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Mercado de trabalho da Construção Civil iniciou o ano em alta 

 
A Construção Civil gerou, em janeiro/22, 36.809 novos postos de trabalho com carteira 

assinada, conforme os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho. Este resultado, apesar de inferior a igual mês do 
ano passado (44.307), foi o melhor registrado desde fevereiro/21, quando 45.078 novos 
empregos foram criados no setor. Portanto, a Construção iniciou o ano com o melhor 
desempenho no seu mercado de trabalho dos últimos 11 meses.  Além disso, é importante 
ressaltar que a última vez que o setor apresentou um saldo positivo acima de 30 mil novas vagas 
foi em julho/21.  

 Desagregando os dados observa-se que a Construção de Edifícios foi responsável por 
43,15% do total dos novos empregos gerados no setor, no País, no primeiro mês do ano. Os 
Serviços Especializados para Construção criaram 12.889 novos empregos (35,02% do total) e as 
Obras de Infraestrutura 8.037 (21,83%).  Assim, observa-se que o desempenho do segmento 
imobiliário nos últimos dois anos, impulsionado pela taxa de juros em baixo patamar 
(especialmente até o primeiro semestre de 2021) e pelo incremento do financiamento imobiliário,  
segue gerando impacto positivo no mercado de trabalho da Construção. Destaca-se que os 
Serviços Especializados para a Construção envolvem atividades como instalações elétricas, 
hidráulicas,  demolição e preparação do terreno, obras de acabamento, entre outras.  
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Vale lembrar que, em 2021, o mercado imobiliário nacional apresentou incremento nas 
vendas e nos lançamentos de unidades residenciais.   Como o segmento vende para entrega 
futura, o bom ritmo da comercialização de imóveis em 2021 segue movimentando o mercado de 
trabalho da Construção.  Dados dos Indicadores Imobiliários Nacionais, divulgados pela Câmara 
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), em parceria com o SENAI Nacional, demonstraram 
que, em 2020, as vendas de unidades novas cresceram 16,47% e, em 2021, a alta foi de 12,83%. 
Já os lançamentos imobiliários cresceram 25,88% em 2021, em relação ao ano anterior. 
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O mercado de trabalho da Construção Civil têm-se destacado. Uma análise dos últimos 
dois anos (janeiro-20 a janeiro-22) demonstra que somente nos meses iniciais da pandemia no 
Brasil (março, abril e maio/20) e nos meses de dezembro/20 e dezembro/21, que são 
considerados sazonais no segmento, os resultados foram negativos. Em todos os demais meses 
o saldo de admissões superou o de demissões. Ou seja, a Construção apresentou resultado 
positivo em seu mercado de trabalho em 20, dos 25 meses desse período. Isso contribui para 
demonstrar a importância socioeconômica do setor. Além da sua força na criação de empregos, 
ainda gera renda e movimenta a economia nacional. Em 2021 a Construção registrou o seu 
melhor desempenho dos últimos 11 anos, com crescimento de 9,7%, o que superou todas as 
expectativas. 

Dados do novo Caged demonstram que, em janeiro/2022, o salário médio de admissão 
dos trabalhadores formais da Construção Civil foi de R$1.932,45. Esse resultado, além de 
superar a média nacional (R$1.920,59) também foi  maior do que o registrado pela Indústria da 
Transformação (R$1.893,58), da Indústria em geral (R$1.917,36) e também do Comércio 
(R$1.655,59).  

 

Em janeiro/22 a Construção Civil possuía, em todo o País, 2,345 milhões de trabalhadores 
com carteira assinada. Esse número é 11,32% superior ao observado em igual mês de 2021 
(2,106 milhões) e 17,22% maior do que o de janeiro/20 (2,00 milhões). 
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São Paulo continua sendo o estado onde se observa o maior número de novas vagas 

