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O Boletim de Conjuntura Econômica do Município de Toledo 
(PR) é fruto de uma parceria entre a Associação Comercial e 
Empresarial de Toledo (ACIT) e o Núcleo de Desenvolvimento 
Regional (NDR) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(UNIOESTE)/Campus de Toledo. Seu objetivo é fornecer 
informações sobre a economia municipal de forma clara e 
objetiva. As suas informações se destinam aos cidadãos, 
empresários e gestores públicos. Os dados apresentados são 
de fontes oficiais e de organizações públicas e privadas. A 
periodicidade do Boletim é trimestral.

Os textos e análises apresentados são de cunho informativo. 
Os comentários não refletem, necessariamente, 
posicionamentos públicos da ACIT ou da UNIOESTE. As 
tendências e apontamentos discutidos nos textos podem 
sofrer modificações ou não se confirmarem em função da 
revisão de dados pelas fontes, períodos de análise, mudanças 
na conjuntura socioeconômica decorrentes de atos 
governamentais, eventos adversos ou choques na economia. 
A periodicidade das informações está limitada pela 
divulgação de dados pelas fontes oficiais e organizações.

Nesse número, o Boletim traz dados sobre a perspectiva da 
safrinha de milho, dados de comércio exterior, saldo do 
emprego formal, dados sobre o pagamento do auxílio 
emergencial, informações sobre depósitos nos bancos 
comerciais, entre outros. Cabe sempre lembrar que o período 
das informações varia conforme a sua disponibilidade junto 
aos órgãos governamentais e não governamentais. Por esta 
razão, algumas informações estão mais atualizadas e outras 
mais defasadas. Mesmo assim, os dados apresentados 
conseguem traçar um panorama para melhor compreensão 
de sua contribuição para o desenvolvimento socioeconômico 
do Município de Toledo.

BOLETIM DE
CONJUNTURA
ECONÔMICA
DO MUNICÍPIO 
DE TOLEDO
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A produção agrícola do Oeste do Paraná, na qual apresenta maior 
destaque a soja e o milho, faz escolha habitual da safra de soja na 
primavera-verão e para a safra do milho no verão-outono. Em 
condições normais, a dobradinha tem apresentado bons resultados.

Na última safra principal de soja (safra 2020), a Região atrasou o 
plantio em decorrência do baixo volume de chuvas, implicando, por 
consequência, em atraso no plantio de milho. Não bastasse o atraso no 
plantio da safra de milho (safrinha), esta também enfrentou 
irregularidades no regime de chuvas, comprometendo o 
desenvolvimento e causando o alongamento do ciclo vegetativo das 
plantas, o que já apontava estimativa de perdas na microrregião de 
Toledo, da ordem de cerca de 25%, segundo a SEAB/DERAL.

Apesar das condições elencadas, era esperado um bom resultado no 
Núcleo Regional de Toledo, pois os dados do DERAL apontavam mais de 
427 mil hectares plantados com milho. Considerando a estimativa de 
65 sacas por ha (média estadual), poderíamos esperar cerca de 30 
milhões de sacas. Contudo, a forte geada verificada na Região no fim 
de junho alterou fortemente o quadro, com perdas acentuadas de 
produção. Além do comprometimento da qualidade dos grãos, que 
será tanto mais severo quanto mais atrasado for o ciclo de 
desenvolvimento das plantas, as estimativas de perdas giravam em 
torno de 60%.

Mesmo que parte das perdas seja reparada pelos mecanismos de 
seguro agrícola, a frustração de safra afeta as finanças dos produtores, 
com reflexos também sobre a atividade econômica do município de 
Toledo. Tão grave quanto, a frustração de safra contribui para pressões 
de alta nos preços do milho (em vez da esperada redução da pressão 
de preços), preços estes que interferem no custo de vida das pessoas e 
preocupa a atividade pecuária, que tem no grão e derivados uma 
importante fonte na alimentação animal e, também, de custo de 
produção. Toledo é um importante consumidor de milho e, com a 
frustração de safra, nossas necessidades precisarão ser supridas com 
importação de outras regiões.

