
No presente relatório conjuntural, apresenta-se a análise dos indicadores

tradicionais  da  economia  para  o  município  de  Maringá,  observados  pelo

Produto Interno Bruto - PIB, o Produto Interno Bruto per capita – PIB per capita,

e  o  Valor  Adicionado Bruto,  sendo este  terceiro  segmentado pelos  setores

Serviços1;  Indústria;  Administração,  defesa,  educação  e  saúde  públicas  e

seguridade social; e Agropecuária. Para tal, as bases de dados utilizadas se

encontram no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Para os dados obtidos para o município  para o ano de 2019,  o  PIB

maringaense atinge o valor de R$ 19,31 bilhões, com uma variação nominal

positiva  de  4,21% em relação  ao  ano  de  2018,  colocando  a  cidade  na  4ª

colocação no Ranking do Paraná, e na 52ª colocação no Brasil. Diante disso,

Maringá se destaca no Estado do Paraná, se mantendo nas primeiras posições

do ranking ao longo dos anos, tão quanto no ano de 2019, em que fica atrás

apenas  de  Curitiba  (R$  96,09  bilhões),  São  José  dos  Pinhais  (R$  29,96

bilhões) e Londrina (R$ 21,59 bilhões). 

Ao comparar o PIB (a preços correntes) de 2019 de Maringá (R$19,31

bilhões)  as cidades de mesmo porte populacional,  ou seja,  que possuem o

número de habitantes entre 400 e 500 mil, conclui-se que Maringá se manifesta

na 5ª colocação, atrás de Jundiaí (R$ 46,95 bilhões), Betim (R$ 28,07 bilhões),

Piracicaba (R$ 27,82 bilhões) e Santos (R$ 22,75 bilhões).

Já para o PIB per capita da cidade para 2019, de R$ 45.582,78, com

uma variação positiva nominal de 2,57% em relação a 2018, Maringá ocupa a

47ª posição no Estado e a 560ª posição no país. 

Ao serem observados os dados sobre o Valor Adicionado Bruto para

2019, tem-se que o setor de Serviços contribui com R$ 11,55 bilhões (68,6%),

o  setor  da  Indústria  com R$ 3,2  bilhões  (19%),  o  setor  de  Administração,

defesa,  educação  e  saúde  públicas  e  seguridade  social  com R$ 2  bilhões

(11,9%), e a Agropecuária com R$ 92,43 milhões (0,5%). Comparando estes

resultados ao ano de 2018, houve crescimento de 3,87% no setor de Serviços,

3,9%  na  Indústria,  4,17%  na  Administração,  e  queda  de  10,09%  na

Agropecuária. Além disso, observou-se que as atividades com maior VAB são

respectivamente  1.  Demais  serviços,  2.  Comércio  e  reparação  de  veículos

1 O setor de Serviços, por sua vez, contém o Comércio.



automotores e motocicletas,  e  3.  Administração,  defesa,  educação e  saúde

públicas e seguridade social. 

Ao considerar o VAB e sua composição, verifica-se que Maringá possui

altas posições quando comparadas tanto ao Paraná, possuindo a 3ª posição no

setor de Serviços e também na Administração, e a 7ª posição na Indústria;

quanto no Brasil, possuindo a 45ª posição em Serviços, 59ª em Administração

e 88ª na Indústria.  


