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Augusta Pelinski Raiher 

1) Qual foi a dinâmica do emprego dos municípios dos Campos Gerais entre janeiro a 

maio de 2019? 

Ela foi positiva. Nesses cinco meses a região criou 2.736 novas vagas, sendo que apenas 

quatro municípios tiveram destruição de postos de trabalho: Reserva (-79), Imbaú (-68), Porto 

Amazonas (-66) e Palmeira (-31). Os demais tiveram incrementos no mercado de trabalho. O 

principal indutor dessa expansão foi Ponta Grossa (com 1008 novas vagas), seguido de 

Ortigueira (420) e Jaguariaíva (350), os quais, juntos, responderam por aproximadamente 

65% das novas vagas criadas na região nesses primeiros meses de 2019. 

Se confrontar o cenário dos Campos Gerais com o mercado de trabalho do Brasil e do Paraná, 

tem-se uma semelhança, obtendo saldos positivos para todos. A diferença é que, ao comparar 

os cinco primeiros meses de 2018 com os cinco primeiros meses de 2019, o Paraná teve 1038 

empregos a mais para esse último, enquanto que os Campos Gerais obtiveram 1052 

empregos a mais para primeiros meses de 2019. E no caso do Brasil, se teve um saldo menor 

em 2019 do que em 2018. Ou seja, isso reflete uma dinâmica superior para o mercado de 

trabalho da região, de modo que a diferença que os Campos Gerais tiveram foi praticamente 

igual à que o Paraná obteve, com um tamanho de mercado bem menor, o que ratifica a 

inferência quanto à dinâmica diferenciada da região. 

No que se refere aos municípios, a comparação do saldo em 2018 versus 2019 demonstra 

que a maioria melhorou sua dinâmica (10 municípios): Carambeí, Ipiranga, Ivaí, Ortigueira, 

Piraí do Sul, Ponta Grossa, São João do Triunfo, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania. Assim, 

esses municípios estão com a dinâmica do mercado de trabalho mais acelerada nos cinco 

primeiros meses de 2019 que no início de 2018. Destaque deve ser dado para Piraí do Sul, 

que teve a maior evolução: em 2018 teve um desempenho negativo entre janeiro a maio de 

2018 (-453) e em 2019 incrementou 118 novos postos. Carambeí também merece destaque, 

saindo de um saldo negativo de 143 em 2018 para um aumento de 205 vagas em 2019. Esses 

dois municípios estão revertendo um cenário negativo encontrado no início de 2018, 

melhorando as expectativas gerais para os seus mercados de trabalho de 2019. 

No caso de Jaguariaíva (saldo de 350 vagas em janeiro-maio de 2019 e 395 em janeiro-maio 

de 2018), Castro (164 e 312, respectivamente), Arapoti (35 e 100 respectivamente), Curiúva 

(32 e 46, respectivamente) e Sengés (121 e 149, respectivamente), obtiveram menor dinâmica 

em 2019 quando comparado com 2018, entretanto, o saldo continuou positivo, sinalizando 

apenas que o ritmo de criação de emprego está menor, não necessitando se ter uma 

preocupação significativa com esses mercados de trabalho.  

Agora, Palmeira (-31 e 148, respectivamente) e Porto Amazonas (-66 e 27, respectivamente), 

tiveram uma dinâmica inferior em 2019  quando comparado a 2018 e estão tendo quebras de 

empregos em 2019. Nestes dois casos, é necessário ficar atento, observando se terão 

reversão desses saldos negativos nos próximos meses.  

Por fim, os casos mais preocupantes da região são Imbaú (-68 e -31, respectivamente) e 

Reserva (-79 e -25, respectivamente), municípios que tiveram quebras de postos de trabalho 

nos cinco primeiros meses dos dois anos analisados, apresentando um cenário ainda mais 
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delicado para o ano de 2019, cujas quebras foram superiores que a observada nos cinco 

primeiros meses de 2018. Nesse sentido, é necessária uma atenção especial para esses 

municípios, visando romper barreiras que existam no mercado de trabalho desses espaços. 

