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Desempenho do Comércio Exterior Paranaense – Setembro de 2016 

 

Em setembro as exportações paranaenses foram 7,2% menor em relação ao mês anterior e 3,4% 

menor em relação a setembro de 2015. Em valores, as vendas externas somaram US$ 1,250 bilhão. Os 

principais produtos exportados foram as mercadorias do complexo soja e carnes, material de transporte e 

açúcar. Por fator agregado prevaleceu na pauta de exportações do mês a venda de produtos básicos, US$ 

480,9 milhões, produtos manufaturados, US$ 525,1 milhões, e produtos semimanufaturados, US$ 237,0 

milhões. Na categoria contas nacionais, a economia paranaense exportou em bens de capital US$ 123,6 

milhões, bens de consumo US$ 368,8 milhões e bens intermediários US$ 749,5 milhões. Os principais destinos 

dos produtos paranaenses foram os mercados da China, da Argentina, dos EUA e da Holanda. No ano, as 

exportações acumuladas ultrapassaram o valor de US$ 11,846 bilhões. Este resultado é 2,2% superior ao valor 

acumulado no mesmo período do ano anterior. 

As importações de setembro somaram US$ 1,042 bilhão. Comparando este resultado com o mês 

anterior, as compras internacionais do Estado diminuíram 1,7%. Em relação ao mesmo mês de 2015 foi 

identificado uma queda de 4,4%. O destaque mensal foram as compras de produtos químicos, petróleo, 

material de transportes e mecânico. Nas importações por fator agregado prevaleceram as compras de 

mercadorias industrializadas, US$ 944,8 milhões, e mercadorias básicas, US$ 97,0 milhões. Na categoria contas 

nacionais, a economia paranaense importou em bens de capital US$ 167,9 milhões, bens de consumo US$ 

125,2 milhões e bens intermediários US$ 606,8 milhões. Os países que mais venderam produtos para o Estado 

do Paraná foram, respectivamente, a China, os Estados Unidos, a Argentina e a França. No ano as importações 

acumuladas – US$ 8,212 bilhões – foram 16,7% inferior ao mesmo período de 2015. 

O saldo da balança comercial no mês de setembro foi 27,8% menor em relação a agosto, registrando 

US$ 208,3 milhões. A principal contribuição para a geração deste saldo foram as vendas de produtos do 

agronegócio: complexo soja e carnes. Por fator agregado, o saldo líquido mensal em produtos básicos 

apresentou superávit de US$ 383,8 milhões e em produtos industrializados um déficit de US$ 182,6 milhões.  

Na categoria contas nacionais, o saldo líquido observado no mês foi um déficit de US$ 44,3 milhões em bens 

de capital, um superávit de US$ 243,6 milhões em bens de consumo e em bens intermediários um superávit de 

US$ 142,7 milhões. No ano o saldo líquido da balança comercial está acumulado em US$ 3,634 bilhões.  

A média da cotação cambial da moeda brasileira em relação à moeda norte-americana no mês de 

setembro foi de R$ 3,256. O fluxo de comércio mensal da economia paranaense, soma das vendas e compras 

no mercado externo, foi de US$ 2,292 bilhões ou 4,8% inferior em relação ao mês de agosto.  No ano, o fluxo 

de comércio total foi de US$ 20,059 bilhões. Comparando o resultado acumulado deste ano com o mesmo 

período do ano anterior há uma retração no total comercializado de 6,5%.   Os maiores parceiros comerciais 

paranaenses foram – respectivamente – as economias da China, da Argentina e dos Estados Unidos. Essas três 

economias representam 39,7% da corrente de comércio total do Estado. 
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EXPORTAÇÕES 

No mês de setembro, com queda de 7,3% em relação ao mês anterior, a venda de produtos 

paranaenses no mercado internacional foi de US$ 1,250 bilhão. No ano as exportações acumuladas somaram 

US$ 11,846 bilhões ou R$ 41,761 bilhões.  

Evolução das Exportações do Paraná 

 
                         Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

A taxa de câmbio da moeda brasileira explica o movimento das exportações ao longo do ano de 2016. 

Evolução da Taxa de Câmbio: Dólar e Euro 

 Fonte: Banco Central do Brasil 
 

Encerrando um ciclo de 7 meses seguidos 

de valorização da moeda brasileira, em setembro a 

cotação média da taxa de câmbio fechou o mês 

1,4% depreciada em relação à média da taxa de 

câmbio do mês anterior. Apesar disso, a taxa de 

câmbio do mês, R$ 3,256 por Dólar, em relação à 

média anual da taxa de câmbio, R$ 3,556 por 

Dólar, encerrou o último mês 8,4% apreciada em 

relação à média do ano.   

