
 

PIB DO PARANÁ - RESULTADOS DO 3⁰ TRIMESTRE DE 2020 

 

Resultados do trimestre 

O PIB paranaense apresentou expansão de 5,58% em relação ao segundo 

trimestre de 2020. Houve no terceiro trimestre retomada, em diferentes graus, de 

atividades limitadas pelas medidas necessárias à contenção da pandemia. Entre os 

grandes setores, a Indústria registrou a mais acentuada reação frente ao segundo 

trimestre, de 10,94% (tabela 1).  

Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, o PIB do terceiro de 

2020 apresentou retração de -3,03%. Dentre as atividades que compõem o valor 

adicionado (que corresponde ao PIB subtraído de impostos), a Agropecuária avançou 

5,36%, a Indústria apresentou declínio de -3,37% e o setor de Serviços caiu -3,13%. 

O crescimento da Agropecuária resultou de aumento no volume produzido de 

trigo e de carnes, suína e de aves em particular. A retração da Indústria foi 

setorialmente disseminada, com acentuadas reduções na quantidade fabricada de 

veículos automotores e de máquinas e equipamentos. A contração do setor de Serviços 

resultou, principalmente, do declínio em atividades de alojamento e alimentação. 

No terceiro trimestre de 2020, o Produto Interno Bruto totalizou R$ 117,70 

bilhões, sendo R$ 101,54 bilhões referentes ao valor adicionado a preços básicos e 

R$ 16,16 bilhões aos Impostos. 

 
TABELA 1 - PRODUTO INTERNO BRUTO - PARANÁ - 3⁰ 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 -2,82 5,36 8 249 

Indústria 10,94 -3,37 27 399 

Serviços 4,79 -3,13 65 888 

Valor Adicionado 6,06 -2,61 101 535 

Impostos 1,62 -5,83 16 164 

PIB 5,58 -3,03 117 699 

FONTE: IPARDES  

(1) Valores correntes.  



 

Acumulado no ano 

O PIB paranaense decresceu -1,95% nos três primeiros trimestres de 2020, 

na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram determinantes para 

tanto, a redução de -5,87% no valor adicionado da Indústria e de -3,44% no de 

Serviços (tabela 2). Para além de alastrada retração entre os ramos de 

transformação, contribuiu para o resultado do setor industrial a queda na geração de 

energia elétrica, provocada por grave estiagem.  

 

TABELA 2 - PRODUTO INTERNO BRUTO - PARANÁ - ACUMULADO NO ANO 

SETOR 
VARIAÇÃO ACUMULADA 

NO ANO (%) 

VALOR ADICIONADO(1) 

(R$ MILHÕES) 

Agropecuária 15,66 42 376 

Indústria -5,87 76 338 

Serviços -3,44 194 750 

Valor Adicionado -1,84 313 464 

Impostos -2,71 42 924 

PIB -1,95 356 388 

FONTE: IPARDES 

(1) Valores correntes. 

 

A variação negativa nos Serviços decorreu, principalmente, de contração 

nas atividades de alojamento e alimentação. A maior safra de soja registrada no 

Paraná foi o fator preponderante para a expansão da Agropecuária. A 

arrecadação de impostos apresentou variação de -2,71%. 

 

 

Acumulado em quatro trimestres 

Houve redução de -1,57% no PIB dos quatro trimestres encerrados em 

setembro. O desempenho positivo da Agropecuária (11,42%), impulsionado pelos 

cultivos de soja e trigo, pela avicultura e pela suinocultura, não compensou as 

quedas na Indústria e em Serviços. Influiu sobremaneira para a contração da 

Indústria (-4,81%) a diminuição na quantidade de energia elétrica gerada no 

Estado. Os Serviços registraram retração de -2,57%, provocada, principalmente, 

por quedas nas atividades de alojamento e alimentação e de informação e 

comunicação. A arrecadação de impostos apresentou variação de -1,20% (tabela 



 

3). O PIB do Paraná, de R$ 466,34 bilhões, equivaleu a 6,33% do PIB brasileiro 

no período. 

 

TABELA 3 - PRODUTO INTERNO BRUTO - PARANÁ - ACUMULADO EM QUATRO TRIMESTRES 

SETOR VARIAÇÃO(1) (%) VALOR ADICIONADO(2) (R$ MILHÕES) 

Agropecuária 11,42 46 823 

Indústria -4,81 100 498 

Serviços -2,57 260 475 

Valor Adicionado -1,60 407 795 

Impostos -1,20 58 548 

PIB -1,57 466 343 

FONTE: IPARDES 

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

(2) Valores correntes. 

 


