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RESUMO 

 

Este artigo apresenta uma análise socioeconômica do município de Jundiaí do Sul, localizado no 
Estado do Paraná, no período de 2010 a 2014. Possui o intuito de verificar se mesmo a cidade sendo 
pequena em termos de população, ela evoluiu social e economicamente. A partir da queda na 
atividade econômica que a sociedade brasileira está vivendo atualmente, surgiu a necessidade de 
apresentar de maneira formal e científica, a importância que cada município e/ou estado tem para 
com o crescimento do seu próprio país. Com a cidade de Jundiaí do Sul - Pr não é diferente, já que 
por ser uma cidade pequena e pouco conhecida, o seu crescimento principalmente no setor agrícola 
e no PIB, e um notável desenvolvimento no IDH, vem contribuindo financeiramente para o 
desenvolvimento econômico do país, e com isso o formato textual e de demonstrações com tabelas 
apresentadas neste artigo, vem com intuito de facilitar a explicação de tal crescimento e demonstrar 
que não é somente um setor que faz com que uma cidade/estado/país seja desenvolvida, mas, todos 
os setores como um todo. 
 
Palavras-chave: Economia; PIB; IDH. 

 

 

ABSTRACT 
 

This article presents a socioeconomic analysis of the municipality of Jundiaí do Sul, located in the 

State of Paraná, from 2010 to 2014. It aims to verify if the city is small in terms of population, it has 

evolved socially and economically. Since the fall in economic activity that Brazilian society is currently 

experiencing, the need to present in a formal and scientific manner the importance that each 

municipality and / or state has for the growth of its own country. With the city of Jundiaí do Sul - Pr it is 

no different, since it is a small and little known city, its growth mainly in the agricultural sector and the 

GDP, and a remarkable development in the HDI, has contributed financially to the economic 

development of country, and with this the textual and demonstration format with tables presented in 

this article, comes with the purpose of facilitating the explanation of such growth and demonstrating 

that it is not only an industry that makes a city / state / country developed, all sectors as a whole. 

. 
Keywords: Economics; GDP; IDH. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A expressão Crescimento Econômico, trata de uma questão econômica 

quantitativa que visa o aumento do Produto Interno Bruto (PIB), já o 

desenvolvimento econômico está diretamente interligado com a questão qualitativa 
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da economia, tratando de assuntos inerentes a melhoria do bem-estar da sociedade 

em geral, que contemporaneamente vem sendo mensurado pelo Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). 

Sabe-se que o PIB se refere ao cálculo da soma de tudo o que é produzido 

em uma região durante certo período de tempo, mensurado em valores monetários 

daquela região. O IDH foi inaugurado pela ONU na década de 1990 e se propõe a 

verificar o grau de desenvolvimento de uma região utilizando alguns indicadores de 

desempenho. O IDH passou rapidamente a ser a mais conhecida medida de 

desenvolvimento humano. (TORRES; PAULA; DINI, 2003) 

Dentro desta conjuntura de mensuração econômica, nasce o tema do 

presente artigo, que tratará no decorrer do texto da análise dos índices de 

crescimento e desenvolvimento econômico do município de Jundiaí do Sul, estado 

do Paraná. Tem como principal problemática a questão do crescimento e do 

desenvolvimento do município objeto desta pesquisa, no período da primeira metade 

da década de 2010. No caso de Jundiaí do Sul, houve crescimento econômico na 

primeira metade da década de 2010, e o IDH do município, como variou no mesmo 

período? Justifica-se tal pesquisa uma vez que a presente autora do artigo, vive em 

tal município, presenciando as consequências da falta de formalização cientifica dos 

dados de crescimento e desenvolvimento econômico de sua cidade natal. 

Como objetivo central da pesquisa destaca-se a caracterização do PIB e do 

IDH do município de Jundiaí do Sul/PR durante o passar dos anos 2010 a 2014. Os 

objetivos específicos foram a descrição do município de Jundiaí do Sul/PR assim 

como a análise superficial de seu crescimento populacional e um estudo descritivo 

de seus setores econômicos. 

