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MAIS 

INDÚSTRIA CRESCEU 

3,2% 

MERCADO DE TRABALHO 

O mercado de trabalho paranaense criou 6,8 mil postos de trabalho 

formais no trimestre encerrado em maio (25,2 mil em igual período de 

2014), de acordo com o CAGED/MTE. Foram geradas 4,2 mil vagas no 

setor de serviços, 2,8 mil na agropecuária e 2,6 mil no comércio, e extin-

tas 2,4 mil na indústria de transformação. Houve eliminação de 4,0 mil 

postos de trabalho na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no tri-

mestre, dos quais 3,9 mil na indústria de transformação e 1,0 mil na 

construção civil. 

SETOR AGRÍCOLA 

A safra de grãos do Paraná deverá totalizar 37,8 milhões de toneladas em 2015 (18,4% da 

produção do país) de acordo com o LSPA de junho do IBGE. O aumento anual de 6,2% refle-

te estimativas de elevação de 15,8% para a safra de soja, impulsionada pelo aumento de 

11,8% projetado para a produtividade da cultura, e de recuos para as produções de milho 

(1,6%), refletindo redução de 18,8% na área cultivada na primeira safra, e de feijão (12,0%), 

em função de diminuições respectivas de 19,4% e 23,7% nas áreas cultivadas na primeira e 

na segunda safras. 

A safra de trigo no estado deverá crescer 3,0% em 2015, para 4,0 milhões de toneladas, de 

acordo com estimativa da Seab/PR e do Departamento de Economia Rural do Estado do 

Paraná (Deral), divulgada em junho. Estão projetados recuo de 5,0% para a área cultivada e 

expansão de 9,0% para a produtividade da cultura. Os abates de aves, suínos e bovinos, 

realizados em estabelecimentos fiscalizados pelo SIF, registraram variações respectivas de 

1,4%, 10,5% e -14,9% nos cinco primeiros meses do ano, em relação a igual período de 

2014, representando, na ordem, 31,8%, 21,6% e 3,5% dos abates realizados no país. Os 

preços médios recebidos pelos produtores no estado 

variaram -3,1%, 0,5% e 22,3%, respectivamente, no perí-

odo, de acordo com a Seab/Deral. 

INDÚSTRIA 

O Índice de Confiança do Empresário da Indústria 

de Transformação (Icet-PR) situou-se em 35,8 pon-

tos em junho (31,5 pontos em março), permane-

cendo na área de pessimismo pelo décimo oitavo mês consecutivo. Os componentes Índice 

de Condições Atuais (ICA) e Índice de Expectativas (IE) aumentaram 1,5 pontos e 5,5 pontos, 

respectivamente, para 28,1 pontos e 39,3 pontos. O Icec-PR
10 atingiu 40,2 pontos em junho, 

ante 34,7 pontos em março, evolução decorrente de aumentos respectivos de 1,6 pontos e 

7,6 pontos no ICA e no IE, que atingiram, na ordem, 33,9 pontos e 43,4 pontos. A produção da 

indústria paranaense recuou 1,9% no trimestre encerrado em maio, em relação ao terminado 

em fevereiro, quando diminuiu 3,0%, no mesmo tipo de comparação, de acordo com dados 

dessazonalizados PIMPF Regional do IBGE. Houve redução em nove das treze atividades 

pesquisadas (veículos automotores, reboques e carrocerias, -21,9%; máquinas, aparelhos e 

materiais elétricos, -9,4%; bebidas, -9,2%). Em relação às atividades que registraram maior 

dinamismo no trimestre, ressaltem-se as elevações nas indústrias de máquinas e equipamen-

tos (11,3%) e de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (5,3%). 

Considerados intervalos de doze meses, a produção industrial do estado recuou 7,9% 

em maio (8,2% em fevereiro), ressaltando-se os decrés-

cimos nos segmentos veículos automotores, reboques 

e carrocerias (31,3%), máquinas e equipamentos 

(10,2%) e fabricação de produtos de minerais não me-

tálicos (9,3%). 

de Preços de Imóveis Anunciados, refletindo o aumen-

to da oferta de imóveis novos, a queda da renda disponível e a concessão de crédito. 

COMÉRCIO EXTERIOR 

A balança comercial do Paraná registrou superávit de US$771 milhões no primeiro 

semestre de 2015 (US$75 milhões em igual período de 2014). As exportações recua-

ram 12,5% e as importações, 21,0%, totalizando US$7,3 bilhões e US$6,6 bilhões, 

respectivamente. 

O desempenho das exportações decorreu de variações de 2,0% no quantum e -14,2% 

nos preços. Ocorreram reduções de 18,4% nas vendas de produtos básicos (soja mes-

mo triturada, -29,6%); de 4,9% nas de manufaturados (automóveis de passageiros, -

11,2%); e de 5,5% nas de semimanufaturados (couros e peles, -34,4%). As exporta-

ções para a China, Argentina e EUA representaram, em conjunto, 37,1% dos embar-

ques do estado no semestre, destacando-se as reduções de 74,7% nas vendas de soja 

para a China e de 96,6% nas de automóveis para a Argentina. 

