
 
 

Desempenho do Comércio Exterior Paranaense – Junho 2011 
 
As exportações em junho apresentaram aumento de 2,35% em relação a maio atingindo o 
valor de US$ 1,741 bilhão , situando-se 39,69% acima das de junho de 2010. 
 
De outro lado, as importações somaram US$ 1,653 bilhão , 1,51% abaixo das de maio e 
45,18% superiores às de junho de 2010. 
 
Com estes resultados as exportações acumuladas em 2011 (janeiro e junho) atingiram a 
US$ 8,228 bilhões  e foram 27,10% superiores às do mesmo período de 2010. 
 
De sua vez, as importações acumuladas somaram US$ 8,594 bilhões , 47,37% superiores 
às de 2010.  
 
Vê-se, portanto, que o ritmo de evolução das exportações é bem menor que o das 
importações, sinalizando alguma restrição à sustentação da atividade econômica interna 
em futuro não muito distante. Deve-se, também, incluir neste cenário a possível 
deterioração no fluxo de comércio internacional (Paraná e Brasil) que advenha dos 
repiques de crise de alguns países da zona do Euro, a ele se adicionando agora sinais de 
inquietação quanto a políticas que venham a ser acionadas pela China para controle da 
inflação. 
 
O saldo líquido (exportações menos importações) foi positivo pela terceira vez após sete 
meses consecutivos de valores negativos (set-2010 a mar-2011). Desta forma, acumulou 
no período um saldo negativo no ano de US$ 366 milhões  em 2011. Em junho, o 
superávit atingiu a US$ 87 milhões .  
 
Exportações 
 

 
 
As exportações atingiram nos primeiros seis meses de 2011 US$ 8,228 bilhões , 
equivalentes a R$ 13,356 bilhões  considerando o câmbio mensal médio divulgado pelo 



 
 

Bacen; desta forma, o aumento  de 27,10% em Dólar se reproduziu em aumento de 
apenas  14,93% em Reais, na comparação com igual período de 2010. Persiste, portanto, 
a progressiva diminuição de rentabilidade das empresas produtoras-exportadoras. 
Quando feita a conversão das exportações na proporção que é destinada para a 
Comunidade Européia (1/3 do valor total exportado) - neste caso utilizando-se o Euro e 
nos demais o Dólar - a receita em Reais aumentou apenas  18,02%. Esta diferença se 
deve à apreciação do Real frente às moedas de circulação internacional, que vem 
comprimindo sistematicamente as receitas em moeda corrente doméstica dos 
exportadores e prejudicando sensivelmente a competitividade dos produtos paranaenses 
e brasileiros no exterior. 
 
Em termos de média dos últimos doze meses, junho apresenta aumento em relação a 
maio, atingindo a US$ 1,327 bilhão  (média de julho de 2010 a junho de 2011).  

 
O gráfico abaixo mostra a evolução e a posição das cotações médias do Dólar (R$ 1,587) 
e do Euro (R$ 2,286), referência junho-2011.  

 



 
 

Em termos de grupo de produtos, o ‘Complexo soja ’ continua a ocupar a primeira 
posição no valor exportado em 2011 (janeiro a junho), com uma participação de 34,54% 
(aumento de 47,09% em relação ao mesmo período de 2010), ‘Carnes ’ ocupa a segunda 
colocação com participação de 13,11% e aumento de 20,17%. Em terceiro lugar vem 
‘Material de Transportes’ , com uma participação de 11,13% (queda de 3,44%). Dentre 
os quinze principais grupos de produtos, quatro apresentaram redução em relação a 
2010: ‘Material de Transportes’ (-3,44%), ‘Mecânica’ (-4,63%), ‘Preparações alimentícias 
diversas’ (-6,02%) e ‘Materiais Elétricos e Eletrônicos’ (-8,08%). 
 

 
 

 Considerando os quatro principais e tradicionais grupos de produtos exportados 
pelo Paraná (Soja, Material de Transportes, Carnes e Madeira), que somam uma 
participação de mais de 63% das exportações totais, verifica-se que todos demonstram 
continuar se recuperando. Dois novos grupos de produtos vêm ganhando espaço: 
Açúcares e Preparações Alimentícias Diversas, que juntos representam atualmente mais 
de 10% das exportações. O grupo Cereais recuperou espaço nos últimos seis meses e 
tem participação de 4% nos primeiros seis meses de 2011. 