A metodologia aqui empregada se classifica como um estudo exploratório 

quali-quantitativo. É qualitativa por colher e analisar os dados descritivos da situação 

estudada, e é quantitativa por utilizar informações de dados estatísticos, retirados 

juntos de institutos de estatísticas econômicos sociais brasileiros, como o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e publicações e sites especializados em 

estatísticas socioeconômicas. 
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2 Jundiaí do Sul – Paraná: A História 

 

Localizada numa área de 320,82 km² pertencente à microrregião de 

Jacarezinho também localizada no estado do Paraná, a cidade de Jundiaí do Sul 

conta com 3.483 habitantes de acordo com o último índice feito pelo IBGE em 2013. 

(AZEVEDO, 2017) 

 De acordo com a análise da Quadro 1 apresentada abaixo, o crescimento 

populacional do município é inexpressível no período de 2010 a 2014, já que, não 

houve um desenvolvimento significativo quanto ao número de habitantes. 

 

Quadro 1 - População de Jundiaí do Sul - PR. 

POPULAÇÃO 

Ano Mil/Habitantes 

2010 3.433 

2011 3.416 

2012 3.399 

2013 3.483 

2014 3.469 

Fonte: DATASUS (s/d). 

 

Azevedo (2017) descreve que, em 1917, quando Salvador Castilho e seus 

ajudantes chegaram neste município, ainda era possível encontrar alguns objetos 

líticos e pedaços de cerâmicas feitos pelas tribos indígenas Caingangues, Guaranis 

e Coroados, as quais foram as primeiras tribos a se instalarem neste povoado e a 

saírem, com o início do processo de colonização. Com a chegada de Castilho, logo, 

no ano seguinte, ocorreu a instalação do primeiro núcleo de brancos nas margens 

do Ribeirão Noite Negra, e, em 1919 foi construída a primeira estrada dando acesso 

ao local e instalado um cartório, que fomentou o início da regularização fundiária. O 

povoado daquela pequena instalação, localizava-se dentro da Fazenda São 

Francisco, que foi subdividida no ano de 1928 com 20.371,5 hectares, indo da 
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esquerda do Rio das Cinzas com a direita do Rio Laranjinha, abrangendo inclusive a 

atual cidade de Ribeirão do Pinhal, que ainda não existia.  

Em 1936, com o intuito de promover a construção da igreja matriz e abrigar as 

novas famílias que chegavam ao vilarejo vindas do interior de São Paulo e Minas 

Gerais, o senhor João Francisco da Veiga, o dono da gleba, doou parte da área 

remanescente à Mitra Diocesana de Jacarezinho. Dois anos depois, a pequena “Vila 

de São Francisco” torna-se distrito e passando a chamar “Jundiahy”, figurando nos 

mapas oficiais do estado. Apesar da ausência de registros iconográficos, sabe-se 

que a vila era ocupada por construções de madeira e quase toda cercada pela selva, 

lembrando as cidades que floresceram na Amazônia no último quartel do século XX. 

Foi então que, em 17 de outubro de 1947, houve a instalação da Câmara Municipal 

e posse do primeiro prefeito eleito por voto popular, o senhor Osório da Silveira 

Bueno. 

Transcorridas as fases políticas, a abundância da madeira daquela cidade 

passou a atrair empresários do setor, que, em pouco tempo transformaram Jundiaí 

do Sul no maior polo madeireiro da região. A década de cinquenta, tida como o 

“anos dourados” do município, foi marcado com o início da indústria madeireira, 

contando com três grandes serrarias e outras quatro menores, oficinas de 

marcenaria, e uma fábrica de tacos e assoalhos, gerando mais de uma centena de 

empregos diretos. As madeiras brutas ou beneficiadas eram levadas de caminhões 

e embarcadas até Ourinhos - SP e Ipaussu - SP, de onde seguiam de trem para São 

Paulo; e era comum o trânsito de compradores de toras que vinham para abastecer 

o estoque de madeireiras de outras cidades. Com todo esse giro da economia 

naquela época, a agricultura desde sempre passou a impulsioná-la com a produção 

e venda do café, algodão e outros cereais.  

