PIB DO PARANÁ - RESULTADOS DO 3⁰ TRIMESTRE DE 2019

Resultados do trimestre
O PIB paranaense apresentou aumento de 1,00% em relação ao mesmo
trimestre de 2018. Dentre as atividades que compõem o valor adicionado (que
corresponde ao PIB subtraído de impostos), a Agropecuária avançou 10,01% em
relação a igual período do ano anterior. A Indústria apresentou elevação de 1,89%,
enquanto o valor adicionado de Serviços caiu 0,47% na comparação com o terceiro
trimestre do ano passado (tabela 1).
O crescimento da Agropecuária resultou de aumento no volume produzido de
milho e de trigo. A expansão da Indústria foi setorialmente disseminada, com destaque
para o dinamismo na fabricação de caminhões, ônibus, carrocerias e reboques. A
retração do setor de Serviços resultou, principalmente, do declínio em atividades de
alojamento e alimentação.
No terceiro trimestre de 2019, o Produto Interno Bruto totalizou R$ 113,19
bilhões, sendo R$ 98,07 bilhões referentes ao valor adicionado a preços básicos e
R$ 15,12 bilhões aos Impostos.

TABELA 1 - PRODUTO INTERNO BRUTO - PARANÁ - 3⁰ TRIMESTRE DE 2019

SETOR

Agropecuária
Indústria
Serviços
Valor Adicionado
Impostos
PIB

VARIAÇÃO EM
RELAÇÃO AO
TRIMESTRE
IMEDIATAMENTE
ANTERIOR (%)

VARIAÇÃO EM
RELAÇÃO AO
MESMO TRIMESTRE
DE 2018 (%)

VALOR ADICIONADO(1)
(R$ MILHÕES)

0,43

10,01

6 265

- 0,39
- 0,17
0,06
- 0,36

1,89
- 0,47
0,81
2,28

27 925
63 880
98 070
15 115

0,10

1,00

113 185

FONTE: IPARDES
(1) Valores correntes.

O nível de atividade apresentou estabilidade em relação ao trimestre
imediatamente anterior, com variação de 0,10%. Essa discreta variação resultou da

contraposição entre o bom desempenho da Agropecuária e a piora nas condições da
Indústria e de Serviços, que apresentaram variações de -0,39% e -0,17%,
respectivamente. A contração da construção civil influenciou negativamente o
comportamento da Indústria na passagem do segundo para o terceiro trimestre.
Acumulado no ano
O PIB paranaense cresceu 0,13% nos três trimestres encerrados de 2019,
na comparação com o mesmo período do ano passado. Esse aumento foi
consequência de ampliação no valor adicionado da Indústria, de 2,30% (tabela 2). A
indústria de transformação foi a responsável pelo crescimento. Os demais setores
que formam a Indústria (serviços industriais de utilidade pública e construção civil)
contribuíram negativamente para a formação da taxa. A arrecadação de impostos
apresentou variação de 1,47%.

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

VARIAÇÃO ACUMULADA
NO ANO (%)

Agropecuária
Indústria
Serviços
Valor Adicionado
Impostos
PIB

VALOR ADICIONADO(1)
(R$ MILHÕES)

- 3,14

32 201

2,30
- 0,33
- 0,07
1,47

80 857
190 038
303 095
43 741

0,13

346 836

FONTE: IPARDES
(1) Valores correntes.

A variação negativa nos Serviços decorreu, principalmente, de contração
nas atividades de informação e comunicação, enquanto a quebra da safra de soja
foi o fator preponderante para a retração da Agropecuária.

Acumulado em quatro trimestres
Houve expansão de 0,08% no PIB dos quatro trimestres encerrados em
setembro, resultante do bom desempenho da Indústria, que registrou elevação de
1,40%. A fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários, assim como a de

caminhões, ônibus, carrocerias e reboques se destacaram no período e
impulsionaram segmentos correlatos (metalurgia, autopeças, materiais elétricos).
Na Agropecuária, a diminuição no volume de soja não foi compensada pelos
vetores de crescimento do setor (produção de milho, avicultura e bovinocultura).
Os Serviços registraram retração de -0,25%, provocada, principalmente, por
quedas nas atividades de alojamento e alimentação e de informação e
comunicação. A arrecadação de impostos apresentou variação de 1,00% (tabela
3). O PIB do Paraná, de R$ 452,75 bilhões, equivaleu a 6,33% do PIB brasileiro
no período.

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

SETOR

Agropecuária
Indústria
Serviços
Valor Adicionado
Impostos
PIB

VARIAÇÃO(1) (%)

VALOR ADICIONADO(2) (R$ MILHÕES)

- 2,46

36 560

1,40
- 0,25
0,03
1,00

105 907
251 752
394 219
58 527

0,08

452 745

FONTE: IPARDES
(1) Variação em relação aos quatro trimestres encerrados em setembro de 2018.
(2) Valores correntes.

