Desempenho do Comércio Exterior Paranaense – Abril 2016
As exportações do Estado do Paraná, em abril de 2016, foram de US$ 1,499 bilhão. As principais
contribuições foram de produtos alimentares (complexo soja e carnes), material de transporte e madeira. Os
principais destinos dos produtos paranaenses foram os mercados asiático, sul-americano e norte-americano.
Por grau de elaboração, prevaleceram, em ordem de grandeza, as vendas de produtos básicos, manufaturados
e semimanufaturados. Comparando o resultado de abril em relação ao mês anterior, o crescimento das
exportações do Estado, ficou praticamente estável, com variação de apenas 0,65%.
As importações no mês de abril somaram US$ 852,5 milhões. Os destaques foram as importações de
produtos químicos, mecânicos e material de transporte. Os principais países fornecedores foram a China, a
Argentina e os Estados Unidos. As importações por categoria de uso, em ordem de grandeza, foram os
produtos de bens intermediários, seguido dos bens de capital, de consumo e de combustíveis e lubrificantes.
No primeiro quadrimestre de 2016 as importações acumuladas – US$ 3,288 bilhões – foram 22,80% inferiores
ao mesmo período de 2015.
A diferença entre exportações e importações gerou um saldo líquido no mês de abril de US$ 647,4
milhões. Contribuíram para a geração deste saldo os produtos originados no agronegócio. Outro fator
determinante foi a depreciação cambial da moeda brasileira em relação ao Dólar (a cotação mensal média da
moeda estadunidense foi de R$ 3,566, valor 17,2% superior ao câmbio do mesmo mês de 2015). Acumulando
os quatro primeiros meses do ano, o saldo líquido foi de US$ 1,576 bilhão. No primeiro quadrimestre de 2015,
o saldo líquido da balança comercial paranaense fora de US$ 127 milhões.
EXPORTAÇÕES
No primeiro quadrimestre do ano, as exportações paranaenses atingiram US$ 4,864 bilhões ou, de R$
18,384 bilhões - considerando a conversão do câmbio mensal médio divulgado pelo Banco Central.
Comparando abril do corrente ano com abril de 2015, as exportações em dólares aumentaram 10,88%,
enquanto que em reais, o crescimento foi de 42,44%.
Evolução das Exportações do Paraná
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Fonte: Ministério da Indústria, Comércio e Serviço
O maior aumento das exportações em Reais do que em dólares é consequência da depreciação da
moeda brasileira observada ao longo de 2015.
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Evolução da Cotação do Dólar e Euro em relação ao Real
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Fonte: Banco Central do Brasil
Considerando a variação da moeda brasileira em relação ao dólar e, comparando abril de 2016 com
abril de 2015, o Real foi depreciado em mais de 18,0%. Correlacionando a variação cambial do período citado
com as exportações, foram observados crescimentos das vendas externas paranaense em Dólar em 19,71% e
em Reais em 39,41%. Essa conjuntura aponta que, no atual cenário econômico do país, os estímulos cambiais
adequados pode ser um instrumento que ajude de forma rápida o processo de recuperação da economia
nacional.
No mês de abril, as exportações foram de US$ 1,499 bilhão, crescimento de 0,65% em relação ao mês
anterior. Os principais grupos de produtos que contribuíram para a geração deste valor foram os produtos do
complexo soja, as carnes, material de transporte e madeira.
TABELA 01 – EXPORTAÇÕES DO PARANÁ POR GRUPO DE PRODUTOS EM US$
Grupo de produtos

Exportações 2015
Jan a Abr

Part.
%

Exportações 2016
Jan a Abr

Part.
%

Variação

Complexo Soja
Carnes (bovinas, aves e suínas)
Material de Transportes
Madeira
Cereais
Mecânica
Papel e Celulose
Preparações alimentícias diversas
Produtos Químicos
Açucares e produtos de confeitaria
Materiais Elétricos e Eletrônicos
Bebidas
Têxtil e Vestuário
Móveis
Petróleo e derivados

1.411.705.193
736.274.232
314.008.692
310.378.960
153.534.733
191.590.328
186.829.617
167.891.469
201.855.651
181.365.653
55.005.010
46.095.968
40.505.628
26.247.698
4.965.362

32,18%
16,78%
7,16%
7,07%
3,50%
4,37%
4,26%
3,83%
4,60%
4,13%
1,25%
1,05%
0,92%
0,60%
0,11%

