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O FÓRUM DESENVOLVE LONDRINA
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INSTITUCIONAL

Somos uma organização civil não partidária que reúne 
cidadãos de diversas áreas em um diálogo aberto para 

pensar o desenvolvimento da cidade.

Criado em 2005, denominado FÓRUM PERMANENTE 
DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE LONDRINA ou 
simplesmente FÓRUM DESENVOLVE LONDRINA, é o 
resultado da união de entidades e cidadãos com o objetivo 
de, conjuntamente, examinar soluções comunitárias, 
refletindo a crença compartilhada na importância da 
participação da população para edificar uma sociedade 
mais justa e humana.

No seu primeiro ano de atividade, foi criada pelos 
participantes do Fórum, uma VISÃO DE FUTURO, tendo 
como referência 2034, ano do centenário do município, 
que procura expressar o que queremos para nossa cidade: 

“Londrina 2034: uma comunidade ativa e articulada, 
construindo uma cidade humana, segura e saudável, 
tecnologicamente avançada, integrada com a região 
Norte do Paraná e globalmente conectada, com uma 

economia diversificada e dinâmica promovendo o 
equilíbrio social, cultural e ambiental. ”

A estratégia é estimular a participação da população 
do município na discussão e solução dos problemas da 
comunidade, sempre buscando um ambiente de parceria 
e cooperação, o que é realizado de forma sistemática, para 
melhorar as condições que proporcionam a dinamização 
do desenvolvimento econômico e social.

Para cumprir esta estratégia, o Fórum Desenvolve 
Londrina se utiliza de três atividades complementares:

A. Publicação e distribuição anual do Manual de Indicadores 
de Desenvolvimento de Londrina, que apresenta os 
principais indicadores de desenvolvimento do município, 
comparando-os sempre ao desempenho obtido nos 
últimos 10 anos. Os indicadores são coletados de fontes 
secundárias e, desde o ano de 2012, são também obtidos 
por meio da Pesquisa de Percepção da população sobre 
a cidade de Londrina, avaliando-se vários aspectos que 
influenciam o seu desenvolvimento.

B. Realização anual do Estudo dos Indicadores, que é fruto 
da escolha de um tema ou indicador de desenvolvimento, 
sobre o qual o conhecimento é aprofundado e suas 
características, limitações e potencialidades são 
compreendidas por todos os participantes. Ao final desse 
trabalho, dá-se origem a um documento, que junto com o 
Manual de Indicadores de Desenvolvimento, é distribuído 
e divulgado para toda sociedade civil organizada e para 
o setor público, tornando o problema e também as 
possíveis soluções conhecidas de todos.

C. Realização do Fórum em Debate, evento aberto a toda 
população criado com o objetivo de ampliar e discutir 
o tema que está sendo estudado durante o ano pela 
entidade. Neste evento são convidados palestrantes 
com experiência no tema e profissionais de cidades que 
sejam referência no assunto e sirvam de inspiração para 
a busca de soluções para Londrina. O evento é realizado 
antes da publicação do estudo anual.

Os Estudos Anuais de Indicadores constituem-se em importantes instrumentos de planejamento para Londrina, 
disseminando o conhecimento sobre os problemas para uma parcela significativa da população, incentivando 

o debate sobre as possíveis soluções e gerando o impulso necessário no sentido de se superar os entraves 
ao desenvolvimento. Essa iniciativa é, portanto, uma das mais importantes contribuições que o Fórum pode 

oferecer à comunidade.

PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO DE 

CIDADES
Edição 2019
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RESULTADOS

O trabalho do Fórum Desenvolve Londrina consiste em 
estimular a participação da população do município na 
discussão e nas soluções dos problemas da comunidade 
através de um ambiente de parceria e cooperação, 
de forma sistemática, para melhorar as condições de 
desenvolvimento econômico e social.

Este trabalho é realizado por meio do monitoramento 
e publicação do Manual dos Indicadores e do Estudos 
de indicadores selecionados. Neste sentido, não se trata 
de uma nova entidade criada para realizar ações, mas 
sim de um movimento voluntário que, após ouvir vários 
especialistas e debater entre seus participantes sobre um 
determinado indicador, propõe soluções para sociedade, 
cabendo às entidades públicas e privadas analisarem se as 
propostas são pertinentes e viáveis para a implantação na 
busca da solução dos problemas e melhoria do ambiente.

Algumas das soluções apresentadas são inovadoras e 
inéditas, outras são experiências aplicadas em diferentes 
localidades nacionais e internacionais, além de algumas 
que já vinham sendo discutidas ou mesmo implantadas 
por entidades do próprio município e que, quando 
apresentadas ao Fórum durante as palestras semanais, 
foram incorporadas como uma proposta de solução 
devido aos resultados já apresentados ou com o objetivo 
de ampliar e intensificar sua atuação.

Assim, os resultados aqui apresentados não foram 
implantados pelo Fórum, mas sim pelas entidades 

públicas - principalmente pelo poder público municipal 
- e pelas entidades privadas que viram nas propostas 
uma oportunidade de melhorar as condições sociais, 

econômicas ou ambientais.

Empreendedorismo na Escola para toda rede municipal;

Empreendedorismo nas Universidades; 

Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas;

Formalização e funcionamento do Comitê das Micro e Pequenas Empresas; 

Criação da Sala do Empreendedor;

Implantação do Programa Compra Londrina;

Criação da Lei do ISS Tecnológico;

Implantado do TECA/INFRÁREO;

Ampliação e modernização do Aeroporto de Londrina;

Implantação de cursos de Engenharia em diversas universidades locais;

Revitalização do Centro de Londrina;

Implantação de Cursos Técnicos no SENAI e SENAC;

Criação da Campanha Pé na Faixa;

Instalação do Corredor de Ônibus em vias públicas;

Criação da campanha Trânsito Legal;

Incentivo aos estudos de criação do Centro de Convenção;

Implantação do Parque industrial;

Criação de espaços e eventos de inovação como o FABLABs e Hackathons;

Instalação do escritório da ABDI em Londrina;

Priorização de setores para o desenvolvimento de Londrina como o Ecossistema de Inovação;

Criação da comissão para simplificação e desburocratização para os processos de instalação e ampliação de 
empresas no município;

Conheça algumas das ações implantadas ou em fase de implantação e que fizeram parte dos Estudos de Indicadores 
publicados pelo Fórum Desenvolve Londrina ao longo dos anos:
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Execução do Projeto Londrina Cidade Iluminada pela Sercomtel Iluminação;

Instalação de sistema piloto de câmeras com leitura de placas de veículos integrado ao sistema da Polícia Militar; 

Instalação de sistema piloto de câmera com reconhecimento facial na Sercomtel;

Cobertura de Wi-Fi gratuito em áreas públicas como UPAs, Hospitais e Shoppings Centers;

Instalação de serviço de Educação Conectada em todas as escolas municipais para atividades pedagógicas;

Criação do Comitê Municipal de Economia Criativa (CMEC) por meio do Decreto Municipal nº 361/2019;

Realização do 1º Hackathon de Economia Criativa e do 1º Hackatur - Hackathon de Turismo em 2019;

Lançamento de editais do Programa Municipal de Incentivo à Cultura - PROMIC - sob o tema Londrina Cidade 
Criativa, no ano de 2019;

Redução de 5% para 3% o valor do ISS cobrado pelo município sobre a realização de eventos em Londrina;

Recebimento do Certificado que elevou Londrina para a categoria A no Mapa Turístico Brasileiro, atualizado pelo 
Ministério do Turismo em 2019; 

Desenvolvimento do MASTERPLAN – Londrina Rumo a 2040.

RESULTADOS
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FOMENTAR TALENTOS PARA A GERAÇÃO 
DE RIQUEZAS

PREFÁCIO

Talento é a inclinação de uma pessoa a realizar uma 
determinada atividade. Ele pode ser o caminho para 
o sucesso dessa pessoa, dessa atividade e ir muito 
além disso. Saber identificar, valorizar e reter talentos 
pode fazer a diferença para o desenvolvimento dos 
municípios e da sociedade como um todo. Por 
isso, o tema escolhido pela edição 2020 do Fórum 
Desenvolve Londrina é tão importante. Ainda mais um 
ano como o que vivemos, tendo que nos reinventar 
em vários sentidos descobrindo novos desafios e, 
consequentemente, novos talentos.

Quando se fala em talentos, independentemente 
da área de atuação, a primeira pergunta que vem 
à cabeça é: o talento é nato ou é possível ser 
desenvolvido? A parábola bíblica dos talentos mostra 
como não devemos desperdiçar as oportunidades que 
recebemos. Não podemos ficar parados. Devemos 
agir e buscar o desenvolvimento constante. Essa deve 
ser a premissa tanto para os profissionais de mercado 
quanto para administradores públicos. 

Falar em identificar e reter talentos é falar em 
aprendizado constante, capacitação, valorização e 
investimento. O excelente trabalho capitaneado pelo 
Fórum Desenvolve Londrina colocou em foco esse 
importante assunto para contribuir com a sociedade, 
a atração e retenção de talentos com foco na geração 
de riquezas, no desenvolvimento da cidade e região e 
principalmente na geração de cases de sucesso para 
as empresas locais se espelharem. Apresentei um 
deles durante o Fórum em Debate de 2020, realizado 
pela entidade no mês de outubro, contando a história 
do Vale da Eletrônica, em Santa Rita do Sapucaí, 
Minas Gerais.     

Santa Rita é um exemplo de ecossistema de 
inovação e valorização de talentos por meio da 
educação e da parceria entre academia, poder 
público e indústria. Este modelo mudou complemente 
o cenário da pacata cidade de Santa Rita. Gerou 
empregos, melhorou a economia local, melhorou 
a qualidade de vida da sociedade e principalmente 
o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB) através das escolas municipais e estaduais. 
A indústria retroalimenta a demanda de novos 

profissionais, a academia cumpre seu papel na 
formação diferenciada dos talentos e o poder público 
municipal oferece o suporte para fazer a engrenagem 
funcionar. 