A apreciação frente às principais moedas 

internacionais tem reduzido mês a mês não só a 

competitividade dos produtos paranaenses como 

também gerado maiores dificuldades de 

penetração de mercadorias no mercado 

internacional. Por exemplo, em termos de vendas, 

comparando setembro com o mesmo mês de 2015 

as vendas em Dólar recuaram 3,4% e em Real 

diminuíram 19,5%.  

Os principais grupos de produtos que contribuíram nas exportações em setembro, respectivamente, 

foram os produtos de origem animal (carnes bovinas, suínas e aves), produtos do complexo soja, material de 

transporte, açúcares e produtos de confeitaria. No mês, a venda do principal grupo de produtos – carnes 

bovinas, suínas e aves – atingiu US$ 237,1 milhões (crescimento de 8,8% em relação a agosto de 2016). Ainda 
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em setembro as vendas de produtos do complexo soja atingiram US$ 233,9 milhões, queda de 15,6% em 

relação ao mês anterior.  

TABELA 01 – EXPORTAÇÕES DO PARANÁ POR GRUPO DE PRODUTOS EM DÓLARES (DADOS ACUMULADOS) 

Grupo de produtos 
Exportações 2015 Part. Exportações 2016 Part. 

Variação  
Jan a Set % Jan a Set % 

            
Material de Transportes 940.338.636 8,11% 1.214.059.777 10,25% 29,11% 
Mecânica 420.474.678 3,63% 490.926.097 4,14% 16,76% 
Açucares e produtos de confeitaria 630.935.122 5,44% 675.094.278 5,70% 7,00% 
Preparações alimentícias diversas 371.703.787 3,21% 384.168.307 3,24% 3,35% 
Papel e Celulose 418.906.925 3,61% 426.570.220 3,60% 1,83% 
Carnes (bovinas, aves e suínas) 1.918.470.204 16,55% 1.952.042.021 16,48% 1,75% 
Complexo Soja 4.092.614.520 35,31% 3.998.398.407 33,75% -2,30% 
Madeira 693.576.609 5,98% 672.094.872 5,67% -3,10% 
Móveis 61.581.943 0,53% 59.329.178 0,50% -3,66% 
Materiais Elétricos e Eletrônicos 126.070.744 1,09% 114.946.909 0,97% -8,82% 
Cereais 348.793.444 3,01% 304.458.715 2,57% -12,71% 
Têxtil e Vestuário 90.065.055 0,78% 73.466.882 0,62% -18,43% 
Produtos Químicos 472.468.175 4,08% 374.807.496 3,16% -20,67% 
Bebidas 116.272.111 1,00% 87.752.657 0,74% -24,53% 
Petróleo e derivados 45.799.967 0,40% 30.349.447 0,26% -33,73% 

            

Sub-total         10.748.071.920  92,73%         10.858.465.263  91,66% 1,03% 

Total         11.590.943.195  100,00%         11.846.516.153  100,00% 2,20% 

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Elaboração: FIEP – Departamento Econômico 

 

Com relação ao crescimento mensal da atividade exportadora do Estado podem ser identificados 

alguns destaques das vendas externas por grupo de produtos. 

a) Destaques positivos do mês 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exportação Brasil: US$ 519,5 milhões                           
(set16/ago16: 16,4%) 
(set16/set15: -15,2%)  

Exportação Paraná: US$ 36,6 milhões  
(set16/ago16: 59,9%) 
(set16/set15: -58,8%) 

Cereais 

Principal mercado do Paraná:  
Oriente Médio – US$ 14,0 milhões 

Exportação Brasil: US$ 249,1 milhões           
(set16/ago16: 46,6%) 
(set16/set15: -0,4%) 

Exportação Paraná: US$ 9,0 milhões  
(set16/ago16: 21,7%) 
(set16/set15: -11,5%) 

  

Produtos Têxteis 

Principal mercado do Paraná:  
Países em Desenvolvimento – US$ 7,1 milhões            
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b) Destaques negativos do mês  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Na categoria contas nacionais, a economia paranaense exportou em bens de capital US$ 123,6 milhões 

(US$ 56,1 milhões em bens de capital – exceto equipamento de transporte – e US$ 67,5 milhões em 

equipamento de transporte de uso industrial). Em bens de consumo foram exportados US$ 368,8 milhões. 