1.838.548.866
791.742.142
401.977.950
286.087.607
221.046.618
202.636.457
187.198.953
161.990.164
155.448.928
131.111.604
48.103.194
40.368.590
31.750.347
24.518.195
16.413.170

37,80%
16,28%
8,26%
5,88%
4,54%
4,17%
3,85%
3,33%
3,20%
2,70%
0,99%
0,83%
0,65%
0,50%
0,34%

30,24%
7,53%
28,01%
-7,83%
43,97%
5,77%
0,20%
-3,51%
-22,99%
-27,71%
-12,55%
-12,42%
-21,61%
-6,59%
230,55%

Sub-total
Total

4.028.254.194
4.387.003.047

91,82%
100,00%

4.538.942.785
4.864.203.616

93,31%
100,00%

12,68%
10,88%

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio e Serviço
Elaboração: FIEP – Departamento Econômico
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Os produtos do complexo soja, no primeiro quadrimestre de 2016, foram o principal item da pauta de
exportação do Paraná com mais de 37,8% de participação. O crescimento da exportação destes produtos no
primeiro quadrimestre foi de 30,24% em relação ao mesmo período de 2015. Dados do Ministério da
Indústria, Comércio e Serviços apontaram que o Paraná exportou, em abril, mais de US$ 715,0 milhões em
produtos do complexo soja com destaque para a China (76,8%). Carnes são o segundo grupo de produtos mais
importante da pauta de exportação do Estado com participação de 16,28%. No primeiro quadrimestre este
item apresentou um crescimento de 7,53% em relação ao mesmo período de 2015. Material de transporte foi
o terceiro item da pauta de exportação do Estado com participação de 8,26%, com crescimento de 28,01% em
relação ao mesmo período de 2015. Apesar da diminuição de 7,83% nas exportações no primeiro
quadrimestre de 2016 em relação ao primeiro quadrimestre de 2015, o quarto item mais exportado do Estado
foi Madeira, com 5,88% do total.
Analisando uma série histórica maior por grupo de produtos (gráfico abaixo – média móvel 12 meses),
o segmento de alimentos é a principal atividade econômica na geração de receitas cambiais, com destaque
para a exportação do complexo soja e produtos de carnes.
Evolução das Exportações Paranaense dos Principais Grupos de Produtos – Média Móvel (12 meses)

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio e Serviço
Elaboração: FIEP – Departamento Econômico
Considerando todos os grupos de alimentos exportados, foi observado que os produtos alimentares
foram responsáveis no primeiro quadrimestre de 2016 por 64,65% das exportações totais. Material de
transporte e madeira somam participação de 14,14% do total exportado no quadrimestre.
A soma dos principais grupos de produtos representou 78,80% das exportações totais do Estado no
período de janeiro até abril 2016. Analisando os dois últimos quadrimestres, os dados apontam uma tendência
de crescimento das exportações da soja e cereais, queda na tendência de exportação açúcares e preparações
alimentícias e estabilidade dos demais grupos de produtos apontados no gráfico.
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TABELA 02 – EXPORTAÇÕES DO PARANÁ POR DESTINO
ORDEM
PRINCIPAIS PAÍSES
2016

2015

01º.
02º.
03º.
04º.
05º.
06º.
07º.
08º.
09º.
10º.

01º.
02º.
03º.
06º.
04º.
13º.
07º.
12º.
05º.
08º.

2016
US$/F.O.B. (A)

CHINA
ARGENTINA
ESTADOS UNIDOS
ARABIA SAUDITA
ALEMANHA
COREIA DO SUL
PAISES BAIXOS (HOLANDA)
JAPAO
PARAGUAI
INDIA

Subtotal
Total Paraná

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

1.441.681.204
379.284.227
237.040.650
155.500.781
154.857.314
134.555.637
133.495.945
133.047.561
127.714.641
115.222.677

29,64%
7,80%
4,87%
3,20%
3,18%
2,77%
2,74%
2,74%
2,63%
2,37%

952.809.752 21,72%
276.337.878 6,30%
232.020.244 5,29%
171.673.123 3,91%
204.505.949 4,66%
81.155.228 1,85%
130.144.296 2,97%
85.371.456 1,95%
178.815.300 4,08%
122.759.892 2,80%

