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CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED) PARA O
MÊS DE DEZEMBRO 2022

Dezembro – 2022

No mês de dezembro de 2022, o Estado do Paraná ficou em 24º lugar no
ranking  das  unidades  federativas,  com um saldo  de  -35.901  empregos
(101.144 admitidos e 137.045 desligados). O saldo negativo em dezembro
é  praxe  e  relativo  aos  admitidos  no  decorrer  do  ano,  quanto  maior  o
número de admitidos, maior os desligados no último mês do ano. 

Todos os  setores  tiveram saldo  negativos  no mês.  Agricultura  com -
1.192,  Comércio  com  -3.771,  Construção  com  -4.850,  Indústria  com  -
10.203 e Serviços com -15.885.

Os 3 municípios com maior saldo no estado nesse mês foram Guaratuba,
com 359 postos, Matinhos, com 347 postos e Pontal do Paraná, com 116
postos.  Como  pode  se  observar,  municípios  litorâneos  tiveram  melhor
performance na geração de empregos no final  do ano,  isso  se  deve ao
turismo em alta nesses municípios.

Os 5 municípios com piores saldos foram Maringá, com -1.778 postos,
Cascavel, com -1.966 postos e Curitiba, com -9.856 postos. É interessante
analisar essa dinâmica, onde os maiores polos empregatícios do Estado se
mantém na última posição em dezembro.

Acumulado do Ano – Janeiro a Dezembro de 2022

No acumulado do ano, o estado do Paraná se encontra em 5º lugar, com
um saldo de 118.149 postos de trabalho, atrás de São Paulo (560.986), Rio
de Janeiro (194.869), Minas Gerais (177.996) e Bahia (120.446).

Os municípios com maior saldo são Curitiba (30.452), Londrina (7.023);
São José dos Pinhais (6.603), Maringá (4.241) e Ponta Grossa (3.633).

O setor de serviços segue como setor maior empregabilidade no estado,
com  um  saldo  de  73.239,  seguido  do  Comércio  (21.727),  Indústria
(15.743), Construção (3.113) e Agricultura (2.137).
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