Contudo, o “anos dourados” passou a se tornarem os “anos de decadência”. 

Em 1960, com a vinda da família imperial, Dom Pedro Henrique de Orleans e 

Bragança, a cidade de Jundiaí do Sul ainda se recuperava dos efeitos produzidos 

pelas geadas em 1963, sofrendo um impacto de seca seguido de um incêndio que 

se alastrou por todo o estado e decaindo economicamente o município, por não 

existir uma política de apoio ao pequeno produtor, absorvendo os minifúndios e 

reduzindo a oferta de empregos, provocando o êxodo rural que é a saída da 

população do campo para a cidade, e o fechamento de várias firmas.  



5 
 

Durante os anos oitenta, na tentativa de retomar o crescimento econômico, o 

prefeito Francisco Mendes de Melo lançou seu projeto de criação da Usina de Álcool 

de Jundiaí do Sul. Esta e outras iniciativas abortaram, entre outros fatores, pelo 

desinteresse e falta de união da classe política; apontada pelos jundiaíenses, como 

sendo o maior obstáculo ao desenvolvimento e na década de noventa intensificou-se 

a mecanização do campo, realizada principalmente por agricultores oriundos de 

outras localidades. (AZEVEDO, 2017)  

História contada, o presente trabalho, abordará adiante os índices de 

crescimento e desenvolvimento econômico-social do município de Jundiaí do Sul – 

Pr. 

 

3 PIB Produto Interno Bruto - PIB REAL X PIB NOMINAL 

 

Segundo Vasconcellos e Garcia (2014) PIB Real é tudo aquilo que se é 

produzido e mensurado dentro de uma determinada região, desconsiderando as 

alterações da inflação; é como se os preços dos produtos se mantivessem 

constantes dentro de um determinado período de tempo, chamado como ano-base, 

com preços fixos nesse tempo, com a inflação zerada, desde então. Já o PIB 

Nominal, é tudo aquilo que se é produzido dentro de uma região, considerando a 

inflação, medindo-se a preços correntes.   

Segundo Naime et al. (2017), o PIB ou o PIB Real, é tudo aquilo que um país 

ou região produz dentro da sua fronteira. Ele é medido de acordo com a produção 

em um determinado intervalo de tempo para o consumo final. Vale ressaltar que, um 

dos principais institutos que provê os dados e informações necessárias do país é o 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

Naime et al. (2017) ainda afirma que, com o objetivo de medir a situação 

econômica e o nível de riqueza de uma região, o PIB aposta na lógica, de que, 

quanto mais se produz, significa que mais se está consumindo, investindo e 

vendendo. Contudo, ao apostar na ideia de que quanto maior o PIB, melhor a 

economia, talvez não seja uma boa, porque, se houve o aumento do PIB a preços 

correntes, ou seja, se o PIB Nominal, cujo qual, segundo a Advfn Brasil (2017), é 

uma ferramenta de incentivo aos investidores em bolsa de valores, com o objetivo 

de incentivá-los a estudarem o mercado financeiro antes de investirem na bolsa; é o 

cálculo dos preços enquanto o produto foi produzido ou comercializado; for maior de 
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um período para o outro, não significa que houve o aumento do PIB, mais sim, só 

aumentou a inflação. 