SAFRINHA DE MILHO EM 
TOLEDO: ESTIAGEM
E GEADA

Foto: Notícias Agrícolas (30/06/2021).
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O auxílio emergencial começou a ser pago pelo governo federal brasileiro 
em abril de 2020, com o objetivo de compensar a queda na renda 
decorrentes da quarentena e perda de postos de trabalho, em função da 
pandemia de Covid19. O número de pessoas que conseguiram o auxílio 
emergencial em abril de 2020 passou de 67 milhões em todo o país, 
recebendo valores de entre R$600,00 a R$1.200,00.

Nos 50 municípios do Oeste do Paraná, 283.454 pessoas receberam o 
auxílio, totalizando um valor de aproximadamente R$200,3 milhões. Os três 
municípios com maior número de beneficiados foram os seguintes: Foz do 
Iguaçu, onde 72.843 pessoas receberam na primeira parcela paga em abril 
de 2020, ou seja, aproximadamente 36% da população adulta. Neste 
município, o valor total recebido foi de aproximadamente R$52,8 milhões. Na 
sequência temos o município de Cascavel 61.938 pessoas receberam o 
auxílio (aproximadamente um em cada 4 adultos), o que representou 23% 
da população adulta. O valor recebido por cascavelenses foi de 
aproximadamente R$43,8 milhões. Na sequência, temos município de 
Toledo, onde 21.478 pessoas receberam o auxílio, o que representou 18% da 
população adulta (aproximadamente um em cada 5 adultos). O valor 
recebido por residentes de Toledo foi próximo de R$15 milhões no período. 

Dentre os municípios com menor porcentagem de adultos recebendo o 
auxílio emergencial, temos Quatro Pontes, com cerca de 12%, o que 
representa aproximadamente 1 em cada 8 adultos, seguido por Entre Rios do 
Oeste (14,89%), Marechal Cândido Rondon (17,33%), Maripá (17,75%) e Toledo 
(18%).

Entre os municípios do Oeste que tiveram maior proporção da população 
adulta recebendo, temos Lindoeste com pouco mais de 50% de sua 
população adulta recebendo o auxílio, o que indica aproximadamente 1 em 
cada 2 adultos, seguido por Diamante do Sul (49%), Boa Vista da Aparecida 
(46%), Campo Bonito (42%) e Ibema (40%).

AUXÍLIO EMERGENCIAL
NO OESTE DO PARANÁ

Fonte: Portal da Transparência – Controladoria Geral da União.

Auxílio Emergencial no Oeste do Paraná: % da população adulta beneficiada - 2020
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Quando se analisam os valores das exportações de municípios 
selecionados do Oeste do Paraná, percebe-se que Foz do Iguaçu era o 
que mais exportava até 2004, sendo ultrapassado por Cascavel que, a 
partir de então, se tornou o primeiro colocado. Palotina aumentou o 
volume exportado a partir de 2003, ficando em segundo lugar nos últimos 
anos analisados. Medianeira e Marechal Cândido Rondon também 
aumentaram a quantidade exportada desde 2003, oscilando entre a 
quarta ou quinta colocação. Por sua vez, Toledo alternou sua posição e 
chegou, em 2002 e 2021, na sexta colocação. É preciso ressaltar que 
Toledo é um grande produtor industrial que abastece setores nacionais 
de grande importância, e os valores aqui apresentados são somente 
para o destino internacional. Por outro lado, quando se analisam os 
valores de importação, percebe-se que a primeira colocação foi 
apresentada por Cascavel ou Foz do Iguaçu, dependendo do ano 
analisado. Toledo fica, no geral, na terceira posição. Esses três municípios 
são os maiores importares do Oeste do Paraná, em função do 
contingente populacional e dos seus parques industriais e comerciais, 
com maior dimensão e diversificação na Região.