Nos últimos anos tenho acompanho o mercado 
de trabalho, principalmente na área de Tecnologia 
da Informação e Comunicação (TIC), em que as 
empresas estão mudando seus conceitos com 
relação a busca de talentos já que o talento não se 
encontra em qualquer esquina. Gestores inovadores 
estão adotando ações para formação de seus 
próprios talentos utilizando o PDCA (Plan do Check 
Act), um método de gerenciamento de projetos que 
possui como objetivo controlar e melhorar produtos e 
processos de forma contínua, entendendo os pontos 
forte e fracos e os utilizando em favor da organização.  

Não existe uma fórmula mágica para isto. Mas é 
colocar em prática as quatro etapas do PDCA: Planejar, 
Executar, Checar e Agir. O fator de êxito é a repetição. 
Os processos são aplicados de forma sucessiva até 
encontrar a melhor maneira de realizar as atividades. 
Então, por que não utilizar esta prática para formar 
novos talentos através de um planejamento bem 
definido na área em que se deseja?  Conhecer o 
perfil dos colaboradores antes de colocar em prática 
as ações para desenvolver os talentos, realizar 
treinamentos constantes, promover integrações 
entre os profissionais, desafiar as equipes, avaliar os 
resultados e reconhecer o desempenho são práticas 
do PDCA e que podem ser aplicadas em todos os 
setores, público e privado. 

Com propósito, métodos e projetos definidos, e 
contando com a participação ativa da sociedade, 
podemos sim desenvolver habilidades e grandes 
talentos, com resultados garantidos!

Por Rinaldo Duarte Teixeira de 
Carvalho 
Professor do INATEL desde 2000, nos cursos 
de Graduação e Pós-graduação nas áreas de 
Telecomunicações e Engenharia Biomédica
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outros países. O fator limitante no Brasil hoje não é a falta 
de pesquisadores talentosos (embora a comunidade 
nacional seja mesmo pequena, comparável a um estado 
pequeno dos EUA), mas há falta de recursos para 
planejamento a longo prazo assim também como um 
certo isolamento em relação a comunidade internacional. 
De fato, se fosse possível (hipoteticamente) reter 
todos os pesquisadores brasileiros no país, o impacto 
provavelmente seria negativo a menos que antes 
melhorasse a infraestrutura de pesquisa no Brasil. 

Pesquisadores brasileiros que hoje se encontram 
no exterior tem o impacto que tem em função da 
infraestrutura oferecida a eles aqui; portanto, não seria 
realístico esperar que eles teriam o mesmo impacto 
trabalhando no Brasil. Por outro lado, é importante para 
a comunidade de pesquisadores baseada no Brasil que 
existam pesquisadores brasileiros no exterior, uma vez 
que eles têm papel importante, por exemplo, em facilitar 
colaborações e a orientação de projetos sanduiches. 

Inovação, registre-se, muitas vezes acontecem nas 
empresas. Mas em certas áreas, como por exemplo 
biomédica, instabilidades na pesquisa básica também 
limitam as oportunidades para inovações. E, em todas 
áreas, a inovação é inibida por instabilidade econômica. 
As partes interessadas requerem um mínimo de 
previsibilidade para investir em inovação, e isso por sua 
vez estimula a evasão de pesquisadores/inovadores em 
geral.

Qual a solução?

Não existe uma única solução, mas é possível 
identificar um conjunto de medidas que se 
implementadas de forma consistente por um período 
longo (não por apenas 4 anos) pode ter um efeito 
notável. Comento três, começando com duas que dizem 
respeito pesquisa básica.

Uma possível medida diz respeito ao intercâmbio 
de pesquisadores. Pesquisa requer interações globais 
e é, portanto, muito importante que os pesquisadores 
brasileiros interajam com seus pares noutros países. Até 
o momento isso tem sido feito principalmente através 
do intercâmbio de brasileiros que passam um período 
no exterior. Seria muito interessante e produtivo criar 
mecanismos para que o contrário também pudesse se 
tornar comum: trazer pesquisadores do exterior para 

EVASÃO DE PESQUISADORES E 
INOVADORES

ANÁLISE

O Brasil, assim como outros países em 
desenvolvimento, sofre com a evasão de pesquisadores. 
O mesmo acontece por exemplo, com a China, mas 
o efeito é notável no caso do Brasil em função da 
comunidade cientifica brasileira ser proporcionalmente 
pequena, especialmente em ciências básicas. 

Alguns números dos EUA: nos mais de 850 mil 
estudantes internacionais no país no último ano letivo, 
incluindo 419 mil de graduação e 374 mil de pós-
graduação, os países mais representados são China 
(373 mil), Índia (193 mil), Coreia do Sul (50 mil), Arábia 
Saudita (31 mil), Canadá (26 mil); o Brasil aparece em 
nono lugar nessa lista, com menos de 17 mil – um 
número proporcionalmente pequeno em relação a 
população mas que pode parecer grande em relação a 
subpopulação com curso superior (fonte: https://www.
statista.com). Esse cenário leva a duas questões, as 
quais ofereço respostas parciais:

O que leva a essa evasão?

Um fator dominante é a busca de estabilidade na 
infraestrutura de pesquisa e inovação. Pesquisa é 
investimento de longo prazo e que, portanto, envolve 
recompensa diferida tanto para as agências de 
fomento à pesquisa quanto para os pesquisadores. No 
caso do Brasil, pesquisa acontece principalmente em 
universidades e instituições públicas. 

Embora o Brasil tenha excelentes pesquisadores e 
(dependendo da vontade política) chega a ter recursos 
razoáveis em certas áreas, de forma geral continua 
sendo extremamente difícil fazer projeções para o 
futuro. Por exemplo, quantos pesquisadores que hoje 
tem financiamento federal para suas pesquisas podem 
se sentir seguros que o terão daqui a 15, 10, ou mesmo 
5 anos? Sem esse tipo de segurança, que também 
afeta a habilidade de atrair estudantes talentosos, 
é muito difícil criar os incentivos necessários para 
pesquisa de ponta. Existem exceções parciais, como 
as universidades estaduais do estado de São Paulo em 
função da relativa estabilidade oferecida pela FAPESP. 
Não coincidentemente, parece existir uma correlação 
entre a estabilidade desses ambientes e a capacidade 
deles de reter pesquisadores.

Posto isto, o número de pesquisadores brasileiros 
no exterior é relativamente pequena se comparado com 
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passar períodos sabáticos de até um ano no Brasil. O 
custo pode ser comparável a um projeto de doutorado 
no exterior, mas um departamento inteiro pode se 
beneficiar da presença de tal pesquisador. Isso ajudaria 
a colocar o Brasil numa posição mais central no mapa 
da pesquisa e possivelmente incentivar alguns desses 
pesquisadores a retornar ao Brasil de forma permanente 
(sejam eles brasileiros ou não). 

Outra medida diz respeito a estabilidade de 
financiamento, infraestrutura, salários, etc. Além de 
aumentar os recursos disponível, é preciso aperfeiçoar 
os sistemas de avaliação de pesquisadores e projetos 
de pesquisa para que prioridade seja dada as iniciativas 
que realmente tem mais mérito. Essa questão é um 
desafio no mundo todo, não apenas no Brasil, mas nos 
EUA por exemplo existem vários mecanismos para 
isso. Em muitas universidades, a carga didática tende a 
ser maior e o salário menor para professores que são 
menos efetivos como pesquisadores; na Northwestern 
University, onde trabalho, temos também categorias 
diferentes para docentes que lecionam em tempo 
integral. No caso de salários, a bolsa pesquisador pode 
ajudar a criar um sistema de incentivo baseado em 
mérito, e seria interessante expandir esse tipo de apoio.

No caso de inovadores em empresas, um fator 
dominante parece ser a estabilidade econômica. Para 
evitar que empresas parem de investir em inovação em 
tempos de crise, uma opção é estimular financiamento 
conjunto de projetos entre empresas e universidades. 
Em tais projetos, empresas precisam contribuir com 
parte do financiamento, mas acabam se beneficiando 
diretamente das inovações desenvolvidas não apenas por 
elas mesmas, mas também pela universidade envolvida 
na parceria. Variações desse modelo são amplamente 
exploradas em vários países industrializados. Parceria 
entre empresas e universidades tem impacto muito 
grande em startups e empresas de pequeno e médio 
porte, viabilizando a permanência de inovadores nesses 
empreendimentos. No caso do Brasil, ampliar esse tipo 
de projeto ajudaria a desenvolver a indústria nacional.

Sugestão de leitura correlata: https://www.weforum.
org/agenda/2018/11/3-ways-to-nurture-collaboration-
between-universities-and-industry/

Por Adilson E. Motter
Professor Titular de Física e Astronomia Northwestern 
University, Evanston, Illinois, EUA
http://dyn.phys.northwestern.edu/
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preocupadas com o desenvolvimento local e regional 
baseados em Inovações. Assim surgiram iniciativas como 
o programa Londrina Tecnópolis da Adetec, a Incubadora 
Tecnológica da UEL (Intuel), a organização do Fórum 
Desenvolve Londrina, a Agência Terra Roxa, APL de TI, 
Grupo SALUS, a constituição do Conselho Municipal de 
Ciência e Tecnologia e várias outras.

Adiantando um pouco essa breve recuperação histórica 
das ações que os talentos londrinenses desenvolveram, 
e se aproximando do momento atual, cabe ressaltar a 
construção das bases para a consolidação do Ecossistema 
de Inovação de Londrina derivada do estudo feito pela 
Fundação CERTI de Florianópolis, contratada pelo Sebrae 
e outras entidades locais.

Desse estudo surgiram inicialmente cinco Governanças 
setoriais de Ecossistemas de Inovação (Agronegócio, 
Tecnologia da Informação, Saúde, Metal Mecânica e 
Química e Materiais). Embora o estudo da Fundação CERTI 
tenha sido o catalizador do processo, não há dúvida que a 
interação e conexão entre os talentos locais vinculados a 
esses cinco setores é que viabilizaram a constituição das 
Governanças setoriais. 