51,31%
37,25%
2,16%
-9,42%
-24,28%
65,80%
2,58%
55,85%
-28,58%
-6,14%

3.012.400.637
4.864.203.616

61,93%
100%

2.435.593.118 55,52%
4.387.003.047
100%

23,68%
10,88%

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio e Serviço
Elaboração: FIEP – Departamento Econômico
Os principais mercados de destino das exportações paranaenses no primeiro quadrimestre foram a
China (29,64%), Argentina (7,80%) e os Estados Unidos (4,87%). Comparando o primeiro quadrimestre de 2016
com o mesmo período de 2015, destacam-se os crescimentos das exportações para os países da Coréia do Sul
(65,80%) e Japão (55,85%).
Para a economia japonesa, os três principais produtos exportados neste ano foram, respectivamente,
produtos cárneos (US$ 64,8 milhões), cereais (US$ 48,1 milhões) e produtos de preparação alimentícios
diversos (US$ 9,9 milhões). Em termos de taxa de crescimento das exportações dos produtos citados,
comprando o primeiro quadrimestre deste ano com o mesmo quadrimestre do ano passado, as exportações
de produtos de carnes cresceram 12,47%, as exportações de cereais aumentaram 535,08% e as exportações
de produtos de preparação alimentícios diversos evoluíram 11,91%.
Foram exportados para a economia sul-coreana os seguintes produtos: resíduos e desperdícios das
indústrias alimentares – alimentos preparados para animais (US$ 77,6 milhões); grupo de sementes e frutos
oleaginosos (US$ 19,7 milhões); produtos de carnes (US$ 14,3 milhões) e cereais (US$ 12,6 milhões).
Comprando a evolução das exportações destes produtos do primeiro quadrimestre de 2016 com o mesmo
quadrimestre do ano anterior foi observado o seguinte comportamento: resíduos e desperdícios das indústrias
alimentares – alimentos preparados para animais, crescimento nas exportações de 111,13%; grupo de
sementes e frutos oleaginosos, crescimento de 56,32% nas exportações; produtos de carnes, queda de 41,82%
nas vendas externas; e cereais, novo mercado para o Estado do Paraná (até o primeiro quadrimestre do ano
passado não havia exportações de cereais para este mercado).
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TABELA 03 – EXPORTAÇÕES DO PARANÁ POR GRAU DE ELABORAÇÃO
No mês
abr/16
mar/16

Variação das Exportações
por Grau de Elaboração
US$
Básicos
Semimanufaturados
Manufaturados

R$

Acumulado no ano
jan/16 a abr/16
jan/15 a abr/15
US$
R$

Acumulado em 12 meses
mai/15 a abr/16
mai/14 a abr/15
US$
R$

3,53% 
-18,77% 
-0,92% 

-0,33%
-21,80%
-4,61%

25,36% 
-21,23% 
1,68% 

58,72%
5,28%
32,10%

9,29% 
-19,67% 
-3,55% 

55,34%
17,39%
37,74%

0,65% 

-3,10%

10,88% 

42,44%

0,28% 

43,23%

Total das exportações

Participação
relativa
2015
51,31%
11,11%
36,41%

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio e Serviço
Elaboração: FIEP – Departamento Econômico
Analisando a variação mensal das exportações por grau de elaboração, apenas o grupo de produtos
básicos apresentou crescimento mensal em dólar de 3,53%. Produtos semimanufaturados e manufaturados
apresentaram, respectivamente, quedas de 18,77% e 0,92%. As exportações totais acumuladas no ano até
abril, comparativamente ao mesmo período de 2015, apresentou crescimento de 10,88% em dólares. Por este
critério, o destaque foi a expansão do grupo de produtos básicos.
A participação relativa da pauta exportadora em 2015 é composta por produtos básicos (51,31%),
manufaturados (36,41%) e semimanufaturados (11,11%).
IMPORTAÇÕES
Em abril as importações somaram US$ 852,5 milhões, queda de 8,37% em relação ao mês anterior.
Comparando este resultado com o mesmo mês do ano anterior foi observado uma redução de 18,28%. Nos
quatro primeiros meses do ano as importações acumuladas somaram US$ 3,288 bilhões, 22,80% menor em
relação ao mesmo período de 2015.
Evolução das Importações do Paraná
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Fonte: Ministério da Indústria, Comércio e Serviço
Em termos de participação relativa por grupos de produtos, os destaques nos quatro primeiros meses
foram as importações de produtos químicos (em sua maioria são produtos voltados para a atividade agrícola),

