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MERCADO DE TRABALHO 

A economia da região eliminou, de acordo com o Caged/MTPS, 58,9 mil 

empregos formais no trimestre encerrado em novembro (criação de 

51,7 mil em igual período de 2014), com destaque para os cortes na 

indústria de transformação (45,7 mil postos, dos quais 11,3 mil na in-

dústria têxtil), na construção civil (14 mil) e no setor de serviços (11,6 

mil). Considerados dados dessazonalizados, o nível de emprego formal 

recuou 1,3% no trimestre encerrado em novembro, em relação ao fina-

lizado em agosto. 

SETOR AGRÍCOLA 

A safra de grãos do Sul totalizou 76 milhões de toneladas em 2015 (36,3% da produção 

nacional), de acordo com o LSPA de dezembro do IBGE. O aumento anual de 7,0% re-

percutiu elevações nas colheitas de soja (17,6%), arroz (4,6%) e milho (1,3%), e recuos 

nas de trigo (15,2%) e de feijão (9,9%). Considerando as demais culturas, destacaram-

se a redução de 7,8% na produção de maçã e o aumento de 6,8% na de uva. Segundo o 

prognóstico de dezembro, a safra de 2016 do Sul deverá manter-se no mesmo nível de 

2015, ressaltando-se as projeções de aumento de 26,5% para a produção de trigo e de 

recuos para as de milho (12,3%), arroz (2,8%) e soja (1,1%). 

As cotações médias de milho, soja, arroz, feijão e trigo variaram 7%, 5,6%, 2,6%, -3,7%, 

e -4,3%, respectivamente, em 2015, em relação ao ano anterior, de acordo com a Ema-

ter/RS, Cepa/SC e Seab/PR1.  

O Valor Bruto da Produção (VBP) real2 das lavouras deverá crescer 2,5% em 2015, de 

acordo com estimativa do Mapa realizada em novembro. Destaque para as projeções 

de aumento de 10,5% no VBP da soja e de reduções nos do trigo (8,7%), milho (7,6%), 

arroz (3,4%) e feijão (2,8%). 

Os abates de bovinos, aves e suínos, em estabelecimentos fiscalizados pelo SIF, varia-

ram -14,4%, -0,5% e 2,5%, respectivamente, nos onze primeiros meses de 2015, em 

relação a igual intervalo de 2014, conforme o Mapa. No mesmo período, as cotações 

médias desses produtos variaram, na ordem, 19,2%, 6,3% e -5,2%, de acordo com a 

Emater/RS, a Cepa/SC, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Uni-

versidade de São Paulo (Cepea/USP) e a Seab/PR, e as respectivas exportações oscila-

ram -12,9%, 6,8% e 14,7%, respectivamente, segundo o MDIC. 

O VBP real da pecuária deverá aumentar 1,0% em 2015, conforme estimativa do Mapa 

realizada em novembro, reflexo de variações nos relativos aos itens bovinos (7,4%), 

ovos (5,2%), frango (1,9%), suínos (1,7%) e leite (-7,7%). 

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), permanecendo 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-PR10 atingiu 40,2 pontos em junho, ante 34,7 pontos em março, evo-

lução 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 recu-

ou 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 dinamis-

mo no trimestre, ressaltemse as elevações nas indústrias de máquinas e equipamentos 

(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 de-

créscimos nos segmentos veículos automotores, 

reboques e carrocerias (31,3%), máquinas e equipa-

mentos (10,2%) e fabricação de produtos de mine-

rais não metálicos (9,3%). 

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, respec-

tivamente. 

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 par-

tes, exceto médico-cirúrgicos, -21,6%) e de 21,8% nas de matérias-primas (partes e 

peças para veículos, -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 duráveis, 10,8%. As importações provenientes da China, Argentina e 

EUA representaram, em conjunto, 37,3% das compras externas do estado no semes-

tre, destacando-se as reduções de 42,0% nas compras de veículos de carga da Argen-

tina e de 86,5% nas de automóveis de passageiros da Alemanha. 