Tanto foi assim que outros setores, não contemplados 
formalmente no estudo da Fundação CERTI, valendo-se 
dos talentos locais de cada um deles, também organizaram 
Governanças em áreas como Construção Civil, Turismo e 
Audiovisuais.

Essas Governanças setoriais estão, no momento, não 
só se estruturando internamente, mas, também, interagindo 
na busca de formulação dos processos de interação que 
garanta uma Governança de todo Ecossistema de Inovação 
de Londrina e Região.  

Ao comentar esse momento atual desse resgate 
histórico, é imprescindível salientar que o próximo passo 
é a formulação de um Masterplan para Londrina, que 
leve em conta essa evolução e, a partir dela, indique os 
caminhos a percorrer nas próximas décadas. Esse Plano, 
felizmente, teve sua elaboração já iniciada no final de 2020 
e deverá ter suas propostas formuladas e implementadas 
provavelmente a partir do final de 2021.

Por Paulo Sendin
Membro fundador do Fórum Desenvolve Londrina

LONDRINA: TALENTOS QUE INOVAM

HISTÓRIA

A história de Londrina é essencialmente uma sequência 
de talentos inovadores sendo aplicados ao desenvolvimento 
de uma região. Onde estamos hoje e aonde poderemos 
chegar no futuro dependeu, e depende, da aplicação de 
talentos no contínuo aperfeiçoamento da região.

No início, na década de 1930, o empreendedorismo 
inovador veio de fora, com a elaboração de um plano de 
ocupação territorial diferente do que se vinha fazendo no 
Brasil ao longo de séculos. Sendo a proposta inovadora, 
fatalmente atraiu pessoas talentosas e inovadoras que 
se fixaram na região. Empreendedores, trabalhadores, 
profissionais, trouxeram seus talentos que viabilizaram a 
construção de cidades e a exploração econômica, criando 
riquezas.

Ao longo do tempo, além da atração de talentos 
de outras regiões, Londrina passou também a se valer 
dos talentos locais que tiveram a visão de construir um 
ambiente propício à formação de talentos. Na década 
de 1970, iniciativas voltadas à Inovação, importantes e 
determinantes para o futuro da região, surgiram: foi a 
época da implantação da UEL (Universidade Estadual de 
Londrina), do IAPAR (Instituto Agronômico do Paraná) e da 
Embrapa/Soja, entre outras iniciativas.

Mas, a década de 1970, com a geada de 1975, 
determinou uma mudança nas perspectivas históricas da 
região, requerendo um redirecionamento de seus rumos. 
Sem o café como base de sua economia, a região se voltou 
para o setor de serviços e passou a buscar alternativas. 

Nos anos 1990 começaram a surgir propostas mais 
focadas na necessidade de se embasar o desenvolvimento 
local e regional na Inovação, usando para isso os 
talentos locais já voltados para essa área. Um marco 
institucional importante foi a formulação de um Plano de 
Desenvolvimento Industrial (PDI) que, usando consultores 
externos e muitos talentos londrinenses, conseguiu 
definir os setores econômicos que poderiam alavancar o 
progresso do município. 

Ainda nos anos 1990, foi feito um grande esforço de 
conexão entre lideranças empresariais e acadêmicas que 
levaram à constituição da Associação do Desenvolvimento 
Tecnológico de Londrina e Região (Adetec), entidade que 
contribuiu de forma relevante para a construção do Capital 
Social local, focando suas ações no fomento às conexões 
e interações entre os atores regionais.

Com o início do novo milênio, essas interações 
começaram a frutificar com o surgimento de entidades 
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Os constantes questionamentos dos órgãos de controle 
como Tribunais de Contas Estaduais e da União e da Controladoria 
Geral da União sobre a aplicação destas normativas e dos acordos 
de cooperação entre o público e o privado delas decorrentes, 
acabam por desestimular a aproximação da ciência ao mercado 
e, como consequência,  frustram as inúmeras possibilidades de 
desenvolvimento e atendimento das demandas da sociedade 
(sobretudo na área de saúde como se pode constatar durante 
a pandemia da Covid 19), afastam a presença de pesquisadores 
nos ambientes produtivos,  enfraquecem a competividade e 
não promovem a retenção dos talentos, afugentando o capital 
humano formado nos ambientes acadêmicos. 

Segundo o estudo “Conditions for innovation in Brazil: a 
review of key issues and policy challenges” (2016), inovação 
está no coração dos países e empresas para o crescimento 
econômico e a produtividade. As atividades de inovação não 
são produzidas de forma isoladas dentro das organizações 
e o sucesso depende de fatores externos como fontes de 
conhecimento e um ecossistema amplo de inovação. 

O mesmo estudo aponta, entre outros, que a falta de cultura 
colaborativa no Brasil é ainda uma grande barreira para a 
inovação e a produtividade, fator que se agrava nas pequenas e 
médias empresas.

Para reverter tal cenário, é necessário que todas as partes 
interessadas na interação IES/ICTs-empresas privadas (CNPq, 
FINEP, agências de fomento, Tribunais de Contas, fundações de 
apoio, associações empresariais, ICTs, IES, Sebrae, Senai, Finep, 
Embrapii, entre outras) promovam a difusão do arcabouço 
jurídico-institucional para um perfeito alinhamento das possíveis 
relações público-privadas para a necessária segurança jurídica, 
institucional, política e operacional.  

Além disto, é indispensável a elaboração de um plano local 
(ou mesmo regional se atentarmos para as potencialidades 
regionais) de inovação com um sistema de governança apto a 
concretizar o que já está autorizado legalmente.

Em nível local, Londrina possui o ambiente adequado tanto 
para o plano quanto para a governança público-privada cujo 
objetivo primeiro deve ser a união de todos os atores envolvidos 
nos desafios da inovação, pesquisa e tecnologia para a missão 
de transformar a cultura do município e região para o crescimento 
sustentável.

Por Ciliane Carla Sella Almeida
Membro do Fórum Desenvolve Londrina

PESQUISA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO  
MECANISMOS E GOVERNANÇA

FOMENTO

O Brasil conta com importante arcabouço jurídico-
institucional para a promoção da pesquisa, da ciência, da 
tecnologia e da inovação envolvendo as instituições de 
ensino superior (IES), os institutos de ciência e tecnologia 
(ICTs), públicos e privados, as agências de fomento e, 
sobretudo, as parcerias entre o setor público e privado. 

Exemplos destes diplomas em nível federal são a Lei 
de Inovação Tecnológica (lei n. 10.973/2004) e o Código 
da Ciência, Tecnologia e Inovação (lei n. 13.243/2016 que 
alterou a Lei de Inovação Tecnológica) objetivam “fortalecer 
as áreas de pesquisa e de produção de conhecimento no 
Brasil, em especial da promoção de ambientes cooperativos 
para a produção científica, tecnológica e da inovação 
no país ”. Além destes instrumentos, a Lei do Bem (lei 
n.11.196/2005) institui incentivos fiscais para as empresas 
que promovam pesquisa e desenvolvimento da inovação 
tecnológica. 

Para atingir o objetivo, o Estado traz incentivos à interação 
IES/ICTs-empresas, fortalece o papel das fundações de apoio 
como agentes intermediários entre academia e empresas; 
cria Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) para a gestão 
da inovação (propriedade intelectual, proteção das criações, 
transferência de tecnologia); autoriza o compartilhamento 
para utilização de laboratórios, instalações e equipamentos 
das IES/ICTs com empresas; incentiva a prestação de 
serviços por ICTs às empresas privadas, estabelece as 
formas de parceria público-privada,  a remuneração dos 
pesquisadores, entre outros.

À exemplo da legislação federal, os estados e os 
municípios editam suas próprias leis de inovação 
tecnológica visando a aproximação da ciência ao mercado 
e o atendimento das necessidades da sociedade. 

Apesar desse amparo legal para a pesquisa, o 
desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação no 
Brasil, da existência das fundações de apoio, de agências 
de fomento à inovação e tecnologia, de incentivos fiscais 
às empresas, entre outros, não se conseguiu alcançar os 
resultados esperados no âmbito da cooperação e interação 
entre os setores público e o privado. 

Ainda permanece a insegurança do setor público 
para celebrar parcerias público-privadas no âmbito 
da pesquisa, da criação, da inovação e da gestão da 
propriedade intelectual assim como a baixa presença 
de pesquisadores das instituições de ensino superior 
atuando em empresas privadas. 
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BENCHMARKING DE INOVAÇÃO

Localizada no centro geográfico do Estado de São 
Paulo, a cerca de 228 Km da capital, a cidade de São 
Carlos tem uma população estimada em 2020, segundo 
o IBGE, de 254.484 habitantes e uma população 
flutuante de cerca de 30 mil estudantes universitários. 
Em 2010, de acordo com O PNUD, dos 645 municípios 
do estado de São Paulo, 24 apresentavam, seu Índice 
de Desenvolvimento Humano - IDH muito alto (igual 
ou superior a 0,800), sendo que o do Município de São 
Carlos foi incluído nessa faixa com um IDH de 0,805, 
o que representa uma boa qualidade de vida para os 
seus habitantes. 

A cidade recebeu o título de Capital da Tecnologia, 
graças ao seu vigor acadêmico, tecnológico e 
industrial. Suas universidades e centros de pesquisa 
são reconhecidos pela excelência e diversidade. A 
Universidade de São Paulo (USP) - com dois campi na 
cidade - e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 
oferecem ensino gratuito e de qualidade, bem como 
desenvolvem pesquisas de ponta e alta complexidade 
reconhecidas nacional e internacionalmente. 

Também fazem parte desse polo de 
desenvolvimento científico e tecnológico, a Embrapa 
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) que 
mantém dois centros de atividades instalados na 
cidade: o Centro de Pesquisa de Pecuária do Sudeste 
e o Centro Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento de 
Instrumentação Agropecuária. Desenvolvem pesquisa 
e produzem tecnologia de ponta nas áreas de 
melhoramento genético bovino e de desenvolvimento 
de equipamentos agropecuários.

