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Localização do município 

MAPA 1- Município de São Miguel do Iguaçu - PR 

FONTE: IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017. 

• O município foi criado em 25 de janeiro de 1961, 

através da Lei Estadual nº4338, com o território 

desmembrado de Foz do Iguaçu e Medianeira. 

• Distritos: Sede; Aurora do Iguaçu; São José do 

Iguaçu; São José do Itavo. 

 

• Área territorial: 851.917 km² (2020) 

• População estimada: 27.696 pessoas (2021) 

• PIB per capita: R$ 36.719,62 (2018) 

 
 



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - 
Dinâmica econômica 



GRÁFICO 1- Emprego formal total e número de empregados formais por setor (primário, 

secundário e terciário) para o município de São Miguel do Iguaçu/PR em 2010 e 2019 

Fonte: Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), 2021. 
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GRÁFICO 2- Emprego formal por faixa de Remuneração média (Salário Mínimo) em São Miguel 

do Iguaçu/PR - 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) Total* e por setor da economia (Primário, secundário e 

terciário)  no município de São Miguel do Iguaçu/PR - 2014 e 2018 (em R$ mil)  
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*Deflacionado pelo INPC (ano base: 2018) 
  Fonte: IPARDES, 2021. 

GRÁFICO 4– Produto Interno Bruto Per capita* para o Município de São Miguel do 

Iguaçu/PR– 2014 a 2018 
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Considerações sobre a dinâmica econômica: 

O PIB total teve uma queda de aproximadamente R$ 153.459,82 (R$ mil) de 2014 para 2018. O setor da 

economia que mais teve representatividade foi o setor terciário, representando cerca de 60% do valor total do 

PIB, em 2014, e cerca de 64%, em 2018. O setor secundário que representava cerca de 18% do PIB total em 

2014, passou a representar apenas 9,6% do PIB em 2018. O setor primário apresentou uma elevação da sua 

porcentagem, que era de aproximadamente 22% em 2014 e passou para aproximadamente 26% em 2018. 

O setor terciário apresentou maior relevância, dado a região onde se localiza o município, destacando a sua 

fronteira com Foz do Iguaçu, além de estar situado nas proximidades da tríplice fronteira, o que faz do 

município um importante mobilizador do comércio e serviços. 

O PIB per capita cresceu menos que a população total do município no período de 2010 a 2017, sendo o 

crescimento populacional em cerca de 7,0% (estimado) e o PIB per capita real cresceu aproximadamente 

1,0%. 
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Fonte: IPARDES, 2021. 

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

(os dados foram utilizados para pessoas de 14 anos ou mais). 

*Os dados de 2017 foram estimados. 

 

GRÁFICO 5- População total e por sexo e a PEA de São Miguel do Iguaçu em 2010 e 2017 
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A população total do município de São Miguel do Iguaçu aumentou nominalmente em 4,9%, entre os anos 

de 2010 e 2017. A população feminina e masculina cresceram nominalmente em patamares bem próximos, 

sendo 4,89% o aumento percentual das mulheres e 4,92% o aumento da população masculina. 

 

 

A População Economicamente Ativa (PEA) do município foi estimada de acordo com o crescimento da 

população para o mesmo período, portanto seu aumento nominal em relação à 2010 foi de 4,9%, 

totalizando 14.031 pessoas em 2017. 

Considerações sobre a dinâmica populacional: 



Município de São Miguel do Iguaçu – 
Dinâmica de Desenvolvimento  



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 





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: www.firjan.org.br/ifdm 



Fonte: Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), 2021. 

GRÁFICO 6– Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM), para São Miguel do 

Iguaçu/PR, anos base 2010 e 2016 
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MUNICÍPIO DE  

SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR  

Gestão Fiscal 



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 



 
• 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: www.firjan.org.br/ifgf 



Fonte: FIRJAN, 2021. 

GRÁFICO 7– Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF) total e setorial, anos base 2013 e 2018 
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Considerações sobre o IFDM: 

• De acordo com o IFDM, a situação do município melhorou, tendo a maioria dos indicadores crescido no 

ano de 2016, sendo apenas o IFDM emprego e renda com um pequeno decréscimo em sua pontuação. 

O IFDM total variou 0,02 pontos positivos no mesmo período. O indicador mais significativo foi a 

educação, que variou 0,07 pontos positivos. 

 

• O indicador mais frágil foi o de emprego e renda, que caiu 0,008 pontos no período. Para melhorar o 

emprego e a renda será necessário o planejamento e execução de políticas que ampliem as atividades 

econômicas de referência no município, como o agronegócio, indústria, comércio e serviços, gerando 

mais oportunidades de trabalho e consumo. 

  



Considerações sobre o IFGF: 

• De acordo com o IFGF, a gestão fiscal do município melhorou 0,0314 pontos em 2018, porém ainda se 

encontrava na classificação de dificuldades. O investimento foi o indicador mais significativo, variando 

positivamente 0,2549 pontos no mesmo ano. 

 

• O indicador mais frágil foi com gastos com pessoal, que variou negativamente 0,3589 pontos. Para 

melhorar a pontuação será necessário investimentos que estimulem as atividades econômicas e a 

medida que o município for se desenvolvendo, se tenha a possibilidade de ampliação com gastos com 

pessoal. 

  



https://www.unioeste.br/portal/nucleos-toledo/ndr 