PANORAMA GERAL DA ECONOMIA 

Os principais indicadores econômicos do Sul registram continuidade 

do processo de retração do nível de atividade, ressaltando-se os re-

sultados desfavoráveis, na margem, das vendas do comércio e da 

atividade industrial. Nesse cenário, em que a confiança dos agentes 

econômicos segue em patamar reduzido e a renda real decresce, o 

IBCR-S recuou 0,9% no trimestre finalizado em novembro, em rela-

ção ao terminado em agosto, quando decrescera 5,9%, nesse tipo de 

comparação, dados dessazonalizados. Considerados intervalos de 

doze meses, o indicador recuou 1,9% em novembro (elevações de 

0,2% em agosto e de 0,7% em novembro de 2014). 

Comércio recua 

4,6%  

COMÉRICO 

As vendas do comércio ampliado da região diminuíram 3,2% no 

trimestre finalizado em novembro, em relação ao terminado em 

agosto, quando recuaram 4,6%, no mesmo tipo de comparação, de 

acordo com dados dessazonalizados da PMC do IBGE. Houve re-

duções das vendas em oito das dez atividades incluídas na pesqui-

sa (veículos, -6,7%; equipamentos e materiais para escritório, in-

formática e comunicação, -6,5%). As vendas do comércio varejista, 

excluídas as variações nas de veículos e de material de construção, 

recuaram 2,1% no período (-2,8% no trimestre finalizado em agos-

to). 

Serviços recuam 3,7% 
em 12 meses 

SERVIÇOS 

O volume do setor de serviços recuou 5,5% no trimestre finalizado em novembro, 

em relação a igual período de 2014, segundo a PMS do IBGE (serviços profissionais e 

administrativos, -8,7%; outros serviços, -8,3%). Considerados intervalos de doze 

meses, o indicador decresceu 3,7% em novembro (transportes e correios, -7,9%; 

outros serviços, -6,3%). 

Eliminação de  

58,9 mil postos de tra-

balho  

Safra de grãos de 76 

mi de  

Recuo de 3,0% na 

produção industrial, 

com redução em 9 de 

13 atividades pesqui-

sadas  

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 comparação, 

segundo dados dessazonalizados da Federação das Indústrias 

do Estado do Paraná (Fiep). Dentre os segmentos com maior 

representatividade na composição do indicador, ressaltem-se 

as diminuições nas vendas de veículos automotores (13,6%), 

produtos químicos (10,5%), produtos de metal, exceto máqui-

nas e equipamentos (5,3%) e máquinas e equipamentos (2,6%). 

O número de horas trabalhadas e o de pessoas empregadas na 

indústria recuaram 2,3% e 3,0%, respecti-

vamente, no trimestre, e o Nuci atingiu 

média de 72,5% (73,2% no trimestre até 

fevereiro). 

Vendas reais caíram 

3,7% no trimestre 

encerrado em maio  

As vendas de caminhões e ônibus no Para-

ná diminuíram 1,3% no trimestre encerra-

do em junho, em relação ao finalizado em março, e 46,8% em relação a igual intervalo de 

2014, de acordo com a Fenabrave-PR e o Sincodiv PR.  

No âmbito da indústria dA 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 esto-

ques11 de insumos da indústria paranaense aumentou 3,2 p.p. em maio (0,3 p.p em feverei-

ro), na mesma base de comparação. 

a construção civil, a Prefeitura Municipal de Curitiba emitiu 13,1 mil certificados de con-

clusão de unidades imobiliárias, residenciais e não residenciais12 no segundo trimestre de 

2015 (variações respectivas de -1,3% e de 28,2% em relação ao trimestre anterior e a igual 

período de 2014); e concedeu 7,0 mil alvarás de construção imobiliária (variações respec-

tivas 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 de Preços de Imóveis 

Anunciados, refletindo o aumento da oferta de imóveis novos, a queda da renda disponível 

e a concessão de crédito  

Vendas reais caíram 

3,7% no trimestre 

encerrado em maio  
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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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