Advfn Brasil (2017) afirma que, o PIB Nominal é o cálculo dos preços 

enquanto o produto foi produzido ou comercializado; é utilizada para avaliar as 

consistentes da variação do PIB, levando em consideração apenas a variação nas 

produções dos bens e não nas alterações dos seus preços no mercado. Para 

analisar a variação do PIB, é preciso utilizar-se de um deflator, ou seja, um índice de 

preços com a função de descontar o aumento e isolar o crescimento real das 

riquezas produzidas, controlando assim, o nível médio dos preços em determinada 

economia, refletindo às mudanças que ocorrem nos preços de mercado.  

Advfn Brasil (2017) ainda diz que, para calcular o deflator, faz-se através da 

divisão do PIB Nominal pelo PIB Real multiplicados por cem, logo o deflator no ano-

base deve ser igual a cem, quando o valor do Nominal e o Real são iguais naquele 

determinado ano. Se o PIB a preço corrente, ou seja, o PIB Nominal aumentou de 

um ano para o outro, por exemplo, isso não significa que houve aumento do PIB 

Real, logo que, foi só a inflação que aumentou, ou seja, aumentou a oferta de 

produtos e serviços.  

Conforme Quadro 2, verifica-se a descrição dos índices do PIB Real e PIB 

Nominal do município de Jundiaí do Sul – Pr no período de 2010 a 2014. 

 

Quadro 2 – Evolução do PIB Real e Nominal de Jundiaí do Sul – Pr nos anos 2010 a 2014 em R$. 

 

Ano PIB Nominal (R$) PIB Real (R$) 

2010  $40.461.166,35  $ 41.253.000,00 

2011  $51.780.616,16  $ 48.803.000,00 

2012  $59.625.156,03  $ 55.763.000,00 

2013  $68.125.947,48  $ 67.931.000,00 

2014  $61.942.845,59  $ 61.765.000,00 

Fonte: Deepask (2017). 
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3.1 PIB per capita 

 

Na mesma linha de raciocínio, Naime et al. (2017) considera que o PIB per 

capita, ou o PIB por pessoa, é a medida da produção total de um país dividido pela 

população, como por exemplo, o setor agrícola, comercial e industrial. Caso o PIB 

per capita seja muito baixo, significa que, a existência dos segmentos destes setores 

está em condições precárias, logo que, partindo-se para o objeto deste estudo, cada 

setor do município de Jundiaí do Sul - Pr contribui para o crescimento econômico do 

mesmo. Salienta-se ainda que, o PIB não leva em conta a distribuição de renda 

desigual em que alguns são muito ricos e outros extremamente pobres. 

 Com base nos dados obtidos pela Deepask (2017) a autora deste artigo, fez 

a divisão dos dados anuais da Quadro 2, apresentado no Capítulo 3, com os dados 

anuais do Quadro 1, apresentado no Capítulo 2, resultando no Quadro 3, afim de, 

demonstrar a importância em R$ (reais) do PIB por jundiaíense no município. 

 

Quadro 3 - Evolução do PIB Per capita Nominal e Real de Jundiaí do Sul – Pr nos anos 2010 a 2014 em R$. 

 

Ano PIB per capita Real PIB per capita Nominal 

2010  $11.785,95  $12.016,69 

2011  $15.158,26  $14.286,46 

2012  $17.541,97  $16.405,60 

2013  $19.559,56  $19.503,45 

2014  $17.856,11  $17.912,22 

Fonte: Deepask (2017). 
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3.2 PIB Brasileiro 

 

Segundo Correio Braziliense (2017) já se faz doze trimestres que o PIB 

brasileiro registrou queda na comparação com o trimestre do ano de 2016. Isso fez 

com que o Brasil ficasse em última posição em um ranking de 39 países elaborado 

pela Austin Rating com variação negativa de 0,4% na comparação com o mesmo 

período do ano de 2016. Se comparado à Grécia, que foi a penúltima colocada, 

também tendo desempenho negativo nessa base de comparação em -0,3%. Os 39 

países representam 83,2% do PIB mundial, indicando assim que certamente a 

economia de cada país é de forma importantíssima para o crescimento econômico e 

a sustentação financeira global, e essencial para garantir uma boa ideia de como 

anda a produção de bens e serviços em um país. 