Nesta categoria os destaques foram as vendas de bens de consumo não duráveis, US$ 310,6 milhões, e 

exportações de bens de consumo duráveis, US$ 58,1 milhões. As vendas externas de bens intermediários, 

aqueles utilizados na produção de outros bens, foram de US$ 749,5 milhões. Nesta categoria, os destaques 

foram: US$ 294,3 milhões em vendas de alimentos e bebidas destinados à indústria; US$ 393,6 milhões em 

vendas de insumos industriais; e, US$ 61,6 milhões em vendas de peças e acessórios de equipamentos de 

transporte. 

Os principais países consumidores de produtos paranaenses foram as economias da China com 24,8%, 

da Argentina com 7,1% e dos Estados Unidos com 4,6%. 

TABELA 02 – EXPORTAÇÕES DO PARANÁ POR DESTINO 

ORDEM 
PRINCIPAIS PAÍSES 

JANEIRO A SETEMBRO 

2016 2015 Variação % 
(A/B) 2016 US$/F.O.B. (A) % s/Total US$/F.O.B. (B) % s/Total 

            
1 CHINA        3.160.073.928  26,68        2.869.906.248 24,76 10,11 
2 ARGENTINA 1.072.278.549 9,05            821.201.750  7,08 30,57 
3 ESTADOS UNIDOS 580.079.849 4,90            538.496.378  4,65 7,72 
4 HOLANDA 403.696.029 3,41            407.339.582  3,51 -0,89 
5 ARÁBIA SAUDITA 378.085.185 3,19            444.315.168  3,83 -14,91 
6 ALEMANHA 317.220.442 2,68            398.932.087  3,44 -20,48 
7 PARAGUAI 310.769.558 2,62            412.960.778  3,56 -24,75 
8 COREIA DO SUL 274.966.187 2,32            144.524.118  1,25 90,26 
9 JAPÃO 242.882.478 2,05            235.377.131  2,03 3,19 

10 ÍNDIA 239.597.195 2,02            341.152.372  2,94 -29,77 
            

Subtotal   6.979.649.400 58,92 6.614.205.612 64,23 5,52 

Total Paraná 11.846.516.153 100,00 11.590.943.195 100,0 2,20 

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Elaboração: FIEP – Departamento Econômico 

 

 

Exportação Brasil: US$ 809,2 milhões          
(set16/ago16: -12,7%) 
(set16/set15: 0,4%) 

Exportação Paraná: US$ 42,1 milhões  
(set16/ago16: -44,5%) 
(set16/set15: 21,2%)   

Mecânica 

Principal mercado do Paraná:  
América Latina – US$ 27,9 milhões 

Exportação Brasil: US$ 1,241 bilhão  
(set16/ago16: 8,3%) 
(set16/set15: 40,0%) 

Exportação Paraná: US$ 559,5 mil   
(set16/ago16: -93,1%) 
(set16/set15: 3,9%) 

  

Petróleo 

Principal mercado do Paraná: 
Mercosul – US$ 553,9 mil 
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Mesmo não possuindo o maior crescimento acumulado no ano, o mercado chinês ainda 

representa o maior mercado consumidor de produtos do Estado do Paraná. Para aquele 

país foram exportados mais de US$ 3,160 bilhões. Em setembro foram vendidos US$ 175,0 

milhões ou 5,9% a mais em relação ao mês de agosto. Por categoria de grupos, as principais 

mercadorias exportadas no mês foram: soja, mesmo triturada (US$ 74,9 milhões); pastas químicas de madeira, 

à soda ou sulfato, exceto pastas para dissolução (US$ 41,4 milhões); carnes e miudezas comestíveis (US$ 36,9 

milhões); papel e cartão revestidos de caulino ou de outras substâncias inorgânicas (US$ 10,3 milhões).  

Para o mercado argentino foram vendidos até setembro US$ 1,072 bilhão. No mês o Estado 

do Paraná exportou mais de US$ 148,0 milhões (queda de 4,6% em relação a agosto de 

2016) com destaque para os seguintes produtos: automóveis de passageiros e outros 

veículos de passageiros (US$ 47,0 milhões); veículos para transporte de mercadorias (US$ 

30,5 milhões); partes e acessórios dos veículos automóveis das posições NCM 8701 a 8705 (US$ 11,3 milhões); 

e, tratores, exceto os da posição NCM 8709 (US$ 9,6 milhões). 

