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Resumo 

O mercado de trabalho é um reflexo da dinâmica 
econômica de uma região, e, portanto, quando se tem 
um enfraquecimento da economia acaba refletindo na 
dinâmica do mercado de trabalho, e, consequentemente, 
no bem-estar da população. Nesse sentido, o objetivo 
desse artigo é o de analisar a evolução do mercado de 
trabalho dos municípios dos Campos Gerais- Pr e suas 
desigualdades. Como resultado houve um aumento no 
número de empregos per capita da região entre 2002 a 
2018 e observou-se que há uma grande heterogeneidade 
no mercado de trabalho dos Campos Gerais. 

Introdução  

O mercado de trabalho é entendido por muitos autores 
como um dos principais pontos para se ter 
transformação produtiva e igualdade numa região. Uma 
das justificativas dessa inferência refere-se a elevada 
participação da renda proveniente do trabalho na 
composição da renda familiar. Neste contexto, dada as 
mudanças que se teve no âmbito nacional, cujos reflexos 
recaíram no mercado de trabalho, é que se analisou o 
comportamento do mercado de trabalho dos Campos 
Gerais, identificando suas alterações em termos 
salariais, de mão de obra qualificada, e de postos de 
trabalho, considerando os anos de 2002 a 2018. 

Material e Métodos 

Utilizou-se dados da Relação Anual de Informações 
Sociais (RAIS), mensurando o emprego formal, o salário 
médio, e identificando o percentual de trabalhadores em 
segmentos que demandam ensino superior para cada 
município dos Campos Gerais, no período de 2002 a 
2018. Obteve-se dados do Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), 
mensurando o emprego per capita a partir dos dados da 
população projetada entre 15 e 64 anos e do total de 
emprego formal. 

Resultados e Discussão 

Analisando os dados do emprego formal dos munícipios 
dos Campos Gerias, pode-se observar que a região 
obteve crescimento no emprego formal entre os períodos 
de 2002 a 2006, de 2006 a 2010, de 2010 a 2014, 
ressaltando que apenas entre 2014 a 2018 houve 
decrescimento do mercado de trabalho. Portanto, 
observa-se que o mercado de trabalho dos municípios 
dos Campos Gerais cresceu 16,1% entre 2002 e 2018, 
um incremento bem acima da taxa de crescimento do 
Paraná (10,3%), enfatizando que as inversões provindas 
do Programa Paraná Competitivo foram muito 
importantes para essa dinâmica superior. 

Se pegar a média salarial dos Campos Gerais e 
comparar com a média do Paraná percebe-se que em 
todos os anos selecionados o Estado apresentou salários 
maiores. Assim, embora a região tenha avançado mais 
em termos de criação de novos empregos, essa geração 
focou, na média, correspondeu a postos com menores 
remunerações, talvez por conta da menor demanda por 
capital humano da atividade produtiva existente.  
Com efeito, isso pode ser comprovado com os dados do 
percentual de trabalhadores com funções que 
demandam ensino superior dos munícipios dos Campos 
Gerias e do Paraná, nos quais se verifica a superioridade 
do Paraná em termos de percentual de empregos mais 
qualificados frente à região em todos os anos 
selecionados, justificando a menor média salarial da 
região.  

Conclusão ou Conclusões 

Os resultados apresentados neste artigo analisaram o 
comportamento do mercado de trabalho dos Campos 
Gerais, investigando as alterações em termos salariais, 
de mão de obra qualificada, e de postos de trabalho, 
considerando os anos de 2002 a 2018.  
De forma geral, o montante de empregos per capita 
existente na região se elevou entre 2002 a 2018, com um 
crescimento de 0,08%, inferior a dinâmica do estado 
como um todo.  O ponto é que essa dinâmica seria bem 
maior se não fosse a crise que ocorreu entre os anos de 
2015 e 2016 aqui na região. 
Ademais, existe uma grande heterogeneidade no 
mercado de trabalho dos munícipios dos Campos 
Gerais, tanto em questão de geração de novas vagas de 
emprego, quanto no avanço do salário médio real.  
Por fim, o mercado de trabalho, o salário médio real e os 
postos de trabalho que demandam ensino superior são 
afetados por vários eventos, como a crise econômica, 
ações governamentais, situação econômica regional e 
brasileira e por outros acontecimentos não vistos nesse 
artigo. 
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