
 

PIB DO PARANÁ - RESULTADOS DO 2⁰ TRIMESTRE DE 2018 

 

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

decresceu 0,6% em relação ao mesmo trimestre de 2017. 

 
PRODUTO INTERNO BRUTO - PARANÁ - 2⁰ TRIMESTRE DE 2018 

SETOR VARIAÇÃO
(1)

 (%) 
VALOR ADICIONADO

(2)
 

(R$ MILHÕES) 

Agropecuária -4,5 8.185 

Indústria 0,5 23.767 

Serviços -0,7 61.688 

Valor Adicionado -0,8 93.620 

Impostos 0,1 13.395 

PIB -0,6 107.015 

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 4,5% em relação a igual período do 

ano anterior. A Indústria apresentou expansão de 0,5%, enquanto o valor adicionado de 

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

A retração da Agropecuária foi causada por menores quantidades produzidas 

de soja, milho e feijão. O resultado da Indústria foi positivamente influenciado por 

elevações no refino de petróleo, na fabricação de material de transporte, de autopeças 

e de produtos químicos. A variação negativa do setor de Serviços redundou de quedas 

nos ramos de alojamento e alimentação e de informação e comunicação. 

O Produto Interno Bruto no segundo trimestre de 2018 superou R$ 107 

bilhões, sendo R$ 93,62 bilhões referentes ao valor adicionado a preços básicos e 

R$ 13,40 bilhões aos Impostos. 

 

 



 

 

Acumulado ao longo do ano 

O PIB paranaense decresceu 0,4% nos seis primeiros meses do ano, como 

consequência da redução do valor adicionado da Agropecuária (-4,3%) e da 

inalterabilidade da Indústria (0,0%). Houve crescimento, mínimo, verificado nos 

Serviços (0,1%). A arrecadação de impostos apresentou variação de 0,4%. 

 

PRODUTO INTERNO BRUTO - PARANÁ - ACUMULADO AO LONGO DO ANO 

SETOR VARIAÇÃO
(1)

 (%) 
VALOR ADICIONADO

(2)
 

(R$ MILHÕES) 

Agropecuária -4,3 25.309 

Indústria 0,0 47.298 

Serviços 0,1 122.238 

Valor Adicionado -0,6 194.844 

Impostos 0,4 27.163 

PIB -0,4 222.008 

FONTE: IPARDES 

(1) Variação em relação aos dois primeiros trimestres de 2017. 

(2) Valores correntes. 

 

Os principais vetores de retração na Agropecuária foram os cultivos de 

milho e feijão. As contribuições positivas ao valor adicionado da Indústria 

advieram da produção de material de transporte, autopeças e máquinas e 

aparelhos elétricos. A fabricação de produtos alimentícios e a distribuição de gás 

natural, declinantes, influenciaram negativamente o setor. A discreta elevação 

nos Serviços decorreu de expansões no comércio e em transportes e 

armazenamento, que compensaram variações negativas de serviços de 

informação e comunicação e de alojamento e alimentação. 

Acumulado em quatro trimestres 

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

como consequência das expansões do valor adicionado da Indústria (1,3%) e 

Serviços (1,6%), que compensaram a redução registrada na Agropecuária (-0,8%). A 

arrecadação de impostos apresentou variação de 1,9%. O PIB do Paraná, de R$ 

426,72 bilhões, equivaleu a 6,39% do PIB brasileiro. 



 

 

PRODUTO INTERNO BRUTO - PARANÁ - ACUMULADO EM QUATRO 

TRIMESTRES 

SETOR VARIAÇÃO
(1)

 (%) 
VALOR ADICIONADO

(2)
 

(R$ MILHÕES) 

Agropecuária -0,8 34.875 

Indústria 1,3 94.224 

Serviços 1,6 242.616 

Valor Adicionado 1,3 371.715 

Impostos 1,9 55.002 

PIB 1,5 426.717 

FONTE: IPARDES 

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

(2) Valores correntes. 

 

O declínio agropecuário (-0,8%) resultou de quedas no valor adicionado 

de trigo, arroz, feijão e soja. O incremento de 1,3% da Indústria amparou-se nos 

ramos de papel e celulose, material de transporte, autopeças, produtos de 

madeira e minerais não-metálicos. O setor de Serviços registrou elevação de 

1,6% no período, calcada em alojamento e alimentação, no comércio e em 

transportes. 