O Correio Braziliense (2017) ainda afirma que o cenário político turbulento que 

estamos vivendo interfere diretamente nas previsões para o desempenho do PIB de 

2017 e 2018, mas ao mesmo tempo acredita que haverá uma expansão do PIB em 

2017 de 0,7% para 2,2% em 2018 baseados nos indicadores que antecedem 

apontando uma contínua recuperação da confiança na economia mesmo com o 

turvo campo político. Vale ressaltar que o setor agropecuário vem desempenhando 

papel importante para a superação econômica brasileira, já que segundo Formigoni 

(2017) o Brasil é o 5º país com maior área de terras agricultáveis, que são terras 

aradas e cultivadas regularmente. 

 

4 Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 

Segundo Lenzi (2017) e Souza (2010), o IDH significa Índice de 

Desenvolvimento Humano. É um indicador com a finalidade de medir a qualidade de 

vida e o grau de desenvolvimento econômico de um país, mas, se o IDH estiver 

calculado como IDHM, ou seja, como Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, 

este, significa que estará demonstrando o IDH do município. Os dados obtidos são 

publicados, uma vez por ano, no Relatório de Desenvolvimento Humano pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), um órgão que faz 

parte da Organização das Nações Unidas (ONU).  
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Já Rodriguez (2017) afirma que, o PNUD também calcula o IDH dentro do 

país e considera três indicadores principais: renda, educação e longevidade 

(expectativa de vida), e cada um é calculado de um jeito específico. Na educação, 

entra a média de escolaridade da população e a expectativa de escolaridade para 

crianças que estão começando a estudar. A idade média de vida dos habitantes 

serve para medir as condições de saúde. O índice de renda é obtido pela renda 

nacional bruta (RNB) per capita (por pessoa), como foi citado nos parágrafos, 

anteriormente. Ao unir todos esses dados, cada país recebe uma nota, que gira em 

torno de de 0 a 1. Quanto mais perto do um, melhor. A própria ONU, cuja qual tem 

por objetivo, promover e manter a paz internacional e a cooperação internacional 

relacionada aos problemas sociais, econômicos e humanitários dos países; 

reconhece que esses dados são um pouco limitados, pois ela diz que, falta medir 

democracia, sustentabilidade e outros fatores. 

Lenzi (2017) e Souza (2010) estão na mesma linha de pensamento de 

Rodriguez (2017), pois eles afirmam que, para entender melhor os dados do IDH, é 

necessário que haja uma diferenciação entre as variáveis 0 e 1, ou seja, se o 

indicador estiver resultando em 0 corresponde a nenhum desenvolvimento humano; 

caso o indicador apontar 1, representa que o desenvolvimento humano é total.  

Logo que, se comparar os dados dos anos 2010 a 2014 do IDHM do 

município de Jundiaí do Sul – Pr, apresentados no Quadro 4, nota-se que houve um 

crescimento na qualidade de vida e no grau de desenvolvimento econômico do 

município, mas, não significa que ele está com o IDHM total, sendo que, os números 

ficam entre 0,688 a 0,790.  
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Quadro 4 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal do município de Jundiaí do Sul – Pr. 

 

Ano IDH MUNICIPAL IDH PARANAENSE IDH BRASILEIRO 

2010 0,688 0,749 0,727 

2011 0,761 0,761 0,742 

2012 0,774 0,774 0,748 

2013 0,787 0,787 0,757 

2014 0,790 0,790 0,763 

Fonte: Gazeta do Povo (2016). 

 

Complementando o pensamento de Lenzi (2017) e Rodriguez (2017) surgiu a 

importância de logo abaixo ser demonstrado os principais fatores a serem 

analisados para se calcular o IDH, aos quais se dividem em três:  

 Educação: neste fator, é avaliado o tempo esperado de escolaridade e o 

tempo médio de estudo da população;  

 Saúde: analisa-se a expectativa de vida ao nascer e a expectativa de vida da 

população; e a 

 Renda nacional bruta (RNB): na qual, é analisado o valor do PIB do país e o 

poder de compra dos habitantes. Visto que, se o IDH é municipal, certamente o 

cálculo destes fatores foram analisados com base no município. 

