
 

PIB DO PARANÁ - RESULTADOS DO 1⁰ TRIMESTRE DE 2020 

 

No primeiro trimestre de 2020, o Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná 

cresceu 2,3% em relação ao mesmo trimestre de 2019. 

 

TABELA 1 - PRODUTO INTERNO BRUTO - PARANÁ - 1⁰ TRIMESTRE DE 2020 

SETOR 

VARIAÇÃO EM 

RELAÇÃO AO 

TRIMESTRE 

IMEDIATAMENTE 

ANTERIOR (%) 

VARIAÇÃO EM 

RELAÇÃO AO 

MESMO TRIMESTRE 

DE 2019 (%) 

VALOR ADICIONADO(1) 

(R$ MILHÕES) 

Agropecuária 6,28 14,96 23 186 

Indústria 2,70 -0,42 26 375 

Serviços -0,03 -0,09 64 143 

Valor Adicionado 1,31 2,56 113 704 

Impostos 0,24 0,61 15 219 

PIB 1,28 2,30 128 923 

FONTE: IPARDES  

(1) Valores correntes.  

 

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

subtraído de impostos), houve variação de 14,96% na Agropecuária em comparação 

com o primeiro trimestre do ano passado. A Indústria apresentou declínio de -0,42%, 

enquanto o valor adicionado de Serviços caiu -0,09%. 

A expansão da Agropecuária resultou, principalmente, de extraordinária safra 

de soja. Apesar de bom desempenho da indústria de transformação, o resultado geral 

do setor foi negativamente influenciado por declínio na geração de energia elétrica. 

Quedas no nível de atividade dos segmentos de alojamento e alimentação foram 

determinantes para a contração do setor de Serviços. O Produto Interno Bruto no 

primeiro trimestre de 2019 totalizou R$ 128,92 bilhões, sendo R$ 113,70 bilhões 

referentes ao valor adicionado a preços básicos e R$ 15,22 bilhões aos Impostos. 

Houve elevação no nível de atividade em relação ao trimestre imediatamente 

anterior, com variação de 1,28%, decorrente de crescimento da Agropecuária e da 

Indústria. Os Serviços apresentaram discreta retração entre o quarto trimestre de 

2019 e o primeiro de 2020. 



 

Acumulado em quatro trimestres 

O PIB paranaense avançou 0,64% nos quatro trimestres encerrados em 

março, como consequência da expansão de 8,67% no valor adicionado da 

Agropecuária. Indústria e Serviços apresentaram retrações de -0,61% e -0,20%, 

respectivamente. A arrecadação de impostos apresentou variação de 1,12%. O PIB 

do Paraná, de R$ 464,08 bilhões, equivaleu a 6,33% do PIB brasileiro. 

 

PRODUTO INTERNO BRUTO - PARANÁ - ACUMULADO EM QUATRO 

TRIMESTRES 

SETOR VARIAÇÃO(1) (%) 
VALOR ADICIONADO(2) 

(R$ MILHÕES) 

Agropecuária 8,67 42 244 

Indústria -0,61 105 858 

Serviços -0,20 255 393 

Valor Adicionado 0,59 403 496 

Impostos 1,12 60 587 

PIB 0,64 464 082 

FONTE: IPARDES 

(1) Variação em relação aos quatro trimestres encerrados em março de 2019. 

(2) Valores correntes. 

 

As mais relevantes contribuições para a expansão de 8,67% na 

Agropecuária foram dadas pelas culturas de soja, milho e trigo. O declínio de       

-0,61% da Indústria resultou de quedas na geração de energia elétrica e na 

construção civil. O setor de Serviços registrou contração de -0,20% no período, 

influenciado por recuos em atividades financeiras e nos segmentos alojamento e 

alimentação. Os serviços responderam por 63,30% do valor adicionado do Estado 

no período. 