 

Grupo de produtos Exportações 2010 Part. Exportações 2 011 Part. Variação
Jan a Jun % Jan a Jun %

Complexo Soja 1.932.404.727      29,85% 2.842.448.490      34,54% 47,09%
Carnes (bovinas, aves e suínas) 897.686.074         13,86% 1.078.711.003      13,11% 20,17%
Material de Transportes 948.903.682         14,66% 916.241.751         11,13% -3,44%
Açucares e produtos de confeitaria 337.740.362         5,22% 572.815.906         6,96% 69,60%
Madeira 325.598.774         5,03% 328.821.302         4,00% 0,99%
Cereais 167.691.664         2,59% 313.534.940         3,81% 86,97%
Mecânica 320.205.397         4,95% 305.370.591         3,71% -4,63%
Produtos Químicos 214.864.321         3,32% 270.786.621         3,29% 26,03%
Papel e Celulose 210.310.619         3,25% 237.892.861         2,89% 13,12%
Preparações alimentícias diversas 239.651.422         3,70% 225.220.281         2,74% -6,02%
Petróleo e derivados 37.473.253           0,58% 157.080.216         1,91% 319,18%
Bebidas 121.575.380         1,88% 128.019.875         1,56% 5,30%
Materiais Elétricos e Eletrônicos 101.851.272         1,57% 93.618.294           1,14% -8,08%
Produtos Texteis 69.939.073           1,08% 77.532.716           0,94% 10,86%
Móveis 51.063.149           0,79% 60.007.812           0,73% 17,52%
Sub-total 5.976.959.169      92,31% 7.608.102.659      92,46% 27,29%
Total 6.474.596.717      100,00% 8.228.930.766      100,00% 27,10%
Fonte:  MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio - Elaboração:  FIEP - Departamento Econômico



 
 

Em se observando as exportações por Grau de Elaboração (junho contra maio), o único 
grupo de produto que apresentou aumento foi ‘Básicos’ (+9,00%); os demais 
‘Semimanufaturados’ (-9,52%) e ‘Manufaturados’ (-0,03%) caíram. 
Quando comparado janeiro a junho de 2011 com janeiro a junho de 2010, os 
‘Semimanufaturados’ apresentaram o maior acréscimo (+66,73%), seguido dos ‘Básicos’ 
(+39,40%) e dos ‘Manufaturados’ (+6,31%).  
 

 
 
A participação relativa por Grau de Elaboração vem se alterando sensivelmente. Os 
produtos ‘Manufaturados’, que chegaram a representar 57,41% das exportações em 
2006, atingiram 43,18% em 2010; os produtos ‘Básicos’ passaram de 29,30% em 2006 
para 42,21% em 2010; ou seja, o Paraná voltou a ser grande exportador de matérias-
primas. Novamente, como resultado da valorização do Real que - somado a outros 
fatores, como carga tributária, ainda remanescida na formação de preços dos produtos 
exportados, e elevados custos financeiros de investimento e operacionais -, solapa 
progressivamente a competitividade dos produtos industrializados paranaenses. 
 

 
 
Importações 
 
As importações apresentaram redução de -1,51% em junho contra maio, atingindo o valor 
de US$ 1,653 bilhão , 45,18% superior ao registrado em junho de 2010. Os valores 
acumulados foram, nestes seis meses, de US$ 8,594 bilhões  contra US$ 5,832 bilhões  
no mesmo período de 2010, equivalendo a um aumento de 47,37%.  Vale a pena 
considerar que, em termos de média dos últimos doze meses (julho de 2010 a junho de 
2011), junho apresentou o décimo oitavo acréscimo consecutivo: US$ 1,392 bilhão .  
 
