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PREFÁCIO

A INDÚSTRIA COMO MOTOR DO DESENVOLVIMENTO

Para que uma localidade alcance desenvolvimento em longo prazo é fundamental que as forças da
sociedade civil organizada tomem as rédeas de seu planejamento. Debater em profundidade os
problemas e potencialidades, definir claramente aonde se quer chegar e, mais importante, quais são os
caminhos para isso deve ser um exercício coletivo, em que cada ator contribua com seus conhecimentos e
experiências.

Esse processo, obviamente, não pode excluir o poder público. Afinal, muitas das medidas
necessárias para que se alcance o desenvolvimento desejado passam por decisões ou ações políticas.
Precisa-se deixar claro, no entanto, que as forças políticas, escolhidas pelo voto, devem trabalhar para
atender os anseios da sociedade que as elegeram.

Nesse sentido, a união de esforços promovida pelo Fórum Desenvolve Londrina é digna de todos
os aplausos – e da qual a FIEP tem orgulho de fazer parte.Com essa iniciativa, a sociedade londrinense
mostra que está disposta a pensar o futuro do município e encontrar caminhos para que ele alcance um
desenvolvimento condizente com sua importância e, mais do que isso, com suas potencialidades.

É igualmente digno de elogios o fato de o Fórum ter escolhido como temática de estudos, para o
ano de 2014, a industrialização. Raros são os exemplos no mundo de cidades, regiões ou países que
alcançaram pleno desenvolvimento sem que tenham passado por um processo de consolidação de um
parque industrial.

A indústria, por todas as características que envolvem seus processos produtivos, é o setor que
tem mais condições de ser o motor da evolução de um município ou região. Ela tem a capacidade de gerar
inovações e novos conhecimentos, que se refletem na criação de empregos de qualidade e mais renda para
os trabalhadores. Também proporciona um incremento na arrecadação dos cofres públicos que, se bem
administrado, alavanca o desenvolvimento de outras áreas fundamentais para o bem estar da população.

Londrina e cidades vizinhas, por questões como o empreendedorismo de sua gente e o bom
número de instituições de formação profissional, entre outras, têm um enorme potencial para o
desenvolvimento de uma indústria forte. Prova disso são várias das empresas já instaladas na região,
muitas delas referências nacionais e internacionais em seus segmentos.

Mas é fato, também, que há muito espaço para avanços. Isso depende de uma série de fatores,
como melhorias na infra-estrutura de transportes da região, implantação de políticas públicas de
incentivo fiscal às indústrias e criação de distritos industriais, entre vários outros.Com este estudo, o
Fórum Desenvolve Londrina dá uma grande contribuição para a discussão e a busca de soluções para
xxx
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esses problemas. A mobilização em torno dos desafios da industrialização e o diálogo envolvendo toda a
sociedade são passos fundamentais para que, efetivamente, o município e a região avancem nesse
processo.

E nós, do Sistema FIEP, estaremos sempre à disposição para colaborar, seja oferecendo nosso
know-how, seja atuando na articulação junto aos mais diferentes órgãos para encontrar caminhos que
consolidem Londrina como um dos principais parques industriais do Paraná e do Brasil.

Edson Campagnolo
Presidente do Sistema Federação das Indústrias do Paraná - FIEP
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Em 2015 o Fórum Desenvolve Londrina completará 10 anos de existência. Acreditamos que
somente esta marca de tempo já é um verdadeiro “milagre” e podemos ousar dizer que este processo está
próximo do que José Monir Nasser considerava uma comunidade de desenvolvimento, que ele definia
como um agrupamento de indivíduos que têm forte identidade local capaz vislumbrar um objetivo
comum e criar um novo tipo de intervenção conhecida como empreendedorismo cívico.

Dentro deste espírito o Fórum estuda anualmente um tema, sendo que em 2014 escolhemos o
indicador que vem diminuindo desdeParticipação Industrial no Valor Adicionado Bruto Total (%)
2005, pela sua relevância para o desenvolvimento de nossa cidade e porque não dizer para toda a região.

Sabemos que este tema setor industrial é fundamental para o desenvolvimento econômico de
qualquer localidade, pois cria oportunidades de empregos, ajuda na melhoria da renda e do padrão de
vida das pessoas, além de contribuir para a expansão de outras atividades econômicas. Ao lado disso,
obviamente, incrementa a arrecadação de impostos no município, permitindo que se invista na oferta de
serviços de melhor qualidade à população e na construção da infraestrutura essencial à atração de novos
empreendimentos, criando assim um círculo virtuoso e promovendo um ambiente favorável ao
desenvolvimento.

Este estudo está baseado na estratégia de estimular a comunidade em encontrar soluções para
melhoria do problema e neste sentido muitas das propostas apresentadas já são conhecidas de todos, já
foram implantadas em outros municípios e muitas vezes estão em processo de discussão em várias
instâncias de nosso município. Outras propostas ainda dependem de aprofundamento para encontrar o
“como” fazer e neste sentido o Fórum não quer esgotar as discussões, mas ampliar e estimular o debate.

O que fica claro no estudo é que precisamos implantar algumas ações urgentes para reverter a
tendência negativa do indicador, que algumas medidas são de longo prazo, por isto novamente a
necessidade de “ se fazer agora” e que algumas propostas já são um “consenso” para toda sociedade sobre
a necessidade de serem implementadas.

A boa notícia é que, ao introduzirmos na Pesquisa de Percepção do Fórum perguntas sobre como
os londrinenses vêm a questão da industrialização, as respostas obtidas foram muito positivas. Para
resumir dois indicadores chamam atenção: 82,2% da população concorda que a industrialização é um
alternativa para o desenvolvimento econômico de Londrina e apenas 7,1% da população concorda que
Londrina tem vocação para comércio e serviço em detrimento das indústrias.

Bom, agora só nos resta “fazer”.
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O objetivo central deste Estudo sobre Industrialização em Londrina é o de, analisando as causas da
baixa participação do Setor Industrial na composição do PIB – Produto Interno Bruto local, definir
sugestões de políticas públicas e ações concretas que possam levar à superação dessa situação. Para tanto,
além da apropriação pelos membros do Fórum do conhecimento proporcionado pelas palestras
realizadas e respectivas discussões, é importante que sejam considerados os dados estatísticos e
informações relevantes para um melhor entendimento desse tema.

Embora as fontes nem sempre sejam tão atualizadas e consistentes como gostaríamos, é possível
apresentar um conjunto de dados e informações que, com certeza, contribuem para dar suporte
estatístico às sugestões e conclusões deste Estudo, cujo embasamento maior deriva das percepções dos
membros do Fórum Desenvolve Londrina.

O conjunto de dados e informações a seguir apresentado deriva das fontes confiáveis disponíveis
e, principalmente, das palestras apresentadas aos membros do Fórum.

Nesse conjunto destacamos que a primeira tabela refere-se ao Indicador que deu origem ao
Estudo de 2014 e que consta no Manual de Indicadores de Desenvolvimento do Fórum, sob o título de
Participação Industrial no Valor Adicionado Bruto Total. Esse indicador busca medir a participação do
Setor Industrial na atividade econômica do município e, no contexto do Manual de Indicadores de
Desenvolvimento se insere na parte da Visão do Fórum que trata da construção de “...uma cidade com
economia diversificada e dinâmica...”

Consideramos também oportuno destacar que a terceira tabela se origina da III Pesquisa de
Percepção da População sobre a Cidade Londrina, igualmente publicada no Manual de Indicadores de
Desenvolvimento 2014. Essa Pesquisa de Percepção vem sendo realizada nos últimos 3 anos e, em 2014,
incluiu uma pergunta específica sobre o que os londrinenses pensam sobre a Industrialização da cidade,
de forma a contribuir com a opinião da população sobre o tema do Estudo Anual do Fórum.

Veja as tabelas citadas acima nas páginas seguinte:
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PARTICIPAÇÃO INDUSTRIAL NO VALOR ADICIONADO BRUTO TOTAL (EM %)

PARTICIPAÇÃO NO VALOR ADICIONADO POR ATIVIDADE
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5.438.875.000 5.861.238.000 6.740.928.000 6.634.724.000 7.441.863.000 8.371.856.000 8.836.986.000

70.834.000 67.969.000 129.085.000 133.098.000 109.851.000 134.369.000 133.917.000

1.212.327.000 1.237.704.000 1.403.436.000 1.354.802.000 1.543.058.000 1.679.754.000 1.620.790.000

4.155.715.000 4.555.566.000 5.208.407.000 5.146.824.000 5.788.953.000 6.557.733.000 7.082.278.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fonte: Observatórios SESI / SENAI / IEL a partir dos dados do IBGE.
Nota: Valor adicionado bruto é a contribuição das atividades econômicas ao PIB.

LONDRINA

Valor adicionado bruto - Total

Valor adicionado bruto - Agropecuária

Valor adicionado bruto - Indústria

Valor adicionado bruto - Serviços

Valores em R$
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PESQUISA DE PERCEPÇÃO SOBRE A INDUSTRIALIZAÇÃO EM LONDRINA

Para adequada compreensão da tabela é importante observar que, se todos os entrevistados
concordassem plenamente com as frases propostas, a média seria 5 e se todos discordassem totalmente
da afirmação a média seria 1. Assim a “nota” 4,2 para a afirmação de que “A industrialização é uma boa
alternativa para o desenvolvimento econômico de Londrina” revela uma boa adesão dos Londrinenses a
essa opção. Por outro lado, a baixa “nota’ (1,8) para a afirmação de que “A vocação de Londrina é comércio
e serviços e a cidade não precisa de indústrias” demonstra que a população, em sua grande maioria, não
concorda em restringir o desenvolvimento industrial da cidade.

Londrina é uma cidade
industrializada

Concordo
totalmenteAssuntos

8,3%

44,2%

18,1%

2,2%

23,9%

38%

36,5%

4,9%

9%

25,7%

11,5%

3,5%

11,1%

27%

2%

4,2%

50,4%

3,4%

4,4%

4%

4,2%

3,6%

1,8%

100%

100%

100%

Concordo
Ñ. Concordo
Ñ. Discorda

Discordo Discordo
totalmente

Ñ.Sabe
Ñ. Respondeu

Média Total

A industrialização é uma
boa alternativa para o

desenvolvimento
econômico de Londrina

Cidades industrializadas
tem muitos problemas

sociais e ambientais

A vocação de Londrina é
comércio e serviços e a
cidade não precisa de

indústrias

Base: 1.069 entrevistados.

