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Desempenho do Comércio Exterior Paranaense – Maio 2016 

As exportações paranaenses cresceram 1,2% em maio em relação ao mês anterior e em 20,9% em 

relação a maio de 2015. Em valores, as exportações de maio foram de US$ 1,514 bilhão. As principais 

contribuições foram dos grupos de produtos do complexo soja e de carnes, material de transporte, madeira e 

cereais. Os principais destinos dos produtos paranaenses foram os mercados chinês, argentino e norte-

americano. No ano, as exportações acumuladas ultrapassou o valor de US$ 6,3 bilhões. Este resultado é 13,0% 

superior ao valor acumulado no mesmo período do ano passado. 

As importações de maio somaram US$ 827,7 milhões. Comparando este resultado com o mês anterior, 

as importações diminuíram 2,9%. Quando comparado com o mesmo mês de 2015, há queda nas importações 

em 23,2%. O destaque nas importações do mês foram as compras de produtos químicos, mecânica, material 

de transporte e petróleo e seus derivados. Nos cinco primeiros meses do ano as importações acumuladas – 

US$ 4,1 bilhões – foram 22,9% inferiores às do mesmo período de 2015. 

O saldo da balança comercial no mês de maio teve crescimento de 6,4% em relação a abril, registrando 

US$ 686,7 milhões. O saldo líquido dos cinco primeiros meses do ano acumulou US$ 2,258 bilhões. 

Contribuíram para a geração deste saldo positivo os produtos de origem do agronegócio: complexo soja e 

carnes. Outro fator determinante foi a depreciação cambial da moeda brasileira em relação ao Dólar (a 

cotação mensal média da moeda norte-americana foi de R$ 3,539, 15,6% superior ao câmbio do mesmo mês 

de 2015).   

EXPORTAÇÕES 

No mês de maio, com crescimento de 1,2% em relação ao mês anterior, a venda de produtos 

paranaenses para o exterior foi de US$ 1,514 bilhão. Este resultado somado às exportações do primeiro 

quadrimestre somou US$ 6,376 bilhões – ou, R$ 23,734 bilhões – considerando a conversão com o câmbio 

mensal médio divulgado pelo Banco Central.  

Evolução das Exportações do Paraná 

 
                                   Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
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Em termos de moeda, o maior aumento das exportações em Reais do que em Dólares é consequência 

da depreciação da moeda brasileira observada ao longo deste ano. A taxa de câmbio média dos primeiros 

cinco meses de 2016 (R$ 3,767 por US$) é superior ao mesmo período do ano passado (R$ 2,939 por US$) em 

28,2%.  

Evolução da Cotação do Dólar e Euro em relação ao Real 

 
                           Fonte: Banco Central do Brasil 

 

A diferença nessas cotações fez que os produtos do Estado vendidos para o exterior se tornassem mais 

baratos, permitindo melhorar sua competitividade e aumentar a sua penetração no mercado internacional, 

tanto em dólares quanto em reais. Comparando maio deste ano com maio de 2015, o crescimento das vendas 

externas em Dólar foi de 20,9% e em Real de 39,7%. A quantidade exportada no período também apresentou 

avanço. Considerando janeiro a maio deste ano a quantidade exportada foi 38,4% maior que o mesmo período 

do ano anterior. 

Os principais grupos de produtos que contribuíram nas exportações em maio foram os produtos do 

complexo soja, carnes, material de transporte e madeira. As exportações de produtos do complexo soja, em 

maio, somaram US$ 612,6 milhões, tendo como destaque o mercado chinês (70,6%).  Em termos acumulados, 

nos primeiros cinco meses do ano, o complexo soja se configurou como o principal item da pauta de 

exportação do Paraná com mais de 38,4% de participação.  