 

Lenzi (2017) destaca que, os dados usados para o cálculo de cada fator são 

coletados pelo PNUD nas bases de dados internacionais, como a Organização 

Internacional do Trabalho e a Organização Mundial da Saúde. Vale ressaltar que, para 

uma melhor compreensão, a autora deste artigo desenvolveu no Quadro 5, uma análise 

de índices finais, de como os países e/ou municípios são classificados em faixas de 

desenvolvimento humano, baseados na teoria de Lenzi (2017). 
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Quadro 5 – Faixas de Desenvolvimento Humano.  

 

Proporção IDH Resultado 

< menor que 0,550 Baixo desenvolvimento humano 

> maior que, e < menor que 0,551 e 0,699 Médio desenvolvimento humano 

> maior que, e < menor que 0,700 e 0,799 Alto desenvolvimento humano 

> acima de 0,800 Muito alto desenvolvimento humano 

Fonte: LENZI (2017). 

 

 

5 Economia: Conceito e Importância 

 

Segundo Nogami e Passos (2016), a palavra "economia" vem do grego oikos 

(casa) e nomos (norma, lei) definindo então, a palavra oikonomia, que significa 

"administração de uma unidade habitacional (casa)", podendo também ser entendida 

como "administração da coisa pública" ou de um Estado. Nestes termos, quando dizem 

que uma pessoa é econômica, na verdade, estão dizendo que ela é cuidadosa e 

parcimoniosa no gasto de dinheiro ou na utilização de materiais, ou seja, que ela é 

cuidadosa na administração dos seus recursos, logo, afirma-se que economia é a 

ciência social que estuda como a sociedade e as pessoas como um todo decidem 

empregar recursos escassos e os problemas que dela decorrem.  

Segundo Ferreira (2013) o estudo da economia permite entender que tudo que 

fazemos em termos econômicos, é refletido; por exemplo, o simples fato de alguém 

decidir ir viajar para os Estados Unidos já acarreta em inúmeros resultados, logo que, 

comprando dólares você estará lidando com o câmbio, ao qual, segundo o Banco 

Central do Brasil (2014) é a operação de troca de moeda de um país pela moeda de 

outro país. Por exemplo, quando um turista brasileiro vai viajar para o exterior e precisa 

de moeda estrangeira, o agente autorizado pelo Banco Central a operar no mercado de 
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câmbio recebe do turista brasileiro a moeda nacional e lhe entrega (vende) a moeda 

estrangeira.  

 

Já, quando um turista estrangeiro quer converter moeda estrangeira em reais, o 

agente autorizado a operar no mercado de câmbio (ambiente onde se realizam as 

operações de câmbio entre os agentes autorizados pelo Banco Central e entre estes e 

seus clientes, diretamente ou por meio de seus correspondentes) compra a moeda 

estrangeira do turista estrangeiro, entregando-lhe os reais correspondentes. 

Continuando a explicação do exemplo citado, Ferreira (2013) esclarece que, no antes 

de viajar para outro país, no momento da compra de dólares, você estará utilizando do 

câmbio e, nesta troca você paga impostos que afetam a arrecadação do governo sendo 

que, importando produtos você altera a balança comercial.  

Diante disso, percebe-se que todas as ações de consumo, por exemplo, estão 

intimamente coligadas aos resultados de empresas, ao crescimento do consumo, a 

inflação, definida por Rossi et al. (2013) como uma taxa, ou seja, ela é definida como o 

aumento no nível de preços. Ou seja, é a média do crescimento dos preços de um 

conjunto de bens e serviços em um determinado período. 