19,6% 26,5% 16,9% 4,7% 2,8% 100%

63%32,2%

82,2%

54,6%

7,1%

14,5%

41%

88,9%



PARTICIPAÇÃO DA MESORREGIÃO NO VALOR ADICIONADO TOTAL
DO ESTADO DO PARANÁ - 1997/2008

Fonte: Ipardes/BDE, 2010.
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70.000.000.000

60.000.000.000

50.000.000.000

40.000.000.000

30.000.000.000

20.000.000.000

10.000.000.000

0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Centro-Ocidental Paranaense Norte Central Paranaense

Norte Pioneiro Paranaense Centro- Oriental Paranaense
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Centro-Sul Paranaense Sudeste Paranaense

Metropolitana de Curitiba



SETORES ECONÔMICOS NO PARANÁ COM MAIOR GERAÇÃO DE VALOR

• Apesar da crise de preços que afeta a produção de etanol, o setor ainda é muito forte no estado.

• Fabricação de veículos enfrenta recente retração do mercado e desaceleração econômica.

• Setor de TI (Telecom, informática, ...) apresenta boas perspectivas no cenário mundial.

• Bebidas, químicos e farmacêuticos são setores tradicionalmente competitivos e geradores de valor.

Biocombustíveis/Sucroalcooleiro

Utilidades (eletricidade, gás, água, ...)

Fabricação de veículos

Telecomunicações

Bebidas

Farmacêuticos

Papel e celulose

Metalurgia

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos

Fabricação de equipamentos de informática e eletrônicos

Fabricação de produtos químicos

1.000.000 10.000.000

VA/empresa

100.000.000
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ALGUNS SETORES PORTADORES DE FUTURO

A VOLTA POR CIMA DAQUELES QUE APOSTARAM NA GERAÇÃO DE VALOR
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Singapura - PIB per capita

Coréia do Sul - PIB per capita

1970 2012

U$925 U$49.271

1970 2012

U$279 U$32.778

Turismo Saúde Educação

Tecnologia da
Informação

Bioenergia Biotecnologia Metal mecânico/
Metalurgia
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INDICADORES COLHIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE LONDRINA

C I S L , COMPARAÇÃO DE NDICADORES OCIAIS ENTRE ONDRINA URITIBA E
3 .MUNICÍPIOS PARANAENSES DE PORTE MÉDIO

C I E L , COMPARAÇÃO DE NDICADORES CONÔMICOS ENTRE ONDRINA URITIBA E
3 – R MMUNICÍPIOS PARANAENSES DE PORTE MÉDIO ECEITAS UNICIPAIS

Fonte: Perfil Municipal IPARDES

Fonte: Perfil Municipal IPARDES

Pop. estimada
IBGE 2014

Pop. estimada
IBGE 2014

Empregos RAIS - 2013

Receitas municipais - 2013

IDH 2010
PNUD-IPEA

PIB per capita 2012
IBGE/Ipardes (R$)

Número

Valor em bilhões (R$)

Relação
emp./pop. (R$)

Relação
valor/pop. (R$)

MUNICÍPIOS

MUNICÍPIOS

Curitiba

Curitiba

Londrina

Londrina

Maringá

Maringá

Ponta Grossa

Ponta Grossa

Cascavel

Cascavel

1.864.416

1.864.416

936.159

936.159

0,502

0,502

0,823 33.292

543.003

543.003

175.455

175.455

0,323

0,323

0,778 24.872

391.698

391.698

156.005

156.005

0,398

0,398

0,808 27.887

334.535

334.535

84.654

84.654

0,253

0,253

0,763 21.839

309.259

309.259

100.229

100.229

0,324

0,324

0,782 21.489

BASE PARA UMA REFLEXÃO, E
FUNDAMENTAÇÃO DE CAMINHOS A

SEREM SEGUIDOS, E BUSCA DE ALTERNATIVAS
VALORIZANDO NOSSOS DIFERENCIAIS
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C I E L , C 3OMPARAÇÃO DE NDICADORES CONÔMICOS ENTRE ONDRINA URITIBA E MUNICÍPIOS
PARANAENSES DE PORTE MÉDIO MPORTÂNCIA RELATIVA DA NDÚSTRIA– I I (2012)

ICMS - 2012REPASSADO PELO GOVERNO ESTADUAL

R ISS - 2012ECEITAS DE
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Fonte: Perfil Municipal IPARDES

Valores em bilhões (R$)

Valor Adicionado Bruto - IBGE Vaior Adicionado Fiscal - SEFA

VAB indústria VAB indústriaVAB total VAB totalIndústria/Total (%) Indústria/Total (%)

MUNICÍPIOS

Curitiba

Londrina

Maringá

Ponta Grossa

Cascavel

46,91 7,97 16,99 12,9232,74 39,46

10,45 1,78 17,03 2,076,52 30,17

8,79 1,68 19,18 1,976,43 30,64

6,05 1,98 32,62 3,616 60,17

5,52 0,96 17,39 1,034,19 24,58

Maringá

Londrina

Florianópolis

Juiz de Fora

Vila
Velha

São José do

Rio
Preto Nite

rói

Cuiabá
Mauá

Caxias do Sul

Joinville

Ribeirão Preto

Sorocaba

Uberlândia

São José

dos Campos

103 115 116
144 156 173 180 204

233
301

331
363

393 399

660

Fonte: Portal Meu Princípio

Valores em milhões (R$)

Mauá

Maringá

São José do

Rio
Preto

Juiz de Fora

Joinville

Vila
Velha

Caxias do Sul

Londrina

Uberlândia

Florianópolis

Ribeirão Preto
Cuiabá

Sorocaba

Nite
rói

São José

dos Campos

50,9
96,9

108,8 111,1 112,5 115,3 120 143,3 148,8
171,5 176,1 187,2 198,7 204,3

Fonte: Portal Meu Princípio

Valores em milhões (R$)

211,1



ESTUDO COMPARATIVO

L 15 :ONDRINA EM RELAÇÃO A OUTRAS CIDADES COM PROXIMIDADE POPULACIONAL

Aspectos positivos da comparação

• Semelhanças populacionais:
400 a 600 mil habitantes.

Região Sul e Sudeste•
(apenas uma cidade da região Centro-Oeste).

Cidades objetos de comparações pela sociedade.•

Fontes oficiais ou mesma base de dados.•

Região Sul - 5 cidades

Rio Grande do Sul: Caxias do Sul
Florianópolis e JoinvilleSanta Catarina:

Londrina e MaringáParaná:

Região Sudeste - 9 cidades

São Paulo: Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Mauá e Sorocaba
NiteróiRio de Janeiro:

Vila VelhaEspírito Santo:
Juiz de Fora, UberlândiaMinas Gerais:

Região Centro-Oeste - 1 cidade

Mato Grosso: Cuiabá

Aspectos negativos da comparação

• Economias diversificadas.

Influência da Unidade Federativa•
no repasse de recursos.
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ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
E ECONÔMICOS

POPULAÇÃO EM 2014

P - PIB 2012RODUTO INTERNO BRUTO

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

São José dos Campos

Uberlândia

Ribeirão Preto

Sorocaba

Joinville

Caxias do Sul

Niterói

Cuiabá

Londrina

Florianópolis

São José do Rio Preto

Maringá

Juiz de Fora

Mauá

Vila Velha

28.089.096

21.420.638

20.300.802

19.019.098

18.299.283

16.651.357

15.112.496

13.298.345

12.826.470

12.614.711

10.738.220

10.246.122

10.078.403

7.863.726

7.535.326

Maringá

São José do

Rio
Preto Mauá

Florianópolis

Vila
Velha

Caxias do Sul

Nite
rói

Londrina

Juiz de Fora

Joinville
Cuiabá

Sorocaba

Uberlândia

Ribeirão Preto

São José

dos Campos

391 438 448
461 465 470 495

543 550 554
575 637 654 658 681

Fonte: IBGE - Estimativa da população em 2014 e PIB 2011.
Nota: População total: 7,9 milhões de pessoas. PIB total das 15 cidades: 208 bilhões de reais.

Valores em milhar

Valores em (R$)
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P - PIB 2012RODUTO INTERNO BRUTO PER CAPITA

P -2012RODUTO INTERNO BRUTO POR SETOR

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

São José dos Campos

Caxias do Sul

Joinville

Uberlândia

Ribeirão Preto

Sorocaba

Niterói

Florianópolis

Maringá

São José do Rio Preto

Londrina

Cuiabá

Juiz de Fora

Mauá

Via Velha

43.643,51

37.252,11

34.767,17

34.575,29

32.756,65

31.661,98

30.728,51

29.122,66

27.887,43

25.827,37

24.871,62

23.690,82

19.188,73

18.495,53

17.732,35

Fonte: IBGE

Valores em (%)

São José Joinville Caxias do Sul Mauá Sorocaba Juiz de Fora Uberlândia

Vila Velha Niterói Maringá Ribeirão Preto Cuiabá São José do FlorianópolisLondrina

dos Campos

Rio Preto

53,4

46,5

0,1

57,8

42

0,2

57,4

40,9

1,7

63,9

36,1

0

67,3

32,5

0,1

73,8

25,8
0,4

70,6

26,7
2,7

85,7

14,1
0,2

84,7

15
0,3

82,4

17,3
0,4

81,1

17,1
1,8

83,9

15,7
0,4

80,2

19,2
0,7

72,6

27,3
0,1

78,6

21,2
0,2

Serviços Indústria Agropecuária

Valores em (R$)
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S 10 - 2004 2013ALDO DO MERCADO DE TRABALHO EM ANOS A

S - J J 2014ALDO DO MERCADO FORMAL DE TRABALHO ANEIRO A ULHO DE

Fonte: CAGED - Ministério do Trabalho
Nota: Emprego com carteira assinada.