 

Tabela 1: Saldo do emprego formal – municípios dos Campos Gerais, Paraná e Brasil – 2018 

e 2019 

Municípios Jan. Maio de 2019 Jan. Maio de 2018 Variação (2019 – 2018) 

Arapoti 35 100 -65 

Carambei 205 -143 348 

Castro 164 312 -148 

Curiuva 32 46 -14 

Imbau -68 -31 -37 

Ipiranga 41 0 41 

Ivai 6 -6 12 

Jaguariaiva 350 395 -45 

Ortigueira 420 198 222 

Palmeira -31 148 -179 

Pirai do Sul 118 -453 571 

Ponta Grossa 1008 873 135 

Porto Amazonas -66 27 -93 

Reserva -79 -52 -27 

Sao Joao do Triu. 107 76 31 

Senges 121 149 -28 

Telemaco Borba 305 66 239 

Tibagi 6 -57 63 

Ventania 62 36 26 

CG 2736 1684 1052 

PR 39737 38699 1038 

BR 351063 381,166 -30103 

Fonte: http://pdet.mte.gov.br/caged?view=default 

 

2) E quais setores foram responsáveis por essa dinâmica do mercado de trabalho da 

região? 

Com exceção do setor “extração mineral”, todos os demais tiveram saldos positivos, com 

destaque para o setor de serviços, que foi o grande indutor dessa dinâmica, criando 1047 

novas vagas (Tabela 2). A construção civil foi o segundo setor responsável pela dinâmica 

positiva da região (672 novas vagas), seguida da indústria (404 novos postos de trabalho). 

Essa participação da indústria no mercado de trabalho dos Campos Gerais é importante, e 

tem corresponsabilidade no dinamismo observado nos demais setores. 

Percebe-se que no caso dos quatro municípios que perderam postos de trabalho (Reserva (-

79), Imbaú (-68), Porto Amazonas (-66) e Palmeira (-31)), a indústria e/ou a agropecuária 

tiveram um desaceleramento da sua dinâmica. Por isso, é importante acompanhar cada um 
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desses municípios, avaliando setorialmente os gargalos individuais que se está enfrentando, 

visando reverter esse cenário negativo observado nos cinco primeiros meses de 2019. 

Tabela 2: Saldo do emprego formal por setores – municípios dos Campos Gerais, Paraná e 

Brasil- 2019 
 

Ext. 

mineral 

Ind. 

Transf. 

Serviços 

Ind. de 

Ut. Púb. 

Const. Com. Serv. Ad. Púb. Agrop. Total 

Arapoti 1 -28 0 12 35 29 0 -14 35 

Carambei -3 27 0 43 100 -3 0 41 205 

Castro -5 -14 4 22 93 -9 0 73 164 

Curiuva 0 16 0 -4 6 17 0 -3 32 

Imbau 0 9 0 -5 12 -65 0 -19 -68 

Ipiranga 0 14 0 -2 11 21 0 -3 41 

Ivai 0 -12 0 -4 10 17 0 -5 6 

Jaguariaiva 1 83 0 52 142 83 0 -11 350 

Ortigueira 0 -14 0 299 17 62 0 56 420 

Palmeira 0 -92 0 -19 21 73 0 -14 -31 

Pirai do Sul 0 54 0 2 2 39 0 21 118 

Ponta Grossa -5 165 44 177 -137 461 198 105 1008 

Porto Amaz. -1 -2 1 -7 3 26 0 -86 -66 

Reserva 0 -54 0 7 21 6 0 -59 -79 

Sao Joao do Tr. 0 73 0 0 21 16 -1 -2 107 

Senges -7 118 0 -15 -18 27 0 16 121 

Telem. Borba 0 8 1 126 -58 212 0 16 305 

Tibagi 0 12 0 -13 -18 22 0 3 6 

Ventania 0 41 0 1 -12 13 0 19 62 

CG -19 404 50 672 251 1047 197 134 2736 

PR -42 7494 276 6954 1323 22807 476 449 39737 

BR 2802 80409 891 43118 -86147 244271 15171 50548 351063 

Fonte: http://pdet.mte.gov.br/caged?view=default 

 


