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MERCADO DE TRABALHO 

O menor dinamismo da economia do estado nos últimos trimes-

tres impactou os indicadores do mercado de trabalho. A taxa de 

desemprego, estimada pela PNAD Contínua, do IBGE, atingiu 8,1% 

no trimestre encerrado em março, ante 5,3% em igual período de 

2015, repercutindo variações de 3,4% na força de trabalho e de 

0,4% na população ocupada. O rendimento médio habitual real e a 

massa salarial real recuaram 7,9% e 6,8%, respectivamente, no 

período. 

O mercado de trabalho paranaense registrou, de acordo 

com o Caged/MTPS, redução de 8,4 mil postos de trabalho formais 

no trimestre encerrado em maio (6,8 mil em igual período de 

2015), dos quais 5,3 mil na indústria de transformação, 1,9 mil no 

comércio e 1,8 mil na construção civil. Na Região Metropolitana de 

Curitiba (RMC), foram eliminados 7,6 mil empregos formais no 

trimestre, dos quais 3,3 mil na indústria de transformação, 2,4 mil 

no setor de serviços e 1,0 mil no comércio. 

SETOR AGRÍCOLA 

Em relação à atividade agrícola, a safra de grãos do Paraná deverá recuar 3,4% em 2016, 

atingindo 36,3 milhões de toneladas (18,9% da produção do país), de acordo com o LSPA de 

junho do IBGE. Entre as principais culturas, estão projetadas retrações para as safras de 

soja (1,5%), com redução de 5,2% na produtividade; milho (6,1%), com redução de 22,7% na 

área cultivada na primeira safra e expansão de 15,9% na segunda; e feijão (20,4%), repercu-

tindo retrações de 12,9% na área cultivada na primeira safra e de 1,7% na da segunda. A 

colheita de trigo deverá aumentar 3,0% no ano. 

Considerando as demais culturas, estão projetados aumento de 0,8% para a produção de 

cana-de-açúcar e reduções para as de mandioca (14,0%), fumo (16,2%) e batata-inglesa 

(3,3%). 

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

Paraná (Deral), divulgada em junho, a produção da segunda safra de milho no estado deve-

rá recuar 1,0% e a de trigo, crescer 4,0%, no ano. 

O VBP real17 das lavouras, calculado em junho pelo Mapa, deverá recuar 1,2% em 2016, 

destacando-se as projeções de aumentos para os relativos a trigo (13,1%), milho (9,1%), 

cana-de-açúcar (2,2%) e batata-inglesa (19,6%); e de recuos para os relacionados a soja (-

2,6%), feijão (-11,2%), fumo (-22,8%) e mandioca (-26,0%). 

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

variaram 2,7%, 10,8% e -11,2%, respectivamente, nos cinco primeiros meses do ano, em 

relação a igual período de 2015, representando, na ordem, 31,9%, 22,0% e 3,2% dos abates 

realizados no país. Os preços médios recebidos pelos produtores variaram, de acordo com 

a Seab/Deral, 17,4%, -13,3% e 5,5%, respectivamente, na mesma base de comparação. 

O VBP real da pecuária deverá recuar 2,6% em 2016, segundo estimativa do Mapa 

realizada em junho. Estão projetados decréscimos para os VBP dos itens frango (2,3%), 

bovinos (1,3%), leite (0,4%), suínos (5,1%) e ovos 

(10,8%), citados em ordem decrescente de participa-

ção no VBP da pecuária. 

COMÉRCIO EXTERIOR 

As relações de comércio exterior têm contribuído para atenuar a redução do dina-

mismo econômico na região. A balança comercial do Paraná registrou superavit de 

US$2,8 bilhões no primeiro semestre de 2016, ante US$770 milhões em igual perí-

odo de 2015, reflexo de variações de 7,1% nas exportações e de -22,6% nas impor-

tações, que somaram US$7,9 bilhões e US$5,1 bilhões, respectivamente. 

O desempenho das exportações, repercutindo variações de 11,7% no quantum e 

de -7,1% nos preços, refletiu aumentos nas vendas de produtos básicos, 12,8% 

(soja mesmo triturada, 24,2%; milho em grãos, 64,5%) e nas de produtos manufatu-

rados, 1,6% (automóveis de passageiros, 46,9%, veículos de carga, 177,9%); e o 

recuo de 1,6% nas de semimanufaturados (açúcar de cana em bruto, -9,8%; óleo de 

soja em bruto, -7,7%). As exportações para a China, Argentina e EUA representa-

ram, em conjunto, 43,9% dos embarques do estado no semestre, destacando-se o 

aumento de 26,1% nas vendas de soja, mesmo triturada, para a China. 

A retração das importações, consistente com a perda de dinamismo da economia 

do estado, repercutiu reduções de 11,9% nos preços e de 10,3% no quantum. 

Ocorreram recuos nas aquisições em todas as categorias de uso, destacando-se as 

relacionadas a bens de consumo, 37,6% (móveis e suas partes, -17,5%) e a bens de 

capital, 25,8% (veículos de carga, -39,3%, bombas, compressores, ventiladores e 

suas partes, -27,2%). As importações provenientes da China, EUA e Argentina re-

presentaram, em conjunto, 37,1% das compras externas do estado no primeiro 

semestre de 2016, destacando-se as reduções nas aquisições de óleos brutos de 

petróleo originários da Nigéria (61,4%), e de outros veículos automóveis com mo-

tor diesel oriundos da Argentina (28,2%). 