Valores em (%)

Mauá Vila Velha Juiz de Fora São José do São José NiteróiLondrina

Maringá Caxias do Sul Florianópolis Cuiabá Joinville Sorocaba Uberlândia Ribeirão Preto

12.561

62.924
65.259

70.253
73.519 73.893

80.799 86.163
90.361

43.510 47.356 56.619 58.341 59.100 60.373

Rio Preto dos Campos

Joinville

São José do Rio Preto

Maringá

Uberlândia

Ribeirão Preto

Londrina

Sorocaba

Niterói

Florianópolis

Caxias do Sul

Cuiabá

Vila Velha

São José dos Campos

4.199

6.357

4.009

3.832

3.700

3.382

2.857

2.411

1.594

1.512

1.159

512

148

-225

-499

Fonte: CAGED - Ministério do Trabalho

Juiz de Fora

Mauá
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S - J J 2014ALDO DO EMPREGO NA AGROPECUÁRIA ANEIRO A ULHO DE

S - J J 2014ALDO DO EMPREGO NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO ANEIRO A ULHO DE

Mauá

Caxias do Sul

São José

dos Campos

Nite
rói

Juiz de Fora

Ribeirão Preto

Londrina

Londrina

Nite
rói

Juiz de Fora

Cuiabá

Uberlândia

Florianópolis

Maringá

Uberlândia

Joinville

São josé do

Rio
Preto

Sorocaba

-185

-1.284

-72

-687

-62

-675

-49

-617

-9

-183

3

-79

10

-11

14

84

18

104

28

190

30

288

32

695

44

952

48

1.284

91

1.305

Fonte: CAGED - Ministério do Trabalho

Fonte: CAGED - Ministério do Trabalho

Ribeirão Preto

Caxias do Sul

Joinville

São José

dos Campos

Maringá

Vila
velha

Vila
Velha

Sorocaba

Mauá
Cuiabá

Florianópolis

São José do

Rio
Preto
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S - J J 2014ALDO DO EMPREGO NA CONSTRUÇÃO CIVIL ANEIRO A ULHO DE

S - J J 2014ALDO DO EMPREGO NO SETOR DE SERVIÇOS ANEIRO A ULHO DE

S - C - J J 2014ALDO DO EMPREGO OMÉRCIO ANEIRO A ULHO DE

Vila
Velha

Mauá

Londrina

Cuiabá

Caxias do Sul

São José

dos Campos

Uberlândia

Vila
Velha

Florianópolis

Caxias do Sul

São José

dos Campos

Nite
rói

Joinville

Uberlândia

Juiz de Fora

Sorocaba

Maringá

Maringá

Mauá

Ribeirão Preto

São José do

Rio
Preto

Florianópolis

Ribeirão Preto

São José do

Rio
Preto

Cuiabá

Londrina

Nite
rói

Joinville

-202

-542

-1.784 -1.369 -1.017 -979 -772 -759 -325 -304 -252 -230 -208 -192

339
342

430

8

700

81

772

298

1.253

320

1.399

393

1.441

395

1.707

435

2.563

474

2.641

602

2.677

673

2.720

867

2.935

1.187

3.130

1.469

3.255

1.936

4.209

Fonte: CAGED - Ministério do Trabalho.

Fonte: CAGED - Ministério do Trabalho.

Fonte: CAGED - Ministério do Trabalho.

Sorocaba

Juiz de Fora

Nite
rói

Cuiabá

Sorocaba

Juiz de Fora

São José

dos Campos Mauá

Vila
Velha

Uberlândia

Maringá

Londrina

Ribeirão Preto

Joinville

Caxias do Sul

São José do

Rio
Preto

Florianópolis
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C LOMPORTAMENTO DO COMÉRCIO EM ONDRINA
1º ./2014 1º ./2013SEM EM RELAÇÃO AO SEM

C - E LOMÉRCIO VOLUÇÃO DAS VENDAS EM ONDRINA

Fonte: Fecomércio PR

Fonte: Fecomércio PR

VENDAS (%) COMPRAS (%)
FOLHA DE

PAGAMENTO (%)
NÍVEL DE

EMPREGO (%)SETOR

Farmácias

Combustíveis

Vestuário e tecidos

Lojas de departamento

Óticas, cine-foto-som

Materiais de construção

Livraria e papelaria

Calçados

Móveis, decoração, e utilidades

Auto Peças

Supermercados

Concessionárias de veículos

TOTAL

14,91

2,3

-17,26

29,73

-0,92

6,93

-48,13

-0,59

-22,14

-3,95

-7,45

-9,48

13,82

-0,73

-19,38

-3,05

-0,01

9,23

-4,79

-4,72

-9,95

-4,72

-23,43

-9,5

-10,53

4,38

-6,96

-3,93

13,57

-3,34

16,27

-11,14

-31,98

-9,24

-2,74

-18,16

6,86

-5,27

9,42

-3,81

6,17

-12,36

1,60

-1,47

3,81

-12,41

-5,73

2,72

10,71

-10,68

-5,78

3,03

110

100

90

80

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2013 2014

B
as

e
1

0
0

=
m

éd
ia

d
e

2
0

1
3
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S - J J 2014ALDO DA BALANÇA COMERCIAL ANEIRO A ULHO DE

ATIVIDADES MAIS SIGNIFICATIVAS NO SALDO DA BALANÇA COMERCIA DE CADA CIDADE

Mauá

Ribeirão Preto

Uberlândia

Caxias do Sul

Londrina
Cuiabá

Vila
Velha

São José

dos Campos Nite
rói

Maringá

-972 -459 -392 -322 -80 -14 3
115

199 229 234

608 662 782

1.482

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Valores em milhões (R$)

Joinville

Juiz de Fora

Florianópolis

São José do

Rio
Preto

Sorocaba

Sorocaba

Caxias do Sul Cuiabá Vila Velha
São José

dos Campos Niterói Maringá

Joinville Juiz de Fora Florianópolis
São José do
Rio Preto Mauá

Ribeirão
Preto Uberlândia

Partes
destinadas

às máquinas

Soja Óleo bruto
de petróleo

Aviões
Óleo bruto
de petróleo

Soja

Bombas de
ar ou vácuo

Zinco em
formas
brutas

Combustível
lubrificante p/
embarcações
e aeronaves

Outras
plantas

vivas

Polímero de
propileno

Estanho em
formas
brutas

Soja

21%

15% 68% 87% 68% 81% 71%

35% 35% 29% 20% 40% 16% 33%

Londrina

47%

Carrocerias p/
veículos

automotivos
Soja
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INDICADORES GERENCIAIS

Fonte: Portal Meu Município Fonte: Portal Meu Município

VALOR (R$) VALOR (R$)CIDADE CIDADE

Niterói Caxias do Sul

Florianópolis Uberlândia

São José dos Campos Maringá

Sorocaba São José do Rio Preto

Ribeirão Preto Vila Velha

São José do Rio Preto Florianópolis

Uberlândia São José dos Campos

Uberlândia Ribeirão Preto

Caxias do Sul Sorocaba

Cuiabá Cuiabá

Juiz de Fora Juiz de Fora

Juiz de Fora Londrina

Joinville Joinville

Londrina Niterói

Londrina Mauá

2.457,81 461,68

2.111,78 208,33

1.770,23 190,01

1.358,98 73,21

2.283,46 417,02

2.078,34 271,14

2.245,80 338,06

1.918,12 230,40

2.170,75 355,35

1.810,14 227,00

1.604,50 145,22

2.138,17 314,76

1.769,51 206,45

1.375,17

1.757,66 176,50

88,82

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PER CAPITA

Mede o gasto corrente por cidadão para a
prestação de serviços.

Resultado da conta:

INVESTIMENTO PER CAPITA

Mede o investimento médio por cidadão no
município.

Resultado da conta:

Pessoal - Intra Orç. (pessoal) +
Outras despesas correntes - Intra Orç. ODC

Investimento

População estimada IBGE 2012
População estimada IBGE 2012=

=
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ENDIVIDAMENTO BRUTO - 2012

Mede o percentual entre receita orçamentária e de operações de crédito, precatórios, obrigações a
pagar em circulação, obrigações legais e tributárias.

CAPACIDADE DE POUPAR - 2012

Mede o percentual entre receita orçamentária e de operações de crédito, precatórios, obrigações a
pagar em circulação, obrigações legais e tributárias.

Juiz de Fora

Juiz de Fora

Ribeirão Preto

Ribeirão Preto

Uberlândia

São José do

Rio
Preto

Florianópolis

Nite
rói

São José do

Rio
Preto

Mauá

Sorocaba

Cuiabá

Caxias do Sul

Vila
Velha

Londrina

Londrina

Vila
Velha

Caxias do Sul

Nite
rói

Sorocaba

Joinville

Uberlândia

Cuiabá

Maringá

Maringá

Joinville

Mauá

São José

dos Campos

0,05

2,7

0,6

3

5,4

4,8

7,8

5,8

9,8

7

17,4

7,1

20,3

9,2

25

9,9

26,2

11,2

31,7

11,9

32,6

13,4

38,9

15

42,8

17,6

78,9

21,3

79

22,4

Fonte: Portal Meu Município

Valores em (%)

Valores em (%)

Fonte: CAGED - Ministério do Trabalho.

São José

dos Campos

Florianópolis

Resultado corrente - Amortização da dívida

Op. cred. Interna e externa em circulação + Precatórios a partir de Mai/2012 +
Op. cred. Interna e externa a longo prazo + Obrig. legais e tributárias

Receita corrente

Receita corrente líquida

CP =

EB =
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VINCULAÇÃO DE RECEITA CORRENTE - 2012

Mede a parcela da receita corrente cuja destinação é em leis e/ou convênios. Quanto maior o indicador,
menor é a liberdade do gestor municipal em decidir a alocação de recursos.

O indicadro é retirado da equação:

ICMS REPASSADO PELO GOVERNO DO ESTADO - 2012

Nite
rói

Florianópolis

Sorocaba
Cuiabá

São José

dos Campos

Ribeirão Preto

Vila
Velha

Mauá

Uberlândia

São José

do Rio
Preto

Caxias do Sul

Londrina

Juiz de Fora

Maringá

44,7
47,1

50,4 52,8
53,8 54,3 55,4 55,4

56,9 58,9 59,1 60,8 61,2 62,7 62,8

Fonte: Portal Meu Município

Valores em (%)

Joinville

Vinculações de receita Educação + Vinculações recita Saúde + Demais vinculações x 100

Receita corrente líquida

Londrina

Florianópolis

Juiz de Fora

Vila
Velha

São José do

Rio
Preto Nite

rói

Cuiabá
Mauá

Caxias do Sul

Joinville

Ribeirão Preto

Sorocaba

Uberlândia

São José

dos Campos

103 115 116
144 156 173 180 204 233 301 331

363
393 399

660

Fonte: Portal Meu Município

Valores em (%)

Maringá
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IPVA - 2012REPASSADO PELO GOVERNO DO ESTADO

RECEITAS DE ITBI - 2012

RECEITAS DE ISS - 2012

Mauá

Joinville

Maringá

Juiz de Fora
Cuiabá

Londrina

Caxias do Sul

Florianópolis

Nite
rói

Uberlândia

São José do

Rio
Preto São José

dos Campos
Sorocaba

Ribeirão Preto

26,9
33

49,3 50,3 51,4 53,4 54,5 57,8 59,8 62
78,2 81,8 96,9 103,5

129,3

Fonte: Portal Meu Município

Valores em milhões (R$)

Vila
Velha

Juiz de Fora
Cuiabá

São José

do Rio
Preto Joinville

Vila
Velha

Maringá

Londrina

São José

dos Campos

Uberlândia

Caxias do Sul

Sorocaba

Florianópolis

Ribeirão Preto
Nite

rói

5,6

22,2 25,5 26,8
27,6

29,1
32,3

35,4
38,3 41,6 42,4 44,7 55,8 58,8

82,1

Fonte: Portal Meu Município

Valores em mil (R$)

Mauá

Maringá

São José do

Rio
Preto

Juiz de Fora

Joinville

Vila
Velha

Caxias do Sul

Londrina

Uberlândia

Florianópolis

Ribeirão Preto
Cuiabá

Sorocaba

Nite
rói

São José

dos Campos

50,9

96,9
108,8 111,1 112,5 115,3 120

143,3 148,8
171,5 176,1

187,2 198,7
204,3 211,1

Fonte: Portal Meu Município

Valores em milhões (R$)

Mauá
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LONDRINA GRUPO - 2012VS

A comparação foi efetuada com 10 cidades , sendo elas: Caxias do Sul, Florianópolis, Joinville, Maringá,
Cuiabá, Uberlândia, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e Ribeirão Preto.