Grupo de produtos  
 
Em termos de participação relativa por Grupo de Produtos, ‘Produtos Químicos’ (na sua 
maior parte, adubos, fertilizantes e outros produtos destinados à agricultura – dada sua 
característica sazonal) perdeu a primeira posição e passou a ocupar a segunda posição 
(18,21%) - com aumento acumulado de 72,44% - para ‘Material de Transportes’, que 
passou a ocupar o primeiro lugar (19,60%) - com crescimento de 63,16%; o terceiro lugar 
ficou com ‘Mecânica’ (15,46%) que apresentou expansão de 55,27%, superando ‘Petróleo 
e derivados’ que tradicionalmente ocupava a terceira posição (15,03%) e acréscimo de 
41,11%. Os únicos grupos de produtos que apresentaram redução foram ‘Cereais’ (-
0,97%) e ‘Complexo Soja’ (-14,24%). 
 

jan/11 a jun/11 jul/10 a jun/11
jan/10 a jun/10 jul/09 a jun/10

US$ R$ US$ R$ US$ R$
Básicos 9,00% � 7,25% 39,40% � 25,89% 46,87% � 35,59% 42,21%
Semimanufaturados -9,52% � -10,98% 66,73% � 50,66% 62,58% � 50,89% 12,70%
Manufaturados -0,03% � -1,64% 6,31% � -3,65% 15,77% � 8,04% 43,18%
Total das exportações 2,35% � 0,70% 27,10% � 14,93% 33,51% � 23,91%
Fonte:  MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio - Elaboração:  FIEP - Departamento Econômico

Variação das Exportações 
por Grau de Elaboração

No mês
jun/11
mai/11
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Acumulado no ano Acumulado em 12 meses



 
 

 
 
O resultado da posição dos países dos quais o Paraná importa apresenta mudanças. A 
China continua a ocupar o primeiro lugar pelo segundo ano consecutivo com aumento de 
66,01%. A importação de Petróleo da Nigéria a coloca circunstancialmente em segundo 
lugar, com aumento de 79,90%, deslocando a Argentina para o terceiro lugar, com 
expansão de 32,02%. O Japão (10º) aparece deslocando a Chile das primeiras dez 
posições. 
 

 
 

Em termos de fluxo de comércio dos seis primeiros meses de 2011 (exportações mais 
importações), a China continua superando a Argentina pelo terceiro ano consecutivo 
como principal parceiro comercial do Paraná, com US$ 2,859 bilhão (janeiro a junho) de 
intercâmbio (exportações de US$ 1,497 bilhão mais importações de US$ 1,362 bilhão). 
Em segundo lugar vem a Argentina, que possui intercâmbio de comércio com o Paraná na 
ordem de US$ 1,538 bilhão e em terceiro lugar a Nigéria (US$ 1,256 bilhão). 

Grupo de produtos Importações 2010 Part. Importações 2 011 Part. Variação
Jan a Jun % Jan a Jun %

Material de Transportes 1.032.664.024      17,71% 1.684.860.938      19,60% 63,16%
Produtos Químicos 907.628.854         15,56% 1.565.072.986      18,21% 72,44%
Mecânica 855.952.672         14,68% 1.329.057.846      15,46% 55,27%
Petróleo e derivados 915.356.032         15,69% 1.291.620.773      15,03% 41,11%
Materiais Elétricos e Eletrônicos 652.638.423         11,19% 805.366.759         9,37% 23,40%
Produtos Texteis 69.486.030           1,19% 145.012.228         1,69% 108,69%
Papel e Celulose 65.803.682           1,13% 96.078.840           1,12% 46,01%
Cereais 90.792.116           1,56% 89.912.084           1,05% -0,97%
Móveis 24.298.548           0,42% 33.107.034           0,39% 36,25%
Madeira 14.727.343           0,25% 26.069.368           0,30% 77,01%
Bebidas 14.007.400           0,24% 25.700.158           0,30% 83,48%
Carnes (bovinas, aves e suínas) 9.884.237             0,17% 17.126.169           0,20% 73,27%
Preparações alimentícias diversas 9.834.014             0,17% 12.912.303           0,15% 31,30%
Complexo Soja 13.556.578           0,23% 11.626.564           0,14% -14,24%
Açucares e produtos de confeitaria 550.678               0,01% 639.309               0,01% 16,09%
Sub-total 4.677.180.631      80,20% 7.134.163.359      83,00% 52,53%
Total 5.832.192.234      100,00% 8.594.942.779      100,00% 47,37%
Fonte:  MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio - Elaboração:  FIEP - Departamento Econômico