O grupo de produtos de carnes é o segundo com maior participação na pauta exportadora do Estado 

com participação de 15,9%. Até maio deste ano este item apresentou um crescimento de 7,6% em relação ao 

mesmo período de 2015. 
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TABELA 01 – EXPORTAÇÕES DO PARANÁ POR GRUPO DE PRODUTOS EM US$ 

Grupo de produtos 
Exportações 2015 Part. Exportações 2016 Part. Variação 

2016/2015 Jan a Maio % Jan a Maio % 
 

     Complexo Soja 1.905.503.675 33,79% 2.451.121.084 38,44% 28,63% 

Carnes (bovinas, aves e suínas) 941.906.100 16,70% 1.013.953.333 15,90% 7,65% 

Material de Transportes 409.880.562 7,27% 581.611.151 9,12% 41,90% 

Madeira 389.364.041 6,90% 358.303.918 5,62% -7,98% 

Cereais 157.946.711 2,80% 221.540.707 3,47% 40,26% 

Mecânica 237.794.259 4,22% 267.896.619 4,20% 12,66% 

Papel e Celulose 226.163.264 4,01% 230.923.349 3,62% 2,10% 

Preparações alimentícias diversas 207.966.875 3,69% 201.467.018 3,16% -3,13% 

Produtos Químicos 250.148.322 4,44% 194.745.885 3,05% -22,15% 

Açucares e produtos de confeitaria 241.813.236 4,29% 213.501.832 3,35% -11,71% 

Materiais Elétricos e Eletrônicos 65.383.741 1,16% 61.722.153 0,97% -5,60% 

Bebidas 60.358.455 1,07% 51.695.166 0,81% -14,35% 

Têxtil e Vestuário 50.185.619 0,89% 39.294.780 0,62% -21,70% 

Móveis 33.979.047 0,60% 31.267.583 0,49% -7,98% 

Petróleo e derivados 9.193.103 0,16% 17.303.430 0,27% 88,22% 
 

     Sub-total 5.187.587.010 91,98% 5.936.348.008 93,11% 14,43% 

Total 5.639.950.024 100,00% 6.375.917.389 100,00% 13,05% 

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

 

Nos cinco primeiros meses deste ano podem ser identificados alguns destaques positivos e negativos 

no crescimento da atividade exportadora paranaense por produto. 

 

a) Destaques positivos 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Destaques negativos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exportação Brasil: US$ 3,5 bilhões 

(2016/2015: -37,7%) 

Exportação Paraná: US$ 17,3 milhões 

(2016/2015: 88,2%) 

Petróleo e Derivados 

Principais mercados do Paraná: Mercosul 

US$ 4,1 milhões e Ásia US$ 12,5 milhões 

 

Exportação Brasil: US$ 7,2 bilhões 

(2016/2015: 25,6%) 

Exportação Paraná: US$ 581,6 milhões 

(2016/2015: 41,9%) 

Material de Transporte 

Principal mercado do Paraná:   

Mercosul US$ 356,2 milhões 

Exportação Brasil: US$ 5,1 bilhões 

(2016/2015: -6,1%) 

Exportação Paraná: US$ 194,7 milhões 

(2016/2015: -22,1%) 

Produtos Químicos 

Principal mercado do Paraná:                         

América Latina US$ 121,8 milhões 

Exportação Brasil: US$ 886,6 milhões  
(2016/2015: 10,9%) 

Exportação Paraná: US$ 39,3 milhões  
(2016/2015: -21,7%) 

  

Têxtil e Vestuário 

Principais mercados do Paraná: América Latina US$ 23,5 

milhões; Ásia US$ 8,1 milhões; União Europeia US$ 4,9 milhões 
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Os principais mercados de destino das exportações do Estado, até maio deste ano, foi a China com 

30,5%, a Argentina com 8,6% e os Estados Unidos 4,7%. 