 

Para a economia norte-americana foram exportados mais de US$ 580,1 milhões. No mês as 

vendas foram de US$ 68,3 milhões (queda de 0,4% em relação ao mês de agosto). As 

principais mercadorias vendidas em setembro foram: madeira (US$ 12,1 milhões); 

produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado (US$ 8,6 milhões); obras de carpintaria para construções 

(US$ 6,4 milhões); extratos, essências e concentrados de café, chá ou de mate (US$ 6,2 milhões).  

 

MAPA DO COMÉRCIO MUNDIAL PARANAENSE – EXPORTAÇÕES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além dos 10 países apresentados na TABELA 2, outros principais países compradores de mercadorias 

paranaenses no mês foram – respectivamente – México, Hong Kong, França, Tailândia e Colômbia. 
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Numa lista de 30 principais países consumidores de produtos do Paraná, divulgado pelo MDIC, foram 

identificados outros destaques nas exportações por destino (comparação acumulada até setembro de 2016 

em relação ao mesmo período de 2015): Canadá (98,2%) e Coréia do Sul (90,3%). 

    

                                                                                                

          Exportações: US$ 117,5 milhões                                                Exportações: US$ 275,0 milhões 

 

 

 

 

Analisando a evolução mensal das exportações por grau de elaboração, todos os grupos de produtos 

apresentaram variação negativa na geração de receitas cambiais. O destaque foi a forte queda nas 

exportações de produtos semimanufaturados de 14,9%.  

TABELA 03 – EXPORTAÇÕES DO PARANÁ POR GRAU DE ELABORAÇÃO 

Variação das Exportações 
por Grau de Elaboração 

No mês Acumulado no ano Acumulado em 12 meses   Partici- 
pação 

relativa 
2015 

set/16 jan/16 a set/16 out/15 a set/16   
ago/16 jan/15 a set/15 out/14 a set/15   

US$   R$ US$   R$ US$   R$   
                        

Básicos -5,75% � -4,40% -1,47% � 8,97% 1,23% � 18,12%   51,31% 

Semimanufaturados -14,86% � -13,64% 15,05% � 23,99% 4,49% � 23,33%   11,11% 

Manufaturados -5,58% � -4,22% 5,88% � 17,36% 0,90% � 21,08%   36,41% 

    
 

    
 

    
 

      

Total das Exportações -7,25% � -5,92% 2,20% � 12,78% 0,84% � 19,08% 
 

  

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Elaboração: FIEP – Departamento Econômico 
 

As exportações totais por grau de elaboração registrou os seguintes resultados: 

� Produtos Básicos: US$ 480,9 milhões; 

� Produtos Semimanufaturados: US$ 237,0 milhões; 

� Produtos Manufaturados: US$ 525,1 milhões.  

De acordo com a classificação do Ministério da Indústria e Comércio Exterior, apesar da queda nas 

exportações em relação ao mês de agosto, os produtos industrializados (soma de produtos 

semimanufaturados e manufaturados) exportados em setembro superaram as vendas de produtos básicos. 

Esta é a terceira vez no ano que as vendas de produtos industrializados superam as vendas de produtos 

básicos no mercado internacional. Em setembro as exportações de mercadorias industrializadas foram de US$ 

762,1 milhões ou 58,5% a mais que as vendas de mercadorias básicas.   

 

 

Canadá Coreia do Sul 

� Açúcares de cana e sacarose quimicamente pura: 
US$ 98,5 milhões; 

 

� Madeira: US$ 5,4 milhões 
 

� Obras de carpintaria para construções: US$ 4,6 
milhões; 

 

� Carnes e miudezas: US$ 4,0 milhões. 

� Tortas e outros resíduos sólidos da 
extração do óleo de soja: US$ 171,9 
milhões; 
 

� Carnes e miudezas: US$ 31,3 milhões; 
 

� Milho: US$ 25,4 milhões; 
 

� Soja, mesmo triturada: US$ 20,6 milhões. 
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IMPORTAÇÕES 

As importações em setembro somaram US$ 1,041 bilhão. Comparado com o mês anterior as compras 

de mercadorias do Estado diminuíram 1,7%. Em relação ao mesmo mês de 2015 o resultado aponta uma 

retração de 4,4% nas compras internacionais. No ano o montante das importações somaram US$ 8,212 bilhões 

ou R$ 28,927 bilhões.  

Evolução das Importações do Paraná 

 
                                         Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

Na análise mensal das importações por fator agregado foi observado a predominância das compras de 

mercadorias industrializadas (US$ 944,8 milhões sendo que 93,3% são produtos manufaturados e 6,7% 

mercadorias semimanufaturadas) e mercadorias básicas (US$ 97,0 milhões).   