Com a presença de universidades e centros de 
pesquisas, São Carlos apresenta grande concentração 
de cientistas e pesquisadores: um pesquisador doutor 
(PhD) para cada 180 habitantes. No Brasil, a relação 
é de um doutor para cada 5.423 habitantes. Graças 
aos centros de pesquisas São Carlos também ostenta 
outro importante marca: a média anual de registros 
de patente é de 14,5 patentes por 100 mil habitantes. 
No país essa relação é de 3,2 patentes por 100 
mil habitantes. A cidade abriga ainda 39 cursos de 
graduação e 200 empresas são consideradas de alta 
tecnologia, em setores como ótica, novos materiais e 
instrumentação.

Com cursos e empresas de tecnologia, a cidade 
de São Carlos concentra o maior número de 
pesquisadores com doutorado e por essa razão é 
considerada o Vale do Silício brasileiro. A geração de 

conhecimento científico e tecnológico, a existência de 
inúmeros cursos na área tecnológica e o estímulo ao 
empreendedorismo, contribuíram para que a cidade se 
tornasse um polo de startups e consequentemente, 
a retenção de talentos oriundos dessas instituições. 
Além disso, passou a atrair novos talentos de outras 
cidades e regiões. Em 2020, São Carlos reuniu 45 
startups de acordo com Associação Brasileira de 
Startups (Abstartups), as quais têm gerado inúmeros 
empregos na área de tecnologia. 

Um outro fator que contribuiu e tem contribuído 
para a fixação de talentos e criação de empregos foi 
a criação do ParqTec. Foi instituído em 1984 pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) em 17 de dezembro de 1984, 
como uma entidade privada e sem fins lucrativos, com 
a finalidade de promover o desenvolvimento regional 
otimizando o custo da transação inovação tecnológica 
– mercado e valorizando o empreendedorismo. É 
considerado como uma das primeiras ações de 
política pública para institucionalizar a transferência 
de tecnologia da academia para o setor produtivo. 

SÃO CARLOS – CAPITAL DA TECNOLOGIA
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BENCHMARKING DE INOVAÇÃO

O ParqTec tem sido um dos principais agentes para 
o desenvolvimento do que eles denominam Região da 
Inovação, que além de abrigar universidades públicas 
e privadas, centros de pesquisas, órgãos de governo, 
possui um conjunto de mais de 180 Empresas de 
Base Tecnológica atuando nas áreas de TIC; Novos 
Materiais; Instrumentação Eletrônica; Automação 
& Robótica; Química Fina e Óptica. Atualmente o 
ParqTec abriga em sua estrutura, o Science Park, o 
Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IPD) que é 
constituído por 5 Núcleos, quais sejam:  Núcleos de 
Desenvolvimento Regional, Núcleos Design Industrial, 
Núcleos de Engenharia e Prototipagem Rápida e 
Núcleos de Desenvolvimento Integrado de Produtos. 
Integra também o IPD, o Design Hub (Rede de Pesquisa, 
Consultoria e Prestação de Serviços). 

O ParqTec abriga também a ParqTec Business 
School (PBS), especialmente voltada para atender 
um público alvo constituído principalmente por 
empreendedores altamente qualificados, formados 
nos melhores grupos de pesquisas em Engenharias 
e Ciências Exatas. O ParqTec tem um programa de 
Incubadoras que constituído pelos Centro Incubador 
de Empresas Tecnológicas, Centro Incubador de 
Empresas de Software, Incubadora de empresas de 
Leme e Centro Incubador de Empresas de Design.

Em 2018 foi criado o ONOVOLAB, um Campus 
de Inovação que oferece serviços para startups 
e corporações proporcionando um ambiente que 
conecta quem procura com quem produz inovação 
e se autodenomina como uma “uma autêntica 
comunidade de inovadores”. Atualmente abriga 70 
empresas residentes entre startups, laboratórios e 
hubs de grandes empresas como Mapfre, Elo, Philip 
Morris, Roche, AMBEV, Santander entre outros.

Todo esse ecossistema de inovação é resultado, 
entre outros, do celeiro de talentos existentes em 
São Carlos e região, da vontade e oportunidade para 
empreender bem como da utilização dos diferentes 
tipos de incentivos existentes em âmbito federal, 
estadual e municipal.

Mais Informações:

Site da Prefeitura: 
www.saocarlos.sp.gov.br

ParqTec: 
https://parqtec.com.br/

ONOVOLAB: 
https://onovolab.com/

Artigo Científico: 
https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/3671?show=full

Acesse:

Site da Prefeitura

ONOVOLAB

ParqTec

Artigo Científico
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BENCHMARKING DE INOVAÇÃO

A cidade de Santa Rita do Sapucaí, localiza-se no 
sul do Estado de Minas Gerais. De acordo com os 
dados do IBGE, conta com 43.753 habitantes, um 
índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM) 
de 0,721, com um crescimento de mais de 40% nos 
últimos 30 anos. 

A pequena cidade viveu uma transformação radical 
nas décadas de 60 a 80, onde tinha uma economia 
puramente agropecuária e se transformou no maior 
polo eletroeletrônico do país conhecido como Vale da 
Eletrônica. Hoje são mais de 150 empresas de base 
tecnológica com aproximadamente 11 mil empregos 
diretos com um faturamento de mais 3 bilhões por ano. 
Um ecossistema de inovação, empreendedorismo, 
formação e retenção de talentos.

A chave do sucesso pode ser resumida na tríplice 
hélice entre a Academia, a Indústria e o Poder Público. 
As escolas, Escola Técnica de Eletrônica - ETE (fundada 
em 1965), o Instituto Nacional de Telecomunicações 
- INATEL (fundado em 1965) e o Centro de Ensino 
Superior Gestão, Tecnologia e Educação - FAI (fundado 
em 1970) foram a base para a transformação. 

As incubadoras do Inatel, da Prefeitura e da FAI 
fomentam o empreendedorismo onde mais 60% das 
Empresas do Vale possuem alunos e ex-alunos destas 
escolas com mão de obra altamente especializada. 
As transformações atuais nominam uma quádrupla 
hélice com a inserção da sociedade civil com a criação 
da Cidade Criativa Cidade Feliz, o Hactown e o Festival 

de Rock com muitas palestras de empreendedorismo, 
tecnologia, agronegócio, e um movimento cultural 
integrador.

Os pioneiros da inovação em Santa Rita do Sapucaí, 
foram Sinhá Moreira, fundadora da Escola Técnica de 
Eletrônica, Prof. José Nogueira Leite, idealizador do 
Inatel, e o prefeito Paulo Toledo, o Paulinho Dentista. 
Foi ele que na década de 80 idealizou a transformação 
da cidade em um polo tecnológico, movimento que 
contou com o apoio das instituições de ensino e 
das empresas instaladas no município. “O projeto do 
Paulinho era valorizar a mão de obra formada nas 
escolas de Santa Rita do Sapucaí no próprio município, 
afinal, temos o que é mais importante, uma educação 
de excelência”.

O conceito de APL – Arranjo Produtivo Local, um 
cluster industrial completo, por reunir vantagens 
competitivas, entre elas, a proximidade com as 
instituições de ensino e pesquisa; as ações realizadas 
pelo Sindvel (Sindicato do Vale da Eletrônica), a 
existência de indústria correlatas e de apoio próximas, 
que compõem a cadeia produtiva; o acesso fácil à mão 
de obra com conhecimentos técnicos especializados 
e a fornecedores de produtos e serviços necessários 
à operação; a interação entre as empresas, as 

SANTA RITA DO SAPUCAÍ – CENTRO DO 
VALE DA ELETRÔNICA
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Mais Informações:

Site do município: 
https://pmsrs.mg.gov.br

Site da ETE: 
https://etefmc.com.br

Site do Inatel: 
https://inatel.br

Site da FAI: 
https://fai-mg.br

Site do Sindvel: 
 https://sindvel.com.br

Artigo Científico: 
https://locus.ufv.br//handle/123456789/24220

Acesse:

instituições de ensino e os órgãos públicos; e a atuação 
das incubadoras de empresas são consideradas as 
vantagens competitivas mais importantes. 

A notícia mais recente e demonstrando o contínuo 
perfil inovador é que a cidade acaba de conquistar 
uma vaga de integrante da Rota do Café dado pelo 
Ministério do Turismo. Dividindo lugar com as cidades 
mineiras de Belo Horizonte, Carangola, Carmo de 
Minas, Patrocínio e São Lourenço. Com diversas 
charmosas cafeterias, dezenas de marcas de cafés 
especiais e uma cultura marcada pela presença das 
mulheres à frente dos empreendimentos cafeeiros.

Site do município Site da ETE Site do Inatel Site da FAI Site do Sindvel Artigo Científico
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BENCHMARKING DE INOVAÇÃO

Pato Branco, município brasileiro localizado no 
sudoeste do Paraná, conta com 83 mil habitantes e 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH, 2016) de 
0,873, colocando-se entre as melhores cidades do 
estado em qualidade de vida. Mais do que um bom 
índice, Pato Branco tem se tornado um modelo de 
desenvolvimento científico e tecnológico para o Brasil, 
resultado de esforços e investimentos de longo prazo. 

Um passo fundamental, movido pela solidariedade 
e investimento público, foi a instalação da unidade 
do Centro Federal de Educação Tecnológica do 
Paraná (CEFET-PR), com os cursos técnicos de 
Eletrônica e de Edificações em 1993. Em 1994, 
incorporou a Fundação Municipal de Ensino Superior, 
passando a ofertar cursos de Administração, Ciências 
Contábeis, Agronomia, Matemática e Tecnologia em 
Processamento de Dados. Em 2005, o CEFET-PR foi 
transformado na Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná (UTFPR), ampliando sua capacidade de oferta 
de ensino-pesquisa-extensão, além de novos cursos, 
inclusive nas áreas de engenharia. 