TABELA 02 – EXPORTAÇÕES DO PARANÁ POR DESTINO 

ORDEM 

PRINCIPAIS PAÍSES 

JANEIRO A MAIO 

2016 2015 
Variação % 

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

                

01º.   01º.   CHINA 1.946.689.426  30,53% 1.311.178.881  23,25% 48,47% 

02º.   02º.   ARGENTINA 547.267.895  8,58% 367.983.209  6,52% 48,72% 

03º.   03º.   ESTADOS UNIDOS 302.624.934  4,75% 290.888.244  5,16% 4,03% 

04º.   06º.   ARABIA SAUDITA 200.533.637  3,15% 218.194.606  3,87% -8,09% 

05º.   07º.   PAISES BAIXOS (HOLANDA) 195.812.132  3,07% 179.126.081  3,18% 9,32% 

06º.   04º.   ALEMANHA 191.660.546  3,01% 231.722.247  4,11% -17,29% 

07º.   16º.   COREIA DO SUL 167.609.800  2,63% 90.296.973  1,60% 85,62% 

08º.   05º.   PARAGUAI 157.108.496  2,46% 222.965.574  3,95% -29,54% 

09º.   12º.   JAPAO 152.479.226  2,39% 105.786.895  1,88% 44,14% 

10º.   08º.   INDIA 136.717.379  2,14% 166.306.311  2,95% -17,79% 
                

Subtotal 3.998.503.471  62,71% 3.184.449.021  56,46% 25,56% 

Total Paraná 6.375.917.389  100,00% 5.639.950.024  100,00% 13,05% 

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

 

Na comparação de janeiro a maio de 2016 contra 2015, a variação do crescimento dos dois principais 

mercados é muito semelhante, ambos tiveram crescimento acima de 48%. O destaque é o forte crescimento 

das exportações para a Argentina entre o mês de abril e maio e a queda das exportações para a China.  

Até o mês passado, no acumulado, as exportações para a Argentina tinham aumentado em 37,2%. 

Somando o mês de maio, a variação das exportações para a Argentina subiu para 48,7%, um crescimento de 

30,9% em relação ao mês anterior. Em relação ao mercado chinês, a queda observada no último mês é 

consequência da sazonalidade das exportações de soja para aquele país. No acumulado, até abril de 2016, a 

expansão para aquele país fora de 51,3%. Considerando o mês de maio, o crescimento das exportações foi de 

48,5%. Comparando os dois meses verifica-se uma queda no crescimento de 5,5%.  

Para o mercado chinês foram exportados até maio de 2016 mais de US$ 1,946 bilhão. Os principais 

grupos de produtos exportados foram o grupo de sementes e frutos oleaginosos (85,7% do total), de produtos 

de carnes e miudezas (8,4%) e de papel e cartão (1,7%). Para a Argentina, os principais grupos produtos 

exportados, foram: veículos e tratores (56,0% do total exportado); máquinas e instrumentos mecânicos 

(13,6%); e, papel e cartão e obras de pasta de celulose (9,8%). 

Outros destaques nas exportações por destino nos cinco primeiros meses de 2016 foi o crescimento 

das exportações para a Coréia do Sul (85,6%%) e para o Japão (44,1%). 
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                              Japão 

Preparações de produtos hortícolas (frutas): US$ 3,1 milhões                        

(2016/2015: -3,0%) 

Produtos cárneos: US$ 79,4 milhões                                                                   

(2016/2015:  8,6%) 

Cereais: US$ 48,1 milhões                                               

(2016/2015: 535,1%)  

Preparações alimentícias: US$ 12,9 milhões              

(2016/2015: 13,0%) 

                             Coreia do Sul 

Cereais: US$ 12,6 milhões                                               

(2016/2015: não exportava nada até maio de 2015) 

Resíduos e desperdícios da ind. alimentar: US$ 102,7 milhões 

(2016/2015: 179,4%) 

Sementes e frutos oleaginosos: US$ 19,8 milhões   

(2016/2015: 56,3%) 

Produtos de carnes: US$ 19,0 milhões                           

(2016/2015: -41,0%) 

     

                                                                                         

 

 

 

 

 

  

 

Analisando a evolução mensal das exportações por grau de elaboração, apenas o grupo de produtos 

básicos apresentou variação negativa em Dólar de 13,2%. Produtos semimanufaturados e manufaturados 

apresentaram, respectivamente, crescimentos expressivos de 101,8% e 11,9%. 

