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Localização de Assis Chateaubriand – PR - 2021  

Dados gerais: 

 

Emancipação política: 20/08/1966. 

Gentílico: assis-chateaubriandense. 

População estimada (2020): 33.340. 

Área territorial do município: 980,727 km2. 
 

 

 

Fonte: IBGE (2021). 
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Imagem 1 – Cidade de Assis Chateaubriand – PR - 2021  
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Município de Assis Chateaubriand (PR) – Dinâmica econômica 
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Gráfico 1 - Emprego formal total e número de empregos formais por setor 
(primário, secundário e terciário) em Assis Chateaubriand (PR) – 2010 e 

2019 

Fonte: IPARDES (2021). 
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Gráfico 2 - Emprego formal por faixa de remuneração em Assis Chateaubriand 
(PR) – RAIS – 2010 e 2019 

Fonte: IPARDES (2021). 
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*Deflacionado pelo INPC (ano base: 2018) 
  Fonte: IPARDES (2021). 

Gráfico 3 – Produto Interno Bruto (PIB)* municipal total e setorial em Assis 
Chateaubriand (PR) – 2014 e 2018 (em R$ 1.000,00) 
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*Deflacionado pelo INPC (ano base: 2018) 
  Fonte: IPARDES (2021). 

Gráfico 4 – Produto Interno Bruto Per capita* Municipal de Assis 
Chateaubriand (PR) – 2014 a 2018 (em R$ 1,00) 

Fazer grafico de linha com o PIB per capita (PIB total dividido pela população) 
Serie de 2014 a 2018 ( ano a ano até 2018) 
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Considerações sobre a dinâmica econômica: 

•Entre 2014 e 2018, o PIB real teve um crescimento médio de 7,64%. Em termos de setores 
econômicos, o setor primário foi o destaque com crescimento médio de 8,20% no recorte 
temporal 2014-2018. Em seguida destacou-se o setor terciário, com 7,67% de crescimento 
médio. Tal fato pode ser explicado pelo aumento da remuneração média do emprego 
formal, especificamente, nas faixas entre 1,51 a 10 salários mínimos em 2019 comparado a 
2010. Podem ter contribuído também: a instalação do Instituto Federal do Paraná - IFPR 
(2012) -, a Associação Hospitalar Beneficente Moacir Micheletto - AHBMM (2012) -, o bom 
desempenho da agropecuária no recorte temporal que estimulou a construção civil e a 
instalação da Cooperativa Frimesa (2015). E por fim, o setor secundário que teve um 
crescimento médio de 6,87% no período 2014-2018 (IPARDES, 2021). 

•De acordo com dados do IPARDES (2021) o crescimento populacional, entre 2010 e 2018, 
foi de 3,21%. O PIB per capita real médio cresceu 8,13%. Assim sendo, houve um aumento 
na produtividade dos fatores de produção. Utilizando o rendimento médio kg/ha como 
índice do crescimento da produtividade agrícola as produções de milho e soja cresceram, 
respectivamente, 5,78% e 8,64%, entre 2014 e 2018 (IPARDES, 2021). 
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 Fonte: IPARDES (2021). Observação: 2010 = dados censitários; 2018 = projetado. 
* Valor estimado para 2018 baseado na variação populacional por idade (dados censitários) e na PEA de 2010. 
 

População Economicamente Ativa (PEA): População empregada ou que está em idade apta para trabalhar. 

Gráfico 5 - População total e por sexo e a PEA* de Assis Chateaubriand (PR) 
em 2010 e 2018 
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Considerações sobre a dinâmica populacional: 

•Em 2010 ,segundo o Censo, a população total de Assis Chateaubriand era de 33.025 
habitantes e, em 2018, os dados projetados apontavam para 34.086, ou seja, um 
crescimento populacional na ordem de 3,21%. Em 2010 como em 2018, a população 
feminina  era maioria – ao redor de 51% da população total. Entretanto, a população 
masculina apresentou um crescimento maior (3,52%) se comparada a feminina (2,90%) no 
período (IPARDES, 2021). 