A instalação de um complexo educacional criou 
as condições para que o município direcionasse seu 
modelo de desenvolvimento. Articulou-se ciência, 
tecnologia e inovação, variáveis de longo prazo, como 
base de nova matriz produtiva, atraindo estudantes e 
talentos para a região.

Formandos em Tecnologia de Processamento de 
Dados, a partir de 1989, criaram as primeiras empresas 
de tecnologias da informação, algo surpreendente e 
inovador para a região e a época. Um grande incentivo 
ao empreendedorismo foi dado com a criação de 
incubadoras empresariais, inicialmente voltadas 
para a área de tecnologia da informação, em 1997 
pela Associação para Promoção da Excelência do 
Software Brasileiro (SOFTEX). A condição fundamental 
para vencer o edital era a participação efetiva da 
comunidade local na implementação e organização 
da incubadora. 

Em 1997, era implantado o Softex Gênesis 
Empreender em uma área de 60m2 construída 
pela comunidade dentro do campus da UTFPR. 
Posteriormente, os programas de incubação da 
UTFPR foram agrupados no Programa de Inovação 
e Empreendedorismo (PROEM), o qual apoiou entre 

1998 e 2017; 78 empresas incubadas e pré-incubadas 
de base tecnológica. Ainda é importante destacar que 
dentre as empresas apoiadas pelo programa, oito 
foram graduadas pela incubadora e ainda permanecem 
ativas.

Ainda em 1997, foi lançado Projeto Pato Branco 
que permitiu a implantação do CETIS – Condomínio 
Empresarial Tecnológico em 1998; a criação do projeto 
conceitual de Parque Tecnológico que organizou 
o Arranjo Produtivo Local, com o NTI – Núcleo 
de Tecnologia de Informação com 50 empresas 
associadas; e o Conselho Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação que orienta e chancela os 
projetos na área.

Em 2007, com a Lei do Polo Tecnológico ou Lei 
de Incentivo Tecnológico, foi possível estimular a 
instalação de indústrias de produtos eletroeletrônicos, 
telecomunicações e de informática por meio da 
cobrança diferenciada de Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS). 

Esse ambiente inovador reúne-se todo o ano, 
desde 2003, na semana acadêmica dos cursos de TI 
e Administração, evento este chamado atualmente 
de TECSUL. São diversas atividades de interesse do 
setor, como palestras, workshops, iniciativas nerds 
e geeks, entre outras. Em 2020, o evento foi todo 
virtual, com cerca de 8500 participantes, 215 horas de 
programação e abertura prestigiada pelo ministro de 
Ciência e Tecnologia.

Com apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia 
(MCT), o município criou a Incubadora Tecnológica de 
Pato Branco (ITECPB), em 2010, que conta, hoje, com 
1.728m2 de área e 36 empresas incubadas.

PATO BRANCO - CAPITAL TECNOLÓGICA E 
INOVADORA DO PARANÁ
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Acesse:

Essas ações permitiram diversificar a matriz 
produtiva e gerar empregos em setores intensivos 
de conhecimento, especialmente em TIC e 
eletroeletrônica, os quais respondem atualmente por 
quase três mil empregos diretos.

Em 2013, foi criada a Secretaria Municipal de 
Ciência, Tecnologia e Inovação (SMCTI) que, dentre 
as principais incumbências, administra as ações da 
Cidade Inteligente. Dentre as ações executadas, deve-
se destacar a realização da feira Inventum, iniciada 
em 2013 e construída de forma coletiva com toda a 
comunidade. Teve crescimento vertiginoso desde sua 
primeira edição, hoje é uma das maiores feiras de 
ciência, tecnologia e inovação do Brasil. 

A Inventum visa disseminar e divulgar atividades 
e novas tecnologias e equipamentos no setor; 
comercializar produtos e serviços e realizar contatos 
empresariais. Na Edição de 2019, a feira atingiu 180 
mil pessoas por meio de 50 eventos em 400 horas de 
atividades.

Tais conquistas foram alcançadas com uma ‘receita’ 
simples, mas poderosa, de pequenas comunidades: o 
mutirão, a solidariedade, a construção coletiva em prol 
do bem comum, articulada por lideranças imbuídas do 
desejo de alcançar o melhor para seus concidadãos. 
Tal ‘receita’ pode ser repetida em qualquer outro 
município do país, construída de forma gradual e 
contínua por suas lideranças e comunidades locais, 
refletido em mais de 100 empresas que faturaram 
juntas, em 2020, mais de R$ 500 milhões. Mais Informações:

https://via.ufsc.br/download-ebook-inovacao-em-
cidades/

http://patobranco.pr.gov.br/noticias/parque-tecnologico-
de-pato-branco-estimula-o-desenvolvimento-do-setor-em-
toda-a-regiao-sudoeste-do-parana/

https://diariodosudoeste.com.br/pato-branco/o-campo-
fertil-para-a-tecnologia/
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BENCHMARKING DE INOVAÇÃO

A Angelus foi fundada em 1994 e desde o 
início tem na inovação a base do seu negócio. Nos 
primeiros anos, a empresa investiu grande parte 
de seus recursos em pesquisa e desenvolvimento, 
estreitando o relacionamento com universidades 
e centros de pesquisas tecnológicas. A visão de, 
através da inovação, “gerar sorrisos saudáveis” trouxe 
importantes conquistas e resultou na obtenção de 
diversos prêmios e reconhecimentos nacionais e 
internacionais. Atualmente a Angelus atua em todo 
o território nacional e em mais de 80 países, nos 6 
continentes. 

O crescimento e os resultados conquistados 
até aqui não poderiam ser possíveis sem o mais 
precioso patrimônio da Angelus, seus colaboradores. 
As pessoas possuem personalidades, ambições 
e objetivos diferentes, desta forma a Angelus 
entende como essencial a preocupação com o 
bem-estar de seus colaboradores e com toda a 
estrutura física que oferece aos mesmos para que 
desenvolvam suas atividades. O ambiente de trabalho 
é ergonomicamente estruturado, com móveis e 
cadeiras projetados para atender a saúde e segurança 
de todos os colaboradores. Disponibilizamos também 
de cadeiras para descanso e massagens para os 
intervalos intrajornada. 

Acreditamos que um ambiente sadio e com clima 
de “segundo lar” faz com que as pessoas ‘vistam 
a camisa’ da empresa e desenvolvam todo o seu 
potencial criativo e inovador. Assim, para assumir 
o desafio de oferecer produtos de qualidade e 
pautados em inovação para o mercado, a Angelus 
investe em seus talentos internos, pois este é um 
de seus diferenciais - colaboradores talentosos e 
especializados que estão envolvidos com o constante 
crescimento e competitividade de mercado. 

A busca por talentos inicia-se no recrutamento e 
seleção de novos profissionais. Buscamos pessoas 
que estejam alinhadas com os valores da Angelus 
e que demonstrem ambição por crescimento e 
superação de metas. Acreditamos que o feedback e a 
interação entre pessoas produzem desenvolvimento 
e motivação, por isso prezamos pela transparência 
e envolvimento dos profissionais nos assuntos e 
desafios diários da empresa. 

Investimos em treinamentos e cursos internos 
e externos, tanto nacionais quanto internacionais, 
para que nossos profissionais estejam de acordo e 

atualizados com as melhores práticas de mercado e 
para que haja sempre oportunidades de crescimento, 
tanto para a empresa quanto para o colaborador. 
São oferecidos bolsas de estudo para graduação, 
especialização e para idiomas. 

Anualmente nossos colaboradores recebem 
participação nos resultados da empresa e nossos 
pesquisadores recebem também incentivo pelos 
resultados de pesquisas que resultam em royalties 
que geram produtos. Valorizamos a saúde e a 
qualidade de vida, por isso, além de benefícios como 
plano de saúde, alimentação saudável e seguro de 
vida, nossos colaboradores tem atividades físicas 
monitoradas após suas jornadas de trabalho.

A Angelus preza pela constante valorização, 
desenvolvimento e crescimento dos profissionais 
que fazem parte do time, pois acredita que somente 
desta forma poderá continuar crescendo e fazendo a 
diferença na vida dos colaboradores, profissionais e 
clientes com os quais nos relacionamos através de 
nosso trabalho.

ANGELUS – INOVAÇÃO COMO NEGÓCIO

Acesse:

Mais Informações:

https://angelus.ind.br/
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sobre geração de emprego, renda e retenção de talentos. 
Dentro das organizações, o engajamento das equipes na 
construção e nos desafios é o segredo para reter talentos 
e impulsionar a nova economia.

A integração com a sociedade e, principalmente, 
com as instituições de graduação e pós-graduação 
se mostrou condição inerente ao desenvolvimento 
de pessoas, dos talentos e da inovação. Mercado e 
Academia são conexões únicas capazes de transformar 
um ecossistema, de atrair olhares investidores, de 
sustentar novos horizontes onde todos querem ajudar a 
construir. 

Por fim, entender que inovação não é commodity e 
que ela vem para resolver problemas e trazer soluções 
para as pessoas, em amplos aspectos da vida. O mundo 
que tenta caminhar para o pós-pandemia sanitária já é 
outro. Hoje, a inovação com o poder transformador das 
relações comerciais e da própria sociedade já conquistou 
um papel único de se tornar condição para a contínua 
transformação na proposição da geração de emprego, 
renda e retenção de talentos. 

O Estudo do Fórum Desenvolve Londrina de 2020 
é uma contribuição para este universo em mutação. A 
nossa expectativa é revelar e inspirar movimentos que 
possam contribuir com a reorganização da sociedade 
londrinense e com a fomentação de uma economia 
inovadora capaz de atrair e desenvolver talentos, 
projetando uma economia diversificada em uma cidade 
globalmente conectada.

.

Por Cláudia Romariz
Presidente do Fórum Desenvolve Londrina

APRESENTAÇÃO DO ESTUDO

O Fórum Desenvolve Londrina se pauta em 
indicadores para enxergar a cidade e definir temas de 
estudos anuais. No início de 2020, quando definimos 
o Estudo do Ano, ainda não se falava em pandemia. 
Contudo, o tema escolhido, versando sobre Emprego, 
Renda e Retenção de Talentos foi altamente impactado 
já nos primeiros dias com o fechamento das empresas e 
do comércio, e início das restrições de convívio social no 
país e no mundo. 

