
1 
 

Construção Civil perdeu 440 mil ocupações no primeiro trimestre de 2020 

Conforme os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua (PNAD-
Contínua) divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 
Construção Civil, no primeiro trimestre de 2020, registrou uma queda de 440 mil pessoas 
ocupadas em relação aos três últimos meses do ano 2019. Isso significa que o número de 
ocupados no setor, no período de janeiro a março/20, sofreu uma retração de 6,5%, passando 
de 6,820 milhões de pessoas no período de outubro a dezembro/19 para 6,380 milhões de 
janeiro a março/20.  O número de ocupações perdidas pelo setor, considerando esta base de 
comparação, foi o maior desde o início da série histórica da referida pesquisa, que aconteceu 
em 2012. Ressalta-se que a Construção Civil foi o segundo setor com maior queda no número 
de ocupações (440 mil) no período analisado ficando atrás somente do comércio (628 mil).  

Apesar de grande parte relativa aos três primeiros meses do ano ainda estar fora do cenário da 
pandemia provocada pelo COVID-19 é preciso considerar que o impacto no mercado de 
trabalho do setor já foi maior do que o esperado, especialmente considerando que a projeção 
de crescimento para o PIB setorial, nos primeiros meses do ano, era de 3%. A recuperação da 
Construção Civil ganhava força em 2020. Depois de cinco anos de queda (2014-2018), o setor 
registrou expansão de 1,6% em seu Produto Interno Bruto no ano passado e esperava 
consolidar a retomada de suas atividades.  

 

Ano Trimestres
Estimativa

(em milhares)

Variação 1º Trimestre 

em relação ao 4º 

trimestre ano anterior 

(absoluta)

Variação 1ºtrimestre em 

relação ao mesmo 

trimestre do ano anterior 

(absoluta)

2012 jan-fev-mar 7.042

out-nov-dez 7.772

2013 jan-fev-mar 7.573

out-nov-dez 8.069

2014 jan-fev-mar 8.001

out-nov-dez 7.737

2015 jan-fev-mar 7.607

out-nov-dez 7.900

2016 jan-fev-mar 7.522

out-nov-dez 7.049

2017 jan-fev-mar 6.809

out-nov-dez 6.922

2018 jan-fev-mar 6.537

out-nov-dez 6.806

2019 jan-fev-mar 6.518

out-nov-dez 6.820

2020 jan-fev-mar 6.380 -440 -138 

Fonte: PNAD Contínua Mensal, IBGE.

(...) Dado não disponív el.

Número de pessoas ocupadas na Contrução Civil no Brasil
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A taxa de desocupação no País subiu para 12,2% no período de janeiro a março, o que 
correspondeu a uma elevação de 1,3 ponto percentual na comparação com o último trimestre 
de 2019. Isso significa aumento de  1,2 milhão de pessoas no número de desempregados no 
País, que passou a ser de 12,9 milhões, um incremento de 10,5% em relação aos últimos três 
meses do ano anterior, quando esse número era 11,6 milhões.  

 

Conforme destacado pelo IBGE, o crescimento da taxa de desocupação neste período já era 
esperado. Isso porque o primeiro trimestre de cada ano não costuma sustentar as contratações 
feitas no último trimestre do ano anterior, ou seja, observa-se movimentos sazonais. Em virtude 
disso, o IBGE não consegue afirmar se o impacto provocado pela crise do Coronavirus foi 
grande ou pequeno, mas reconhece que em algumas atividades ele foi mais intenso. Isso 
significa que não é possível, neste resultado, separar o que é efeito sazonal e o que é efeito da 
crise provocada pelo Covid-19. De toda forma, os dados evidenciam o impacto inicial no 
mercado de trabalho. Destaca-se, especialmente, a queda de 7% no número de empregados 
sem carteira de trabalho assinada (menos 832 mil pessoas).   O número de empregados com 
carteira de trabalho assinada no setor privado (exclusive trabalhadores domésticos), estimado 
em 33,1 milhões, caiu -1,7% (menos 572 mil pessoas) em relação ao trimestre móvel anterior e 
ficou estável ante o mesmo trimestre de 2019.  

A população ocupada no País, nos primeiros três meses do ano passou a ser de 92,2 milhões, 
o que significou uma queda de 2,5% em relação ao trimestre anterior (2,3 milhões de pessoas 
a menos). Por grupamentos de atividades em relação ao trimestre móvel anterior, a ocupação 
caiu, de forma mais expressiva, em seis dos dez grupamentos investigados: Indústria (-2,6%), 
Construção (-6,5%), Comércio e Reparação de Veículos (-3,5%), Alojamento e Alimentação      
(-5,4%), Outros Serviços (-4,1%) e Serviços Domésticos (-5,9%).   
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Já a Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (-0,8%), Transporte, 
armazenagem e correio (-0,5%), Informação, Comunicação e atividades financeiras, 
imobiliárias, profissionais e administrativas (0,5%)  e Administração Pública, defesa, seguridade 
social, educação, saúde humana e serviços sociais (0,0%) mantiveram relativa estabilidade.  

 

Conforme os dados da PNAD-Contínua a taxa de informalidade no Brasil passou de 41% no 
último trimestre de 2019 para 39,9% no primeiro trimestre deste ano, o que representa 36,8 
milhões de trabalhadores. Na pesquisa são considerados informais os trabalhadores sem 
carteira, trabalhadores domésticos sem carteira, empregadores sem CNPJ, os conta própria 
sem CNPJ e trabalhadores familiares auxiliares.  

Esta é a primeira pesquisa sobre o mercado de trabalho divulgada depois do agravamento da 
crise de saúde no País.  

Ano Trimestres
Estimativa

(em milhares)

Variação 1º Trimestre 

em relação ao 4º 

trimestre ano anterior 

(absoluta)

Variação 1ºtrimestre em 

relação ao mesmo 

trimestre do ano anterior 

(absoluta)

jan-fev-mar 87.632

out-nov-dez 89.857

jan-fev-mar 88.999

out-nov-dez 91.403

jan-fev-mar 90.782

out-nov-dez 92.396

jan-fev-mar 91.555

out-nov-dez 91.800

jan-fev-mar 90.216

out-nov-dez 89.871

jan-fev-mar 88.579

out-nov-dez 91.770

jan-fev-mar 90.272

out-nov-dez 92.736

jan-fev-mar 91.863

out-nov-dez 94.552

2020 jan-fev-mar 92.223 -2.329 360

Fonte: PNAD Contínua Mensal, IBGE.

(...) Dado não disponív el.

Número de pessoas ocupadas no Brasil

2012 ... ...

2013 -858 1.367 

2014 -621 1.784

2015 -841 773

2016 -1.583 -1.339 

2017 -1.293 -1.637 

2018 -1.498 1.693

2019 -873 1.591