GERÊNCIA DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO E FOMENTO
Av. Cândido de Abreu, 200 | 80530-902 | Curitiba PR (41) 3271-9141

mecânica e material de transportes. Os três grupos de produtos foram responsáveis por mais de 59,2% da
pauta de importações do Estado do Paraná.
TABELA 04 – IMPORTAÇÕES DO PARANÁ POR GRUPOS DE PRODUTOS EM US$

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio e Serviço
Elaboração: FIEP – Departamento Econômico
No acumulado até abril de 2016, grupo de produtos químicos representaram 28,52% do total
importado pelo Estado. No mês de abril, a importação foi de US$ 268,7 milhões. O principal fornecedor desta
categoria de grupos de produtos para a economia paranaense foi a China com 19,6% do total. A maior parte
de produtos químicos importados da China é formada por adubos (fertilizantes) e outros produtos destinados
à agricultura que somaram US$ 27,7 milhões no mês. Produtos químicos orgânicos, o segundo item mais
importado da China somou mais de US$ 14,1 milhões.
O segundo principal grupo da pauta de importações é o de produtos mecânicos, com 15,55% no
acumulado até abril. Em abril, a importação total deste produto foi de US$ 101,7 milhões. A China é o principal
fornecedor destes produtos. Daquele país, foram importados US$ 19,6 milhões.
O terceiro principal item da pauta de importações do Estado são os produtos de material de
transporte. No primeiro quadrimestre foram importados US$ 498,0 milhões com destaque para a importação
de automóveis e tratores. Estes foram responsáveis por mais de 85,2% das importações no período. O
principal país fornecedor deste produto foi o mercado argentino, com 27,5%.
O destaque observado no primeiro quadrimestre deste ano na variação das importações por grupo de
produtos foi o forte crescimento nas importações de cereais, 59,8%, quando comparado ao mesmo período do
ano anterior. O mercado argentino e o mercado francês são os principais fornecedores do grupo de produtos
de cereais. No acumulado do ano, esses países forneceram 32,3% do total de cereais importado pelo estado
do Paraná.
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Em termos gerais, os principais países fornecedores de produtos para o estado do Paraná estão
resumidos na tabela abaixo.
TABELA 05 – IMPORTAÇÕES DO PARANÁ POR ORIGEM
ORDEM

2016

PRINCIPAIS PAÍSES
2016
01º.
02º.
03º.
04º.
05º.
06º.
07º.
08º.
09º.
10º.

2015
01º.
03º.
02º.
05º.
07º.
06º.
08º.
26º.
04º.
09º.

Subtotal
Total Paraná

CHINA
ESTADOS UNIDOS
ARGENTINA
ALEMANHA
FRANCA
MEXICO
PARAGUAI
FINLANDIA
NIGERIA
ESPANHA

JANEIRO A ABRIL
2015

Variação
% (A/B)

US$/F.O.B. (A)

%
s/Total

US$/F.O.B. (B)

%
s/Total

570.893.597
324.881.011
310.095.147
191.974.445
159.070.933
112.349.629
108.379.997
106.807.872
104.968.289
98.033.453

17,36%
9,88%
9,43%
5,84%
4,84%
3,42%
3,30%
3,25%
3,19%
2,98%

831.526.234
369.578.282
374.836.304
236.367.033
168.264.714
210.286.279
140.750.915
33.420.728
265.966.215
127.504.714

19,52%
8,68%
8,80%
5,55%
3,95%
4,94%
3,30%
0,78%
6,24%
2,99%

-31,34%
-12,09%
-17,27%
-18,78%
-5,46%
-46,57%
-23,00%
219,59%
-60,53%
-23,11%

2.087.454.373
3.288.207.685

63,48%
100%

2.758.501.418
4.259.176.454

64,77%
100%

-24,33%
-22,80%

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio e Serviço
Elaboração: FIEP – Departamento Econômico
A China é responsável por 17,36% das importações da economia paranaense até abril de 2016. Os
principais produtos exportados para o Paraná são: 1) máquinas, aparelhos e materiais elétricos, aparelhos de
gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em
televisão, e suas partes e acessórios (total de US$ 110,7 milhões até abril); 2) reatores nucleares, caldeiras,
máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos US$ 105,5 milhões); e, 3) adubos (US$ 71,3 milhões).
Até o mês de abril de 2016, a economia norte-americana foi o segundo país que mais exportou para o
Estado do Paraná. Em termos acumulados o valor total ultrapassa os US$ 324,0 milhões. Os três principais
produtos importados dos EUA foram combustíveis minerais (US$ 100,9 milhões), adubos (US$ 61,6 milhões) e
reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (US$ 36,4 milhões).
O terceiro país que mais exporta para o Estado é a Argentina. Em termos acumulados até abril deste
ano foram exportados mais de US$ 310,0 milhões. Os produtos que mais foram comprados pelos paranaenses
foram: 1) veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios (US$
137,0 milhões); 2) Produtos da indústria de moagem; malte; amidos e féculas; inulina; glúten de trigo (US$ 35,2
milhões); e, 3) Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis (US$ 28,0 milhões).