criadas no setor: somente em janeiro/22 o saldo foi positivo em 14.016 novos empregos. 
Analisando os resultados desagregados observa-se que a Construção de Edifícios gerou 4.991 
novos empregos no estado, os Serviços Especializados para a Construção criaram 5.138 novos 
postos de trabalho e as Obras de Infraestrutura 3.887.  Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina e 
Paraná completam a lista das cinco Unidades da Federação com maior número de novas vagas 
geradas na Construção no primeiro mês do ano. Por outro lado, cinco, dos sete estados da região 
Norte apresentaram saldo negativo no setor, ou seja, registraram um maior número de demissões 
do que de contratações ( Roraima, Rondônia, Acre, Tocantins e Pará).  
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As cidades de São Paulo (6.331), Rio de Janeiro (1.737), Salvador (1.381), Brasília (958) 

e Goiânia (944) foram destaque e apresentaram os maiores números de criação novas vagas na 
Construção Civil.  

 

 

 

Considerando o conjunto de atividades, o País gerou, em janeiro/22, um total de 155.178 
novos empregos com carteira assinada. Esse é o resultado da diferença de 1.777.646 admissões 
e 1.622.468 demissões.  Todos os grandes segmentos de atividade (exceto o Comércio) 
registraram saldo positivo, ou seja, admissões maiores que as demissões. O resultado ficou 
inferior ao registrado em igual mês de 2021 (254.323), mas nem por isso deixa de ser positivo. 
Deve-se lembrar que o País iniciou o ano com uma preocupação geral em relação ao maior 
contágio da variante Ômicron, do novo Coronavírus.  
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 Os resultados do mercado de trabalho na Construção Civil são positivos. No ano 
passado o setor criou mais de 240 mil novos empregos formais. Nos últimos meses o número de 
trabalhadores com carteira assinada no setor tem retornado aos patamares registrados em 2016.  
Em 2022, apesar da expectativa de continuidade de novos empregos no setor, os números 
devem ser inferiores aos observados em 2021. Isso porque o desempenho atual é fruto do ciclo 
de novos negócios iniciado no segundo semestre de 2020, e que continuará demonstrando 
reflexos durante 2022. Mas é preciso que esse ciclo avance e se fortaleça para impulsionar mais 
a criação de novos empregos.  Nesse sentido, é importante considerar  o momento atual de 
maiores incertezas.  O conflito Rússia x Ucrânia têm preocupado, além da questão humanitária, a 
economia mundial. A inflação, que já estava pressionada em vários países (inclusive no Brasil) 
em função da desorganização das cadeias globais de produção, tende a permanecer mais 
pressionada.  

 A disparada nos preços do petróleo e de outras importantes commodities traz riscos de 
aumentos maiores de preços e consequentemente, de mais taxas de juros.  Juros mais altos 
desestimulam segmentos produtivos e, com isso, reduz o ritmo da atividade econômica.  
Particularmente no Brasil, a inflação em 2021 (10,06%), já tinha superado o teto da meta (5,25%). 
E as expectativas para 2022 já sinalizam esse movimento outra vez. A pesquisa Focus, do dia 04 
de março/22, realizada pelo Banco Central, estimou que o Índice de Preços ao Consumidor 
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Amplo (IPCA), que é o indicador oficial da inflação no País, encerrará o ano em 5,65%. Mas já 
existem analistas com estimativas maiores. A  Petrobras já anunciou um aumento de 18,7% no 
preço da gasolina e de 24,9% no preço do diesel nas refinarias, a partir de 11/03/22. O gás 
liquefeito de petróleo (GLP) também será reajustado, em 16%. Isso aumentará ainda mais a 
expectativa para a inflação em 2022. Também  preocupa a oferta de fertilizantes para oi 
Agronegócio, o que pode impactar o preço dos alimentos.  Inflação maior pode levar ao aumento 
dos juros, o que reduz o dinamismo da atividade econômica.  Nesse sentido, os segmentos 
produtivos, como a Construção Civil, sempre ficam prejudicados, pois os investimentos migram 
para o mercado financeiro. Sempre é bom destacar que menor ritmo de atividade econômica 
significa menos emprego, menos renda e mais dificuldade para as famílias adquirirem a casa 
própria.  

 

Elaboração: Economista Ieda Vasconcelos 