A trajetória das importações repercutiu reduções de 10,8% nos preços e de 11,5% no 

quantum. Ocorreram recuos nas aquisições em todas as categorias de uso, com destaque 

para os de 26,7% nas de bens de consumo duráveis (móveis e suas partes, exceto mé-

dico-cirúrgicos, -21,6%) e de 21,8% nas de matérias-primas (partes e peças para veí-

culos, -28,5%). As compras de bens de capital decresceram 19,7% (veículos de carga, -

42,2%); as de combustíveis e lubrificantes, 16,6%; e as de bens de consumo não durá-

veis, 10,8%. As importações provenientes da China, Argentina e EUA representaram, 

em conjunto, 37,3% das compras externas do estado no semestre, destacando-se as 

reduções de 42,0% nas compras de veículos de carga da Argentina e de 86,5% nas de 

automóveis de passageiros da Alemanha. 

PANORAMA GERAL DA ECONOMIA 

 

O PIB do Paraná decresceu 0,8% no primeiro trimestre do ano, em 

relação a igual período de 2014, de acordo com o Instituto Paranaen-

se de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES). Essa evolu-

ção mostrou-se consistente com o ambiente de recuos na produção 

de veículos e nas vendas do comércio. A análise na margem ratifica a 

perda de dinamismo da economia paranaense, expressa, por exem-

plo, na retração de 0,6% registrada pelo IBCR-PR no trimestre encer-

rado em maio, em relação ao finalizado em fevereiro, quando apre-

sentara decréscimo da mesma magnitude, nesse tipo de comparação. 

Comércio recua 

5,2%  

COMÉRICO 

As vendas do comércio ampliado recuaram 5,2% no trimestre finaliza-

do em maio, em relação ao terminado em fevereiro, quando diminuí-

ram 3,7%, no mesmo tipo de comparação, segundo dados dessazonali-

zados da PMC, do IBGE. Houve reduções nas vendas em nove das dez 

atividades pesquisadas (veículos e motos, partes e peças, -11,4%; mó-

veis e eletrodomésticos, -6,9%). O comércio varejista, excluídas as 

variações nas vendas de veículos e de material de construção (0,4%), 

recuou 2,5% no período, ante expansão de 0,2% no trimestre encerra-

do em fevereiro. 

Serviços avançam 

1,8%  

SERVIÇOS 

A receita nominal do setor de serviços do Paraná cresceu 1,8% no trimestre finalizado 

em maio de 2015, em relação a igual período de 2014 (serviços profissionais, administra-

tivos e complementares, 6,3%; serviços prestados às famílias, 5,4%), de acordo com a 

PMS, do IBGE. Considerados períodos de doze meses, as receitas do setor de serviços 

aumentaram 2,4% em maio de 2015, ante 3,8% em fevereiro (serviços profissionais, ad-

ministrativos e complementares, 10,2%; outros serviços 6,2%). 

Criação de 6,8 mil 
postos de trabalho  

Safra de grãos de 

37,8 mi     de 

toneladas  

Recuo de 1,9% na 

produção industrial, 

com redução em 9 de 

12 atividades pesqui-

sadas  

Produção industrial 

caiu 7,9% nos  

doze meses finaliza-

dos em maio  

As vendas reais da indústria paranaense recuaram 3,7% no 

trimestre encerrado em maio, em relação ao finalizado em 

fevereiro, quando diminuíram 3,9%, nesse tipo de compara-

ção, segundo dados dessazonalizados da Federação das In-

dústrias do Estado do Paraná (Fiep). Dentre os segmentos 

com maior representatividade na composição do indicador, 

ressaltem-se as diminuições nas vendas de veículos automo-

tores (13,6%), produtos químicos (10,5%), produtos de metal, 

exceto máquinas e equipamentos (5,3%) e máquinas e equi-

pamentos (2,6%). O número de horas 

trabalhadas e o de pessoas emprega-

das na indústria recuaram 2,3% e 3,0%, 

respectivamente, no trimestre, e o Nuci 

atingiu média de 72,5% (73,2% no tri-

mestre até fevereiro). 

Vendas de caminhões e ônibus 

46,8% menores no trimes-

tre de junho, em relação ao ano 

anterior 

A análise em doze meses indica que as vendas reais da indústria retraíram 7,6% em maio, em 

relação a igual período de 2014, ante 8,1% em fevereiro (fabricação e montagem de veículos 

automotores, -20,1%; artigos de borracha e plásticos, -13,0%; máquinas e equipamentos, -

9,7%; e produtos químicos, -6,3%. O nível de estoques
11 de insumos da indústria paranaense 

aumentou 3,2 p.p. em maio (0,3 p.p em fevereiro), na mesma base de comparação. 

As vendas de caminhões e ônibus no Paraná diminuíram 1,3% no trimestre encerrado em ju-

nho, em relação ao finalizado em março, e 46,8% em relação a igual intervalo de 2014, de acor-

do com a Fenabrave-PR e o Sincodiv PR.  

No âmbito da indústria da construção civil, a Prefeitura Municipal de Curitiba emitiu 13,1 mil 

certificados de conclusão de unidades imobiliárias, residenciais e não residenciais
12 no segun-

do trimestre de 2015 (variações respectivas de -1,3% e de 28,2% em relação ao trimestre an-

terior e a igual período de 2014); e concedeu 7,0 mil alvarás de construção imobiliária 

(variações respectivas de 336,6% e -19,6%, nas mesmas bases de comparação). Os preços dos 

imóveis em Curitiba recuaram 0,6% em 2015, de acordo com o Índice FipeZap  
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O conteúdo desta publicação é uma reprodução de partes selecionadas do texto dos boletins regionais 

produzidos pelo Banco Central do Brasil, disponíveis em <http://www.bcb.gov.br/?BOLREGIONAL>.  
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