PRINCIPAIS PAÍSES
2011  2010  US$/F.O.B. (A) % s/Total US$/F.O.B. (B) % s/Total
01º.  01º.  China, Rep.Popular Da 1.362.940.463 15,86% 821.015.798 14,08% 66,01%
02º.  02º.  Nigeria 1.247.903.706 14,52% 693.663.696 11,89% 79,90%
03º.  03º.  Argentina 824.621.877 9,59% 624.624.967 10,71% 32,02%
04º.  05º.  Estados Unidos 609.288.566 7,09% 386.411.780 6,63% 57,68%
05º.  04º.  Alemanha 554.594.700 6,45% 416.978.702 7,15% 33,00%
06º.  06º.  Franca 388.224.399 4,52% 336.546.632 5,77% 15,36%
07º.  08º.  Mexico 370.470.719 4,31% 151.094.545 2,59% 145,19%
08º.  09º.  Suecia 269.944.253 3,14% 148.413.425 2,54% 81,89%
09º.  07º.  Italia 175.374.869 2,04% 160.911.106 2,76% 8,99%
10º.  14º.  Japao 161.690.743 1,88% 109.163.747 1,87% 48,12%

Subtotal 5.965.054.295 69,40% 3.848.824.398 65,99% 54,98%
Total Paraná 8.594.942.779 100% 5.832.192.234 100% 47,37%
Fo n t e:Fo n t e:Fo n t e:Fo n t e: MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
E l ab o ração :E l ab o ração :E l ab o ração :E l ab o ração : FIEP-DEC

ORDEM
JANEIRO a MAIO

2011 2010 Variação 
% (A/B)



 
 

 
Em se observando as importações por Categoria de Uso (junho contra maio), os ‘Bens de 
Capital’ (+1,55%), os ‘Bens Intermediários’ (+8,08%) e os ‘Bens de Consumo’ (+4,55%) 
apresentaram aumento e os ‘Combustíveis e Lubrificantes’ (-26,28%) diminuíram.  
Ao se comparar janeiro a junho de 2011 contra igual período de 2010, o maior aumento 
se registra em ‘Bens de Consumo’ (+76,78%). 
Quando comparados os valores acumulados em doze meses (julho de 2010 a junho de 
2011 contra julho de 2009 a junho de 2010), o maior aumento foi também dos ‘Bens de 
Consumo’ (+61,70%). 
 

 
 

 
 
Em termos de valor das importações por Categoria de Uso entre 2005 e 2010, percebe-se 
que o maior acréscimo se deu em ‘Bens de Consumo’ (463,12%), seguido por ‘Bens de 
Capital’ (307,00%), ‘Combustíveis e Lubrificantes’ (268,72%) e ‘Bens intermediários’ 
(123,52%).  
 
Saldo Comercial 
 
O saldo comercial de apenas um Estado pode ensejar 
algum desvio de análise; porém, tem sua utilidade para 
identificar tendências e mudanças no perfil de 
intercâmbio com outros países.  
 O saldo comercial paranaense acumulado de janeiro a 
junho de 2011 apresenta redução significativa e pela 
primeira vez valor negativo acumulado atingindo a US$ 
366 milhões. 

PRINCIPAIS PAÍSES Exportações Importações

2011  US$ US$ US$ % s/Total

01º.  CHINA 1.497.027.394 1.362.940.463 2.859.967.857 17,00%
02º.  ARGENTINA 714.272.820 824.621.877 1.538.894.697 9,15%
03º.  NIGERIA 8.979.332 1.247.903.706 1.256.883.038 7,47%
04º.  ALEMANHA 522.868.766 554.594.700 1.077.463.466 6,40%
05º.  ESTADOS UNIDOS 296.028.469 609.288.566 905.317.035 5,38%
06º.  FRANÇA 215.123.455 388.224.399 603.347.854 3,59%

Subtotal 3.254.300.236 4.987.573.711 8.241.873.947 48,99%
Total Paraná 8.228.930.766 8.594.942.779 16.823.873.545 100%
Fo n t e:Fo n t e:Fo n t e:Fo n t e: MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