TABELA 03 – EXPORTAÇÕES DO PARANÁ POR GRAU DE ELABORAÇÃO 

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

EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DO PARANÁ POR 
GRAU DE ELABORAÇÃO EM US$ (FOB) 

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

                                                                               
EVOLUÇÃO DAS COTAÇÕES DAS COMMODITIES 

– SOJA E MILHO (Cents US$/bu) 

 
     Fonte: Banco Central do Brasil 

jan/16 a mai/16 jun/15 a mai/16
jan/15 a mai/15 jun/14 a mai/15

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

Básicos -13,24% � -13,90% 24,05% � 53,87% 14,53% � 59,00% 51,31%
Semimanufaturados 101,78% � 100,25% -9,36% � 16,22% -16,08% � 20,82% 11,11%
Manufaturados 11,94% � 11,10% 5,63% � 33,75% -1,32% � 38,69% 36,41%

Total das exportações 1,15% � 0,38% 13,05% � 41,76% 4,05% � 45,76%

Partici- 
pação 

relativa 
2015

Acumulado no ano Acumulado em 12 meses
Variação das Exportações 
por Grau de Elaboração

No mês
mai/16
abr/16
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Em termos de evolução das exportações paranaenses por grau de elaboração dois movimentos 

diferentes podem ser observados: a oscilação sazonal dos produtos básicos, que são influenciados em parte 

pela volatilidade das cotações das principais commodities agrícolas exportadas pelo Paraná, e a estabilidade 

das exportações de produtos semimanufaturados e manufaturados.  

Um motivo para entender a grande variação da curva de produtos básicos é a entressafra do 

hemisfério sul e a queda dos preços das commodities no mercado internacional. Considerando as commodities 

– milho e soja – percebe-se que a queda nas exportações no período de junho de 2015 e janeiro de 2016 

acompanhou o mesmo movimento de queda dos preços destes produtos no mercado internacional. Neste 

período, informações do Banco Central do Brasil, apontam que a cotação da soja passou de 1.056,25 cents 

US$/bu para 853,0 cents US$/bu, uma queda de 19,2%. O milho que era cotado a 414,0 cents US$/bu em 

junho de 2015 passou a valer 351,50 cents US$/bu em março de 2016, queda de 15,1%. 

IMPORTAÇÕES 

Em maio, as importações somaram US$ 827,7 milhões, queda de 2,9% em relação ao mês anterior. 

Comparando com o mesmo mês de 2015, foi observada uma redução de 23,2%. Nos cinco primeiros meses do 

ano as importações acumuladas somaram US$ 4,115 bilhões, 22,9% menor em relação ao mesmo período de 

2015.  

Evolução das Importações do Paraná 

 
                           Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

A desvalorização do Real e a retração da atividade econômica contribuíram para reduzir as 

importações em nível estadual e nacional.  

Em termos de participação relativa por grupos de produtos, os destaques nos cinco primeiros meses 

foram as importações de produtos químicos (em sua maioria são insumos destinados à atividade agrícola), 

mecânica, material de transportes e petróleo e derivados. Esses grupos de produtos foram responsáveis por 

mais de 83,8% da pauta de importações do Estado do Paraná. 
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TABELA 04 – IMPORTAÇÕES DO PARANÁ POR GRUPOS DE PRODUTOS EM US$ 

Grupo de Produtos 
Importações 2015 Part. Importações 2016 Part. 

Variação 
Jan a Maio % Jan a Maio % 

            

Produtos Químicos       1.365.073.897  25,58%       1.184.506.349  28,78% -13,23% 

Mecânica          938.240.717  17,58%          643.307.462  15,63% -31,43% 

Material de Transportes          860.272.705  16,12%          618.232.910  15,02% -28,14% 

Petróleo e derivados          427.923.836  8,02%          309.168.128  7,51% -27,75% 

Materiais Elétricos e Eletrônicos          437.484.547  8,20%          321.479.025  7,81% -26,52% 

Cereais            46.916.611  0,88%            78.106.115  1,90% 66,48% 

Complexo Soja            67.855.418  1,27%            59.962.117  1,46% -11,63% 

Papel e Celulose            62.938.041  1,18%            46.254.272  1,12% -26,51% 

Têxtil e Vestuário            67.173.386  1,26%            40.601.354  0,99% -39,56% 