* Pessoas abaixo da linha da pobreza: pessoas com rendimento mensal inferior a meio salário mínimo.

** Características do entorno: apresenta aspectos importantes de infraestrutura urbana.

DESPESA MÉDIA
DO GRUPO

MÉDIA
DO GRUPO

VARIÁVEL

VARIÁVEL

Saúde

População urbana - 2010

Urbanismo

PIB municipal - 2010

Educação

Área (Km²)

Encargos Especiais

Características do entorno**

Previdência Social

Pessoas abaixo da linha da pobreza*

Gestão Ambienteal

População - 2010

Habitação

Administração

Faixa etária de 0 a 14 anos

Assistência Social

Faixa etária acima de 60 anos

Cultura

25,2

498.549

35,3

493.520

3,8

77,4%

5,1

86%

20,8

1.418

19,2

1.653

1,1

511.377

3,1

506.701

7,1

6.362

12,7

7.726

3

54.958

2,8

64.476

12,1

104.501

8,2

105.275

0,9 1,2

10,4

R$14.780.544

7,3

R$9.936.563

0,5 0,6

DESPESA DE
LONDRINA

LONDRINA

Valores em (%)

Fonte: Portal Meu Município

Fonte: Portal Meu Município
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ANÁLISES - PERSPECTIVAS - CAMINHOSANÁLISES - PERSPECTIVAS - CAMINHOSANÁLISES - PERSPECTIVAS - CAMINHOS

INDUSTRIALIZAÇÃO

DE LONDRINA
INDUSTRIALIZAÇÃO

DE LONDRINA
INDUSTRIALIZAÇÃO

DE LONDRINA

CAUSAS QUE RESTRINGEM
UMA MAIOR PARTICIPAÇÃO

INDUSTRIAL NO VALOR
ADICIONADO





CAUSAS QUE RESTRINGEM UMA MAIOR PARTICIPAÇÃO
INDUSTRIAL NO VALOR ADICIONADO NA

ECONOMIA DE LONDRINA

1. L IOGÍSTICA E NFRAESTRUTURA
A logística é a área da gestão responsável por prover recursos, equipamentos e informações para a

execução de todas as atividades de uma empresa; a infraestrutura responde pelo conjunto de elementos

que possibilitam a produção e circulação de bens e serviços de uma sociedade.

• Falta de infraestrutura e logística (Ex. ferrovia, gasoduto, parque industrial, porto seco).
• Infraestrutura básica insuficiente para atrair empreendimentos industriais.

• Infraestrutura inadequada para receber indústrias (Ex. aeroporto, rodovias terrenos)
• Movimentação do TECA (Terminal de Logística de Carga da Infraero)

abaixo do potencial de Londrina e região.

2. P IARQUE NDUSTRIAL
Espaço territorial no qual se agrupam atividades industriais que podem ou não estar relacionadas entre

si, geralmente comporta uma série de serviços e infraestrutura comuns.

• Terrenos e áreas industriais sem infraestrutura adequada.
• Ausência de parque industrial estruturado.

• Não há definição de setores estratégicos nem de parque industrial adequado.
• Ausência de parque industrial consolidado com política de atração de empresas.

3. M RARCO EGULATÓRIO
Conjunto de normas, leis e diretrizes que regulam o funcionamento dos setores nos quais agentes privados

prestam serviços de utilidade pública; contempla a fiscalização do cumprimento das normas e o

estabelecimento de indicadores de qualidade; fundamental para estimular a confiança de investidores e

consumidores.

• Ausência de marco legal claro gera dúvidas ao empreendedor.
• Ausência de regras claras e objetivas de incentivos a industrialização.

• Falta de base legal sólida gera insegurança jurídica para investir (Ex: plano diretor).

4. P EROJETOS STRATÉGICOS
O plano estratégico descreve as estratégias para atingir objetivos partindo-se da análise de cenários para

a elaboração de uma matriz que explicite ameaças e oportunidades, sob os pontos de vista interno e

externo ao ambiente.
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• Inexistência de um plano estratégico de desenvolvimento industrial.
para Londrina que direcione ações e prioridades.

• Não há definição de empreendimentos inovadores que realmente possam gerar valor para a cidade.
• Gestão pública voltada para demandas de curto prazo (rotina), não para o médio/longo prazo,

falta visão estratégica (Ex. Projeto Arco Norte).
• Falta diagnóstico que caracterize o cenário atual, pontos fracos e fortes,

oportunidades e caminhos possíveis, setores prioritários.

5. P IOLÍTICAS DE NCENTIVO
Conjunto de políticas que visam diminuir restrições internas e ampliar o nível de

atratividade às indústrias.

• Política de incentivo defasada e conservadora/ tradicional para atrair empresas de alta tecnologia,
indústrias de ponta, de alto valor agregado.

• Não há política publica estadual/nacional de desenvolvimento industrial para atrair
indústrias para o interior (Ex. Londrina e região).

• A evolução da industrialização do Paraná foi definida por políticas públicas
centralizadas e focadas em Curitiba.

6. P IOLÍTICA NDUSTRIAL
Conjunto coordenado de ações, envolvendo setor público e privado, visando ampliar a competitividade da

indústria para impulsionar o crescimento econômico e o emprego do setor.

• Falta foco na definição de uma estratégia de desenvolvimento, de setores industriais
estratégicos prioritários e na atração de empresas (Ex. PDI - Plano de Desenvolvimento Industrial).

• Ausência de políticas de atração/incentivo para indústrias de alto
valor agregado e de tecnologia de ponta.

• Falta um estudo amplo e profundo, que integre os já realizados, sobre a realidade e as perspectivas
industriais que facilite estabelecer um consenso sobre o perfil da indústria que queremos.

• Londrina não tem um plano de desenvolvimento industrial de longo prazo que inclua infraestrutura,
políticas públicas, mão-de-obra qualificada, logística, setores que gerem valor, entre outras ações.

7. C IULTURA NDUSTRIAL
Cultura é o “complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os

outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade”, Edward B. Tylor.

• População e gestores públicos desconhecem a importância do setor industrial
como “motor” de desenvolvimento local.

• A ‘cultura de industrialização’ é muito incipiente no Paraná e, principalmente, em Londrina.
• Londrina “comprou” a ideia de que a vocação da cidade é apenas o setor de serviços.
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8. A DGÊNCIA DE ESENVOLVIMENTO
As Agências de Desenvolvimento são estruturas criadas para promover o desenvolvimento local/regional

e fomentar negócios, envolvem parcerias entre entidades empresariais, prefeituras, consórcios de

municípios e governos estaduais.

• Falta uma agência de desenvolvimento (industrial) regional com governança
compartilhada entre o setor público e o privado.

9. TALENTOS

• Londrina não oferece perspectivas de carreira para muitos profissionais que migram
para outros centros – evasão de competências.

• Falta de mão de obra qualificada em determinados setores.
• Não consta na grade escolar a educação para empreendedorismo.

10. F & COMENTO RÉDITO
O financiamento industrial é um instrumento de política governamental com influência marcante de

incentivo que permite orientar as operações das empresas industriais.

• Escassez de recursos financeiros torna o financiamento para a indústria cada vez mais caro.
• Falta informação sobre de linhas de créditos para micro/pequeno empreendedor.

• Condições de financiamento para investimento são mais restritivas para o interior do estado.
• O BRDE é apenas um operador do BNDES, não atua mais com visão de desenvolvimento.

• Faltam fundos investimentos/incentivo em Londrina para Startups, por exemplo.

11. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Termo aplicável a inovações de processos e de produtos. De modo geral, é toda novidade implantada pelo

setor produtivo, por meio de pesquisa ou investimentos, e que aumenta a eficiência do processo produtivo

ou que implica um novo ou aprimorado produto, de acordo com a Organização para Cooperação e

Desenvolvimento Econômico - OCDE.

• Falta de conhecimento das políticas de incentivo para a inovação.
• Deficiência na interação entre o setor empresarial as universidades.

• Falta de alinhamento entre estruturas educacionais e o mercado de trabalho que demanda inovação.

12. P DLANO IRETOR
Instrumento da política urbana instituído pela Constituição Federal de 1988, que o define como

“instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.”, e é regulamentado pela Lei

Federal n.º10.257/01, mais conhecida como Estatuto da Cidade, pelo Código Florestal (Lei n.º4.771/65) e

pela Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei n.º 6.766/79).
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• Falta aprovar com urgência Leis do plano diretor sobre uso e ocupação do solo e sistema viário,
definindo áreas para instalação de indústrias.

• Legislação municipal complexa e confusa (Ex. plano diretor e leis complementares).

13. M CARKETING DA IDADE
Define objetivos, missão e valores que caracterizam uma “identidade”, que seja comercializável e rentável,

de forma a atrair investimentos produtivos.

• Falta consenso para um projeto de divulgação que promova a imagem de Londrina e região.
• A falta de clareza sobre o que torna Londrina competitiva faz com que entidades e poder público

tenham visões diferentes sobre atratividade da cidade.

14. P LOLÍTICA E IDERANÇA

• Falta de visão do governante e/ou falta de prioridade em relação a infraestrutura
e ao desenvolvimento da cidade.

• Ausência de liderança (governo e setor privado) com foco em valor agregado (Ex. indústria).
• Falta de articulação política, comunicação com a sociedade e compromisso do poder público

com o desenvolvimento industrial.
• Não há foco do poder público nem comprometimento com planejamento de longo prazo para o

desenvolvimento industrial.
• Representação política incipiente no âmbito estadual e nacional.

15. BUROCRACIA
Estrutura organizativa caracterizada por regras e procedimentos explícitos e regularizados, divisão de

responsabilidades e especialização do trabalho, hierarquia e relações impessoais.