E l ab o ração :E l ab o ração :E l ab o ração :E l ab o ração : FIEP-DEC

JANEIRO a JUNHO
Fluxo de comércio

ORDEM

jan/11 a jun/11 jul/10 a jun/11
jan/10 a jun/10 jul/09 a jun/10

US$ R$ US$ R$ US$ R$
Bens de Capital 1,55% � -0,09% 34,77% � 21,98% 49,39% � 39,38% 26,20%
Bens intermediários 8,08% � 6,34% 47,66% � 33,76% 34,54% � 24,98% 40,79%
Bens de Consumo 4,55% � 2,86% 76,78% � 60,20% 61,70% � 50,85% 17,67%
Combustíveis e Lubrificantes -26,28% � -27,47% 40,84% � 27,70% 44,00% � 33,81% 15,34%
Total das importações -1,51% � -3,10% 47,37% � 33,50% 43,94% � 33,98% 100%
Fonte:  MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio - Elaboração:  FIEP - Departamento Econômico

Partici- 
pação 

relativa 
2010

Variação das Importações 
por Categoria de Uso

No mês Acumulado no ano
jun/11
mai/11

Acumulado em 12 meses

US$
jan a jun/03 1.777.795.663  
jan a jun/04 2.910.300.672  
jan a jun/05 2.310.049.605  
jan a jun/06 1.993.049.569  
jan a jun/07 2.041.405.579  
jan a jun/08 1.047.084.631  
jan a jun/09 1.925.803.272  
jan a jun/10 642.404.483     
jan a jun/11 (366.012.013)    

Saldo acumulado



 
 

Em se observando o saldo comercial por grupo de produtos, observa-se que os grupos 
com maiores resultados positivos são os que tem sua origem no agronegócio: ‘Complexo 
Soja’, ‘Carnes’, ‘Açúcares’, ‘Madeira’, ‘Cereais’ e ‘ Preparações alimentícias diversas’. Os 
demais grupos de produtos que tem balança comercial negativa são todos de produtos 
industrializados e a maioria deles associada a médio e alto conteúdo tecnológico. 
 

 
 
(Fiep-Dec, 15, ago 2011). 

Grupo de produtos Exportações Part. Importações Part. Ba lança Comercial
Jan a Jun 2011 % Jan a Jun 2011 % Jan a Jun 2011

Complexo Soja 2.842.448.490      34,54% 11.626.564           0,14% 2.830.821.926         
Carnes (bovinas, aves e suínas) 1.078.711.003      13,11% 17.126.169           0,20% 1.061.584.834         
Açucares e produtos de confeitaria 572.815.906         6,96% 639.309               0,01% 572.176.597            
Madeira 328.821.302         4,00% 26.069.368           0,30% 302.751.934            
Cereais 313.534.940         3,81% 89.912.084           1,05% 223.622.856            
Preparações alimentícias diversas 225.220.281         2,74% 12.912.303           0,15% 212.307.978            
Papel e Celulose 237.892.861         2,89% 96.078.840           1,12% 141.814.021            
Bebidas 128.019.875         1,56% 25.700.158           0,30% 102.319.717            
Móveis 60.007.812           0,73% 33.107.034           0,39% 26.900.778              
Produtos Texteis 77.532.716           0,94% 145.012.228         1,69% (67.479.512)             
Materiais Elétricos e Eletrônicos 93.618.294           1,14% 805.366.759         9,37% (711.748.465)           
Material de Transportes 916.241.751         11,13% 1.684.860.938      19,60% (768.619.187)           
Mecânica 305.370.591         3,71% 1.329.057.846      15,46% (1.023.687.255)        
Petróleo e derivados 157.080.216         1,91% 1.291.620.773      15,03% (1.134.540.557)        
Produtos Químicos 270.786.621         3,29% 1.565.072.986      18,21% (1.294.286.365)        
Sub-total 7.608.102.659      92,46% 7.134.163.359      83,00% 473.939.300            
Total 8.228.930.766      100,00% 8.594.942.779      100,00% (366.012.013)           
Fonte:  MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio - Elaboração:  FIEP - Departamento Econômico


