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Mercado de Trabalho Portuário 

INFORME n. 02 – out 2020 

 

Brasil 

No mês de outubro de 2020, o setor portuário brasileiro registrou 540 

contratações e 499 demissões, apresentando, dessa forma, um saldo positivo 

na criação de 41 postos de trabalho.  

 

 
Fonte: CAGED 

 

A partir do gráfico acima, comparando outubro de 2020 com setembro de 2020, 

o resultado é positivo, totalizando uma diferença de 126 pontos a mais. 

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

resultado observado é negativo, uma vez que setembro de 2019 abriu 120 

postos de trabalho. Dessa forma, outubro de 2020 teve 79 pontos a menos no 

saldo em relação ao mesmo período do ano anterior. 

 

Santos 

No mês de outubro de 2020, o setor portuário de Santos - SP registrou 67 

contratações e 52 demissões, resultando em um saldo positivo de 15 novos 

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

pode ser considerado positivo. Ao observar o gráfico, nota-se que em setembro 

de 2020 houve saldo negativo, com 45 postos de trabalho a menos. Assim, 

outubro de 2020 teve 60 pontos a mais que o mês passado. 

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

resultado observado se torna negativo, uma vez que outubro de 2019 gerou 69 

novos postos de trabalhos, ou seja, outubro de 2020 criou 54 novos postos de 

trabalhos em relação ao ano passado. 

 

Santos - São Luís 

No mês de outubro de 2020, no setor portuário de São Luís - MA, foi registrado 

23 contratações e 6 demissões, apresentando, dessa forma, um saldo positivo 

com a criação de 17 postos de trabalho.  
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Com isso, entre os principais portos pesquisados, torna-se interessante 

analisar o porto de São Luís - MA que, como  observado no gráfico, teve o 

maior saldo entre eles. 

Entretanto, apesar do número de contratações no porto de Santos ser quase 3 

vezes maior que o número de contratações em São Luís, o saldo de São Luís 

registrou 2 pontos a mais que o saldo de Santos. Isso ocorre em razão do 

número de desligamento ser 9 vezes menor que o maior porto do Brasil.  

 