O comportamento das importações paranaenses por categoria de uso até o mês de abril de 2016 para
todos os indicadores em dólar de variação mensal, acumulado no ano e acumulado em doze meses
apresentaram queda.
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TABELA 06 – IMPORTAÇÕES DO PARANÁ POR CATEGORIA DE USO
No mês
mai/16
abr/16
R$

Acumulado no ano
jan/16 a mai/16
jan/15 a mai/15
US$
R$






-19,37%
-8,33%
-12,27%
-15,21%

-27,29%
-14,14%
-39,53%
-32,71%






-4,32%
12,08%
-21,18%
-11,86%

-8,41% 

-11,83%

-22,81% 

0,98%

Variação das Importações
por Categoria de Uso
US$
Bens de Capital
Bens intermediários
Bens de Consumo
Combustíveis e Lubrificantes
Total das importações

-16,25%
-4,78%
-8,88%
-11,93%

Acumulado em 12 meses
jun/15 a mai/16
jun/14 a mai/15
US$
R$
-26,23%
-24,51%
-38,72%
-45,66%

Participação
relativa
2015






5,37%
8,78%
-12,35%
-21,23%

25,18%
53,93%
11,96%
8,94%

-33,41% 

0,98%

100,00%

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Elaboração: FIEP – Departamento Econômico
Bens de Capital foi a categoria de uso que sofreu a maior variação do mês, queda de 16,25%. Em
termos acumulado no ano a maior variação foi a queda de 39,53% nas importações de bens de consumo. Pela
ótica do acumulado em doze meses a maior queda expressiva foi na importação de combustíveis e
lubrificantes, 45,66%.
Na categoria de uso bens de capital o total importado até abril foi de US$ 837,5 milhões. Deste total,
90,2% referem-se às importações de bens de capital e 9,8% às importações de equipamentos de transporte de
uso industrial. As importações acumuladas no ano apresentam queda de 27,29%.
Na categoria bens intermediários o valor total importado foi de US$ 1,8 bilhão, queda de 14,14% no
acumulado do ano em relação ao mesmo período do ano anterior. Nesta categoria o destaque é a importação
de insumos industriais que até abril deste ano gerou um valor de US$ 1,3 bilhão. Peças e acessórios de
equipamentos de transporte e alimentos e bebidas destinado à indústria geraram valores acumulados até abril
do corrente ano, respectivamente, de US$ 413,5 milhões e US$ 153,0 milhões.
Com relação à categoria bens de consumo, o valor total importado foi de US$ 342,8 milhões até abril
deste ano. Para combustíveis e lubrificantes o total importado foi de US$ 265,0 milhões.
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SALDO COMERCIAL E FLUXO DE COMÉRCIO
O valor do saldo comercial, diferença entre o total das exportações e o total das importações,
observado no mês de abril foi de US$ 647,4 milhões. Em termos acumulados de janeiro até abril o saldo foi de
US$ 1,576 bilhão. Comparando este valor acumulado com o primeiro quadrimestre de 2015, a evolução no
saldo líquido da balança comercial paranaense foi muito expressiva.
TABELA 07 – SALDO COMERCIAL POR PRODUTO DO PARANÁ EM US$
Grupo de produtos

Exportações

Part. %

Complexo Soja
Carnes (bovinas, aves e suínas)
Madeira
Cereais
Preparações alimentícias diversas
Papel e Celulose
Açucares e produtos de confeitaria
Bebidas
Móveis
Têxtil e Vestuário
Material de Transportes
Materiais Elétricos e Eletrônicos
Petróleo e derivados
Mecânica
Produtos Químicos

1.838.548.866
791.742.142
286.087.607
221.046.618
161.990.164
187.198.953
131.111.604
40.368.590
24.518.195
31.750.347
401.977.950
48.103.194
16.413.170
202.636.457
155.448.928