 

5.1 Uma breve descrição dos Setores Econômicos de Jundiaí do Sul – Pr 

 

Segundo Jesus (2017) a economia pode ser dividida em 3 setores, cuja qual, tal 

divisão é feita de acordo com o modo em que o trabalho econômico é feito, modo de 

produção, entre outros. Lista-se abaixo: 

 

 Primário: as atividades giram em torno da agricultura, pecuária e extrativismo, 

ou seja, da natureza dos produtos cultivados, para fins comerciais ou 

industriais. Dentro da economia de um país, este setor não costuma ter muita 

força, mesmo que seja importantíssima a sua existência; porém, para melhor 

compreensão sobre a percentagem de participação das atividades 

econômicas no PIB da cidade, a autora deste artigo, desenvolveu o Quadro 6, 

baseado nos dados extraídos da Deepask (2017), cuja qual, é uma 

plataforma de divulgação de pesquisas diárias, cruzando dados públicos de 

diversas fontes oficiais, que foram conectados em um banco de dados de livre 

acesso para toda a sociedade. Ele vem nos dizer que, a agropecuária é o 
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setor que mais contribui para o crescimento do PIB do município de Jundiaí 

do Sul – Pr no período de 2010 a 2013; e com relação à coluna identificada 

como outros está relacionada com a administração pública. 

 

 

Quadro 6 – Participação percentual dos setores econômicos no PIB do município de Jundiaí do Sul – Pr. 

 

Ano Serviços Indústria Agropecuária Outros 

2010 40,50% 5,30% 51,60% 2,60% 

2011 38,80% 5,80% 52,70% 2,70% 

2012 39,10% 6,20% 52,00% 2,70% 

2013 15,30% 5,60% 56,00% 23,10% 

Fonte: Deepask (2017). 

 

Baseado no Quadro 2, apresentado no Capítulo 3 e o Quadro 6, apresentado 

neste mesmo Capítulo; através da demonstração pelo Quadro 7, a autora deste 

artigo calculou a representação em (R$) da participação das atividades econômicas 

no PIB do município de Jundiaí do Sul – Pr, afim de que, os leitores pudessem 

compreender melhor e tivessem uma visão da importância com que cada setor 

econômico, tem para com o município, e, concluindo-se que realmente o setor 

agropecuário, é o setor que mais contribui para o crescimento econômico do 

município, representando um valor total de R$117.321.958,29 de contribuição, 

durante o passar da primeira metade da década de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Quadro 7 - Participação dos setores econômicos no PIB do município em R$. 

 

Ano Indústria Serviços Agropecuária Outros 

2010 R$2.144.441,82 R$16.386772,37 R$20.877.961,84 R$1.051.990,33 

2011 R$3.003.275,74 R$20.090.879,07 R$27.288.384,72 R$1.398.076,64 

2012 R$3.696.759,67 R$23.313.436,01 R$31.005.081,14 R$1.609.879,21 

2013 R$3.815.053,06 R$10.423.269,96 R$38.150.530,59 R$15.737.093,87 

Fonte: Deepask (2017). 

 

 

 Já o Setor Secundário, Jesus (2017) diz que, esse setor tem a ver com a 

indústria, sendo que, ele é muito importante para a transformação das matérias-

primas em materiais para a exportação ou uso interno. Neste meio, inclui-se 

também a geração de energia e a construção civil. Para Economista (2015) o 

setor industrial, é um grande termômetro da economia, pois, se ela vai mal, a 

economia sofre, se ela vai muito bem, a economia avança. Este setor gera 

empregos anualmente, mas a sua maior importância está no desenvolvimento 

econômico. A produção do setor industrial é um dos mais importantes alicerces 

da evolução da sociedade em diversos países, mas em contrapartida, no caso do 

município de Jundiaí do Sul – Pr, o setor que mais está crescendo e contribuindo 

para o desenvolvimento do PIB é o setor agropecuário, conforme demonstrado e 

exemplificado no setor primário, anteriormente. 