TABELA 04 – IMPORTAÇÕES DO PARANÁ POR GRUPOS DE PRODUTOS EM US$ (DADOS ACUMULADOS) 

Grupo de produtos 
Importações 2015 Part. Importações 2016 Part. 

Variação 
Jan a Set % Jan a Set % 

            
Cereais             93.117.787  0,94%           236.767.856  2,88% 154,27% 
Complexo Soja             86.675.704  0,88%           107.930.942  1,31% 24,52% 
Bebidas              9.602.256  0,10%             10.794.069  0,13% 12,41% 
Petróleo e derivados           844.542.807  8,57%           807.446.270  9,83% -4,39% 
Papel e Celulose           104.598.959  1,06%             87.593.318  1,07% -16,26% 
Produtos Químicos        2.864.531.738  29,06%        2.373.101.367  28,90% -17,16% 
Móveis             59.799.596  0,61%             47.855.864  0,58% -19,97% 
Preparações alimentícias diversas             24.200.652  0,25%             19.021.324  0,23% -21,40% 
Materiais Elétricos e Eletrônicos           768.342.137  7,80%           597.707.608  7,28% -22,21% 
Mecânica        1.539.832.840  15,62%        1.173.274.838  14,29% -23,81% 
Têxtil e Vestuário           108.225.340  1,10%             75.279.885  0,92% -30,44% 
Madeira             15.163.459  0,15%             10.385.666  0,13% -31,51% 
Material de Transportes        1.637.805.685  16,62%        1.121.047.834  13,65% -31,55% 
Açucares e produtos de confeitaria              2.876.107  0,03%              1.149.160  0,01% -60,04% 
Carnes (bovinas, aves e suínas)             28.471.992  0,29%              4.450.977  0,05% -84,37% 
            

Sub-total        8.187.787.059  83,07%        6.673.806.978  81,27% -18,49% 

Total        9.856.323.646  100,00%        8.212.243.521  100,00% -16,68% 

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Elaboração: FIEP – Departamento Econômico 
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Os principais grupos de produtos que contribuíram nas importações em setembro, respectivamente, 

foram os produtos químicos, petróleo, material de transporte e mecânico. No mês, as compras de produtos 

químicos atingiram US$ 319,1 milhões (queda de 1,8% em relação a agosto de 2016) e no ano foram mais de 

US$ 2,373 bilhões (queda de 17,2% no acumulado até setembro deste ano em relação ao mesmo período do 

ano anterior). As compras estaduais de petróleo em setembro atingiram US$ 141,2 milhões (queda de 3,2% 

em relação a agosto de 2016). No ano o total das compras acumuladas de petróleo supera as cifras de US$ 

807,0 milhões (queda de 4,4% no acumulado até setembro deste ano em relação ao mesmo período do ano 

anterior).  

Na variação mensal das importações estaduais por grupo de produtos, foram identificados os 

seguintes destaques: produtos a base de carne e produtos de madeira (destaques positivos); e, produtos de 

material de transporte e de soja (destaques negativos).  

 

a) Destaques positivos do mês  

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Destaques negativos do mês  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Importação Brasil: US$ 24,5 milhões 
(set16/ago16: -7,4%) 
(set16/set15: 11,4 %) 
 

Importação Paraná: US$ 1,161 milhão 
(set16/ago16: 72,7 %) 
(set16/set15: 410,6 %) 

  

Carnes 

Principal mercado do Paraná: 
Mercosul – US$ 1,161                     

Importação Brasil: US$ 8,665 milhões                              
(set16/ago16: 0,7%) 
(set16/set15: -5,6%) 
 

Importação Paraná: US$ 1,193 milhão                                
(set16/ago16: 17,0%) 
(set16/set15: -7,5%) 

  

Madeira 

Principal mercado do Paraná:  
Países em Desenvolvimento – US$ 1,108 milhão                                               

Importação Brasil: US$ 1,277 bilhão 
(set16/ago16: -2,2%) 
(set16/set15: -24,4%) 
 

Importação Paraná: US$ 113,8 milhões 
(set16/ago16: -16,1%) 
(set16/set15: -31,2%) 

  

Material de Transporte 

Principal mercado do Paraná:  
OCDE – US$ 69,4 milhões 

Importação Brasil: US$ 3,183 milhões 
(set16/ago16: -80,3%) 
(set16/set15: -65,7%) 
 

Importação Paraná: US$ 978,1 mil                
(set16/ago16: -68,8%) 
(set16/set15: -88,1%) 

  

Soja 

Principal mercado do Paraná:  
Mercosul – US$ 809,8 mil                               
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Os três principais mercados fornecedores de produtos e serviços para a economia paranaense no 

acumulado do ano foram – respectivamente – as economias da China, dos Estados Unidos e da Argentina.  

