Informativo Jurídico n° 137 – Transporte de cargas tem saldo
positivo de emprego
Mostrando um pouco de resiliência apesar dos impactos da pandemia, o mercado
de trabalho do transporte rodoviário de cargas brasileiro segue aquecido e em
crescimento. Prova disso é o número maior de contratações em relação ao número
de demissões.
De acordo com levantamento mais recente do Painel do Emprego no Transporte,
iniciativa da Confederação Nacional do Transporte (CNT), o segmento chegou ao
final de setembro acumulando um total de 90.483 novas vagas de emprego no País.
O saldo positivo é resultado das 449.481 admissões frente aos 358.998
desligamentos.
O Painel do Emprego no Transporte também traz dados por regiões e estados. Entre
as cinco regiões brasileiras, o Sudeste acumulou a maior parte dos novos postos
de trabalho, 50.957 vagas até setembro deste ano, seguido pela região Sul com
17.949, Centro-Oeste com 9.856, Nordeste com 8.478 e Norte 3.213 novos postos
de trabalho.
Já o levantamento por estados revelou que 25 unidades federativas e o Distrito
Federal registraram saldos positivos nas contratações de novos colaboradores.
Apenas Roraima registrou mais demissões que admissões até o final de setembro
2021.
Na contramão do transporte de cargas, o transporte rodoviário de passageiros
urbanos segue demitindo mais profissionais que contratando. Segundo o Painel do
Emprego no Transporte, até setembro de 2021 foram 20.470 postos de trabalho
fechados, resultado das 68.520 demissões frente as 48.050 contratações.
No geral, considerando todos os segmentos, o transporte brasileiro chegou ao final
de setembro de 2021 registrando uma boa recuperação no mercado de trabalho,
após encerrar 2020 demitindo mais que contratando.
"O mercado de trabalho do transporte se mantém aquecido mesmo com a crise que
o país vive. Os resultados positivos mostram o empenho do transportador em
manter a economia girando, apesar dos sucessivos aumentos nos insumos
necessários para a operação de nossas empresas", ressalta o presidente da CNT,
Vander Costa.
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