• Excesso de burocracia com lentidão para abertura e ampliação de negócios tem atrapalhado a
implantação de indústrias no município.

• Porto seco em Londrina é ineficiente no desembaraço de algumas mercadorias.
• O empresário sofre com as exigências burocráticas junto aos órgãos públicos (Ex. meio ambiente,

ANVISA, etc.).

16. A NMBIENTE DE EGÓCIOS

• Ambiente para negócios em Londrina não é atrativo, falta segurança política e legal para investir.
• Londrina não tem proporcionado um ambiente favorável para atração de investimentos.

• O ambiente é desfavorável/hostil para quem quer empreender em Londrina.
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17. G PESTÃO ÚBLICA

• Os grandes planos estruturantes de desenvolvimento não tiveram gestão nem
continuidade para sua realização (Ex. PDI).

• Ausência de gestão para resultados, muito discurso e pouca ação transformadora.
• Baixa capacidade técnica e de investimento da administração local para atração de indústrias.

• A cidade não possui um banco de dados com informações relevantes para empresas
que avaliam se instalar em Londrina.

18. INTEGRAÇÃO

• Falta de articulação e integração entre as entidades do setor público e privado representativas
da região para buscar junto aos governos estadual e federal apoio para o desenvolvimento

(Ex. logística e infraestrutura).
• Falta de comunicação e integração entre os órgãos públicos municipais

e destes com os estaduais/federais.
• Dificuldade de integração dos atores (governo, empresas, sociedade).

• Falta de sinergia entre poder público e lideranças dos municípios da região, o que não
permite foco no planejamento industrial.
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PARTICIPAÇÃO INDUSTRIAL NO VALOR ADICIONADO

DA ECONOMIA DE LONDRINA

1. L IOGÍSTICA E NFRAESTRUTURA

• Criar condomínio industrial próximo ao aeroporto para empresas que utilizam transporte aéreo.
• Melhorar a infraestrutura de transporte (Ex. ferrovias e rodovias).

• Desenvolver plano de melhoria da infraestrutura que possibilitem a industrialização
(Ex. gasoduto, parque industrial, porto seco ágil).

• Investir em infraestrutura não focar apenas em benefícios (Ex. parque industrial, logística, gás).

2. P I /TARQUE NDUSTRIAL ECNOLÓGICO

• Implantar parque industrial que priorize setores que gerem maior valor
(Ex. tecnologia informação, biotecnologia, energias renováveis, biomedicina).

• Desenvolver projeto para a criação de parques tecnológicos desde o seu escopo, com o apoio de
técnicos indicados pelo BNDES para que se enquadrem e possam usufruir dos benefícios de

financiamento as indústrias do programa FINEP.
• Destinar área especifica para criação de parque industrial e tecnológico regional

com infraestrutura e licenciado.

3. M RARCO EGULATÓRIO

• Estruturar de forma integrada e simplificada os procedimentos burocráticos
para facilitar os investimentos.

• Revisar de forma conjunta e sistêmica leis e normas (Ex. código de posturas, plano diretor).
• Promover empreendimentos em PPP com participação do governo municipal.

4. P EROJETOS STRATÉGICOS

• Definir o foco que a cidade terá nos próximos anos, com base nas vocações e potenciais;
apostando em “setores portadores de futuro” que dependam de “logística” mais leve,

como apontado pelo PDI que deve ser atualizado.
• Adotar o benchmarking de estratégias e práticas adotadas por municípios de tamanho similar a

Londrina na promoção do desenvolvimento industrial (Ex. Joinville).
• Executar o plano “arco norte” tornando possível o escoamento aéreo da produção industrial.

• Município e sociedade devem definir distrito industrial com foco em áreas estratégicas e modelo de
gestão em parceria com órgãos de fomento (Ex. BRDE).
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• Fomentar o desenvolvimento dos setores de TI e agroindústria, pelo potencial e ativos já existentes
(Ex. universidades, laboratórios, M.D.).

5. POLÍTICAS DE INCENTIVO
Conjunto de políticas que visam diminuir restrições internas e ampliar o nível de

atratividade às indústrias.

• Atualizar a lei de incentivos de Londrina, com concessão de benefícios fiscais (inclusive estadual –
ICMS - e federal) proporcionais à geração de renda e postos de trabalho, priorizando empresas

inovadoras que geram alto valor adicionado (Ex. base tecnológica).
• Governo municipal deve estabelecer políticas públicas para atrair e incentivar a implantação de

indústrias âncora no município (incentivos/ comunicação/ estudos/ parcerias).
• Negociar parcerias para integrar as políticas públicas estaduais e federais com as do Município

para a atratividade de industriais.

6. P IOLÍTICA NDUSTRIAL
Política industrial é um conjunto coordenado de ações, envolvendo setor público e privado, visando

ampliar a competitividade da indústria para impulsionar o crescimento econômico e o emprego do setor.

• Focar em setores de alto valor agregado e/ou prestação de serviços, empresas que não
necessitem de grandes estruturas (Ex. TI, saúde, turismo).

• Definir, com participação da sociedade, perfil industrial desejado e política de implementação.
• Políticas públicas de incentivo ao processo de industrialização para os

setores estratégicos definidos (Ex. TI).

7. C IULTURA NDUSTRIAL
Cultura é o “complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os

outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade”, Edward B. Tylor.

• Disseminar valores de uma cultura industrial com foco nas vantagens econômicas e sociais.
• Desenvolver ampla campanha de sensibilização sobre diferenciais positivos do município

e a importância da atividade industrial, engajando a sociedade em geral no
processo de desenvolvimento industrial.

• Fomentar o ensino de empreendedorismo nas escolas e universidades.
• Desenvolver um plano de retenção de talentos e incentivo ao empreendedorismo.

8. AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
As Agências de Desenvolvimento são estruturas criadas para promover o desenvolvimento local/regional

e fomentar negócios, envolvem parcerias entre entidades empresariais, prefeituras, consórcios de

municípios e governos estaduais.
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• Criar a agência Londrina de Desenvolvimento com gestão e financiamento compartilhados em PPPs.
• Capacitar e conferir autonomia para a agência de desenvolvimento atrair bons empreendimentos.

• Criar um fórum de empresários/entidades para alinhar/integrar ações voltadas à
promoção do desenvolvimento industrial.

• Efetuar estudos de cenários possíveis para o futuro da indústria regional.

9. F & COMENTO RÉDITO
O financiamento industrial é um instrumento de política governamental com influência marcante de

incentivo que permite orientar as operações das empresas industriais.

• Criar fundo para o desenvolvimento industrial com gerenciamento compartilhado entre os setores
público/privado (Ex. foco na inovação).

• Buscar parceria com bancos para incentivar setores específicos com elevado nível de inovação.
• Elaborar estudos de arranjos financeiros para alavancar projetos estratégicos de desenvolvimento

industrial.

10. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Termo aplicável a inovações de processos e de produtos. De modo geral, é toda novidade implantada pelo

setor produtivo, por meio de pesquisa ou investimentos, e que aumenta a eficiência do processo produtivo

ou que implica um novo ou aprimorado produto, de acordo com a Organização para Cooperação e

Desenvolvimento Econômico - OCDE.

• Desenvolver e implantar um centro regional de transferência de tecnologia.
• Londrina reúne condições para se fortalecer como polo tecnológico e

de atração de empresas inovadoras.
• Estimular inovação por meio da aproximação entre instituições de pesquisa e iniciativa privada.

11. P DLANO IRETOR
Instrumento da política urbana instituído pela Constituição Federal de 1988, que o define como

“instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.”, e é regulamentado pela Lei

Federal n.º10.257/01, mais conhecida como Estatuto da Cidade, pelo Código Florestal (Lei n.º4.771/65) e

pela Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei n.º 6.766/79).

• Aprovar o plano diretor de Londrina que está na CML - Câmara Municipal de Londrina.
• Colocar em ação um plano diretor que promova segurança aos investimentos.

12. M CARKETING DA IDADE
Define objetivos, missão e valores que caracterizam uma “identidade”, que seja comercializável e rentável,

de forma a atrair investimentos produtivos.
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• Desenvolver um Plano de divulgação da cidade para sensibilizar,
promover Londrina e torná-la conhecida.

• Atrair grandes marcas industriais (âncoras) através de uma campanha de marketing e
incentivos que promovam a imagem de Londrina.

• Montar material de divulgação consolidado e objetivo demonstrando a existência de potencial
para empreendimentos (Ex. terreno, infraestrutura, educação, energia, comércio, saúde).

• Definir plano de ação para promover a cidade junto de consultorias que assessoram
empresas candidatas a investir em Londrina.

13. BUROCRACIA

• Revisar toda a legislação municipal referente à implantação de empreendimentos industriais
• Desburocratizar o processo para instalação de novas indústrias reduzindo prazos

(Ex. alvarás e licenças).
• Organizar e integrar ação dos órgãos licenciadores, simplificando os tramites burocráticos

para instalação de indústrias em Londrina.
• Criar um processo único para entrada e trâmite de documentos para abertura de empresas.

14. AMBIENTE DE NEGÓCIOS
Excesso de burocracia e falta de transparência nos serviços prestados pela administração pública aos

cidadãos, pessoas físicas e jurídicas, geram enormes perdas que afetam diretamente a competitividade.

• Contar com profissionais capazes de acompanhar o empresário em todos os órgãos competentes
e de analisar e tramitar a documentação até a instalação da empresa.

• Criar um núcleo composto por profissionais do setor público e privado que promova um
ambiente seguro, acolhedor ao investimento e a inovação.

• Criar um grupo envolvendo poder publico e entidades, munido com informações, para
recepcionar as necessidades de empresários.

15. G PESTÃO ÚBLICA
Atividades desenvolvidas em organizações públicas, compreendendo o planejamento e a gestão de

políticas públicas, elaboração implementação de programas governamentais, entre outras.

• Profissionalizar a gestão publica cobrando resultados.
• O setor público, tem que trabalhar com metas de eficiência, premiar por mérito

ao servidor que atingir resultados.
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16. INTEGRAÇÃO
Governança é a maneira pela qual o poder é exercido na administração dos recursos sociais e econômicos

de um país (estado ou município) visando o desenvolvimento, e a capacidade dos governos de planejar,

formular e programar políticas e cumprir funções.

• Criar uma instância de “governança”, com poder público e sociedade, para elaborar e
gerir o plano estratégico de desenvolvimento industrial .

• Articular as ações municipais com as políticas estadual e federal.

17. M SOBILIZAÇÃO DA OCIEDADE
Convocação de vontades individuais para atuar na busca de propósitos comuns,

sob interpretação e sentido compartilhados.