TABELA 05 – IMPORTAÇÕES DO PARANÁ POR PAÍS DE ORIGEM (DADOS ACUMULADOS) 

ORDEM 
PRINCIPAIS PAÍSES 

JANEIRO A SETEMBRO 

2016 2015 Variação % 
(A/B) 2016 US$/F.O.B. (A) % s/Total US$/F.O.B. (B) % s/Total 

              
1 CHINA        1.354.993.191  16,50        1.808.523.115  18,35 -25,08 
2 ESTADOS UNIDOS            983.818.111  11,98            859.567.813  8,72 14,45 
3 ARGENTINA            814.654.685  9,92        1.002.312.065  10,17 -18,72 
4 FRANÇA            429.922.903  5,24            446.007.752  4,53 -3,61 
5 ALEMANHA            397.088.906  4,84            562.492.740  5,71 -29,41 
6 PARAGUAI            323.616.771  3,94            234.226.711  2,38 38,16 
7 ESPANHA            274.568.182  3,34            288.639.296  2,93 -4,87 
8 MÉXICO            242.986.842  2,96            458.032.715  4,65 -46,95 
9 FINLÂNDIA            201.555.318  2,45               76.381.874  0,77 163,88 

10 ITÁLIA            187.484.207  2,28            239.325.082  2,43 -21,66 
       

       Subtotal 5.210.689.116 63,45 5.975.509.163 60,63 -12,80 

Total Paraná        8.212.243.521 100,00        9.856.425.053 100,00 -16,68 

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Elaboração: FIEP – Departamento Econômico 

 

A economia chinesa é responsável por 16,5% no fornecimento total de mercadorias para o 

Estado do Paraná. Em setembro aquele país vendeu em bens e serviços US$ 182,7 milhões 

ou 13,1% a mais na comparação com o mês anterior.  Os principais produtos vendidos 

foram: i) adubos ou fertilizantes (US$ 15,5 milhões); ii) legumes de vagem, secos em grão (US$ 11,0 milhões); 

iii) compostos heterocíclicos, exclusivamente de hetero-átomo de azoto (nitrogênio) (US$ 7,6 milhões); iv) 

inseticidas, herbicidas, fungicidas (US$ 5,3 milhões). 

Os Estados Unidos foi o segundo país que mais vendeu mercadorias para o Estado do 

Paraná. Em termos acumulados, o valor total supera os US$ 983,8 milhões. No mês de 

setembro as importações paranaenses totalizaram mais de US$ 170,8 milhões (21,6% a mais 

em relação ao mês anterior) com destaque para os seguintes produtos: i) óleos de petróleo ou de minerais 

betuminoso (US$ 116,6 milhões); ii) adubos (fertilizantes) minerais ou químicos (US$ 8,7 milhões); iii) 

polímeros de etileno (US$ 4,7 milhões); iv) fosfinatos, fosfonatos e fosfatos (US$ 3,3 milhões). 

 
Terceiro maior mercado fornecedor de produtos para a economia paranaense, a Argentina 

exportou para o Paraná até setembro aproximadamente US$ 814,6 milhões. No mês foram 

importados mais de US$ 88,1 milhões (17,5% menos em relação ao mês anterior), com 

destaque para os seguintes produtos: i) legumes de vagem, secos, em grão (US$ 23,4 milhões); ii) malte, 

mesmo torrado (US$ 11,5 milhões); iii) veículos automóveis para transporte de mercadorias (US$ 9,5 milhões); 

iv) inseticidas, fungicidas e herbicidas (US$ 7,6 milhões). 

Mesmo possuindo a maior taxa de variação acumulada no ano (163,9%), a evolução das importações 

da Finlândia perdeu ritmo de crescimento no mês de setembro. Daquele país foram adquiridos em 

mercadorias US$ 2,7 milhões frente aos US$ 3,1 milhões em agosto. Em setembro as principais mercadorias 

adquiridas foram: i) papel e cartão revestido de caulino (US$ 941,5 mil); ii) pastas químicas de madeira (US$ 

767,4 mil); iii) correntes, cadeias, e suas partes de ferro fundido, ferro ou aço (US$ 108,1 mil).  
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MAPA DO COMÉRCIO MUNDIAL PARANAENSE – IMPORTAÇÕES 

 

 

Numa lista de 30 principais países, elaborada pelo MDIC, foram identificados outros destaques no 

aumento das importações (comparação acumulada até setembro de 2016 em relação ao mesmo período de 

2015): República de Belarus (44,6%) e Uruguai (38,4%). 