A primeira reunião dos integrantes do Fórum 
Desenvolve Londrina para iniciar o compartilhamento 
de informações e análises sobre o tema de 2020 já 
foi realizada no formato on-line. Migramos todos para 
uma nova realidade com a proposta de avançarmos 
na discussão de um tema em ebulição e em total 
transformação.

As reuniões on-line, contudo, se mostraram muito 
ricas porque permitiram a inclusão de mais painelistas, 
compartilhamento de mais pontos de vista, exposição 
de mais realidades ligadas aos segmentos econômicos 
de maior relevância para Londrina. No total foram 24 
reuniões com especialistas, totalizando 64 palestrantes.

Num mundo em permanente mudança, onde as 
fronteiras entre as organizações e seu entorno são 
cada vez mais permeáveis, a identidade das empresas 
e o conhecimento são estratégicos. Ficou evidente que a 
produção e o compartilhamento de conhecimento dentro 
das empresas resultam no capital intelectual que, embora 
de difícil concretização e retenção, é fundamental para 
gerar inovação contínua e competitividade no mercado. 

Ficou claro também que o processo de inovação deve 
ser, antes de uma nova estrutura gerencial, uma mudança 
de mentalidade e do comprometimento emocional das 
pessoas. Traduz-se na capacidade da organização ‘ler’ o 
ambiente e agir concretamente a partir do conhecimento 
acumulado e compartilhado para atendê-lo.

A inovação, cada vez mais, deve considerar distintas 
realidades e modelos de governança, assim como uma 
formação que contemple mudança de atitude e abertura 
mental para o novo. Em suma, a organização inovadora 
é um sistema aberto, uma rede distribuída e colaborativa 
de capital humano.

No entanto, o protagonismo de cada um é o que 
realmente faz a diferença. É preciso movimento, 
conexão e integração para inovar, superar e se destacar, 
insurgindo uma nova mentalidade ao redor da temática 

TALENTOS E INOVAÇÃO PARA LONDRINA 
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
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PERCEPÇÃO DE 
PROBLEMAS 
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1. ACADEMIA – INSTITUIÇÕES DE 
ENSINO SUPERIOR (IES)

- Existe descompasso entre a grade curricular das 
universidades e as competências e habilidades 
requeridas pelo atual mercado de trabalho;

- Formação acadêmica tradicional com pouca ou 
nenhuma ênfase em criatividade e empreendedorismo;

- As universidades são incentivadas pelo MEC 
(Ministério da Educação) a dar preferência às pesquisas 
acadêmicas que nem sempre tem conexão com a 
realidade do mercado;

- Docentes sem muita atuação no mercado, 
consequentemente sem experiência para compartilhar e 
integrar os estudantes à prática.

2. INTEGRAÇÃO ACADEMIA/
EMPRESAS/MERCADO

- Desarticulação das potencialidades de Londrina 
(IES - Institutos de Ensino Superior, ICTS - Instituições 
Científicas, Tecnológicas e de Inovação, APIs - Interface 
de Programação de Aplicativos, dificultando a visibilidade 
e compreensão;

- Falta articulação entre o conhecimento que meio 
acadêmico gera e a demanda das empresas;

- Subutilização das Empresas Juniores;

- Carência aproximação da academia com o mercado;

- A cidade é formadora de mão de obra, mas muitos 
profissionais (engenheiros) saem da cidade, pois não há 
campo de trabalho;

- Falta interação entre as empresas e a academia para o 
desenvolvimento de projetos em cooperação.

3. ESCOLAS E CURSOS TÉCNICOS
- Escassez de boas escolas e de cursos técnicos;

- Desconhecimento e pouca valorização do ensino 
técnico;

- Ofertas restrita de cursos de curta duração para 
desenvolver e atualizar talentos para atender as 
necessidades de Londrina.

4. EMPRESAS LOCAIS
- Empresas locais com baixa qualificação, dinâmicas 
pouco atrativas e sem plano de carreira e políticas de 
desenvolvimento de pessoal;

- Maioria das empresas de Londrina são familiares 
de pequeno porte, não oferecendo oportunidades de 
contratação e avanço na carreira, sem plano de cargos e 
salários, o que dificulta a retenção de talentos;

- Falta de agilidade das empresas em compreender 
e atender as demandas do mercado de trabalho, 
impactando na falta de oportunidade e possibilidade de 
reter talentos;

- Setor produtivo local pouco diversificado e 
despreparado para absorver os formados em engenharia 
e outras ciências.

5. INOVAÇÃO/P&D NAS EMPRESAS 
- Carência de empresas de base tecnológica em 
Londrina, poucas com foco em inovação que demande 
talentos;

- Baixa capacidade das empresas em investimentos 
para pesquisa e desenvolvimento; 

- Falta às empresas a incorporação de capital intelectual 
para a concepção científica da sua produção;

- Empresas não investem em desenvolvimento de 
inovação por falta de conhecimento e escassez de bons 
mentores;

- Pouca ênfase na prospecção de áreas inovadoras e 
tecnologias portadoras de futuro.

6. SALÁRIO/REMUNERAÇÃO 
- Desequilíbrio entre qualificação que a empresa busca 
no mercado e o que ela oferece de remuneração e 
condições de trabalho;

- Salário médio praticado no município muito baixo;

- Baixa qualificação dos colaboradores face às 
exigências das empresas;

- Ausência de diferentes modalidades de remuneração 
nas empresas londrinenses.

7. CULTURA E FORMAÇÃO 
EMPRESARIAL

- Empresas não estão preparadas para gerir conflitos e 
desejos das novas gerações (X, Y, Z);

- Cultura organizacional não alinhada com ambiente de 
inovação e desafios do mundo atual da era digital;

- Gestores de setores privado e público com limitada 
capacitação para ocupar cargos de liderança;

- Empresas familiares, que são maioria em Londrina, 
com modelo de gestão conservador e cultura de baixa 
remuneração;

PERCEPÇÃO DE PROBLEMAS
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PERCEPÇÃO DE PROBLEMAS

- Empresários com pouca motivação para inovar ou 
mesmo entender a evolução do mercado de trabalho e 
alinhamento entre seu propósito e a sociedade.

8. DESENVOLVIMENTO 
COMPORTAMENTAL 

- Defasagem na necessária complementariedade entre 
competência técnica x habilidade comportamental;

- Falta de formação de profissionais com habilidades 
comportamentais voltadas às necessidades do mercado 
de trabalho;

- Empresas esperam habilidades comportamentais que 
não são contempladas na formação técnica/acadêmica.

9. IDIOMAS
- Carência de profissionais bilíngues (inglês e espanhol) 
em Londrina;

- Falta domínio de línguas estrangeiras entre os 
profissionais/aspirantes a empregos de maior 
complexidade;

- Falta profissionais com domínio de inglês para área de 
eventos/turismo.

10. EMPREENDEDORISMO
- Falta nas universidades espaços de convivência-
empreendedorismo, como no INATEL (Instituto Nacional 
de Telecomunicações);

- Falta ações de educação/capacitação para promover 
a cultura de empreendedorismo na cidade;

- Ausência de programa de desenvolvimento de 
empreendedores e de sua inserção no mercado de 
trabalho;

- Profissionais das áreas da saúde e tecnológica não 
são incentivados (na escola, na cidade) a empreender.

11. DIVULGAÇÃO DA CIDADE
- Pouca divulgação externa sobre a qualidade de vida 
em Londrina;

- Falta divulgar a cidade e seus ativos, que não são 
poucos, principalmente na área de inovação e tecnologia;

- Carência de um Plano de promoção externa de 
Londrina.

12. INVESTIMENTOS E CAPTAÇÃO 
DE RECURSOS

- Ausência de bons projetos viáveis para alavancar o 
desenvolvimento de Londrina e região aptos a captar 
recursos internacionais;

- Falta de investimento em projetos locais seja através 
de fundos ou em parcerias público-privadas;

- Falta capital para apoiar ideias empreendedoras 
dos talentos locais: investidores anjo ou fundos de 
investimento.

13. INFRAESTRUTURA
- Falta local específico para instalação de empresas 
de base tecnológica, como um parque tecnológico 
estruturado em Londrina;

- Ausência de infraestrutura para o desenvolvimento 
criativo de fab labs, incubadoras de empresas, startups;

- Deficiências de infraestrutura, como o complexo 
aeroportuário;

- Falta de instituições que articulem os ativos 
tecnológicos de Londrina.

14. LOGÍSTICA
- Londrina desconectada das cadeias logísticas apesar 
da sua posição geográfica no Mercosul;

- Dificuldade logística para instalação de grandes 
empresas no setor de química/materiais;

- Modal logístico de Londrina deficiente e com altos 
custos operacionais;

- A Logística Aérea de Londrina é limitada, diminuindo a 
atratividade para novas empresas e empreendedores.

15. MARCO REGULATÓRIO
- Insegurança jurídica das empresas devido a lentidão 
nos trâmites burocráticos alinhados ao Plano Diretor;

- Marco regulatório dificulta implantações de grandes 
empresas;

- Horário de comércio inflexível em desacordo com 
comércio em outras cidades do mundo;

- Lei da Parceria Público Privada - PPP incompreendida 
e subutilizada.
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PERCEPÇÃO DE PROBLEMAS

16. CONEXÕES EXTERNAS
- Falta conexão/networking entre ex-alunos das 
Universidades locais;

- Falta identificar e articular os talentos que saíram de 
Londrina para serem embaixadores da cidade;

- Ambiente desfavorável para networking com 
profissionais de classe mundial.

 17. POLÍTICAS PÚBLICAS 
- Falta um plano de desenvolvimento industrial que 
incentive investimentos empresariais demandadores de 
mão de obra qualificada;

- Falta uma agência de desenvolvimento que receba e 
incentive a vinda de novas empresas;

- Faltam investimentos do poder público e incentivos 
fiscais para atração de empresas, fomento às 
microempresas locais e incentivo a novos negócios.