Móveis            33.393.313  0,63%            25.054.790  0,61% -24,97% 

Preparações alimentícias diversas            13.797.476  0,26%              9.819.557  0,24% -28,83% 

Madeira              9.728.358  0,18%              5.818.182  0,14% -40,19% 

Bebidas              4.480.123  0,08%              5.279.627  0,13% 17,85% 

Carnes (bovinas, aves e suínas)            26.557.169  0,50%              1.971.904  0,05% -92,57% 

Açucares e produtos de confeitaria              1.642.159  0,03%                699.617  0,02% -57,40% 

            

Sub-total       4.363.477.756  81,77%       3.350.261.409  81,41% -23,22% 

Total       5.336.418.306  100,00%       4.115.467.530  100,00% -22,88% 

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

 

No acumulado até maio de 2016, o grupo de produtos químicos representaram 28,8% do total 

importado pelo Estado. No mês de maio, a importação foi de US$ 246,6 milhões. O principal país de origem 

deste grupo de produtos foi a China com 68,1% do total. A maior parte de produtos químicos importados da 

China é composta por adubos (fertilizantes) e outros produtos destinados à agricultura que somaram US$ 84,7 

milhões. Produtos químicos orgânicos (são na maioria fertilizantes), o segundo item mais importado da China 

somou mais de US$ 85,3 milhões. O segundo principal grupo da pauta de importações é o de produtos 

mecânicos, com 15,6% no acumulado até maio. A China é o principal fornecedor deste grupo de produtos, com 

mais US$ 124,4 milhões em produtos importados pela economia paranaense.  

Os destaques – tanto positivos quanto negativos – nas importações do Estado nos cinco primeiros 

meses deste ano em comparação ao mesmo período do ano passado foram: cereais e bebidas (destaque 

positivo); e, carnes e açúcares e produtos de confeitaria (destaque negativo).  

a) Destaques positivos 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importação Brasil: US$ 629,0 milhões 

(2016/2015: -9,0%) 

Importação Paraná: US$ 78,1 milhões 

(2016/2015: 66,5%) 

Cereais 

Principal mercado do Paraná:  

Mercosul US$ 67,2 milhões 

Importação Brasil: US$ 303,5 milhões                              

(2016/2015: -32,1%) 

Importação Paraná: US$ 5,3 milhões                                

(2016/2015: 17,8%) 

Bebidas 

Principais mercados do Paraná: União Europeia US$ 2,7 milhões 

e América Latina US$ 1,8 milhões 
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b) Destaques negativos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

TABELA 05 – IMPORTAÇÕES DO PARANÁ POR PAÍS DE ORIGEM 

ORDEM 

PRINCIPAIS PAÍSES 

JANEIRO A MAIO 

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

                

01º.  01º.   CHINA 714.017.612,00  17,35% 1.008.793.907,00  18,90% -29,22% 

02º.  02º.   ESTADOS UNIDOS 423.121.759,00  10,28% 492.448.214,00  9,23% -14,08% 

03º.  03º.   ARGENTINA 381.873.477,00  9,28% 480.334.660,00  9,00% -20,50% 

04º.  04º.   ALEMANHA 233.939.147,00  5,68% 333.981.023,00  6,26% -29,95% 

05º.  07º.   FRANÇA 202.386.942,00  4,92% 208.057.355,00  3,90% -2,73% 

06º.   09º.   PARAGUAI 136.985.266,00  3,33% 162.408.029,00  3,04% -15,65% 

07º.   06º.   MÉXICO 131.295.997,00  3,19% 243.513.786,00  4,56% -46,08% 

08º.   08º.   ESPANHA 125.248.549,00  3,04% 170.764.990,00  3,20% -26,65% 

09º.   26º.   FINLÂNDIA 119.015.210,00  2,89% 43.005.760,00  0,81% 176,74% 

10º.   05º.   NIGÉRIA 104.968.366,00  2,55% 265.966.215,00  4,98% -60,53% 
                

Subtotal 2.572.852.325  62,52% 3.409.273.939  63,89% -24,53% 

Total Paraná 4.115.467.530  100,00% 5.336.418.306  100,00% -22,88% 

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

 

A China é responsável por 17,3% das importações da economia paranaense (janeiro a maio de 2016). 