37,80%
16,28%
5,88%
4,54%
3,33%
3,85%
2,70%
0,83%
0,50%
0,65%
8,26%
0,99%
0,34%
4,17%
3,20%

Sub-total
Total

4.538.942.785
4.864.203.616

93,31%
100,00%

Importações
Jan a Abr
46.560.860
1.526.980
4.354.145
59.534.671
7.671.186
37.134.979
602.468
3.804.715
19.671.112
31.649.507
498.031.713
250.155.072
259.988.824
511.355.612
937.892.534

Part. % Balança Comercial

1,42%
0,05%
0,13%
1,81%
0,23%
1,13%
0,02%
0,12%
0,60%
0,96%
15,15%
7,61%
7,91%
15,55%
28,52%

2.669.934.378 81,20%
3.288.207.685 100,00%

1.791.988.006
790.215.162
281.733.462
161.511.947
154.318.978
150.063.974
130.509.136
36.563.875
4.847.083
100.840
(96.053.763)
(202.051.878)
(243.575.654)
(308.719.155)
(782.443.606)
1.869.008.407
1.575.995.931

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Elaboração: FIEP – Departamento Econômico
Os principais produtos que contribuíram para a geração deste montante foram produtos de origem
vegetal como o do complexo soja que geraram até abril um saldo de US$ 1,8 bilhão. Produtos de origem
animal também contribuiu com um saldo de mais de US$ 790,2 milhões. Produtos de madeira foi o terceiro
item mais importante na geração de saldo comercial do estado, US$ 394,0 milhões.
Outro fator determinante na geração do saldo líquido do mês foi a depreciação cambial da moeda
brasileira em relação ao Dólar. A cotação mensal média da moeda estadunidense foi de R$ 3,566 por dólar,
valor 17,2% superior ao câmbio do mesmo mês de 2015.
Em termos de fluxo de comércio os maiores parceiros comerciais do Estado do Paraná para o mês
(dados acumulados até abril) foram as economias chinesas, argentinas e estadunidense.
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TABELA 08 – FLUXO DE COM ÉRCIO DA ECONOMIA PARANAENSE
JANEIRO A ABRIL
ANO
Saldo
Exportações
Importações
Comercial
Principais Países
2016
US$
01º.
02º.
03º.

CHINA
ARGENTINA
ESTADOS UNIDOS

1.441.681.204
379.284.227
237.040.650

570.893.597
870.787.607
310.095.147
69.189.080
324.881.011 - 87.840.361

Subtotal
2.058.006.051 1.205.869.755
Total Paraná
4.864.203.616 3.288.207.685
Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Elaboração: FIEP-Departamento Econômico

852.136.296
1.575.995.931

Fluxo de
Comércio

% s/Total
Fluxo de
Comércio

2.012.574.801
689.379.374
561.921.661

24,69%
8,46%
6,89%

3.263.875.806
8.152.411.301

40,04%
100%

No geral, a economia paranaense comercializou mais de US$ 8,1 bilhões no mercado mundial até abril
deste ano. Comprando este resultado com o mesmo período do ano passado, foi observada uma queda de
5,71% no fluxo de comércio deste ano. Os fatores que explicam esse movimento é o péssimo desempenho da
economia no período. Com um ritmo de crescimento negativo da economia mais a depreciação cambial, as
importações no primeiro quadrimestre de 2016 caíram mais de 22,0% o que contribuiu para a queda no fluxo
de comércio do Estado em relação à economia mundial.
Cinco países representam praticamente a metade do valor das importações do Estado, com destaque
para a China. Até o mês de abril, a China foi o principal parceiro comercial do Estado, 24,69% do total. No
primeiro quadrimestre deste ano, o fluxo de comércio acumulado com aquela economia foi superior a US$ 2,0
bilhões. Deste valor, a composição é de US$ 1,4 bilhão em exportações e US$ 570,9 milhões em importações.
O saldo comercial acumulado nas transações econômicas com a China gerou em receitas cambiais um
superávit superior a US$ 870,0 milhões. O segundo principal parceiro é a Argentina. As relações comerciais
com aquele país geraram um fluxo de comércio de mais de US$ 689,0 milhões e um saldo em receitas cambiais
superior a US$ 69,0 milhões. A economia estadunidense foi responsável pelo terceiro maior fluxo de comércio,
mais de US$ 561,0 milhões. Porém, o saldo em receitas cambiais acumuladas com este país foi deficitário num
valor superior a US$ 87,0 milhões.
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