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Comércio paranaense cresce 2,7% em 2019, aponta IBGE
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O comércio varejista ampliado cresceu 2,7% no Paraná em 2019, segundo a Pesquisa Mensal do
Comércio (PMC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta
quarta-feira (12).

O comércio varejista ampliado cresceu 2,7% no Paraná em 2019, segundo a Pesquisa Mensal do
Comércio (PMC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta
quarta-feira (12). O índice acumulado é um comparativo com 2018 e foi puxado pelo crescimento
das vendas de materiais de construção (9,8%), veículos, motos, partes e peças (8,7%) e itens de
uso pessoal ou doméstico (15,2%). As atividades de hipermercados, supermercados, produtos
alimentícios, bebidas, móveis, artigos farmacêuticos, ortopédicos, médicos, cosméticos e de
perfumaria, e equipamentos e materiais de escritório também registraram índices positivos no
Paraná em 2019. Houve redução nos setores de combustíveis e lubrificantes, vestuário e
eletrodomésticos. Segundo o IBGE, o volume de vendas ampliado (que engloba materiais de
construção e veículos) evoluiu organicamente ao longo do ano passado no Estado e registrou nove
meses com indicadores positivos - o cálculo é da comparação imediata com o mês anterior. No
índice que mede a evolução de um único mês de 2018 com o respectivo de 2019, houve
crescimento em sete meses. Segundo o governador Carlos Massa Ratinho Junior, o desempenho
do comércio reforça o período de recuperação da economia paranaense. O índice se soma aos
bons indicadores da indústria, que teve o maior crescimento do País, da geração de empregos
(quarto Estado em criação de vagas formais) e novas empresas (crescimento de 5% em relação a
2018 no volume de aberturas). "Oito das treze atividades do comércio pesquisadas pelo IBGE
registraram números positivos no ano passado. O comércio é o ponto de convergência da evolução
dos empregos, da produção industrial e do volume de atividade da agropecuária", afirmou o
governador. O vice-governador Darci Piana, que também preside a Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio), também considera que o comércio paranaense
tem evoluído em paralelo com a atividade industrial e agropecuária porque é o setor que concentra
os pedidos. "O comércio, de modo geral, tem se desenvolvido na mesma proporção da agricultura
e da indústria, que têm sido os baluartes da economia no conjunto geral, do campo à
industrialização de alimentos, e o comércio vem junto. O lucro é levado ao comércio. É uma
cadeia", afirmou. Piana também citou uma pesquisa de opinião do empresário do comércio,
serviços e turismo que indica níveis de otimismo nos mesmos patamares de 2012 e 2013, na era do
boom das commodities no País. "Todos os segmentos da economia paranaense mostram que
estamos evoluindo, crescendo", acrescentou. "Os investimentos do Estado têm mostrado ao setor
empresarial que estamos voltados a concretizar uma administração inovadora, estimulando a
economia". NACIONAL - O comércio ampliado nacional acumulou ganho de 3,9% em 2019 na
comparação com o ano anterior. Veículos, motos, partes e peças (10%), artigos farmacêuticos,
médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (6,8%), artigos de uso pessoal e doméstico (6%)
e móveis (5,8%) foram os principais responsáveis pelo crescimento nacional, que acumula
números positivos pelo terceiro ano consecutivo. Box Comércio de veículos e construção civil reage
em 2019 A pesquisa do IBGE mostra que o crescimento de 8,7% do setor de veículos, motos,
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partes e peças foi o maior desde 2012 no Paraná. No comparativo com 2018, houve crescimentos
significativos ao longo do ano passado, com destaque para fevereiro (21,6%) e maio (17,1%). O
crescimento do setor automotivo também foi constatado pela Federação Nacional da Distribuição
de Veículos Automotores (Fenabrave). Um relatório divulgado no começo deste ano destacou que a
venda de veículos novos cresceu 8,65% em 2019. Foi o melhor número do setor nos últimos cinco
anos. O segmento de pesados teve as maiores altas: para caminhões, foi de 33% em relação ao
ano anterior, com 101.735 unidades emplacadas, e para ônibus foi de quase 39%, somando 27.193
unidades. O aumento nas vendas de automóveis e comerciais leves foi de 7,65%. CONSTRUÇÃO
CIVIL - O Paraná foi o terceiro Estado que mais registrou aumento no volume de vendas da
construção civil, com 9,8% de crescimento acumulado do ano, atrás apenas de Santa Catarina e
Ceará. O índice nacional fechou em 4,3%. Nesse índice, o Paraná encerrou 2019 com evolução em
todos os meses em relação a 2018, com destaque para maio (19,5%), outubro (16,8%), julho
(15,8%) e setembro (15,4%). Esse movimento foi acompanhado pela evolução dos empregos no
setor. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a construção civil
terminou 2019 com saldo de 6.036 novos empregos formais no Estado. Em 2018, foram 2.301.
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