
 

PIB DO PARANÁ - RESULTADOS DO 1⁰ TRIMESTRE DE 2018 

 

No primeiro trimestre de 2018, o Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná 

decresceu 0,3% em relação ao mesmo trimestre de 2017. 

 
PRODUTO INTERNO BRUTO - PARANÁ - 1.⁰ TRIMESTRE DE 2018 

SETOR VARIAÇÃO
(1)

 (%) 
VALOR ADICIONADO

(2)
 

(R$ MILHÕES) 

Agropecuária - 1,1 17 154 

Indústria - 2,4 22 427 

Serviços 0,7 57 623 

Valor Adicionado - 0,4 97 204 

Impostos - 0,1 12 446 

PIB - 0,3 109 650 

FONTE: IPARDES 

(1) Variação em relação ao mesmo trimestre de 2017. 

(2) Valores correntes. 

 

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

subtraído de impostos), a Agropecuária retrocedeu 1,1% em relação a igual período do 

ano anterior. A Indústria apresentou queda de 2,4%, enquanto o valor adicionado de 

Serviços aumentou 0,7% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. 

A retração da Agropecuária foi influenciada por menores quantidades 

produzidas de soja, milho e feijão. O resultado da Indústria foi negativamente 

influenciado por declínios no refino de petróleo e na fabricação de máquinas e 

equipamentos.  Esse setor também se mostrou suscetível à contração no nível de 

atividade da construção civil. O crescimento de Serviços resultou da expansão do 

comércio, assim como do bom desempenho do segmento de transporte e 

armazenamento. 

O Produto Interno Bruto no primeiro trimestre de 2018 totalizou R$ 109,65 

bilhões, sendo R$ 97,20 bilhões referentes ao valor adicionado a preços básicos e 

R$ 12,45 bilhões aos Impostos. 

 



 

 

Acumulado em quatro trimestres 

O PIB paranaense cresceu 1,5% nos quatro trimestres encerrados em 

março, como consequência das expansões do valor adicionado da Agropecuária 

(3,7%), Indústria (0,5%) e Serviços (1,6%). A arrecadação de impostos apresentou 

variação de 1,4%. O PIB do Paraná, de R$ 417,28 bilhões, equivaleu a 6,31% do 

PIB brasileiro. 

 

PRODUTO INTERNO BRUTO - PARANÁ - ACUMULADO EM QUATRO 

TRIMESTRES 

SETOR VARIAÇÃO
(1)

 (%) 
VALOR ADICIONADO

(2)
 

(R$ MILHÕES) 

Agropecuária 3,7 35 809 

Indústria 0,5 92 785 

Serviços 1,6 238 913 

Valor Adicionado 1,6 367 507 

Impostos 1,4 49 769 

PIB 1,5 417 276 

FONTE: IPARDES 

(1) Variação em relação aos quatro trimestres encerrados em março de 2017. 

(2) Valores correntes. 

 

As mais relevantes contribuições para o crescimento de 3,7% da 

Agropecuária foram dadas pela produção de soja e pela pecuária bovina. O 

incremento de 0,5% da Indústria amparou-se no crescimento dos segmentos de 

veículos automotores e de máquinas e equipamentos. O setor de Serviços 

registrou elevação de 1,6% no período, impulsionado pelo comércio, e 

representou 65% do valor adicionado do Estado. 