18. PODER PÚBLICO
- Excesso de burocracia dificulta a atração, abertura e 
retenção de grandes empresas e indústrias na cidade;

- A falta de projetos estratégicos impede Londrina de 
estabelecer parcerias de alto nível;

- Prefeitura não conta com um setor de relacionamento 
internacional;

- Gestores públicos aquém do que demanda uma cidade 
complexa como Londrina;

- Pouco ou nenhum envolvimento de deputados 
e vereadores em projetos inovadores visando o 
desenvolvimento sustentável.

19. GOVERNANÇA 
- Falta articulação política que canalize investimentos 
em infraestrutura na cidade e região;

- Deficiência no planejamento de ações integradas entre 
setores de formação e de produção; 

- Desarticulação dos diversos setores e lideranças de 
Londrina e região em prol de um projeto comum; 

- Ecossistema de inovação de Londrina estimula pouco 
a interação entre setores e a retenção de talentos.

20. LIDERANÇAS
- Faltam lideranças nas empresas locais alinhadas com 
as novas tendências;

- Baixo nível de articulação dos líderes locais;

- Falta diversidade e renovação das lideranças locais.

21. LEVANTAMENTO/ESTUDOS 
- Falta um mapeamento junto aos setores para verificar 
carências de profissionais;

- Poder público deveria fazer análise mensal do perfil de 
desempregados, frente às necessidades do mercado; 

- Falta de mecanismos que articulem demanda e oferta 
de mão de obra em Londrina.

22. PROGRAMAS DE INOVAÇÃO E 
EMPREENDEDORISMO 

- Carência de programas de empreendedorismo e 
inovação em Londrina;

- Poucos programas de pré-incubação, incubação e pós-
incubação nas Universidades;

- Os processos de inovação em Londrina não articulam 
os agentes públicos, privados e a academia;

- Faltam eventos que promovam criatividade e interação 
entre pessoas interessadas em tecnologia. 

23. PROJETOS ESTRATÉGICOS
- A falta de projetos estratégicos impede Londrina de 
estabelecer parcerias de alto nível; 

- Ausência de projetos de desenvolvimento que atraiam 
capital estrangeiro; 

- Londrina precisa ter uma Agência de Desenvolvimento 
para poder atrair e reter empresas.

24. POTENCIALIDADES
- Deficiência na compreensão da potencialidade 
econômica do segmento de audiovisual;

- O turismo de negócios é pouco explorado como vetor 
de desenvolvimento; 

- Estrutura da cadeia de saúde de Londrina não é 
utilizada no seu pleno potencial; 

- Falta valorizar os talentos de Londrina.
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PROPOSTAS PARA 
LONDRINA FORMAR E 

RETER TALENTOS
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1. ACADEMIA – INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO SUPERIOR (IES)

1.1 IES – GRADE CURRICULAR

- Adequar os currículos das Universidades ao mercado e 
às necessidades da sociedade;

- Modernizar os currículos das Universidades de modo 
a dar atenção às “soft skills”, iniciação cientifica e ao 
empreendedorismo; 

- Despertar a academia para preparar talentos - 
Competência/Comportamento;

- Focar os eventos e cursos de extensão das 
universidades nas necessidades das empresas.

1.2 IES - METODOLOGIA/ESTRATÉGIA

- Estimular a modernização da educação pela adoção 
de métodos disruptivos de ensino focados na formação 
do aluno para inovação; 

- Incentivar a vinda de escola de negócios para Londrina;

- Possibilitar maior interação do aluno universitário 
com o mercado de trabalho, por meio de estágios em 
empresas inovadoras;

- Universidades devem ampliar a oferta de capacitações 
rápidas, cursos fora da grade curricular, que não 
dependam da aprovação do MEC (Ministério da 
Educação);

- Realizar feira de empreendedorismo e ideias de 
negócios nas universidades;

- As IES (Instituições de Ensino Superior) devem 
incentivar intercâmbio entre universidades, do Brasil e do 
exterior, focadas em inovação; 

- Criar um portal nas academias para busca de 
oportunidades de inclusão dos formandos no mercado.

2. INTEGRAÇÃO ACADEMIA - 
EMPRESAS/MERCADO

- Promover espaços de sinergia entre academia, 
mercado e profissionais para proporem ações conjuntas 
visando estimular a retenção dos talentos, como ocorreu 
no projeto Integra que a ADETEC (Associação de 
Desenvolvimento Tecnológico) desenvolveu; 

- Estimular, através de prêmios, alunos e professores 
para elaborar TCCs (Trabalhos de Conclusão de Cursos) 
aplicáveis a gargalos de empresas públicas e privadas de 
Londrina;

- Criar grupos envolvendo empresas, academia e setor 
público, por área de conhecimento, na busca de soluções 
para o mercado; 

- Promover eventos entre universidades, governanças 
do ecossistema de inovação, entidades empresariais 
e empresas visando difundir a inovação na sociedade, 
como fazem Pato Branco, Santa Rita e São Carlos;

- Incentivar as empresas a abrirem suas portas para 
visitas técnicas aos docentes e alunos, desenvolvendo 
programas de capacitação extracurriculares, estágios, 
entre outros.

3. ESCOLAS/CURSOS TÉCNICOS
- Criar cursos tecnológicos, com tempo de formação 
mais enxuto para atender a demanda de mercado; 

- Introduzir conteúdos como programação e inteligência 
artificial no ensino básico e fundamental; 

- Divulgar para adolescentes/jovens os cursos técnicos 
ofertados em Londrina;

- Ampliar a oferta de cursos técnicos em consonância 
com a demanda do mercado, como em Economia 
Criativa;

- Criar um maior número de escolas técnicas e aplicar o 
conceito da “fábrica de talentos”;

- Incentivar o Inglês e espanhol nas escolas e cursos 
técnicos.

4. CURSOS CURTA DURAÇÃO 
- Promover a educação personalizada, com cursos 
rápidos e com foco também nas soft skills;

- Fornecer capacitação profissional para o setor 
empresarial com cursos de curta duração;

- Promover workshops/seminários sobre mecanismos 
de incentivo a inovação tecnológica. 

5. ARTICULAÇÃO POLÍTICA
- Articular deputados federais e estaduais para participar 
de projetos estratégicos em Londrina;

- Sensibilizar os representantes legislativos (deputados 
e vereadores) para se comprometerem com políticas 
de atração de empresas e políticas de inovação que 
melhorem nossas empresas locais.

PROPOSTAS PARA LONDRINA
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6. EMPRESAS LOCAIS
- Estimular modelos de gestão atualizados nas 
empresas e a criação de ambientes de trabalho que 
instiguem a criatividade; 

- Estimular empresas de engenharia e de alto valor 
agregado em nosso município a contratarem mão de 
obra especializada e a reterem talentos; 

- Incentivar a diversidade nas empresas (etnias, idades, 
sexo e etc) e o recrutamento de jovens recém graduados;

- Estimular novos modelos de negócios que possam 
oferecer participação de colaboradores na gestão e 
governança; 

- Incentivar investimentos na capacitação em 
segmentos competitivos e novas tecnologias, como a 
ferramenta BIM (Building Information Modeling).

7. INOVAÇÃO/P&D NAS EMPRESAS
- Considerar a região de Londrina como de território de 
inovação, inclusive mapeando empresas na região que já 
possuem cultura de inovação;

- Promover investimentos para a prospecção de áreas 
inovadoras/tecnológicas portadoras de futuro;

- Apoiar micro e pequenas empresas da área de saúde, 
química/materiais para inovar;

- Incentivar empresas inovadoras a participarem no 
desenvolvimento de talentos junto às IES (Instituições de 
Ensino Superior);

- Incentivar a governança ICon (Governança da Inovação 
na Construção Civil) na promoção da conscientização 
sobre a importância da inovação no setor. 

8. SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO 
- Estimular empresas a implantarem planos de 
incentivos e retenção de talentos; 

- Implementar remuneração variável para reter talentos 
com metas e resultados que valorizam os profissionais; 

- Definir uma política salarial mais sustentável que 
atenda empresas e colaboradores;

- Incentivar a criação de planos de cargos e salários nas 
empresas da construção civil.

9. CULTURA E FORMAÇÃO 
EMPRESARIAL 

- Estimular a criação e ampliação de empresas 
inovadoras e de alta tecnologia; 

- Conectar empresas aos propósitos das novas gerações 
para fazerem a diferença na cidade;

- Desenvolver junto aos empresários competências 
contemporâneas em gestão e inovação, especialmente 
nas empresas familiares;

- Reforçar a visão empresarial do setor de saúde com 
iniciativas como a do grupo SALUS – Saúde Londrina;

- Criar mecanismos que harmonizem as gerações no 
ambiente de trabalho X, Y, Z;

- Profissionalizar os Recursos Humanos das empresas 
locais em Planos de Carreira e Remuneração.

10. EMPREENDEDORISMO 
- Estimular a implantação contínua de conceitos de 
empreendedorismo em todos os níveis de ensino e nas 
empresas;  

- Incentivar o empreendedorismo inovador fortalecendo 
o ecossistema de inovação; 

- Fomentar o empreendedorismo, com base em 
metodologia, planejamento e ambiente adequado.

11. POLÍTICAS PÚBLICAS  
- Desenvolver políticas públicas adequadas para atrair e 
reter empresas;

- Melhorar o ambiente regulatório para incentivar o 
surgimento e a criação de empresas de base tecnológica;

- Implantar políticas públicas para fomentar reinvenção 
das empresas, usando o conhecimento local; 

- Criar incentivos fiscais para atração de empresas de 
grande porte para Londrina;

- Tornar Londrina referência em tecnologias Green.

