
INDÚSTRIA 

No âmbito da oferta, a produção industrial do Para-

ná diminuiu 1,5% no trimestre encerrado em novem-

bro, ante aumento de 2,2% no finalizado em agosto, 

segundo dados dessazonalizados da PIM-PF. Desta-

caram-se as retrações nos segmentos outros produ-

tos químicos (5,5%) e celulose (5,2%) e os aumentos nas indústrias de máquinas e equipa-

mentos (3,5%) e de alimentos (3,4%).  

O Índice de Confiança da Indústria de Transformação (ICIT-PR) e o Índice de Confiança do 

Empresário da Construção (ICEC-PR) registraram, na ordem, 47,9 pontos e 43,7 pontos em 

dezembro (54,4 pontos e 53,2 pontos, respectivamente, em setembro), retornando à área 

de pessimismo após quatro meses. As vendas de caminhões e ônibus no Paraná totalizaram 

1,4 mil unidades no trimestre encerrado em dezembro, retraindo 23,0% em relação a igual 

período de 2015, de acordo com a Fenabrave-PR e o Sincodiv-PR.  
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MERCADO DE TRABALHO 

A evolução da demanda reflete, parcialmente, a distensão 

do mercado de trabalho no estado. Nesse contexto, a taxa 

de desocupação atingiu 8,5% no terceiro trimestre do ano 

(6,1% no anterior), enquanto o rendimento médio habitual 

real e a massa salarial real recuaram 3,6% e 4,0%, respecti-

vamente, nesta mesma base de comparação, de acordo com 

a PNADC. 

Adicionalmente, a economia paranaense eliminou 7,4 mil 

postos de trabalho formais no trimestre encerrado em no-

vembro, ante 24,7 mil em igual período de 2015 (Caged/

MT). 

SETOR AGRÍCOLA 

A produção agrícola, vetor relevante na cadeia produtiva do Paraná, decresceu 6,6% em 

2016, de acordo com o LSPA. Repercutindo a estiagem observada no estado, houve declí-

nios na produção de todos os grãos, exceto trigo (1,6%). Projeções da Seab para as culturas 

de soja (11,0%), milho (32,0% na primeira safra e 32,0% na segunda) e feijão (18,0% na pri-

meira safra e 40,0% na segunda) sugerem recuperação do setor em 2017. O valor bruto da 

produção (VBP) deverá manter-se estável, em termos reais4, em 2016, conforme estimati-

va do Mapa.   

 

COMÉRCIO EXTERIOR 

O comércio exterior contribuiu para atenuar o arrefecimento econômico na 

região. A balança comercial do Paraná registrou superávit de US$4,08 bilhões 

em 2016 (US$2,5 bilhões em 2015), reflexo de variações de 1,8% nas expor-

tações (8,2% no quantum e  -5,9% nos preços) e de -10,9% nas importações (-

1,8% no quantum e -9,3% nos preços), com destaque para os aumentos nas 

vendas de manufaturados (veículos de carga e automóveis de passageiros) e 

de semimanufaturados (açúcar de cana em bruto e celulose). Houve diminui-

ção mais intensa nas compras de bens de consumo (18,6%) e de bens de capi-

tal (23,3%). China, Argentina e EUA mantêm-se como os principais parceiros 

comerciais do estado, ressaltando-se os crescimentos das exportações de 

automóveis para a Argentina (74,7%) e de pedaços e miudezas, comestíveis 

de galos/galinhas, congelados, para a China (52,1%).  

PANORAMA GERAL DA ECONOMIA 

O PIB estadual recuou 3,1% no terceiro trimestre e 3,0% nos três 

primeiros trimestres de 2016, em relação a iguais intervalos de 

2015, de acordo com o Ipardes, com destaque para as retrações na 

produção industrial, especialmente no setor automotivo, e na agro-

pecuária, afetada pela estiagem. Estatísticas mais recentes indicam 

declínio da atividade econômica na margem – o IBCR-PR recuou 

0,4% no trimestre encerrado em novembro, em relação ao finaliza-

do em agosto, quando decrescera 0,5%, nesse tipo de comparação, 

de acordo com dados dessazonalizados.  

Considerados períodos de doze meses, o indicador diminuiu 3,1% 

em novembro (-4,0% em agosto).  
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COMÉRICO 

No âmbito da demanda, as vendas do comércio ampliado re-

cuaram 2,0% no trimestre até novembro, comparativamente 

ao finalizado em agosto, quando haviam diminuído 1,1%, se-

gundo dados dessazonalizados da PMC. Excluídos os segmen-

tos veículos, motos, partes e peças, e material de construção, 

as vendas do comércio varejista decresceram, na ordem, 0,6% 

e 0,4% nos períodos mencionados.  
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SERVIÇOS 

O volume de serviços não financeiros manteve-se em retração no 

trimestre encerrado em novembro, quando recuou 2,8%, de acordo 

com dados dessazonalizados da PMS (serviços  de  informação, -5,5%; 

transporte, -3,3%). 
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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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