Os principais produtos importados pelo Paraná daquele país foram: 1) máquinas, aparelhos e materiais 

elétricos, (total de US$ 143,2 milhões até maio); 2) máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos US$ 132,7 

milhões); e, 3) adubos/fertilizantes (US$ 84,7 milhões). 

Os Estados Unidos foi o segundo país do qual o Estado do Paraná mais importou. Em termos 

acumulados, o valor total ultrapassa os US$ 423,0 milhões. Os três principais produtos importados dos EUA 

foram combustíveis minerais (US$ 139,7 milhões), adubos/fertilizantes (US$ 82,5 milhões) e máquinas, 

aparelhos e instrumentos mecânicos (US$ 46,2 milhões). 

A Argentina é o terceiro maior mercado fornecedor de produtos para a economia paranaense. Até 

maio deste ano foram importados daquele país os seguintes principais produtos: veículos automóveis, 

tratores, ciclos e outros veículos terrestres (US$ 60,7 milhões); produtos da indústria de moagem, malte, 

amidos de fécula, inulina e glúten de trigo (US$ 37,6 milhões); produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos 

(US$ 33,2 milhões); pasta de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas, papel ou cartão para reciclar 

(US$ US$ 30,5 milhões). 

Importação Brasil: US$ 118,4 milhões  

(2016/2015: -27,4%) 

Importação Paraná: US$ 1,9 milhões 

(2016/2015: -92,6%) 

Carnes 

Principal mercado do Paraná:   

Mercosul 100% 

Importação Brasil: US$ 30,2 milhões           

(2016/2015: -22,2%) 

Importação Paraná: US$ 699,6 mil                

(2016/2015: -57,4%) 

Açúcares e produtos de Confeitaria 

Principais mercados do Paraná:                                  

Ásia US$ 313,7 mil e América Latina US$ 141,4 mil 
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                             Finlândia  

Combustíveis, óleos, betuminosos e ceras: US$ 2,8 milhões                        

(2016/2015: não importou nada até maio de 2015) 

Reatores, caldeiras, máq. e aparelhos mec.: US$ 101,5 milhões                                                                

(2016/2015:  337,9%) 

Pasta de madeira e outros: US$ 5,8 milhões                                               

(2016/2015: -8,6%)  

Veículos, tratores e ciclos: US$ 3,2 milhões               

(2016/2015: 2586,0%) 

                             Nigéria 

Combustíveis, óleos, betuminosos e ceras:: US$ 104,9 milhões 

(2016/2015: -60,5%) 

Plantas vivas e produtos de floricultura: US$ 16,4 mil 

(2016/2015: não importou nada até maio de 2015) 

Outros destaques nas importações do Estado nos cinco primeiros meses de 2016 foi o crescimento 

expressivo das importações da Finlândia e queda nas importações da Nigéria. 

    

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

O comportamento das importações paranaense por categoria de uso pode ser observado na tabela 

abaixo.  

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   
Participação 

relativa 
2015 

mai/16 jan/16 a mai/16 jun/15 a mai/16   

abr/16 jan/15 a mai/15 jun/14 a mai/15   

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

Bens de Capital 14,68% � 13,81% -28,24% � -7,91% -27,26% � 2,52%   25,18% 

Bens intermediários -3,88% � -4,61% -15,55% � 7,38% -23,03% � 9,12%   53,93% 

Bens de Consumo -14,39% � -15,04% -38,24% � -21,26% -38,24% � -12,64%   11,96% 

Combustíveis e Lubrificantes -25,67% � -26,24% -27,49% � -6,52% -42,38% � -17,14%   8,94% 
                  

Total das importações -2,86% � -3,60% -22,88% � -1,58% -35,75% � -1,58%   100,00% 

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

Com exceção do resultado da variável bens de capital, que na variação mensal teve resultado positivo, 

todos os demais indicadores em todas as bases de comparação apresentaram variações negativas em Dólares.  