O saldo da balança comercial do Município de Toledo, ou seja, a 
diferença entre exportações (+) e importações (-) foi negativa em boa 
parte do período de 1997 e 2021: em 25 anos o saldo ficou negativo em 76% 
do período (valor importado foi superior ao valor exportado). No conjunto 
de municípios apresentados, Toledo é o que apresentou o saldo 
comercial mais negativo seguido, em 2021, por Santa Helena e Assis 
Chateaubriand. Os demais municípios apresentaram saldos positivos, 
especialmente Palotina, com o maior saldo positivo desde 2016. Para boa 
parte dos municípios, percebeu-se que foi a partir de 2003 que o valor do 
saldo comercial se alterou com maior magnitude, seja para municípios 
deficitários ou superavitários em suas balanças comerciais.

No primeiro semestre de 2021, Toledo apresentou o saldo comercial 
mais negativo, mas com ligeira melhora em relação a 2020, mesmo os 
valores de 2021 sendo em relação apenas ao primeiro semestre, ou seja, 
percebe-se um indicativo de melhora nesse quesito. Quando se analisam 
os produtos mais exportados e importados, assim como os principais 
países com os quais Toledo apresenta relação comercial, torna-se 
possível destacar algumas características:

- A respeito das exportações: mais da metade de todo o valor 
exportado por Toledo se refere a produtos relacionados a “Produtos das 
indústrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres (...)”, 
correspondendo a 53,45%. Esses produtos foram exportados 
especialmente para o Paraguai (48,12%) e Uruguai (12,44%). Em seguida 
os produtos relacionados aos produtos como “Calçado, chapéus e 
artefatos de uso semelhante (...)” representaram 16,62% de toda a 
exportação de Toledo, principalmente para o Paraguai (44,87%) e Uruguai 

COMÉRCIO EXTERIOR:
COMPORTAMENTO DA BALANÇA

COMERCIAL DE TOLEDO - PR EM 2021
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Exportação de Toledo e municípios selecionados do Oeste do Paraná (em FOB US$) – 1997 a 2021

Importação de Toledo e municípios selecionados do Oeste do Paraná (em FOB US$) – 1997 a 2021

(40,07%). “Produtos do reino vegetal” correspondiam outros 10,82% do 
total exportado, sendo a Argentina o destino de 99,39% desses produtos. 
No conjunto esses produtos correspondiam a 80,89% de toda a 
exportação de Toledo; e, Paraguai, Argentina, Uruguai, Bolívia e Chile 
foram os destinos de 88,58% de toda a exportação do município. 

- Sobre as importações o cenário se altera substancialmente: do total 
das importações de Toledo, 48,17% era de “Produtos do reino vegetal”, 
sendo que 99,42% desses produtos vieram do Paraguai. O segundo 
segmento mais importado foi de “Produtos das indústrias químicas ou 
indústrias conexas”, que representavam 39,30% do total, sendo que a 
procedência foi da China (50,31%) e Índia (37,23%). Como terceiro lugar 
ficaram os produtos “Máquinas e aparelhos, material elétrico (...)”, que 
tinha como procedência a Alemanha (38,87%) e a China (33,63%). Esses 
três grupos de produtos importados correspondiam a 94,88% de todo o 
valor importado no primeiro semestre em Toledo. Já os países na qual 
Toledo mais importou foram: Paraguai (49,34%), China (23,19%), Índia 
(14,69%), Alemanha (3,24%) e México (1,34%), correspondendo juntos a 
91,80% de toda a importação. Os 10 principais países apresentados de 
importação correspondiam a 96,00% do volume exportado.

Fonte: COMEXSTAT (Ministério da Economia).