• A sociedade organizada deve acompanhar o desempenho do poder público e ser mais incisiva na
cobrança de ações efetivas dos nossos representantes legislativos e executivos.

• Londrina e região precisam mobilizar-se para difundir a ideia de que a industrialização é importante.
• Mobilizar uma frente envolvendo prefeitura e entidades de Londrina, propondo plano de

industrialização da cidade e exigir recursos/incentivos do governo estadual.
• Participação da sociedade civil organizada na formulação e implementação de

políticas de atração de indústrias.
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ASPECTOS MACRO ECONÔMICOS
DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

GLAUCIO NEVES E RODRIGO SOUZA - MACROPLAN

C :AMINHOS PARA O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA

• O valor da antecipação: planejamento de longo prazo dá retorno.
• Tendências e incertezas com impacto para a indústria brasileira.
• Ações para o aumento da competitividade da indústria em 10 fatores chave.
• Como elaborar um plano de desenvolvimento e uma carteira de oportunidades de investimento

e negócios.
• Como fazer avançar a agenda da competitividade.

B :ENEFÍCIOS DA PRÁTICA DA ANTECIPAÇÃO E DA VISÃO DE LONGO PRAZO

• Melhor “percepção do futuro” por parte dos atores envolvidos e a sociedade (“farol alto”).
• Liderança pela antecipação (mais tempo para preparar e executar respostas, políticas e

iniciativas adequadas e corrigir falhas a custo mínimo).
• Melhor “percepção de risco” para tomada de decisões.
• Decisões e projetos mais “robustos” definidos a partir da antecipação de futuros alternativos.
• Melhoria da percepção institucional em relação ao processo de mudança e transformação do

ambiente externo.
• Melhoria na qualidade das políticas, dos projetos, da alocação de recursos e das decisões

pertinentes.

T :ENDÊNCIAS E INCERTEZAS

• Conexão entre pessoas e organizações.
• Renda e consumo nos países emergentes.
• Idosos.
• Competição entre empresas e entre países.
• Globalização produtiva e financeira.
• Valorização do conhecimento e da inovação.
• Centros urbanos.

T B 2022:ENDÊNCIAS PARA O RASIL ATÉ

• Uma nova realidade demográfica.
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• Emergência da classe média.
• Urbanização e interiorização do desenvolvimento.

F .ORTE EXPANSÃO DA CONECTIVIDADE

• Acirramento dos desafios do Brasil na inserção econômica mundial: qualidade e quantidade.
• Aumento das pressões por melhoria dos serviços públicos.

E B H ?O RASIL OJE

Diferenciais Competitivos:

• Riqueza e diversidade de recursos naturais, inclusive energéticos.
• Água e solo disponíveis para agropecuária.
• Mercado nacional integrado e de grande escala.
• Solidez e elevado desempenho do sistema financeiro nacional.
• Dinamismo do mercado acionário.
• Competitividade e produtividade em áreas e setores específicos.

Deficiências Estruturais:

• Ambiente de negócios desfavorável.
• Baixo nível de produtividade.
• Escassez de mão de obra qualificada.
• Gargalos e baixo investimento na infraestrutura (inclui tecnológica).
• Limitada abertura externa da economia e déficit crescente do balanço de conta corrente.
• Má qualidade do gasto público.
• Escassez de poupança interna.
• Baixa capacidade de inovação.
• Alto nível de criminalidade.

I C B :NCERTEZAS RÍTICAS PARA O RASIL

• Como o Brasil se integrará à economia global?
• Quais serão a natureza e a intensidade da presença do Estado na economia?
• Qual será o comportamento da taxa de juros no longo prazo?
• Quais as fronteiras de investimento mais promissoras?
• Quais serão a intensidade e a amplitude dos processos de inovação no país?
• Qual o papel da indústria no desenvolvimento brasileiro? O Brasil vai perder indústrias? Vai se

especializar em alguma delas?
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C B 2022:ENÁRIOS PARA O RASIL EM

A. De volta aos anos 70

• Forte ajuste fiscal e desvalorização do real como estímulo às exportações.
• Prioridade ao mercado interno.
• Estado é líder na modelagem, promoção e implementação de investimentos.

B. Capitalismo chinês à brasileira

• Forte ajuste fiscal com redução dos juros e progressiva desvalorização do real.
• Amplo programa de investimentos liderado pelo Estado em parceria com empresas nacionais.
• Investimentos para superação de gargalos à competitividade global do país.

C. Um choque de capitalismo ortodoxo

• Setor privado, nacional ou estrangeiro, lidera os investimentos.
• Modernização e aumento da capacidade de inovação do parque produtivo.
• Políticas sociais reorientadas para dar ênfase à inclusão produtiva.

D. Um novo recolhimento

• Fracasso dos ajustes fiscais e econômicos e juros mantidos altos.
• Prioridade ao mercado interno, que dá sinais de enfraquecimento.
• Com fôlego curto, Estado se limita a desonerações fiscais .
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M C 2022 - (A 01 2013)ONITORAMENTO DOS ENÁRIOS TUALIZADO EM DE JULHO DE

A 10ÇÕES PARA AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA EM FATORES CHAVE
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EFICIÊNCIA DO ESTADO

Gestão do gasto público:

• Adotar o resultado fiscal estrutural.
• Reduzir o gasto público.
• Aprimorar a captação e a gestão de recursos.
• Estimular a adoção de parcerias público-privada.

SEGURANÇA JURÍDICA E BUROCRACIA

Previsibilidade das normas:

• Estimular a reforma de práticas legislativas (i.e. proibir as “leis ônibus”, com vários
assuntos em um documento e desestimular “revogações indeterminadas”).

• Estimular a reforma de práticas do executivo (i.e. mais publicidade e transparência aos
atos administrativos, obrigar a previsão de regras de transição para novas leis).

• Propor procedimentos de consulta e edição na elaboração de atos legais e infralegais
Desburocratização.

• Simplificação e desburocratização de procedimentos tributários, concessão de licenças e
permissões e na abertura e fechamento de empresas.

INFRAESTRUTURA

Logística de transportes:

• Aumentar a participação do setor privado por meio de concessões e PPP.
• Criar programa municipal de PPP.
• Planejar a integração física e econômica de Londrina com outras regiões.

INOVAÇÃO E PRODUTIVIDADE

Ambiente institucional e de incentivos à inovação:

• Atrair ou vincular-se a centros de P&D.
• Criar fundo regional de incentivo à inovação.
• Elaborar propostas e ações para facilitar a interação entre empresas industriais,

universidades e instituições de pesquisa.

Gestão empresarial:

• Capacitar empresas para a inovação.
• Capacitar empresas para gestão estratégica.
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C P :OMO ELABORAR UM LANO DE DESENVOLVIMENTO

E P D :LEMENTOS DE UM LANO DE ESENVOLVIMENTO
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POR QUE É DIFÍCIL FAZER ACONTECER A AGENDA DE COMPETITIVIDADE

• Pressão das urgências: imediatismo e improvisação.
• Pressão para a pulverização de esforços, com baixo rendimento.
• Falta de clareza sobre onde se quer chegar.
• Dificuldade de manter a coesão e senso de propósito das equipes.
• Descontinuidade de recursos.
• Foco no procedimento burocrático ao invés do resultado.
• Tendência a sobreposição de funções.
• Ausência de mecanismos efetivos e ágeis de coordenação.
• Ausência de monitoramento dos resultados.
• Relação frágil entre os setores público e privado.

LIÇÕES DA EXPERIÊNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

As experiências que deram certo possuem algumas características comuns:

• Papel da liderança.
• Objetivos claros.
• Atribuições bem definidas.
• Simplicidade e foco no resultado.
• Flexibilidade.
• Participação do setor privado.
• Apropriação dos melhores recursos técnicos.

Q ?UAL A SOLUÇÃO

• É preciso criar um arranjo institucional, uma governança capaz de estabelecer novos padrões de
articulação e cooperação entre atores governamentais, empresariais e políticos, regular e coordenar
essas interações com vistas a superar os problemas de competitividade.

• Não há modelo único de governança, mas é possível apontar diretrizes.

DIRETRIZES PARA UMA BOA GOVERNANÇA PARA A COMPETITIVIDADE

• A competitividade deve se tornar uma prioridade do prefeito, que define e dá poderes a um líder
executivo da governança, reconhecido por seus méritos.

• O locus institucional da instância de governança é uma decisão do Prefeito.
• A instância de governança deve ter caráter decisório.
• A instância de governança deve ter estrutura enxuta, com membros do setor público e privado,

permanentes e temporários.
• A instância de governança não pode substituir as Secretarias e demais órgãos do executivo.
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• Definir foco e prioridades para ação.
• Começar por ações que produzam resultados mensuráveis e de forte impacto em prazo curto.
• Capacidade de ação e monitoramento (força-tarefa e monitoramento de ações).
• Adotar sistemática de trabalho clara e objetiva.
• Garantir a participação dos empresários.

DESENHO ESQUEMÁTICO DA GOVERNANÇA DA AGENDA DE COMPETITIVIDADE
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PORQUE AUMENTAR O PERCENTUAL DO VALOR
AGREGADO DA INDÚSTRIA NA ECONOMIA LONDRINENSE

ARY SUDAN

P - ?OR QUE INDUSTRIALIZAR SE

• O município precisa contar com um setor produtivo forte para alimentar o seu desenvolvimento.
• O setor terciário (comércio e serviços) é importante, mas depende dos recursos gerados pelo

primeiro e segundo setores para que não se esgote rapidamente.
• A riqueza nasce no primeiro (agricultura, pecuária, pesca, extração mineral etc.) e segundo

(indústria de transformação) setores da economia.
• É possível alcançar um bom nível de desenvolvimento ancorado pelo setor terciário (comércio e

serviços), mas não é muito comum, exceto quando se trata de capital ou sede de uma grande região
metropolitana, mas mesmo assim, carecerá de recursos para a administração municipal.

Vantagens do setor industrial:

• Fixa a mão de obra – retém profissionais por longo tempo.
• Treina e desenvolve pessoas.
• Paga melhores salários e oferece muitos benefícios
• Emprega profissionais de alto nível (engenheiros, técnicos, administradores,

pesquisadores, etc.)
• A combinação de salários mais altos e conhecimento, melhora e eleva o nível da qualidde

de vida da comunidade.
• Iinveste em pesquisa e demanda serviços de universidades e centros de tecnologia.
• É o principal contribuinte dos impostos (especialmente no modelo atual de substituição

tributária).
• É grande demandador de serviços e de componentes, gerando um grande

desenvolvimento no seu entorno. (segurança, transporte, alimentação, vestuário, manutenção,
construções, além de atrair fornecedores de componentes que integram seus produtos)

• Tem mais força (recursos e organização) que o comércio e serviços na contribuição para
as causas sociais e desenvolvimentista da comunidade, além de fortalecer as instituições.