12. DIVULGAÇÃO DA CIDADE
- Desenvolver campanha institucional reforçando a 
qualidade de vida, saúde, mobilidade, energia e internet, 
oportunidades de negócio... de Londrina;

- ‘Explorar’ os ativos verdes da cidade e da região 
como atrativo tanto pela qualidade de vida quanto para 
investimentos privados;

PROPOSTAS PARA LONDRINA
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- Divulgar os projetos, ativos e potenciais inovadores de 
Londrina; 

 - Fazer campanha interna de marketing direcionada a 
população valorizando pontos fortes.

13. INVESTIMENTOS
- Desenvolver interações e atrair capitais externos para 
criação de oportunidades em Londrina; 

- Buscar investimento em projetos locais, seja através 
de fundos ou em parcerias público-privadas;

- Captar capital para apoiar ideias empreendedoras dos 
talentos locais.

14. INFRAESTRUTURA
- Desenvolver o complexo aeroportuário com conexões 
internacionais;

- Criar a cidade industrial de Londrina;

- Incentivar a criação de um centro de inovação para 
setores de maior potencial como o de saúde;

- Construir um centro de eventos moderno para grandes 
eventos; 

- Colocar urgentemente em pleno funcionamento o 
Parque Tecnológico de Londrina; 

- Criar infraestrutura para o desenvolvimento criativo de 
fablabs, incubadoras de empresas, startups...

15. LOGÍSTICA
- Desenvolver um plano de melhorias da logística 
(rodovias, ferrovias, aeroporto...) para atender os 
principais setores econômicos de Londrina e região; 

- Duplicar a PR-445 entre Londrina e Ponte Paranapane-
ma saída para Assis, acesso à Raposo Tavares; 

- Engajar a sociedade na ampliação e interligação de 
aeroportos, ferrovias e duplicação de rodovias; 

- Implantar sistema de logística rodoviária para 
escoamento de produtos industriais. 

16. PPP
- Adequar a Lei de Parcerias Público-Privadas (PPP) de 
Londrina;

- Desenvolver os parques tecnológicos ou industriais 
por meio de PPPs;

- Realizar PPPs em Londrina para aquisição de ativos 
importantes para a cidade.

17. INTERCÂMBIO
- Promover, por meio de uma governança, intercâmbios 
universitários e profissionais internacionais e inserir 
empresas locais no mercado global;

- Desenvolver ambiente favorável para networking com 
profissionais de classe mundial; 

- Estimular benchmark com londrinenses que estão em 
destaque fora de Londrina;

- Atrair profissionais experientes com conhecimentos 
e relacionamentos de fora para construir projetos em 
Londrina; 

- Implantar núcleos de desenvolvimento de carreira e 
contato com ex-alunos nas universidades.

18. CONEXÕES EXTERNAS 
- Fazer parceria e estimular as existentes com 
municípios de outros países para troca de experiências;

- Articular lideranças para realizar conexões 
internacionais nas áreas de tecnologia, agronegócio e 
educação;

- Mapear londrinenses que moram/trabalham em 
outros lugares do mundo para articulá-los por meio de 
uma plataforma na promoção da cidade/região; 

- Articular network construídas por pessoas de Londrina 
para captar oportunidades internacionais de parcerias.

19. POLÍTICAS PÚBLICAS 
- Atrair indústrias para Londrina nos setores estratégicos 
com potencial de inovação apontadas pelo estudo 
de Certi – Centros de Referências em Tecnologias 
Inovadoras (TIC - Tecnologia da Informação e 
Comunicação, Saúde, Agronegócio, Químicos e Materiais 
e Eletrometalmecânico);

- Incentivar e fortalecer o ecossistema de inovação 
(05 setores de inovação apontados pela Certi) que está 
nascente em Londrina; 

- Focar em industrialização intensiva em tecnologia; 

- Concentrar esforços na criação de espaços físicos 
(Parque Industrial) e institucionais para o avanço da área 
de tecnologia;

- Atrair empreendimentos inovadores que ofereçam 
oportunidades para os talentos locais por meio de um 
Parque Tecnológico em complemento a indústria local 
existente;
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- Criar programa municipal para qualificação na língua 
inglesa, espanhola e até mandarim;

- Flexibilizar horário do comércio e serviços para gerar 
mais empregos no município.

20. GOVERNANÇA DO ECOSSISTEMA 
DE INOVAÇÃO 

- Consolidar a governança do Ecossistema de Inovação 
de Londrina;

- As Governanças dos 5 setores do Ecossistema de 
Inovação devem fortalecer as iniciativas de Startups;

- Empresas do ecossistema de inovação precisam se 
unir e criar meios de empregar talentos ou parceirizar 
através de spin in, spin off;

- Articular projeto de interação da academia, setor 
produtivo e poder público para atender as demandas das 
empresas locais. 

22. LEVANTAMENTO/ESTUDOS
- Desenvolver estudo sobre perfil do mercado de 
trabalho de Londrina;

- Mostrar aos estudantes as possibilidades de trabalho 
em Londrina, integrando escola/empresa;

- Criar um sistema de divulgação das vagas existentes 
em todas as plataformas.

23. PROGRAMAS DE INOVAÇÃO E 
EMPREENDEDORISMO

- Criar escola de empreendedorismo para jovens e 
também para seniores; 

- Proporcionar oportunidades para os jovens trocarem 
experiências e conhecerem boas práticas de inovação e 
gestão; 

- Desenvolver programas de pré-incubação, incubação e 
pós-incubação de empresas nas universidades;

- Ampliar a discussão nas empresas a respeito de 
inovação com envolvimento de jovens. 

24. PROJETOS ESTRATÉGICOS 
- Preparar uma equipe de Londrina, envolvendo o setor 
privado, para prospectar parcerias estratégicas para a 
cidade;

- Londrina necessita elaborar e apresentar bons projetos 
para captar recursos internacionais;

- Desenvolver projetos estratégicos nos setores de 
logística, alimentos, química/materiais e TI (Tecnologia 
da Informação);

- Certificações de alto nível como forma de atrair e reter 
profissionais;

- Formular grandes e bons projetos de investimento 
estratégico regionalmente integrados, com o viés da 
sustentabilidade e de tecnologia verde para interessar ao 
capital internacional;

- Investir na renovação e formação de líderes com visão 
de negócios na academia, nas empresas e entidades para 
terem habilidades em inovação e gestão de pessoas.

25. POTENCIALIDADES
- Desenvolver a cadeia do setor audiovisual dado seu 
impacto em quase todos os setores da economia;

- Promover o setor de turismo – eventos, gastronômico, 
rural e cultural; 

- Alavancar investimentos em startups e empresas de 
inovação;

- Investir em telemedicina e ensino a distância;

- Implantar uma “Agência de Desenvolvimento” com o 
objetivo de atração e retenção de empresas, pessoas e 
negócios; 

- Articular os ativos com potencial de promover inovação 
em Londrina (IES - Institutos de Ensino Superior, ICTS - 
Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação, APIs 
- Interface de Programação de Aplicativos).

26. MASTERPLAN
- Desenvolver o Masterplan com projetos de longo prazo 
para oferecer um ambiente atrativo para as empresas;

- Acelerar a implementação do Masterplan, com 
envolvimento intenso da sociedade;

- Assegurar o desenvolvimento sustentável de Londrina 
– ambiental, social e econômico.
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NUVENS DE PALAVRAS

As nuvens aqui apresentadas destacam as principais palavras citadas durante o processo de identificação 
dos problemas e soluções do Estudo “Talentos e Inovação para Londrina - Geração de Emprego e Renda”, pelos 
membros do Fórum Desenvolve Londrina, refletindo  as ideias centrais de forma rápida e objetiva.

PERCEPÇÃO DE PROBLEMAS
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CONCLUSÃO

O Estudo do Fórum Desenvolve Londrina de 2020 é 
uma contribuição mais que assertiva para o momento 
atual, sendo de muitíssima relevância para a vivência 
destes tempos de grandes transformações nas 
relações humanas, de trabalho, de empreendedorismo, 
de inovação e de sustentabilidade. A boa governança, 
envolvendo temas como responsabilidade social, 
sustentabilidade ambiental, diversidade e outros, já se 
tornou condição para a construção de uma sociedade 
mais justa e altamente demandada, principalmente 
pelos mais jovens.

Iniciativas e movimentos nesse sentido estão 
ganhando crescimento exponencial na vida digital 
acentuada pela crise da pandemia. A cultura nas 
empresas, capaz de provocar engajamentos, estímulos 
e desafios para a atração e o desenvolvimento de 
talentos se tornou condição para a prosperidade. A 
mentalidade organizacional precisa mudar na mesma 
velocidade com que o mundo está mudando e trazendo 
para a pauta do dia discussões relevantes que envolvem 
ajudar pessoas, facilitar processos, estimular o 
compartilhamento, conexões e construções conjuntas 
e engajadoras.

Empresas precisam criar oportunidades reais; 
Investidores devem olhar para a inovação como 
facilitadora da vida em comunidade e transformadora 
das relações humanas; Academia precisa oportunizar 
vivências e experiências atualizadas para o 
desenvolvimento dos futuros talentos. 

O momento é de construção e a responsabilidade 
é de todos. Melhorar os indicadores econômicos de 
Londrina, significa olhar para os ecossistemas de 
inovação, para os mercados em ebulição, para os jovens 
talentos que se preparam para o mercado de trabalho, e 
para a cultura corporativa local que deve se transformar 
e adotar novos modelos de gestão para responder às 
exigências dos novos tempos.

O Estudo de 2020 evidencia 25 temas dentro dos 
quais são apontadas possibilidades de transformação, 
ao mesmo tempo em que chama a atenção para o que 
precisa ser visto e mudado, apontando percepções de 
problemas relacionados à temática do Emprego, Renda 
e Retenção de Talentos. O Fórum Desenvolve Londrina 
se insere também como protagonista desta temática, 
se colocando como entidade contributiva para o 
desenvolvimento de Londrina, dos londrinenses e de 
todos que aqui acolhemos.

LONDRINA EM AÇÃO

Foto: Wilson Vieira

VAMOS TODOS JUNTOS CONTINUAR A CONSTRUIR EM 2021!
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