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PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS CONTÍNUA
PNAD CONTÍNUA 

*2º TRIMESTRE - 2020 

No segundo trimestre de 2020 (abril a junho), o Brasil apresentou um
aumento na taxa de desocupação em relação ao 2º trimestre de 2019, assim
chegando  ao  patamar  de  uma  taxa  de  desocupação  de  13,3%,
representando uma quantia de 12,791 milhões de pessoas desocupadas no
país.

O estado do Paraná, no segundo trimestre de 2020, apresentou a 4º
menor taxa de desocupação do país com um índice de 9,6%, representando
uma quantia  de  564  mil  pessoas  desocupadas,  e  ficou  atrás  apenas  de
Santa  Catarina  com uma taxa  de  desocupação de  6,9%,  Pará  (9,1% de
desocupados) e Rio Grande do Sul com uma taxa de 9,4% de desocupados.
Representando uma ação mais rápida do estado em relação aos outros para
uma  prevenção  na  queda  dos  empregos  neste  período  de  pandemia,
principalmente  dos  grandes  centros  como  São  Paulo  (13,6%  de
desocupados - 16º) e Rio de Janeiro (16,4% de desocupados - 23º). 

Estes resultados do Estado representam um leve aumento em relação a
taxa  de  desocupação  do  segundo  trimestre  de  2019  (9,0%)  porém,  um
aumento um pouco mais significativo em relação ao trimestre passado (7,9%
- 1º trimestre de 2020),  porém devido a toda a crise do país em meio a
pandemia do COVID-19, e ainda assim apresenta uma taxa bem menor que
a média do país, onde o estado sempre se manteve abaixo da média do
Brasil.

 Em relação  as  pessoas  ocupadas,  o  Brasil  alcançou  o  patamar  de
83,347  milhões  de  pessoas  ocupadas  no  país  e  o  Paraná  apresenta  a
quantia  de  5,33  milhões  de  pessoas  ocupadas  (um pouco  abaixo  que  o
resultado do mesmo período do ano passado de 5,529 milhões de pessoas
ocupadas e do que o resultado do 1º trimestre de 2020 com 5,524 milhões
de pessoas ocupadas).
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