O :BSTÁCULOS A INDUSTRIALIZAÇÃO

Atitude

• Não há cultura industrial – autoridades e população ainda não se convenceram que a
indústria é importante para o desenvolvimento.

• Há o desejo de trazer indústrias, mas as atitudes não condizem com o desejo expressado.
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• Todos os órgãos fecham as portas e espantam os empresários. Isso significa que o desejo
(compromisso) é do “chefe”, mas não do grupo.

• A atitude refratária aparece em todos os órgãos públicos – executivo, legislativo e
Judiciário, mas não fica só neles, ela também é observada na população.

Financeiro

• Não há incentivo fiscal estadual ou federal (os únicos incentivos fiscais se referem a
tributos municipais que para a indústria são muito poucos).

• A existência de muitos pedágios implica no encarecimento de determinados produtos.
• Não temos uma agente financeiro que trabalhe para a expansão industrial. As empresas

têm que sair atrás dos bancos, quando em algumas regiões acontece o contrário. Faz falta um BADEP.

Infraestrutura

• Não dispomos de parques industriais e não temos uma definição clara de onde é
permitido a instalação de indústrias.

• As rodovias, embora razoavelmente boas, não atendem plenamente às necessidades das
indústria e contribuem para o encarecimento da produção.

• A ferrovia não atende bem às indústrias, está mais voltada para combustíveis e produção
agrícola.

• Não temos a oferta de gás natural – para algumas empresas isso é fundamental.
• Falta um conglomerado de fornecedores (isso é reflexo da falta de indústrias).
• Não há Centro de Tratamento de Resíduos (aterro industrial) na região.

ATRATIVOS IMPORTANTES PARA A INDUSTRIALIZAÇÃO DE LONDRINA

• Mão de obra qualificada e disponível , necessitando apenas de treinamento específico.
• Energia elétrica abundante – o paraná é privilegiado nisso.
• Grande mercado consumidor e próximo dos grandes centros (mais de 70% do PIB num raio

inferior a 1.000 km) .
• Muitas universidades, escolas de formação profissional e centros de pesquisas.
• Excelente qualidade de vida.

O ÚQUE FAZER PARA ATRAIR IND STRIAS

• Convergir esforços da sociedade e governo para criar e implantar uma política industrial com
visão de curto, médio e longo prazos.

• Criar um parque industrial com infraestrutura capaz de receber indústrias de vários portes, com
vantagens competitivas. Custos desnecessários encarecem a produção e tiram competitividade.
exemplos: dificuldade de acesso, segurança, burocracia, etc.

• Criar condomínios industriais para atrair pequenas e médias empresas com custos menores. as
pequenas serão médias e as médias serão grandes no futuro.

• Difundir dentro da administração pública e em toda a sociedade, as vantagens de ter um setor
produtivo forte, capaz de gerar riquezas e reter mão de obra qualificada.

• Desburocratizar processos que envolvem licenciamento e instalação de empresas – azeitar a
xxxxx
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máquina –não há uma sintonia entre os diversos orgãos, cada um exige segundo o seu entendimento.
• Melhorar a estrutura viária para permitir acesso fácil às rodovias
• Criar um programa permanente de divulgação da cidade – produzir material gráfico – vídeo –

participar de eventos empresariais – manter um canal de comunicação com federações de indústria ,
governo e investidores nacionais e estrangeiros. esse programa deve ser permanente e não depender da
vontade do prefeito em exercício.

• Fortalecer o orgão responsável pelo desenvolvimento empresarial.

POR QUE TER PLANOS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS?

As médias e grandes empresas locais e regionais, nasceram pequenas e se transformaram ao
longo dos anos:

• Milênia – antes era Herbitécnica que nasceu como uma média empresa.
• Hydronorth – nasceu e funcionou alguns anos no quintal de uma casa em Londrina.
• Plaenge, A.Yoshii, Vectra, Galmo e muitas outras grandes construtoras de Londrina nasceram

como pequenas empresas.
• Muitas indústrias locais são empresas fortes e têm presença nacional e internacional, e nasceram

pequenas.
• Cuidar da empresa local é um excelente investimento para o município, pois é sabido que as

empresas locais carregam o compromisso (natural) de zelar pela sua cidade, é como a pessoa física que
sempre vai guardar o vínculo com a cidade que nasceu.

RESULTADOS EFETIVOS DE UMA BOA PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA

• Aumenta a arrecadação do município em função do recolhimento de tributos pela indústria e
pelo crescimento do comércio e setor de serviços .

• Aumenta os investimentos públicos e privados com consequente melhoria na qualidade de vida
da população.

• Retém mão de obra local, evitando que os jovens sejam obrigados a deslocarem para outros
lugares em busca de oportunidades.

EXPECTATIVA EM RELAÇÃO AO FUTURO

• Não vejo Londrina com forte característica industrial, ela tem mais vocação para comércio e
serviços, já possui uma excelente base instalada para atuação na educação e saúde, além de exercer o
papel de polo regional para o comércio. isso não impede que se busque ampliar seu parque industrial.

• O ideal é buscar uma participação da indústria em algo como 25% do PIB local, o que colocaria o
município numa excelente condição.

• A indústria em Londrina tem uma característica interessante, ela é muito diversificada e não há
concentração em nenhum segmento industrial. Mesmo o setor metalmecanico que é forte, há uma
diversificação enorme. Isso dá maior estabilidade e livra a cidade das crises setoriais, muito danosas
naqueles municípios concentrados num único segmento.

69



O QUE LONDRINA ENTREGA HOJE?
UM DIAGNÓSTICO SOBRE O AMBIENTE

NIVALDO BENVENHO

I -NFRA ESTRUTURA PRECÁRIA

• Aeroporto
• Aterro industrial
• Terminal de cargas
• Complexidade de leis

C LOMPLEXIDADE DE EIS

• Muitas interpretações;
• Ausência de marcos regulatórios claros;
• Ex: Plano diretor, revisão e regulamentação do EIV.

AMBIENTE INSTÁVEL

• Empresário analisa em período maior e temos um passivo grande;Político :
• Procuradoria/Ministério Público;Jurídico:

MAU ACOLHIMENTO

Cidadãos:

• Não vibram com a vinda de indústrias, (quando um caminhão carregando uma maquina
atrapalha o trânsito as pessoas reclamam muito não existe cultura industrial (Ary Sudan);

Político:

• O empresário tem medo da proximidade, o nosso histórico nos condena;

Codel:

• Esta desfocada e com a visão distorcida, trabalham com a premissa de que doação e a
ferramenta adequada;

Incentivos:

• Desalinhados da real necessidade.
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Burocracia:

• Desinformação e lentidão, órgãos não conversam entre si.

O ?QUE O EMPRESÁRIO QUER

• Simplicidade de leis.
• Ambiente estável, político e jurídico.
• Cultura industrial de cidadãos, políticos e órgãos técnicos.
• Capacidade de Inovação.

Incentivos:

• Fiscais.
• Financeiros (redução de custos fixos).
• Parceiros.
• Arranjos locais.

O ?QUE FAZER

• Marcos Regulatórios (Ex: plano diretor).
• Estabilizar o ambiente político e jurídico.
• Criar Agência de Desenvolvimento.

C A DRIAR GÊNCIA DE ESENVOLVIMENTO

• Definir diretrizes.
• Políticas claras de incentivo fiscal.
• Política de comunicação pró indústria (Ex: posicionamento sobre necessidade de aterro

industrial).
• Parque industrial.
• Definir modelo, PPP, público, etc.
• Abortar a política de doação de terrenos (guardar para projetos gigantes com capacidade de

modificar economia).
• Licenciamento prévio.
• Acolhimento.
• Criar condições para facilitar o investidor, (limpar os trilhos).

CRIAR UM DIFERENCIAL COMPETITIVO

Velocidade nos processos:

• Integrando os órgãos licenciadores.
• Sema/ IPPUL/ Obras/ conselho, etc.
• Articular as demais secretarias em prol dos projetos.
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OPORTUNIDADE

Mão de obra

• Fortalecer a capacidade de fornecer mão de obra (Ex: cursos de engenharia).
• Capacitar a mão de obra da periferia.

P ROPULAÇÃO EGIÃO

Londrina, Cambé e Ibiporã:

• 261.930 trabalhando oficialmente.
• 651.632 total de habitantes.
• 40,196% da população no mercado oficial.

P POPULAÇÃO ARANÁ

• 5.307.814 trabalhando oficialmente.
• 10.444.526 total de habitantes.
• 50,81% da população no mercado oficial.
• 10,614% a mais que a média paranaense no mercado informal.
• 69.164 mão de obra disponível em relação a média paranaense.

P COSSÍVEIS AUSAS

• Baixos salários médios.
• Baixa capacitação.
• Mobilidade urbana.
• Distância entre o trabalho e a residência.

TRANSFORMAÇÃO

• Assim transformaremos o grande ônus de Londrina, que foi o inchaço de bolsões de pobreza, em
diferencial competitivo para os próximos anos.
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O sucesso na rápida industrialização de Pouso Alegre se sustenta em ações estratégicas das
quais as que nos parecem mais significativas foram:

a) Uma ação pró-ativa do município demonstrando sua situação estratégica geográfica com
relação aos três maiores centros econômicos do país (São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro), e o acesso
pela Rodovia Fernão Dias.

b) A parceria com o governo do estado de Minas, no aporte de recursos financeiros, subsídios e
facilitações em aprovações dependentes de organismos estaduais.

c) A visita constante à empresas de consultoria responsáveis pela indicação das melhores cidades
para instalação de unidades industriais de seus clientes.

d) A determinação legal, por meio de seu plano diretor, de considerar áreas industriais na faixa de
até 1Km ao longo da Rodovia Fernão Dias.

e) A criação de um banco de ofertas de áreas industriais, com negociação direta entre os
proprietários destas áreas e as indústrias interessadas (o município é mero facilitador).

PERFIL DO MUNICÍPIO - RENDA PER CAPITA

O CASE POUSO ALEGRE

Fonte: Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Valores em (R$)

Minas Gerais Brasil Pouso Alegre

14.233 15.240

17.567
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PERFIL DO MUNICÍPIO NDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO- Í

PERFIL DO MUNICÍPIO DESPESAS E RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS-

POUSO ALEGRE TERÁ ORÇAMENTO 30% MAIOR PARA 2014 COM $495 MIR

Entre as três maiores cidades do Sul de Minas, Pouso Alegre (MG) é a que apresenta o maior
crescimento na previsão de orçamento para 2014. O valor de R$ 495 milhões enviado para aprovação na
Câmara Municipal é 30% superior ao enviado no ano passado. Poços de Caldas (MG), que tem o maior
orçamento da região, tem uma previsão 18,7% maior do que no ano passado, com o valor de R$ 595
milhões. Entre as maiores, Varginha é a que tem o menor orçamento previsto para 2014: R$ 306 milhões,
com um aumento de 9% em relação a 2013.

