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  Panorama Socioeconômico 

 

                         Palotina 



Palotina 
Prefeito:  Jucenir Leandro Stentzler (PSC) (2017 – 2020) 

Unidade Federativa: Paraná 

 

Mesorregião: Oeste Paranaense 

 

Microrregião: Toledo 

 

Região Metropolitana: de Toledo 

 

Distancia até  Curitiba: 591km 

 

Área: 651,238km² 

 

Distrito: São Camilo 

 

População:  31846h hab. – Estimativa IBGE/2019 

 

Altitude :335m  

 

IDH-M: 0,760 

 

 

Muito conhecida também por: 

 

 

“Capital Nacional da Soja” 

 

“Joia do Oeste” 

 

“Polo da Agroindústria” 

 

 



   O Município 

 Em 1940, através da Marcha para o Oeste, chegaram os primeiros migrantes em Palotina, então 

Município de Guaíra, somando uma população de 10 habitantes. Alguns dos primeiros habitantes de 

Palotina vieram de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

 A origem do nome Palotina é uma homenagem aos padres  palotinos, que marcaram presença no 

município, desde a derrubada das primeiras árvores. Os padres foram testemunhas do 

desbravamento, dos conflitos e do desenvolvimento do município, além de tornarem-se agentes vivos 

na implementação da religiosidade que caracteriza o seu povo. 

 Na época, chegar até a região implicava muitas dificuldades, além de vários problemas como a terra 

vermelha que entrava e sujava tudo, a falta de luz elétrica, os mosquitos, as doenças como a malária,  

e a falta de médicos, que obrigava os habitantes a buscar socorro em Guaíra, além do mato que 

cercava tudo, escondendo no seu interior ameaças de animais como onças, cobras, entre outros. 

 O Distrito de Palotina foi criado em 24 de junho de 1957, com uma população de 100 habitante. 

Contudo, em 1960, exatamente no dia 25 de julho, ocorreu a emancipação política administrativa de 

Palotina. 

 Atualmente, a principal economia do município é voltada para o setor de comércio e serviços e 

indústrias. 

• Gentílico: Palotinense 

• Fonte: IBGE/ IPARDES 
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      DINAMICA ECÔNOMICA 



• Fonte: IPARDES (2019) 

Todos os valores monetários foram deflacionado através do índice INPC referente ao ano 2016 – Calculadora do Cidadão Banco Central 

Produto Interno Bruto – PIB (R$1.000,00) – Palotina (2002 – 2016) 



 

 

O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos no 
município. Esse gráfico de barras compõe o volume total de produção 
do município. Quanto maior for o município, em termos de população , 
deve refletir em maior PIB. 

 

 

 

Produto Interno Bruto – PIB (R$1.000,00) – Palotina (2002 – 2016) 



• Fonte: IPARDES (2019) 

Todos os valores monetários foram deflacionado através do índice INPC referente ao ano 2016 – Calculadora do Cidadão Banco Central 

PIB per capita (R$1,00) – Palotina (2002 – 2016) 



O Produto Interno Bruto (PIB) per capita é a divisão do PIB – soma de 
todos os bens e serviços produzidos no município – pelo numero de 
habitantes. Ele fornece uma ideia do quanto se tem de renda no 
município por cada habitante, porem não reflete a real capacidade de 
consumo por conta do lucro das empresas que são enviados para fora do 
município e da distribuição desigual da renda que fica no município. 

 

PIB per capita (R$1,00) – Palotina (2002 – 2016) 



• Fonte: IPARDES 

Todos os valores monetários foram deflacionado através do índice INPC referente ao ano 2016 – Calculadora do Cidadão Banco Central 

Rendimento Médio salarial (1,00) - Palotina (2000-2010) 



Mostra o salário médio que é pago aos trabalhadores do município. Se o 
rendimento médio salarial do município é maior do que o da região, isso 
demonstra existência de atividades melhores remuneradas no município. 
Também pode ser usado como um indicativo da disponibilidade de 
renda a ser utilizada para consumo de bens e serviços no município. 

 

Rendimento Médio salarial (1,00) - Palotina (2000-2010) 



• Fonte: IPARDES  

Todos os valores monetários foram deflacionado através do índice INPC referente ao ano 2016 – Calculadora do Cidadão Banco Central 

Valor Adicionado Fiscal (1,00) - Palotina (2016-2017)  



 

Ele demonstra a contribuição de cada atividade econômica do município 
para a geração de receita fiscal. Em geral, ele aponta o melhor retrato do 
que é a economia municipal, ao demostrar maior participação do setor 
agropecuário em detrimento de outras variáveis que podem mascarar 
essa informação, como o Valor Adicionado Bruto (VAB). Se o VAB do 
setor agropecuário é menor do que o industrial, mas o VAF é mais 
elevado, significa que o município é transformador de matéria prima de 
base agropecuária.  