PANORAMA GERAL DA ECONOMIA 

O PIB do Paraná diminuiu 2,4% no primeiro trimestre do ano, em relação a 

igual período de 2015, ante retração de 5,4% no indicador nacional, de acor-

do com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 

(Ipardes)15. A análise de dados mais recentes indica acomodação do processo 

de retração da economia do estado, estimulada pela recuperação, ainda que 

modesta, da confiança dos agentes econômicos. Nesse contexto, em que as 

vendas do comércio e a atividade industrial registraram resultados positivos 

no trimestre encerrado em maio, o IBCR-PR cresceu 0,7% em relação ao 

trimestre finalizado em fevereiro, quando decrescera 0,9%, nesse tipo de 

comparação. Considerados períodos de doze meses, o indicador recuou 3,7% 

em maio (-2,0% em fevereiro). 

Comércio recua 

5,2%  

COMÉRICO 

As vendas do comércio ampliado permaneceram estáveis no trimes-

tre finalizado em maio, em relação ao terminado em fevereiro, quan-

do diminuíram 0,3%, no mesmo tipo de comparação, de acordo com 

dados dessazonalizados da PMC, do IBGE. Houve aumentos nas ven-

das em quatro dos dez segmentos pesquisados (tecidos, vestuário e 

calçados, 2,8%; hipermercados e supermercados, 1,9%; artigos farma-

cêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, 1,8%). O 

comércio varejista, excluída a estabilidade nas vendas de veículos e o 

recuo de 0,7% nas de material de construção, aumentou 0,4% no perí-

odo (-2,8% no trimestre encerrado em fevereiro). 

Serviços recuam 

3,5%  

SERVIÇOS 

O volume do setor de serviços do Paraná diminuiu 3,5% no trimestre finalizado em 

maio, em relação ao encerrado em fevereiro, quando recuara 0,9%, no mesmo tipo 

de comparação, de acordo com dados dessazonalizados da PMS do IBGE. Considera-

dos períodos de doze meses, o indicador decresceu 3,5% em maio (-3,4% em feverei-

ro), com destaque para a retração de 7,0% no segmento serviços prestados às famí-

lias. 

Desemprego atinge 

8,1% no trimestre  

encerrado em maio 

Safra de grãos atinge 

18,9% da  

produção total do país  

INDÚSTRIA 

A produção da indústria paranaense aumentou 

0,4% no trimestre encerrado em maio, em relação 

ao terminado em fevereiro, quando havia decresci-

do 3,3%, no mesmo tipo de comparação, de acordo 

com dados dessazonalizados da PIM-PF Regional do IBGE. Houve acréscimos na produ-

ção em seis das treze atividades pesquisadas (máquinas e equipamentos, 35,0%; máqui-

nas, aparelhos e materiais elétricos, 13,4%; produtos alimentícios, 4,8%; coque, produtos 

derivados do petróleo e biocombustíveis, -9,7%; outros produtos químicos, -6,7%; celu-

lose, papel e produtos de papel, -2,9%; veículos automotores, -2,6%). 

Considerados intervalos de doze meses, a produção industrial do estado recuou 9,4% em 

maio (-8,7% em fevereiro), ressaltando-se os decréscimos nas atividades veículos auto-

motores, reboques e carrocerias (26,3%), móveis (22,8%), máquinas e equipamentos 

(22,7%) e máquinas, aparelhos e materiais elétricos(21,3%). 

As vendas reais da indústria paranaense recuaram 0,3% no trimestre encerrado em 

maio, em relação ao finalizado em fevereiro, quando aumentaram 0,1%, 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, destacaram-se as reduções nas vendas de produtos de metal, exceto máqui-

nas e equipamentos (8,9%), coque, refino de petróleo e produção de álcool (6,3%), produ-

tos químicos (5,5%), produtos de madeira (4,9%) 

e fabricação e montagem de veículos (4,6%). No 

mesmo período, o número de horas trabalhadas 

na indústria variou 10,7%, o pessoal empregado, -

1,1%, e o Nuci atingiu média de 70,2% (71,7% no 

trimestre finalizado em fevereiro).meses indica 

que as vendas reais recuaram 6,8% em maio, em 

relação a igual período de 2015 (-7,3% em fevereiro), desta-

cando-se as reduções nas relativas a máquinas e equipa-

mentos (23,2%), produtos químicos (22,2%) e veículos auto-

Aumento de 0,4% na 

produção industrial, 

com acréscimo em 6 

de 13 atividades pes-

quisadas  

Vendas reais caíram 

0,3% no trimestre 

encerrado em maio  

A análise em doze meses indica que as vendas reais recua-

ram 6,8% em maio, em relação a igual período de 2015 (-

7,3% em fevereiro), destacando-se as reduções nas relativas 

a máquinas e equipamentos (23,2%), produtos químicos 

(22,2%) e veículos automotores (17,8%). 

As vendas de caminhões e ônibus no 

Paraná totalizaram 1,46 mil unidades 

no trimestre encerrado em junho 

(reduções respectivas de 1,0% e 25,1% 

em relação ao trimestre finalizado em 

março de 2016 e a igual período de 

2015), de acordo com a Fenabrave-PR e 

Sincodiv-PR. 
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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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