
Nota à imprensa – 29/05/2020 

A partir de diversas estimativas realizadas no mês de Abril, uma rede de 

pesquisadores composta pelos Professores Umberto Antonio Sesso Filho da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL), Paulo Rogério Alves Brene da Universidade Estadual do 

Norte do Paraná (UENP), Ronaldo Rangel, da Fundação Getulio Vargas (FGV) e Luan 

Bernardelli, da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), apontaram uma redução 

de 60 mil empregos formais no Paraná, sendo 3 mil em Londrina para o período de 3 

semanas (abril), conforme amplamente divulgado na mídia (televisiva e digital). 

Isto posto, os dados divulgados em 27/05/2020 pelo Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (CAGED) mostram os impactos reais no setor formal 

causados pela paralisação dos setores. No Estado do Paraná, houve 47.081 admissões e 

102.089 desligamentos, gerando uma redução de 55.008 empregos formais no período 

analisado pelo grupo. Assim como mencionado inicialmente pelo relatório dos 

pesquisadores, o setor de comércio e de indústria automobilística foi o mais atingido, com 

uma redução de 14.387 empregos. Em Londrina, houve 2.290 admissões e 5.807 

desligamentos, gerando um saldo líquido de desligamentos de 3.517 empregos formais, 

o que representa 2,37% do número de vínculos formais do município. O setor mais 

impactado em Londrina foi o setor de Serviços, que foi responsável por uma redução de 

1.566 vínculos, seguido por Comércio -1.136 e Indústria -649.  

Os pesquisadores destacam que além das estimativas apresentadas foram 

realizadas novas simulações, presentes no estudo “Impactos econômicos de curto prazo 

do combate a Covid-19”, onde é ampliado o período de paralisação da economia (que 

poderia ser de forma contínua ou intermitente, assim como, com intensidades 

diferenciadas) tendo como possível resultado um desemprego de aproximadamente 128 

mil trabalhadores no Paraná, destes, 6 mil em Londrina/PR.    

Por fim, os autores reforçam que as estimativas realizadas e os dados constatados 

servem de suporte às autoridades para formulação de políticas públicas e ações privadas, 

que estrategicamente venham a atuar para mitigar esses resultados." 
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