
 

PIB DO PARANÁ - RESULTADOS DO 1⁰ TRIMESTRE DE 2019 

 

No primeiro trimestre de 2019, o Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná 

decresceu 1,61% em relação ao mesmo trimestre de 2018. 

 

 
PRODUTO INTERNO BRUTO - PARANÁ - 1⁰ TRIMESTRE DE 2019 

SETOR 

VARIAÇÃO EM 

RELAÇÃO AO 

MESMO 

TRIMESTRE DE 

2018 (%) 

VALOR ADICIONADO
(1)

 

(R$ MILHÕES) 

Agropecuária - 7,26 17 834 

Indústria - 0,26 25 263 

Serviços - 0,56 61 434 

Valor Adicionado - 1,80 104 531 

Impostos - 0,17 14 345 

PIB - 1,61 118 876 

FONTE: IPARDES 

(1) Valores correntes. 

 

 

Entre as atividades que formam o valor adicionado (que corresponde ao PIB 

subtraído de impostos), a Agropecuária retrocedeu 7,26% em relação a igual período do 

ano anterior. A Indústria apresentou declínio de 0,26%, enquanto o valor adicionado de 

Serviços caiu 0,56% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. 

A retração da Agropecuária foi provocada por quebra na safra de soja, 

provocada por problemas climáticos. O resultado da Indústria foi negativamente 

influenciado por diminuição de quantidades fabricadas de bebidas e de produtos de 

madeira. O setor se mostrou particularmente suscetível à contração na geração de 

energia elétrica. A variação negativa do setor de Serviços resultou da redução em 

atividades de informação e comunicação, assim como de atividades financeiras. 

O Produto Interno Bruto no primeiro trimestre de 2019 totalizou R$ 118,88 

bilhões, sendo R$ 104,53 bilhões referentes ao valor adicionado a preços básicos e 

R$ 14,35 bilhões aos Impostos. 



 

 

Acumulado em quatro trimestres 

O PIB paranaense decresceu 0,76% nos quatro trimestres encerrados em 

março, como consequência das diminuições do valor adicionado da Agropecuária    

(-4,79%) e de Serviços (-0,59%). O setor industrial apresentou crescimento de 

0,35%. A arrecadação de impostos apresentou variação de 0,06%. O PIB do 

Paraná, de R$ 443,07 bilhões, equivaleu a 6,43% do PIB brasileiro. 

 

PRODUTO INTERNO BRUTO - PARANÁ - ACUMULADO EM QUATRO 

TRIMESTRES 

SETOR VARIAÇÃO
(1)

 (%) 
VALOR ADICIONADO

(2)
 

(R$ MILHÕES) 

Agropecuária - 4,79 38 914 

Indústria 0,35 101 068 

Serviços - 0,59 245 579 

Valor Adicionado - 0,87 385 560 

Impostos 0,06 58 047 

PIB - 0,76 443 068 

FONTE: IPARDES 

(1) Variação em relação aos quatro trimestres encerrados em março de 2018. 

(2) Valores correntes. 

 

As mais relevantes contribuições para o declínio de 4,79% da 

Agropecuária foram dadas pelas culturas de milho, feijão e soja. O incremento de 

0,35% da Indústria amparou-se no crescimento dos segmentos de celulose, papel 

e produtos de papel e de máquinas, aparelhos e materiais elétricos. O setor de 

Serviços registrou queda de 0,59% no período, influenciado por atividades de 

informação e comunicação. Os serviços responderam por 63,69% do valor 

adicionado do Estado no período. 