•Em relação a População Economicamente Ativa (PEA) houve um crescimento de 11,97% , 
entre 2010 e 2018. É importante mencionar que o valor para 2018 (19.305) foi uma 
estimativa calculada com base na variação populacional por idade e na PEA de 2010. No 
ano de 2010, a PEA representava 52,20% da população total, por sua vez em 2018 tal 
representação era de 56,63%. Analisando a população por faixa etária de 2010 (dados 
censitários) com 2018 (dados projetados) verificou-se que a população entre 15 e 64 anos 
aumentou 3,34%, o que explica a variação positiva da PEA no período (IPARDES, 2021). 
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Assis Chateaubriand – Dinâmica de 
Desenvolvimento  
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Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal 

 

 

O Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal 

(IFDM) 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. 

 

 

Metodologia 

Sua metodologia possibilita determinar, com 

precisão, se a melhora relativa ocorrida 

em determinado município decorre da adoção de 

políticas específicas ou se o resultado obtido é 

apenas reflexo da queda dos demais municípios. 

Desde 2014, a metodologia do IFDM foi 

aprimorada para captar os novos desafios do 

desenvolvimento brasileiro para esta nova 

década. Outro ponto importante foi a atualização 

de metas e parâmetros nacionais. 

Fonte: www.firjan.org.br/ifdm 



16 Fonte: Firjan (2019) 
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Leitura do IFDM 

O índice varia de 0 (mínimo) a 1 ponto (máximo) para classificar o nível de cada 

localidade em quatro categorias: 

Alto desenvolvimento: Resultados superiores a 0,8 
ponto. 

Desenvolvimento moderado: Resultados compreendidos 
entre 0,6 e 0,8 ponto. 

Desenvolvimento regular: Resultados compreendidos 
entre 0,4 e 0,6 ponto. 

Baixo Desenvolvimento: Resultados inferiores a 0,4 
ponto. 

Fonte: Firjan (2019) 
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Fonte: Firjan (2021). 

Gráfico 6 – Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) para Assis 
Chateaubriand (PR), anos base 2010 - 2016 

IFDM total e setorial para ano base 2010 e 2016 
Apresentar em grafico de barras 
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Índice FIRJAN de Gestão Fiscal  

 

 

O Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF) 

analisa as contas das cidades brasileiras 

através de quatro indicadores:  

Autonomia, Gastos com pessoal, 

Investimento e Liquidez. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia 

A metodologia do IFGF passou por uma 

atualização e toda a série histórica foi 

atualizada de acordo com as novas métricas. O 

índice permite tanto a comparação relativa 

quanto absoluta, isto é, não se restringe a uma 

fotografia anual, podendo ser comparado ao 

longo dos anos. Dessa forma, é possível 

especificar, com precisão, se uma melhoria 

relativa de posição em um ranking se deve a 

fatores específicos de um determinado 

município ou à piora relativa dos demais. 

Fonte: www.firjan.org.br/ifgf 
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•Investimentos 
Mede a parcela da receita total dos municípios destinada aos investimentos, aqueles que geram bem-estar 
à população e melhoram o ambiente de negócios. 
 
O IFGF tem uma leitura dos resultados bastante simples: a pontuação varia entre 0 e 1, sendo que quanto 
mais próximo de 1 melhor a gestão fiscal do município. 
 

Excelência: 
Resultados entre 
0,8 e 1,0 pontos. 

Boa Gestão: 
Resultados entre 
0,6 e 0,8 pontos. 

Dificuldade: 
Resultados entre 
0,4 e 0,6 pontos. 

Crítica: 
Resultados entre 
0,4 e 0,0 pontos. 

• Autonomia 
Analisa a relação entre as receitas oriundas da atividade econômica do município e os 

custos para financiar sua existência. 

• Gastos com pessoal 
Mostra quanto os municípios gastam com pagamento de pessoal em relação ao total da Receita 

Corrente Líquida. 

