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O PIB estadual recuou 1,2% no terceiro trimestre de 2018, 
em relação a igual período de 2017 (-0,4% no trimestre ante-
rior), segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento 
Econômico e Social (Ipardes), decorrente de retrações de 
11,1% na agropecuária e de 0,9% em serviços, e de cresci-
mento de 1,2% na indústria. O desempenho na margem, con-
tudo, indica acomodação da atividade, com diminuição de 
0,2% ante o trimestre imediatamente anterior (-0,4%), de 
acordo com dados dessazonalizados. Dados mais recentes 
evidenciam recuperação da economia – o IBCR-PR aumen-
tou 0,9% no trimestre encerrado em novembro, comparativa-
mente ao finalizado em agosto. Em doze meses até novem-
bro, o nível de atividade no estado avançou 1,5%.

PANORAMA GERAL DA ECONOMIA

No âmbito da demanda, o crescimento das vendas do comér-
cio ampliado acelerou de 0,8% no trimestre até agosto para 
2,4% até novembro. Entre as atividades, destacaram-se as 
elevações nas vendas de combustíveis e lubrificantes e de 
automóveis e motocicletas. O volume comercializado em 
doze meses até novembro expandiu 3,7%, com forte aumen-
to nas vendas de material de construção, de automóveis e 
motocicletas e de móveis e eletrodomésticos. Dados dessa-
zonalizados da Fenabrave indicam aquecimento nas vendas 
de automóveis e veículos comerciais leves ao final do ano. O 
número de licenciamentos cresceu 1,8% no quarto trimestre, 
em relação ao anterior, e 15,1% no ano, comparativamente a 
2017, confirmando a recuperação desse segmento.

COMÉRCIO

COMÉRCIO EXPANDIU 2,4% NO TRIMESTRE

O volume de serviços ficou estável no trimestre encerrado 
em novembro, após crescimento de 2,9% no período ante-
rior, conforme dados dessazonalizados da PMS do IBGE. A 
queda no volume de serviços profissionais foi compensada 
por elevações nos demais segmentos, especialmente em 
outros serviços. Em doze meses até novembro, o volume de 
serviços prestados recuou 1,1%, relativamente a igual perío-
do anterior.

SERVIÇOS

RECUO NO SETOR DE SERVIÇOS DE 1,1%

No âmbito da oferta, a safra paranaense de grãos decresceu 
15,6% em 2018, totalizando 35,1 milhões de toneladas 
(15,5% da produção nacional). Repercutindo clima desfavorá-
vel, houve declínios na produção de todos os grãos, exceto 
trigo, aveia e cevada. Dentre as demais lavouras, sobressaí-
ram o crescimento na produção de mandioca e a queda na de 
cana-de-açúcar. De acordo com o Mapa, dados corrigidos 
pelo IGP-DI apontam redução real de 1,6% no valor bruto da 
produção (VBP) das lavouras. O Terceiro Prognóstico do 
IBGE para a safra 2018/2019 estima expansão na produção 
estadual de soja e de milho 1ª safra, 0,3% e 11,0%, respecti-
vamente, a partir de variações de 0,3% e 6,6% na área planta-
da. Contudo, para o feijão 1ª safra, espera-se queda de 6,3% 
na produção e de 6,7% na área cultivada. A lavoura de fumo 
deverá registrar aumento de 1,5% na produção e 0,2% na 
área. No mesmo sentido, o Departamento de Economia Rural 
da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado do 
Paraná (Seab/Deral) estima expansão de 1% na produção de 
grãos de verão, especialmente milho, 32% (11% na primeira 
safra e 38% na segunda, com aumentos respectivos de 6% e 
4% na área), e feijão, 5% (variações de -10% e 22% na primei-
ra e segunda safras) e estabilidade tanto na produção quanto 
na área plantada de soja. Dentre as demais culturas, desta-
que-se as maiores produções de mandioca e de cana-de-açú-
car, e menores de batata-inglesa e cebola. 

SETOR AGRÍCOLA

RECUO NO SETOR AGRÍCOLA DE 15,6%

No mercado de trabalho, observou-se criação de 21,8 mil 
postos formais no trimestre finalizado em novembro, ante 8,9 
mil gerados no mesmo período em 2017, conforme dados do 
Caged. Destacou-se no período o setor de comércio, respon-
sável por, aproximadamente, metade das novas vagas.

A taxa de desocupação no terceiro trimestre apresentou au-
mento de 0,1 p.p. em relação ao mesmo período do ano an-
terior, alcançando 8,6% de acordo com a PNAD Contínua do 
IBGE. Em contraposição, a comparação interanual também 
revela o crescimento de 2,7% da massa salarial e de 1,9% do 
rendimento médio habitual real no terceiro trimestre. Na 
série com ajuste sazonal, confirma-se o leve aumento na de-
socupação, que atingiu 8,9% no terceiro trimestre, ante 8,8% 
no segundo trimestre de 2018.

MERCADO DE TRABALHO

AUMENTO DE 21,8 MIL POSTOS DE TRABALHO

INDÚSTRIA

A produção industrial decresceu 4,6% no trimestre encerrado 
em novembro, ante expansão de 11,0% no finalizado em 
agosto, de acordo com os dados dessazonalizados da PIM-PF 
Regional do IBGE. Houve redução na produção em dez dos 
treze segmentos pesquisados, destacando-se fabricação de 
produtos alimentícios (-8,4%) e derivados de petróleo 
(-6,0%). Em horizonte mais longo, observa-se recuperação de 
1,9% na produção fabril paranaense, ancorada no desempe-
nho positivo dos segmentos veículos, derivados de petróleo, 
outros produtos químicos e celulose e produtos de papel, e 
negativo de fabricação de produtos alimentícios, de maior 
peso na indústria estadual, pelas menores produções de 
carnes de aves, rações para animais e açúcar. O Índice de 
Confiança da Indústria de Transformação (ICIT) e o Índice de 
Confiança da Indústria da Construção (ICIC), elaborados pela 
Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), situa-
ram-se em área de otimismo, ao atingir, na ordem, 61,9 
pontos e 62,8 pontos no quarto trimestre (50,5 pontos e 
49,9 pontos, respectivamente, no terceiro), impulsionados 
pelo aumento no componente de expectativas.

RECUO DE 1,9% NA PRODUÇÃO INDUSTRIAL

A balança comercial do Paraná registrou superavit de US$7,7 
bilhões em 2018, 16,9% superior ao de 2017, que atingira 
US$6,6 bilhões. As exportações paranaenses cresceram 
10,9%, totalizando US$20,0 bilhões. Esse aumento decorreu, 
em grande parte, da exportação ficta de uma plataforma de 
petróleo em novembro, no valor de US$1,6 bilhão. Além 
dessa operação, cabe destacar as vendas de soja, que au-
mentaram 25,9% em relação a 2017, somando US$5,2 bi-
lhões, com 94,5% dos embarques destinados à China. Por 
outro lado, as importações totalizaram US$12,4 bilhões em 
2018, 7,4% acima das de 2017.

BALANÇA COMERCIAL

AUMENTO DE 16,9% NA BALANÇA COMERCIAL