                                                                                                

                 Importações: US$ 74,5 milhões                                     Importações: US$ 81,2 milhões  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

República de Belarus 
 

Uruguai 

� Adubos (fertilizantes): US$ 74,4 milhões; 
 

� Máquinas e aparelhos para colheita 
agrícola: US$ 53,5 mil; 

 

� Máquinas e aparelhos para soldar 
elétricos: US$ 16,0 mil; 

 

� Fornos elétricos industriais ou de 
laboratórios: US$ 7,4 mil; 

 

� Instrumentos, aparelhos e máquinas de 
medida de controle: US$ 7,2 mil. 

� Malte: US$ 29,4 milhões; 
 

� Margarina; misturas ou preparações de 
gorduras ou de óleos animais e vegetais: 
US$ 13,2 milhões; 

 

� Assentos (exceto os da posição NCM 
9402): US$ 7,2 milhões; 

 

� Artigos de transporte ou embalagem de 
plástico: US$ 5,9 milhões; 
 

� Trigo e mistura de trigo com centeio: US$ 
5,4 milhões; 
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Na categoria contas nacionais, no mês de setembro a economia paranaense importou em bens de 

capital US$ 167,9 milhões, em bens de consumo US$ 125,2 milhões e em bens intermediários US$ 606,8 

milhões. 

TABELA 06 – IMPORTAÇÕES DO PARANÁ POR CATEGORIA DE USO 

Variação das Importações por 
Categoria de Uso 

No mês Acumulado no ano Acumulado em 12 meses   Partici- 
pação 

relativa 
2015 

set/16 jan/16 a set/16 out/15 a set/16   

ago/16 jan/15 a set/15 out/14 a set/15   

US$   R$  US$   R$ US$   R$   

                        
Bens de Capital -15,48% � -14,27% -25,38% � -15,42% -26,84% � -10,75%   25,18% 

Bens intermediários 2,77% � 4,24% -12,44% � -3,16% -18,58% � -2,50%   53,93% 

Bens de Consumo 0,86% � 2,31% -26,65% � -17,75% -29,43% � -14,35%   11,96% 

Combustíveis e Lubrificantes -3,22% � -1,83% -3,91% � 5,81% -21,57% � -4,74%   8,94% 
    

 
    

 
    

 
      

Total das importações -1,67% � -0,26% -16,68% � -7,21% -28,02% � -16,97%   100,00% 

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Elaboração: FIEP – Departamento Econômico 
 

Na variação mensal, bens de capital e combustíveis apresentaram retração nas importações enquanto 

que bens intermediários e de consumo se destacaram positivamente. As compras de bens intermediários no 

mês foram de US$ 606,8 milhões e de bens de consumo de US$ 125,2 milhões. Em bens de capital a queda 

mensal de 15,5% foi puxada pela queda nas compras de bens de capital (exceto equipamento de transporte de 

uso industrial) e equipamentos de transporte de uso industrial. 

Em termos acumulados no ano todas as categorias tem apresentado expressiva queda nas 

importações, em especial, as compras de bens de consumo (queda de 26,6%) e bens de capital (25,4%). Esses 

indicadores ainda refletem os baixos níveis de confiança do ambiente de negócio e de consumo de forma geral 

no Estado bem como ainda sinaliza o lentíssimo processo de recuperação da economia brasileira. 
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SALDO COMERCIAL E FLUXO DE COMÉRCIO  

Pelo quarto mês consecutivo o valor do saldo comercial estadual apresentou queda na geração líquida 

de receitas cambiais. Em setembro o saldo foi de US$ 208,3 milhões ou 27,8% menor em relação ao mês 

anterior. No ano, em termos acumulados, o saldo está positivo em US$ 3,634 bilhões.  