 

Ainda no Quadro 7, nota-se que nos últimos anos, o setor industrial não teve 

grandes contribuições para o crescimento econômico do município de Jundiaí do Sul 

– Pr. 
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Quadro 7 - Participação percentual dos setores econômicos no PIB do município de Jundiaí do Sul – Pr. 

 

Ano Serviços Indústria Agropecuária 

2010 40,50% 5,30% 51,60% 

2011 38,80% 5,80% 52,70% 

2012 39,10% 6,20% 52,00% 

2013 15,30% 5,60% 56,00% 

Fonte: Deepask (2017). 

 

 

 Quanto ao Setor Terciário, Jesus (2017) explica que é o setor de serviços, ou 

seja, engloba desde serviços domésticos, até médicos e advogados, por 

exemplo. Em razão das atividades deste setor serem geralmente praticadas na 

cidade, elas estão diretamente ligadas à urbanização, compreendendo assim, a 

maior parte da população. Contudo, Girardi (2017) que o Setor Terciário envolve 

as provisões de serviços tanto para outros negócios como para consumidores 

finais. Estes podem estar envolvidos como transportes, vendas e distribuição de 

bens dos produtores aos consumidores; podem ser também de outros serviços 

não-ligados diretamente ao produto final, como controle de pragas. Os bens 

podem ser transformados também, como acontece em um restaurante, ou em 

uma eletrônica. Assim, o foco está na interação entre pessoas, proporcionando 

um produto ou serviço que satisfaça os anseios de quem o demandou. 

Girardi (2017) ainda afirma que no setor de serviços, podemos citar como 

componentes: o turismo, serviços bancários, restaurantes, serviços de consultoria, 

serviços públicos e demais, aos quais, são considerados parte do Setor Terciário, 

enquanto providenciam serviços básicos à sociedade, como educação e saúde. 

Ao analisar novamente o Quadro 7, observa-se que, o setor de serviços está em 

percentagem mediana no município, mesmo que esteja com valor percentual acima 

do setor industrial, concluindo-se de forma que, ele também é um setor que se 

destaca na cidade e tem tudo para ultrapassar o percentual do setor agrícola nos 
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próximos anos, por ser um setor que envolve desde os pequenos serviços, como os 

domésticos, até os serviços fora das residências da população. 

 

Quadro 7 - Participação percentual dos setores econômicos no PIB do município de Jundiaí do Sul – Pr. 

 

Ano Serviços Indústria Agropecuária 

2010 40,50% 5,30% 51,60% 

2011 38,80% 5,80% 52,70% 

2012 39,10% 6,20% 52,00% 

2013 15,30% 5,60% 56,00% 

Fonte: Deepask (2017). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento deste artigo possibilitou o estudo da atual situação 

socioeconômica do município de Jundiaí do Sul – Pr, e a demonstração dos índices 

dos setores industrial, serviços e agrícola. Diante da análise dos índices 

socioeconômicos aos quais foram demonstrados neste artigo, concluiu-se que o 

município, teve uma melhora no seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), em 

um percentual aproximadamente de 15,00% durante a primeira metade da década 

de 2010, e o Produto Interno Bruto (PIB) Real cresceu economicamente por volta de 

50,00%, com o passar dos anos de 2010 a 2014. Nota-se que, apesar de ser um 

município que com o passar desses 5 anos, não houve um desenvolvimento 

significativo em números de habitantes, mas, com relação aos setores econômicos 

notou-se que, o setor que mais cresceu foi o setor agrícola, ao qual teve participação 

no crescimento econômico do PIB no município, com um percentual 

aproximadamente de 80,00%. Diante disso, comprovou-se que, a cidadezinha 

localizada no estado do Paraná, cresceu e se desenvolveu economicamente, 

afirmando que, quando bem administrado o município, pode sim, se destacar e 

contribuir positivamente para a situação econômica do país. 
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