Em bens de capital foram importados pelo Paraná, em maio, US$ 199,9 milhões, ou 14,7% a mais em 

relação ao mês anterior. Decompondo a categoria bens de capital temos: US$ 195,6 milhões em importações 

de bens de capital (exceto equipamentos de transporte de uso industrial) e US$ 4,3 milhões em importações 

de equipamentos de transporte de uso industrial. 

Os destaques de produtos de bens de capital importado foram: máquinas e aparelhos para 

empacotar/embalar mercadorias (US$ 16,5 milhões); cortadeira para pasta de papel, papel e cartão (US$ 8,8 

milhões); motores de explosão para veículos de cilindrada superior a 1000 cm3 (US$ 7,4 milhões); partes de 

torneiras, outros dispositivos para canalizações, etc. (US$ 4,7 milhões); outras máquinas de moldar borracha 

ou plásticos, por injeção, horizontais de comando numérico (US$ 4,1 milhões).  
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O total importado em maio na categoria de uso de bens intermediários foi de US$ 496,4 milhões. 

Decompondo este valor foi observado que foram importados em insumos industriais US$ 335,3 milhões; peças 

e acessórios de equipamentos de transporte US$ 125,4 milhões; alimentos e bebidas destinados à indústria 

US$ 35,7 milhões; e bens diversos US$ 5,0 mil. Em termos de crescimento acumulado no ano, até maio, as 

importações de bens intermediários apresentaram uma variação negativa de 15,5%. 

Com relação à categoria de bens de consumo, a variação acumulada no ano foi negativa em 38,2%. No 

mês foram importadas, nesta categoria, US$ 81,4 milhões com destaque para a importação de bens de 

consumo não duráveis. 

Na categoria de uso combustíveis e lubrificantes foram importados em produtos no mês de maio mais 

de US$ 49,0 milhões. Em termos de variação das importações desta categoria, os dados observados 

apresentaram os seguintes resultados: na variação mensal houve queda de 25,7%; na variação anual houve 

queda de 27,5%; e, na variação dos últimos doze meses, houve também queda de 42,4%. 

SALDO COMERCIAL E FLUXO DE COMÉRCIO 

O valor do saldo comercial, diferença entre o total das exportações e o total das importações, no mês 

de maio foi de US$ 686,7 milhões. Este resultado representa um crescimento em relação ao mês anterior de 

6,4%. Em termos acumulados de janeiro até maio o saldo foi positivo em US$ 2,260 bilhões.  

TABELA 07 – SALDO COMERCIAL POR PRODUTO DO PARANÁ EM US$ 

Grupo de produtos 
Exportações Part. % Importações Part. % Balança Comercial  

Jan a Maio 
            

Complexo Soja       2.451.121.084  38,44%            59.962.117  1,46%           2.391.158.967  

Carnes (bovinas, aves e suínas)       1.013.953.333  15,90%              1.971.904  0,05%           1.011.981.429  

Madeira          358.303.918  5,62%              5.818.182  0,14%              352.485.736  

Cereais          221.540.707  3,47%            78.106.115  1,90%              143.434.592  

Preparações alimentícias diversas          201.467.018  3,16%              9.819.557  0,24%              191.647.461  

Papel e Celulose          230.923.349  3,62%            46.254.272  1,12%              184.669.077  

Açucares e produtos de confeitaria          213.501.832  3,35%                699.617  0,02%              212.802.215  

Bebidas            51.695.166  0,81%              5.279.627  0,13%               46.415.539  

Móveis            31.267.583  0,49%            25.054.790  0,61%                 6.212.793  

Têxtil e Vestuário            39.294.780  0,62%            40.601.354  0,99%                (1.306.574) 

Material de Transportes          581.611.151  9,12%          618.232.910  15,02%              (36.621.759) 

Materiais Elétricos e Eletrônicos            61.722.153  0,97%          321.479.025  7,81%             (259.756.872) 

Petróleo e derivados            17.303.430  0,27%          309.168.128  7,51%             (291.864.698) 

