
 

PIB DO PARANÁ - RESULTADOS DO 4⁰ TRIMESTRE DE 2021 

 

Acumulado no ano 

O PIB paranaense cresceu 3,33% em 2021. Foram determinantes para 

tanto, a ampliação de 8,52% no valor adicionado da Indústria e de 2,28% no de 

Serviços (tabela 2). Para além de disseminada expansão entre os ramos de 

transformação, com destaque para a fabricação de material de transporte, contribuiu 

para o resultado do setor industrial o bom desempenho da construção civil.  

 

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

SETOR 
VARIAÇÃO ACUMULADA 

NO ANO (%) 

VALOR ADICIONADO
(1)

 

(R$ MILHÕES) 

Agropecuária - 9,53 72 027 

Indústria 8,52 142 509 

Serviços 2,28 286 057 

Valor Adicionado 2,56 500 592 

Impostos 8,16 78 708 

PIB 3,33 579 300 

FONTE: IPARDES 

(1) Valores correntes. 

 

O resultado positivo dos Serviços decorreu de abrangente recuperação 

das atividades de seus segmentos, em que se considere uma base de 

comparação muito deprimida. Quebras nas safras de soja, milho e cana-de-

açúcar, combinadas à diminuição no processamento de carne bovina  

provocaram retração de -9,53% na Agropecuária. A arrecadação de impostos 

apresentou variação de 8,16%. O PIB do Paraná, de R$ 579,30 bilhões, equivaleu 

a 6,67% do PIB brasileiro no período. 

 

Resultados do trimestre 

O PIB paranaense apresentou estabilidade em relação ao quarto trimestre 

de 2020, com variação de 0,01%. Dentre as atividades que compõem o valor 

adicionado (que corresponde ao PIB subtraído de impostos), houve expansão de 0,98% 



 

na Indústria e retrações de -8,05% na Agropecuária e de -0,57% no setor de Serviços 

(tabela 1). 

O declínio da Agropecuária resultou de reduções nos volumes produzidos de 

cana-de-açúcar e de carne bovina. O crescimento da Indústria dependeu da expansão 

da construção civil. Ela mais que compensou as variações negativas na indústria de 

transformação e nos serviços industriais de utilidade pública, como a geração de 

eletricidade. O Comércio compõe o setor de Serviços e foi a acentuada queda no varejo 

que provocou sua retração no quarto trimestre. 

O PIB registrou contração de -0,41% na comparação com o terceiro trimestre 

deste ano, influenciado por contrações de Serviços (-1,15%) e Indústria (-0,72%). 

No quarto trimestre de 2021, o Produto Interno Bruto totalizou R$ 132,84 

bilhões, sendo R$ 113,53 bilhões referentes ao valor adicionado a preços básicos e R$ 

19,30 bilhões aos Impostos. 

 
TABELA 1 - PRODUTO INTERNO BRUTO - PARANÁ - 4⁰ TRIMESTRE DE 2021 

SETOR 

VARIAÇÃO EM 

RELAÇÃO AO 

TRIMESTRE 

IMEDIATAMENTE 

ANTERIOR (%) 

VARIAÇÃO EM 

RELAÇÃO AO 

MESMO TRIMESTRE 

DE 2020 (%) 

VALOR ADICIONADO
(1)

 

(R$ MILHÕES) 

Agropecuária 1,55 - 8,05 6 944 

Indústria - 0,72 0,98 35 955 

Serviços -1,15 - 0,57 70 635 

Valor Adicionado - 0,47 - 0,54 113 534 

Impostos - 0,55 3,10 19 303 

PIB - 0,41 0,01 132 837 

FONTE: IPARDES  

(1) Valores correntes.  

 