Fonte: COMEXSTAT (Ministério da Economia).
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O saldo dos financiamentos imobiliários, depósitos em poupança e 
depósitos a prazo nos bancos comerciais ou de varejo de alguns 
municípios do Oeste do Paraná seguem estáveis ou em alta. Entre 
junho de 2020 e janeiro de 2021, o saldo dos financiamentos 
imobiliários em Cascavel apresentou aumento de 1,17%. Esse dado, 
além de representar a busca por imóveis, também reflete o 
endividamento da população com esse tipo de operação. Enquanto 
a população ampliava sua participação no financiamento 
imobiliário, as operações em poupança (-0,5%) e depósitos a prazo 
(-3,8%) perdiam posições. Aparentemente, a população precisou 
recorrer às suas reservas para quitar compromissos ou para 
integralizar parcelas de compras de imóveis. 

Em Toledo, a população mais capitalizada ampliou sua 
participação no endividamento imobiliário, mas também sua 
participação nos depósitos em poupança e a prazo. Os 
financiamentos imobiliários aumentaram em 12%, os depósitos em 
poupança engordaram 0,71% e os depósitos a prazo ampliaram em 
6%. Em Marechal Cândido Rondon ocorreu a mesma tendência de 
Toledo, enquanto Palotina e Foz do Iguaçu perderam depósitos em 
poupança. 

No conjunto dos municípios selecionados, a população está 
buscando imóveis e fortalecendo o boom imobiliário, como se 
observa no estoque de financiamentos imobiliários.

MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA NOS 
BANCOS COMERCIAIS
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Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(CAGED), que servem para acompanhar o emprego formal, 
demonstraram que a economia regional seguia em franca 
expansão entre janeiro e maio de 2021, a julgar pelos saldos de 
contratações. Os dados também demonstraram que a economia 
dos municípios selecionados se recuperou do tombo que levou 
durante o início das restrições da COVID19, com exceção de Foz do 
Iguaçu, cuja recuperação continua lenta e gradual.

Um dado que merece destaque é a recuperação da indústria. Em 
Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon e Palotina, a indústria 
agroalimentar e nutrição animal seguem como geradores mais 
significativos de postos de trabalho. O ramo de atividade que menos 
empregou foi a agropecuária, afetada por uma estiagem 
prolongada. De modo geral, dos municípios selecionados, Cascavel 
e Toledo são os que mais empregam, tanto na indústria quanto no 
setor terciário.

EMPREGO
FORMAL 
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As consultas ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) demonstraram que os 
consumidores estão voltando às compras e aos financiamentos no município 
de Toledo. No primeiro semestre de 2020 foram 156.957 consultas no total. No 
primeiro semestre de 2021 esse número se ampliou para 178.633, ou seja, um 
aumento de 13,81% em relação ao mesmo período de 2020. A expansão nas 
consultas já vinha aumentando a partir do segundo semestre de 2020, 
quando foram registradas 165.230 consultas.

Além das consultas, o volume de inclusões no SPC caiu entre 2020 e 2021. A 
criação de postos de trabalho, a necessidade de capital de giro frente à crise 
provocada pelo Covid19, a busca por clientes e o retorno da confiança dos 
agentes econômicos, frente ao quadro de retração no período de 
março-maio de 2020, ajudaram a deixar as empresas mais maleáveis na 
negociação e renegociação de dívidas com os clientes. No primeiro semestre 
de 2020 foram feitas 14.734 inclusões, que caíram para 11.163 no segundo 
semestre. No primeiro semestre de 2021, as inclusões tiveram uma ligeira alta 
para 12.417. No primeiro semestre, o pagamento dos impostos de início de ano, 
o vencimento dos financiamentos natalinos e os gastos com material escolar 
tendem a estimular a inadimplência.

Já as exclusões de inadimplentes do cadastro do SPC apresentaram 
redução, comparando o período de 2021 e 2020. Ou seja, o consumidor, 
apesar da retomada da economia toledana, ainda apresentou dificuldade 
em honrar o conjunto dos seus financiamentos. 

