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2,5% 

0,7%     
 QUEDA NO COMÉRCIO 

5,7 MIL  
POSTOS DE TRABALHO A 

MENOS 

INDÚSTRIA RECUOU  

0,9% 

MERCADO DE TRABALHO 

O mercado de trabalho formal sinaliza estabilização na mar-

gem com redução das perdas de postos de trabalho. De fato, houve 

decréscimo de 5,7 mil vagas formais no trimestre encerrado em feve-

reiro, relativamente à redução de 15,5 mil ocorrida em igual período do 

ano anterior, conforme dados do Caged/MTb.  

Nesse cenário, a taxa de desocupação atingiu 8,3% no quarto 

trimestre de 2017 (8,1% em igual período do ano anterior). Mesmo com 

a ligeira alta do desemprego, houve crescimento do rendimento médio 

habitual real e da massa salarial, 0,3% e 0,8%, respectivamente, na mes-

ma base de comparação, de acordo com os dados da PNAD Contínua do 

IBGE. 

SETOR AGRÍCOLA 

Em termos dos componentes da oferta, o LSPA de março do IBGE estima 

recuo de 6,1% na produção paranaense de grãos em 2018, destacando-se as 

menores colheitas previstas de soja, milho e feijão. A situação dos estoques é 

favorável, não se registrando, até o momento, pressões significativas sobre 

os preços.  

INDÚSTRIA 

A atividade da indústria tem-se mostrado 

oscilante no estado. De acordo com os dados dessa-

zonalizados da PIM-PF Regional do IBGE, a produção industrial registrou retração de 0,9% 

no trimestre encerrado em fevereiro, ante a expansão de 0,1% no finalizado em novembro. 

Dados qualitativos, entretanto, assinalaram ambiente favorável para retomada gradual da 

atividade fabril. Nesse sentido, o Índice de Confiança da Indústria de Transformação (ICIT) e 

o Índice de Confiança da Indústria da Construção (ICIC), elaborados pela Federação das In-

dústrias do Estado do Paraná (Fiep), registraram, na ordem, 61,6 pontos e 59,7 pontos em 

março (60,4 pontos e 65,2 pontos em dezembro), acima do nível de indiferença de 50 pontos.  

COMÉRCIO EXTERIOR 

A balança comercial do Paraná registrou superávit de US$1,1 bilhão no primeiro trimes-

tre de 2018, ante superávit de US$1,2 bilhão no mesmo período de 2017. O resultado 

refletiu redução nas exportações, devido principalmente ao recuo no valor das vendas de 

soja para a China. As importações também apresentaram contração, com destaque para a 

variação negativa das compras dos Estados Unidos da América (EUA).  

PANORAMA GERAL DA ECONOMIA 

O PIB paranaense expandiu 2,5% em 2017 de acordo com o Instituto Para-

naense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), refletindo cres-

cimento no valor adicionado da agropecuária (11,5%), e a reversão nos 

desempenhos negativos da indústria (1,8% ante -2,8% em 2016) e de servi-

ços (1,5% ante -1,9% em 2016)11. O IBCR-PR avançou 0,4% no trimestre 

finalizado em fevereiro, em relação ao encerrado em novembro, quando 

crescera 0,1%, segundo dados dessazonalizados.  

Embora com oscilações e variações de intensidade na margem, estatísticas 

recentes continuam sinalizando trajetória de recuperação econômica.  

Comércio retraiu 

0,7% no trimestre  

COMÉRCIO 

O volume de vendas do comércio ampliado retraiu 0,7% no trimestre 

encerrado em fevereiro, após quatro trimestres de expansão, segundo 

dados dessazonalizados da PMC do IBGE. O resultado, na margem, 

repercutiu redução no volume comercializado nos segmentos de mate-

rial de construção e de hipermercados e supermercados, produtos 

alimentícios, bebidas e fumo. Ainda segundo a PMC, as vendas de veí-

culos mostraram avanço no período, resultado consistente com a ex-

pansão de 9,5% no licenciamento de automóveis e veículos comerciais 

leves segundo dados dessazonalizados da Fenabrave.  

SERVIÇOS 

O volume de serviços expandiu 1,3% no trimestre encerrado 

em fevereiro, após retração de 2,0% no trimestre anterior, 

com destaque para o segmento de outros serviços, conforme 

a série dessazonalizada da PMS do IBGE.  

Expansão no setor de Serviços de 

1,3%  

Redução de 5,7 mil pos-

tos de trabalho 

Estimativa de redu-

ção de 6,1% na safra 

de grãos  

Recuo de 0,9% na 

produção industrial. 

Entretanto, houve au-

mento nos índices de 

confiança da indústria  

BALANÇA COMERCIAL ESTÁVEL  
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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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