 

Valor Adicionado Fiscal (1,00) - Palotina (2016-2017)  



Valor Bruto Nominal Produção – VBP (R$1,00) – Palotina (2017-2018) 

• Fonte: IPARDES 

Todos os valores monetários foram deflacionado através do índice INPC referente ao ano 2016 – Calculadora do Cidadão Banco Central 



 

 

O Valor Bruto da Produção (VBP) é calculado com base na produção 
agrícola municipal e nos preços recebidos pelos produtores paranaenses. 
São produtos da agricultura, pecuária, silvicultura, extrativismo vegetal 
e outros. São demostrados o quanto tem de produção agropecuária em 
termos monetários. 

 

Valor Bruto Nominal Produção – VBP (R$1,00) – Palotina (2017-2018) 



• Fonte: IPARDES 

Todos os valores monetários foram deflacionado através do índice INPC referente ao ano 2016 – Calculadora do Cidadão Banco Central 

Financiamentos a Agropecuária (R$1,00) – Palotina (2016-2018) 



 

 

Comparação da proporção de financiamentos em termos monetários dos 
setores da agropecuária. 

Podemos notar que financiamentos a pecuária teve um grande aumento. 
Neste mesmo período o setor da agricultura obteve uma queda. 

• Fonte: IPARDES 

Financiamentos a Agropecuária (R$1,00) – Palotina (2016-2018) 
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      ESTRUTURA SOCIAL 



Variação Populacional - Palotina (2001-2019) 

• Fonte: IBGE 2019 



Fonte: IBGE  Estimativas preliminares para os anos intercensitários dos totais populacionais, estratificadas por idade e sexo pelo 
MS/SGEP/Datasus. 

• Fonte: IBGE (2010) 



    POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA (PEA) – Palotina      
(1991-2010) 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) define a PEA como a mão de 
obra com a qual o setor produtivo pode contar, ou seja, é o número de habitantes em 
idade e condições físicas para exercer algum ofício no mercado de trabalho; ou seja, 
trata-se da população que está empregada, ou não mas que possui condições de trabalhar 
e que realiza algum esforço para isso. 

Em alguns lugares, engloba-se a população que possui de 10 a 60 anos. No Brasil e 
também em muitos outros países, a idade mínima é de 15 anos. Portanto, além de um 
conceito econômico, trata-se também de um termo demográfico. 

                 

 • Fonte: IPARDES (2019) 



• Fonte: IPARDES (2019) 

POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA (PEA) – Palotina (1991-
2010) 
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      DINÂMICA DAS FINANCAS 
PUBLICAS 



 

 

O IFDM – Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – é um estudo do 
Sistema FIRJAN que acompanha anualmente o desenvolvimento socioeconômico 
de todos os mais de 5 mil municípios brasileiros em três áreas de atuação: Emprego 
& renda, Educação e Saúde. Criado em 2008, ele é feito, exclusivamente, com base 
em estatísticas públicas oficiais, disponibilizadas pelos ministérios do Trabalho, 
Educação e Saúde. 

IFDM – Índice Firjan Desenvolvimento Municipal – Palotina (2016) 

• Fonte: FIRJAN 



• Fonte: FIRJAN 

IFDM – Índice Firjan Desenvolvimento Municipal – Palotina (2016) 



IFGF – Índice Firjan Gestão Financeira – Palotina (2015 – 2016)  

 

 

O índice IFGF é construído a partir dos resultados fiscais das prefeituras 
que são disponibilizados anualmente pela Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN). O índice é composto por cinco indicadores (Receita 
Própria, Gastos com Pessoal, Investimentos, Liquidez e Custo da 
Dívida). A interpretação do IFGF é simples, e varia entre 0 e 1, sendo 
que, quanto mais próximo de 1, melhor a gestão fiscal do município no 
respectivo ano. 

• Fonte: FIRJAN 



• Fonte: FIRJAN 

IFGF – Índice Firjan Gestão Financeira – Palotina (2015 – 2016)  



Total Geral das Despesas Municipais (1,00) – Palotina (2012 -2016) 

 

 

 

Engloba o total das despesas efetivamente realizadas durante o exercício 
fiscal. São calculadas as despesas correntes (gastos com os serviços 
prestados a sociedade) e de capital (Investimentos). 

 

• Fonte: IPARDES 



• Fonte: IPARDES 

Todos os valores monetários foram deflacionado através do índice INPC referente ao ano 2016 – Calculadora do Cidadão Banco Central 

Total Geral das Despesas Municipais (1,00) – Palotina (2012 -2016) 



Politica e Planejamento 
Econômico 

 
Cleberson Luis Siebert Brondani 
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