• Liquidez 
Verifica a relação entre o total de restos a pagar acumulados no ano e os recursos em caixa disponíveis 

para cobri-los no ano seguinte. 

Fonte: Firjan (2019). 
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Fonte: Firjan (2021). 

IFGF total e setorial para ano base 2013 e 2018 
Apresentar em grafico de barras 

Gráfico 7 – Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF) para Assis 
Chateaubriand (PR), anos base 2013 - 2018 
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Considerações sobre o IFDM: 

•O IFDM total, que entre 2010 e 2016, apresentou uma pequena queda de, respectivamente, 0,7274 
para 0,7237. Entretanto, o município ainda é considerado de desenvolvimento moderado. O indicador 
que apresentou um desempenho negativo foi o de emprego e renda, no qual em 2010 foi de 0,6016 
(desenvolvimento moderado) para registrar em 2016 um valor de 0,5217 (desenvolvimento regular), 
ou seja, uma variação de – 13,28%. O índice que apresentou a maior variação positiva foi o de 
educação, com 5,88% (alto desenvolvimento tanto em 2010 como em 2016), seguido por saúde, com 
2,72% mantendo um desenvolvimento moderado. 

•O indicador mais frágil que precisa ser melhorado é o de emprego e renda. Os dados do IPARDES 
(2021) indicam que os maiores saldos positivos na geração de emprego formal foram entre 2011 e 
2013 (uma média de 239 empregos formais gerados ao ano). Por sua vez, a renda real média – 
considerando o INPC de 2018 – aumentou 10,58%, enquanto que o salário mínimo real teve um 
aumento médio de 2,51% (IPARDES, 2021; IPEADATA, 2021). O que pode ser feito para melhorar o 
índice é estimular a formalização e o desenvolvimento de empresas – no setor secundário e terciário 
aproveitando as potencialidades locais – para reduzir o fluxo de trabalhadores que se dirigem para 
outras cidades diariamente a trabalho – migração pendular. 
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Considerações sobre o IFGF: 
•A situação do município de Assis Chateaubriand melhorou em 2018 em comparação a 2013 nos 
indicadores IFGF total e IFGF investimentos, com variação de, respectivamente, 5,51% e 54,82%. De 
acordo com os dados de 2018, os dados do IFGF total (0,8875) e IFGF investimentos (1) indicaram que 
houve uma excelência na gestão fiscal. Em relação ao IFGF autonomia não houve alteração no período 
considerado. O indicador IFGF gastos com pessoal caiu de 0,8240 (2013) para 0,7899 (2018), em outras 
palavras uma queda de -4,13% saindo de uma situação de excelência para boa gestão. Também teve um 
desempenho negativo o IFGF liquidez, que passou de 0,8943 em 2013 para 0,7601 em 2018 (FIRJAN, 
2021). 

•Os indicadores que merecem mais atenção e que devem ser melhorados para se evitar uma 
deterioração ainda maior são: o IFGF gastos com pessoal e liquidez. Os dados do IPARDES (2021) indicam 
que as despesas médias com pessoal e encargos sociais – sempre considerando valores de 2018 – 
aumentaram 9,84% e com Previdência Social 4,21% no período 2013-2018. Os dados do Demonstrativo 
da Despesa com Pessoal da Prefeitura Municipal de Assis Chateaubriand (2021) de 2013 e 2018, 
indicavam que os gastos com pessoal em relação a receita corrente líquida permaneceram constantes no 
período – 46% -, mas próximo do limite de alerta 48,60%. O município deve buscar dar reajustes salariais 
ao funcionalismo que recompõem a inflação do ano anterior sem grandes excessos, contratar pessoal 
apenas na medida em que os ativos forem se aposentando, e buscar uma maior arrecadação tributária 
sem se esquecer de combater a sonegação e punir com juros os contribuintes que atrasam a quitação 
dos seus tributos. 
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