

de 2020, observando resultado negativo, o que totalizou diferença de 89 pontos 

a menos que o mês passado. 

Entretanto, ao analisar com o mesmo período do ano anterior, o resultado é 

positivo, uma vez que setembro de 2019 fechou 100 postos de trabalho. Dessa 

forma, setembro de 2020 preservou 15 postos de trabalho a mais em relação 

ao mesmo período do ano anterior. 

 

Santos 

No mês de setembro de 2020, o setor portuário de Santos – SP registrou 56 

contratações e 101 demissões, resultando em um saldo negativo por meio do 

fechamento de 45 postos de trabalho. 
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Vale acrescentar que ao comparar esse saldo com o mês anterior, o resultado 

se mantem negativo. Mas ao observar o gráfico, nota-se que em agosto de 

2020 houve saldo positivo, gerando 20 novos postos de trabalho. Assim, 

setembro de 2020 registrou 65 postos de trabalho a menos que o mês 

passado. 

Por fim, se fizermos uma comparação com o mesmo período do ano anterior, o 

resultado observado continua positivo, uma vez que setembro de 2019 fechou 

33 postos de trabalho. Ou seja, setembro de 2020 totalizou 12 pontos a menos 

em relação ao mesmo período do ano anterior.  

 

 

Santos - Brasil 

Conforme apontado acima, em setembro de 2020, o setor portuário de 

brasileiro registrou 392 contratações e 472 demissões, apresentando, dessa 

forma, saldo negativo no fechamento de 85 postos de trabalho. 
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Com isso, entre os portos pesquisados, torna-se interessante analisar a relação 

entre o saldo geral do nosso porto de santos e o saldo geral do país. Conforme 

apresentado no gráfico acima, o saldo negativo de 45 pontos do porto de 

Santos é, aproximadamente, metade do saldo negativo do Brasil. Assim, é 

possível afirmar que no mês de setembro de 2020 o porto de Santos 

representou cerca de 50% no cálculo de saldo entre admissão e desligamento 

no setor portuário de todo o país. 

 

 


