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Resumo: O presente trabalho é de suma importância, pois tem
como objetivo levantar um conjunto de dados econômicos do
emprego formal, inexistente até o momento para a região dos
Campos Gerais composta por 23 municípios. Para cumprir tal
objetivo, foram coletados dados, na esfera do emprego formal nos
setores da indústria, e serviços entre 2010 e 2015, utilizou-se como
base de dados secundários o Registro de Informações Sociais do
Ministério do Trabalho(RAIS). Verificou-se que, na região dos
Campos Gerais, houve evolução positiva no emprego formal .
Introdução: Segundo Fernandes e Cunha (2011) o mercado de
trabalho paranaense teve alterações significativas no período entre
1996 a 2006 essa modificações foram o aumento do mercado de
trabalho formal, com ênfase nos setores ligados ao comércio, e
também a indústria.
Diante do exposto o presente trabalho tem como objetivo elaborar
uma síntese das transformações do emprego formal por grande setor
nos Campos Gerais no período entre 2010 e 2015, e apresentar os
seus resultados mais relevantes para a comunidade.
Metodologia: Como o foco do trabalho é levantar um conjunto
de dados que retratam as transformações ocorridas, analisar-se-á os
dados relativos às dimensões do emprego formal na esfera da
indústria e serviços em dois períodos no tempo, tentando captar a
evolução das variáveis em cada uma destas dimensões.
No tocante ao tratamento dos dados nas dimensões especificadas,
primeiramente será feita a média dos indicadores das esferas do
emprego formal na indústria e serviços para os 23 municípios
comparando com a média estadual. A partir disso, será possível
elaborar uma série de indicadores reveladores da dinâmica dos 23
municípios.
Resultado e discussão: A tabela 1 apresenta o emprego formal
no setor de serviços no estado do Paraná e nos 23 municípios dos
Campos Gerais. Verifica-se que os 23 municípios tiveram um
aumento inferior ao conjunto do estado. Enquanto no estado do
Paraná o emprego formal no setor de serviços apresentou aumento
de 19,4% na média entre 2010 e 2015. Diante desses resultados, os
23 municípios, selecionados diminuíram sua participação no estado
em (5,2)%.
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A tabela 2 apresenta os resultados do emprego formal na indústria
no estado do Paraná e municípios dos Campos Gerais. Vale
destaque que este tipo de este tipo de ocupação foi superior nos 23
municípios dos campos gerais comparativamente ao desempenho do
conjunto do estado, ou seja, enquanto nos primeiros o total de
empregos foi de 47675, em 2010 e 53858 em 2015, no estado o
saldo em 2010 foi 643244 e em 2015 de 637305. Portanto a
variação nos 23 municípios foi de 13,0% enquanto que, no restante
do estado teve uma redução de (0,9 %).

Conclusão: Em relação à evolução dos dados apresentados
no emprego formal nos setores, e indústria, o presente resumo
apresentou evolução positiva em todos os dados apresentados no
período considerado. Em relação aos empregos gerados por grande
setor, o que gerou mais posto de trabalho nas 23 localidades dos
Campos Gerais foi o setor de serviços.
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