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PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS CONTÍNUA PARA
O 3º TRIMESTRE DE 2022

3º Trimestre – 2022

Taxa de Desocupação

No segundo trimestre de 2022 (julho/2022 a setembro/2022),  o Brasil
apresenta uma redução para 8,7% na taxa de desocupação, uma redução de
0,6 ponto percentual em relação ao segundo trimestre do ano e uma redução
de 3,9 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. A
taxa representa um total de 9,46 milhões de pessoas desocupadas no país.

O  estado  do  Paraná  apresentou  uma  taxa  de  desocupação  de  5,3%,
considerado  por  algumas  escolas  de  pensamento  econômico  como o  pleno
emprego. Essa taxa representa uma quantidade de 329 mil desocupados. Esse
valor coloca o Paraná em 6º lugar nacionalmente em relação a menor taxa de
desemprego,  atrás  de  Santa  Catarina  (com  3,8%),  Mato  Grosso  (3,8%),
Rondônia (3,9%), Roraima (4,9%) e Mato Grosso do Sul (5,1%).  As taxas
mais altas de desocupação pertencem a Bahia (15,1%), Pernambuco (13,9%)
e Rio de Janeiro (12,3%).

O estado apresenta uma gradual queda no nível de desocupação, desde
seu ápice nos últimos 10 anos de 10,5% no terceiro trimestre de 2020. A
média de desocupação do Paraná nos últimos 10 anos sempre se manteve
abaixo da média nacional, e agora atinge seu menor nível desde 2014. 

Taxa de Ocupação e População

 Em relação as pessoas ocupadas, o Brasil  possui,  no 3º trimestre de
2022,  99,26 milhões de pessoas ocupadas, enquanto o Paraná possui  5,93
milhões de pessoas ocupadas, representando 5,97% do total de ocupados do
país.  Em termos de população total,  o  Paraná (11,67 milhões  de pessoas)
representa 5,44% da população do país (214,31 milhões de pessoas).

Rendimento Médio

O rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido
por mês, no país se encontra em R$2.652,00. O Rendimento médio no estado
equivale a R$ 2.891,00. O estado está na 7ª posição de maiores salários do
país, atrás de São Paulo (R$ 3.231,00), Rio de Janeiro (R$ 3.184,00), Santa
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Catarina (R$ 3.094,00), Rio Grande do Sul (R$ 3.015,00), Mato Grosso (R$
2.958,00) e Mato Grosso do Sul (R$ 2.930,00). 

Setores 

Em  destaques,  temos  o  subsetor  de  serviços  de  transporte,
armazenagem e correio, que teve uma variação positiva de 7,12% em relação
ao trimestre e o subsetor de alojamento e alimentação, que teve uma variação
positiva de 23,83% em relação ao mesmo trimestre de 2021. Os subsetores de
transporte,  armazenagem e  correio;  informação,  comunicação  e  atividades
financeiras,  imobiliárias,  profissionais  e  administrativas;  outros  serviços  e
serviços  domésticos  tiveram  aumento  de  pelo  menos  10% em relação  ao
mesmo trimestre de 2021. 

Considerações Finais

O Paraná possui, no 3º trimestre de 2022, uma força de trabalho de 6.260
milhões de pessoas, com 94,96% destas ocupadas na semana de referência,
acima do índice nacional de 91,29% da força de trabalho atualmente ocupada.
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