PROTEÇÃO AO
CRÉDITO
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Os dados do número de franquias em atuação no município 
de Toledo revelam a busca por marcas consolidadas para 
atuarem no mercado local. Apesar da crise provocada pelo 
Covid19 e a recuperação lenta e gradual da economia 
brasileira, em Toledo houve um aumento de 5% nas redes 
franquiadas e 8% nas unidades franquiadas, no comparativo 
do primeiro trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2021. 
Especificamente, o “carro-chefe” dessa variação foi o 
segmento de alimentos, cuja participação na economia local 
foi a 24,5%, representando uma variação de 30,8% em relação a 
2020. Na sequência do ramo de alimentos, a área de serviços 
seguiu em alta. Ao se somar todos os ramos que compõem 
especificamente o setor de serviços, se observa que ele 
representa 55,3% de todos os segmentos franquiados no 
município. Tanto que a variação do segmento serviços e outros 
negócios se expandiram 41,2% no período. 

A única retração ocorreu nos segmentos de “Comunicação, 
Informática e Eletrônicos” e “Serviços Educacionais”. Os serviços 
educacionais são compostos por escolas de idiomas, escolas 
de reforço escolar, escolas de educação formal etc. Essas 
áreas se retraíram, enquanto os outros segmentos cresciam ou 
permaneciam estáveis.

FRANQUIAS
EM TOLEDO
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A Pesquisa da cesta básica de alimentos do município de Toledo tem caráter 
permanente e seus resultados serão divulgados mensalmente. A metodologia de 
cálculo da cesta básica de alimentos de Toledo é baseada na metodologia do 
DIEESE. 

Em 2021, o custo da cesta básica individual em abril foi de R$ 488,61, passando 
para R$ 492,57 em maio, que representou um aumento de 0,81%. Em junho, a 
cesta básica individual passou a custar R$ 489,84. Esses custos levaram em 
consideração o preço médio dos produtos e as quantidades que compõem a 
cesta básica. Observa-se que o custo em abril teve uma redução de -0,55% em 
relação a maio. 

No período entre abril e maio de 2021 os produtos que tiveram aumento 
significativo nos preços foram: margarina (13,41%),  batata (12,24%),  óleo de soja 
(8,31%) e o café (8,30%). Por outro lado, os produtos que apresentaram redução 
nos preços foram: banana (-21,52%),  feijão (-3,27%) e o leite (-0,55%). No período 
entre maio e junho, os produtos que apresentaram aumento nos preços foram a 
banana (11,65%), o leite (8,56%), o açúcar (4,36%), a farinha de trigo (2,09%) e a 
carne (1,76%). Os demais produtos apresentaram redução nos preços, com 
destaque para a batata (-35,93%) e o tomate (-10,62%). As variações nos preços 
médios dos produtos estão relacionadas a alterações na oferta, sejam por 
fatores climáticos, alterações nos custos ou por fatores externos, como o 
aumento das exportações destes produtos e redução da oferta para o mercado 
interno. 

A cesta básica familiar se caracteriza por ter o custo da cesta básica para 3 
pessoas, sendo 2 adultos e 2 crianças, as quais são contabilizadas no cálculo 
como 1 adulto. O custo da cesta básica familiar no município de Toledo em abril 
foi de R$ 1.465,83, em maio foi R$ 1.477,71 e em junho foi de R$ 1.469,52. Um 
trabalhador que ganha um salário-mínimo gastaria, em média, 48% deste 
salário para adquirir a cesta básica individual e também precisaria trabalhar, em 
média, 97 horas por mês para adquiri-la, o que corresponde a aproximadamente 
45% de todo o tempo trabalhado no mês.

Considerando-se que as despesas com alimentação correspondem a 35,71% 
do total de despesas de uma família, o salário-mínimo necessário para adquirir 
a cesta básica e suprir as despesas de habitação, vestuário, transporte, entre 
outros, seria de R$ 4.104,78 em abril, R$ 4.138,10 em maio e R$ 4.115,14 em junho.

PESQUISA DA CESTA 
BÁSICA DE ALIMENTOS –
TOLEDO/PR
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