Mecânica          267.896.619  4,20%          643.307.462  15,63%             (375.410.843) 

Produtos Químicos          194.745.885  3,05%       1.184.506.349  28,78%             (989.760.464) 
            

Sub-total       5.936.348.008  93,11%       3.350.261.409  81,41%           2.586.086.599  

Total       6.375.917.389  100,00%       4.115.467.530  100,00%           2.260.449.859  

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

Os principais produtos que contribuíram para a geração deste saldo foram os produtos de origem 

vegetal: o complexo soja gerou até maio um saldo de US$ 2,4 bilhões (33,4% maior em relação ao mês 

anterior). Produtos de origem animal também contribuíram com um saldo de mais de US$ 1,0 bilhão (28,1% 

maior que abril). Produtos de madeira foi o terceiro item mais importante na geração de saldo comercial do 

estado, US$ 352,5 milhões (25,1% maior que abril). 
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Em termos de fluxo de comércio os maiores parceiros comerciais do Estado do Paraná para o mês 

(dados acumulados até maio) foram a China, a Argentina e os Estados Unidos.  

TABELA 08 – FLUXO DE COMÉRCIO DA ECONOMIA PARANAENSE 

ANO 
JANEIRO A MAIO 

PRINCIPAIS PAÍSES 
Exportações Importações 

Saldo 
Comercial 

Fluxo de Comércio % s/Total Fluxo 
de Comércio 

2016 US$ 

              

01º. CHINA 1.946.689.426 714.017.612 1.232.671.814 2.660.707.038 25,36% 

02º. ARGENTINA 547.267.895 381.873.477 165.394.418 929.141.372 8,86% 

03º. ESTADOS UNIDOS 302.624.934 423.121.759 -120.496.825 725.746.693 6,92% 

04º. ALEMANHA 191.660.546 233.939.147 -42.278.601 425.599.693 4,06% 

05º. PARAGUAI 157.108.496 136.985.266 20.123.230 294.093.762 2,80% 

06º. PAISES BAIXOS (HOLANDA) 195.812.132 66.475.495 129.336.637 262.287.627 2,50% 

07º. COREIA DO SUL 167.609.800 60.030.592 107.579.208 227.640.392 2,17% 

08º. JAPAO 152.479.226 65.485.448 86.993.778 217.964.674 2,08% 

09º. ARABIA SAUDITA 200.533.637 9.958.523 190.575.114 210.492.160 2,01% 

10º. INDIA 136.717.379 53.259.893 83.457.486 189.977.272 1,81% 

              

Subtotal 3.998.503.471 2.145.147.212 1.853.356.259 6.143.650.683 58,56% 

Total Paraná 6.375.917.389 4.115.467.530 620.684.445 10.491.384.919 100% 

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

 

O Paraná comercializou mais de US$ 10,4 bilhões no mercado internacional até maio deste ano. 

Comprando este resultado com o mesmo período do ano passado, foi observada uma queda de 4,4% no fluxo 

de comércio. Os fatores que explicam esse movimento é o momento ruim da economia estadual: nos cinco 

primeiros meses deste ano as importações estaduais diminuíram 22,9%.  

Cinco países representam a metade do valor das importações do Estado, com destaque para a China. 

Até o mês de maio, a China foi o principal parceiro comercial do Estado com participação de 25,4%. O fluxo de 

comércio acumulado com aquele país foi superior a US$ 2,6 bilhões. Deste valor, a composição é de US$ 1,9 

bilhão em exportações e US$ 714,0 milhões em importações. O saldo comercial acumulado nas transações 

econômicas com a China gerou um superávit comercial superior a US$ 1,2 bilhão. O segundo principal parceiro 

é a Argentina. As relações comerciais com aquele país tiveram um fluxo de comércio de mais de US$ 929,1 

milhões e um saldo superior a US$ 165,3 milhões. Os Estados Unidos foi responsável pelo terceiro maior fluxo 

de comércio com mais de US$ 725,7 milhões. Porém, o saldo acumulado com este país foi deficitário em mais 

de US$ 120,4 milhões.   
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