TABELA 07 – SALDO COMERCIAL POR PRODUTO DO PARANÁ EM US$ (DADOS ACUMULADOS) 

Grupo de produtos 
Exportações Part. Importações Part. Balança Comercial 

Jan - Set 

            
Complexo Soja           3.998.398.407  33,75%               107.930.942  1,31%             3.890.467.465  
Carnes (bovinas, aves e suínas)           1.952.042.021  16,48%                   4.450.977  0,05%             1.947.591.044  
Açucares e produtos de confeitaria              675.094.278  5,70%                   1.149.160  0,01%                673.945.118  
Madeira              672.094.872  5,67%                 10.385.666  0,13%                661.709.206  
Papel e Celulose              426.570.220  3,60%                 87.593.318  1,07%                338.976.902  
Material de Transportes           1.214.059.777  10,25%            1.121.047.834  13,65%                  93.011.943  
Bebidas                87.752.657  0,74%                 10.794.069  0,13%                  76.958.588  
Cereais              304.458.715  2,57%               236.767.856  2,88%                  67.690.859  
Preparações alimentícias diversas                31.645.064  0,27%                 19.021.324  0,23%                  12.623.740  
Móveis                59.329.178  0,50%                 47.855.864  0,58%                  11.473.314  
Têxtil e Vestuário                73.466.882  0,62%                 75.279.885  0,92%                  (1.813.003) 
Materiais Elétricos e Eletrônicos              114.946.909  0,97%               597.707.608  7,28%              (482.760.699) 
Mecânica              490.926.097  4,14%            1.173.274.838  14,29%              (682.348.741) 
Petróleo e derivados                30.349.447  0,26%               807.446.270  9,83%              (777.096.823) 
Produtos Químicos              374.807.496  3,16%            2.373.101.367  28,90%           (1.998.293.871) 
            

Sub-total         10.505.942.020  88,68%            6.673.806.978  81,27%             3.832.135.042  

Total         11.846.516.153  100,00%            8.212.243.521  100,00%             3.634.272.632  

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Elaboração: FIEP – Departamento Econômico 
 

Até setembro os principais grupos de produtos que contribuíram para a geração do saldo comercial do 

Estado do Paraná foram produtos do complexo soja, carnes, açúcares e produtos de confeitaria. Esses 

produtos geraram no ano em receitas cambiais mais de US$ 6,512 bilhões. Por outro lado, os maiores déficit 

da balança comercial paranaense ocorreram naqueles produtos mais elaborados como, por exemplo, produtos 

químicos, US$ 1,998 bilhão.  

Em termos de corrente de comércio, o fluxo mensal transacionado pela economia paranaense com o 

resto do mundo foi de US$ 2,292 bilhões ou 4,8% menor em relação ao mês de agosto. Esta queda é o reflexo 

da retração mensal das exportações e importações verificadas em setembro.  

TABELA 08 – FLUXO DE COMÉRCIO DA ECONOMIA PARANAENSE (DADOS ACUMULADOS) 

ANO 
JANEIRO A SETEMBRO 

PRINCIPAIS 
PAÍSES 

Exportações Importações Saldo Comercial Fluxo de Comércio % s/Total 
Fluxo de 

Comércio 
2016 US$ 

            
 

01º. China        3.160.073.928,00        1.354.993.191,00  1.805.080.737,00      4.515.067.119,00  22,51% 
02º. Argentina        1.072.278.549,00            814.654.685,00      257.623.864,00       1.886.933.234,00  9,41% 
03º. Estados Unidos           580.079.849,00            983.818.111,00  - 403.738.262,00       1.563.897.960,00  7,80% 
04º. Alemanha           317.220.442,00           397.088.906,00  - 79.868.464,00         714.309.348,00  3,56% 
       

       Subtotal 5.129.652.768,00 3.550.554.893,00 1.579.097.875,00 8.680.207.661,00 43,27% 

Total Paraná 11.846.516.153,00      8.212.243.521,00 3.634.272.632,00 20.058.759.674,00 100,00% 

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Elaboração: FIEP-Departamento Econômico 
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No ano, o fluxo de comércio total está acumulado em US$ 20,059 bilhões. Comparando este resultado 

com o mesmo período do ano anterior há uma retração no total comercializado de 6,5%.   Os maiores 

parceiros comerciais paranaenses foram – respectivamente – as economias da China, da Argentina, dos 

Estados Unidos e da Alemanha. Essas quatro economias representam 43,3% da corrente de comércio total do 

Estado. 

O destaque é a economia chinesa. Até setembro, esse país foi o principal parceiro comercial do Paraná 

com participação de 22,5% ou US$ 4,515 bilhões em fluxo de comércio. Deste valor, a composição é de US$ 

3,160 bilhões em exportações e US$ 1,355 bilhão em importações. A economia chinesa é responsável pela 

metade, 49,7%, do saldo comercial paranaense no acumulado do ano. Os déficits comerciais com as 

economias norte-americana e germânica representam 13,3% do saldo comercial da economia paranaense.  

 