Fonte: Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Fonte: Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Fonte: Globo.com - G1

Valores em (%)

Minas Gerais Brasil Pouso Alegre

Minas Gerais Brasil Pouso Alegre

0,766 0,773

0,826

59,554,955,5

40,545,144,5
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HISTÓRICO

Localizado a 54 quilômetros da capital do Estado (Goiânia), o Distrito Agroindustrial de Anápolis
(Daia), tem se destacado no setor industrial de Goiás, por abrigar grandes indústrias e atrair novos
investimentos e, por oferecer total infra-estrutura. O Daia abrange uma área de mais de 9 Milhões de
metros quadrados e conta com quase 160 empresas de médio e grande porte em pleno funcionamento,
gera em torno de vinte mil empregos diretos e apresenta perspectivas de novas instalações nos próximos
anos.

A história do Daia começou em nove de novembro de 1976, com a inauguração o pólo industrial
que viria a ser o segmento que mais recebeu investimentos em todo o município. Em meados de 1980, o
governo instituiu um programa que concederia benefícios fiscais às empresas que se instalassem no local,
o “Programa Fomentar”, substituído hoje pelo Programa Produzir, que proporciona até 100% de
financiamento além da isenção de impostos estaduais como o ICMS e subsídio para compra do terreno
para a instalação bem como para ampliações nas indústrias que aqui se instalam.

Dentre as vantagens que possibilitam o desenvolvimento contínuo do Daia, podemos destacar a
Estação Aduaneira do Interior (EADI ou Porto Seco), a localização do quilômetro Zero da Ferrovia Norte-
Sul, Plataforma Multimodal, que está em construção, o sistema de capacitação e de tratamento de água
próprios com capacidade para 590.000 metros cúbicos, sistema exclusivo de energia elétrica, e a
localização privilegiada do Daia que está no coração do Brasil, o que permite às empresas instaladas ou
que pretendem se instalar terem mais suporte e estrutura física para realizarem ótimos negócios.

PORTO SECO

O Porto Seco Centro-Oeste ou EADI - Estação Aduaneira Interior, é um terminal alfandegado de uso
público, de zona secundária, destinado à prestação de serviços de movimentação e armazenagem de
mercadorias sob controle aduaneiro.

O Porto Seco foi criado através de concorrência pública na qual um grupo de empresários goianos
se uniu formando o consórcio vencedor da licitação, obtendo assim a permissão para prestação do serviço
aduaneiro. Da permissão à implantação foram dois para as adequações exigidas pela Receita Federal, até o
cumprimento das exigências do edital de licitação. Alfandegado em Setembro de 1999, este recinto vem
desempenhando papel fundamental no desenvolvimento do Estado. Uma nova visão de Comércio
Exterior foi estabelecida em Goiás, aproximando a região do mercado global. Tendo como missão
principal atender às necessidades de importadores e exportadores, o Porto Seco, presta assessoria aos
seus clientes, no intuito de os mesmos otimizarem as suas transações nacionais e internacionais
xxxxxxxx

EXEMPLOS DE SUCESSO COM A
PARTICIPAÇÃO INTENSIVA DO ESTADO

DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS - DAIA
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ganhando, assim, mais competitividade de mercado através de agilidade e redução de custos de
armazenagem dos seus produtos.

Principais facilidades do Porto Seco:

• Agilidade nos desembaraços com presença constante da Receita Federal, Ministério da
Saúde, Receita Estadual, ANVISA e Ministério da Agricultura.

• Consolidação e desconsolidação de cargas na EADI, viabilizando volumes menores de
comercialização.

• Emissão dos documentos necessários e exigíveis em todos os processos pertinentes.
• Central de Informações para que os clientes acompanhem de perto os procedimentos

com riqueza de detalhes, permitindo transparência em todo processo.
• Negociação direta por parte do cliente com uma empresa que tem como objetivo de

priorizar a qualidade na prestação de serviços.
• Em função de parâmetros pré-estabelecidos com a Secretaria da Receita Federal, o Porto

Seco Centro-Oeste trabalha com redução significativa nas tarifas em relação ao desembaraço dos portos,
aeroportos e fronteiras.

• Terminais ferroviários, disponibilizando o uso da ferrovia e contribuindo para a redução
no custo do frete. Localização geográfica estratégica para empresas da região Centro-Oeste do País.

PLATAFORMA LOGÍSTICA MULTIMODAL

O mais próximo de uma plataforma logística em operação no Brasil são os centros de distribuição,
cuja configuração física de armazenagem é destinada à gestão da movimentação e estoque de produtos
acabados. Falta-lhes, entretanto, a integração multimodal, os incentivos para agregação de valor, a oferta
de serviços ligados à atividade e o gerenciamento da carga de modo eficiente e integrado. A Plataforma
Logística Multimodal de Goiás promoverá pela primeira vez no Brasil o conceito de central de inteligência
logística, combinando multimodalidade, telemática e otimização de fretes. Por meio do acesso eficiente
aos eixos de transporte rodoviário, ferroviário e aeroportuário, permitirá a integração com as principais
rotas logísticas do País.

A plataforma será implantada numa área de 6.967.790 m2, entre o Distrito Agroindustrial de
Anápolis (DAIA), o maior do Estado, com 84 empresas instaladas e localizado na cidade de Anápolis, e
importantes eixos para integração logística, tanto aérea quanto terrestre (rodoviário e ferroviário). Além
do tratamento das mercadorias, da armazenagem e do acolhimento do pessoal em trânsito, a plataforma
abrangerá todos os subconjuntos logísticos necessários para reduzir os custos com operações de
movimentação. No mesmo espaço, em que serão integrados os modais aeroviário, ferroviário e
rodoviário, estarão em operação o Centro de Transportes Terrestres, o Terminal Aéreo de Carga, o
Terminal Ferroviário de Carga e o Pólo de Serviços e Administração.

Todas essas áreas terão infra-estrutura de apoio (energia, telecomunicações e saneamento) e será
possível realizar:

• Armazenagem e distribuição multi-temperatura
• Despachos aduaneiros e contratação de cargas
• Beneficiamento, processamento e embalagem de bens
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• Concentração e desconcentração de cargas
• Serviços financeiros e de telecomunicações
• Montagem industrial de produtos

POLO FARMOQUÍMICO

Com a expansão do consumo de remédios genéricos no Brasil, a tendência é que o DAIA se
consolide como o maior Pólo Farmacêutico de Genéricos da América Latina, atualmente é considerado o
segundo maior pólo farmoquímico do Brasil.

O Pólo Farmoquímico de Anápolis conta hoje com 23 empresas de médio e grande portes. Próximo
a Goiânia e Brasília, situa-se em local com fácil acesso para todas as regiões do País. Além disso, a área tem
infra-estrutura de telecomunicações e de transporte rodoviário, aéreo e ferroviário por meio dos
terminais de Anápolis e Goiânia, que ligam o pólo com os demais grandes mercados nacionais e portos
exportadores de Vitória, Rio de Janeiro, Sepetiba e Santos.

CAOA - HYUNDAY





ANÁLISES - PERSPECTIVAS - CAMINHOSANÁLISES - PERSPECTIVAS - CAMINHOSANÁLISES - PERSPECTIVAS - CAMINHOS

INDUSTRIALIZAÇÃO

DE LONDRINA
INDUSTRIALIZAÇÃO

DE LONDRINA
INDUSTRIALIZAÇÃO

DE LONDRINA

FRASES E
PENSAMENTOS

FRASES E
PENSAMENTOS

FRASES E
PENSAMENTOS





"Indústria é uma atividade econômica surgida na primeira revolução industrial, no fim do século
XVIII e início do XIX, na Inglaterra, e que tem por finalidade transformar matéria prima em produtos
comercializáveis, utilizando para isto força humana, máquinas e energia".

"O verdadeiro objetivo da indústria não é o lucro, o empresário deve sempre se propor a produzir
bens e serviços úteis... a negação dessa ideia é a especulação".
Henry Ford

"Concórdia, honradez, indústria e frugalidade são os meios mais eficazes para o povo ser feliz e
poderoso".
George Washington

"Avalia-se a inteligência dos povos pela natureza e variedade dos produtos de sua indústria".
Marques de Maricá

"A premissa central é que a competitividade da empresa e a saúde da comunidade são
mutuamente dependentes".
Júlio Cezar Agostini - Diretor de Operações do Sebrae

"O reconhecimento e a capitalização destas conexões entre o progresso econômico e social tem o
poder de marcar a próxima onda de crescimento global e redefinir o capitalismo".
Júlio Cezar Agostini - Diretor de Operações do Sebrae

A POSIÇÃO ATUAL BRASILEIRA

"No Brasil, a empresa privada é aquela que é controlada pelo governo, e a empresa pública é
aquela que ninguém controla".
Roberto Campos

No ranking do ambiente de negócios no mundo, entre 185 países, o Brasil ocupa a posição de
número 130. "Asiáticos e norte americanos estão sendo bem mais dinâmicos".
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Para responder a esta indagação o Fórum Desenvolve Londrina aponta nesse seu oitavo estudo,
denominado, “A Industrialização em Londrina”, caminhos a serem seguidos para que alcancemos uma
significativa melhora na participação da indústria, dentro do PIB municipal.

O primeiro grande passo para nos tornarmos atrativos dentro do universo de cidades, que fazem o
mesmo esforço para atrair investimentos industriais e consequente aumento em empregos e renda, é
verificarmos que ambiente temos para recepcionar empresas em nosso município, e, quais os entraves e
desestímulos legais e burocráticos, que temos que remover, assim como elaborarmos um estudo
comparativo entre esses entraves e desestímulos legais e burocráticos, em relação aos municípios nossos
concorrentes.

Após removermos este “lixo” burocrático devemos estabelecer marcos regulatórios com
fundamentos legais sólidos para oferecermos “segurança jurídica” ao investimento industrial (pilar
magno de sustentabilidade de um regime econômico sadio), aqui vale lembrar que o instrumento legal
que estabelece as principais diretrizes e vetores para o desenvolvimento da cidade (incluindo o setor da
indústria), é o seu plano diretor.

O segundo grande passo trata-se dos incentivos e foco nos setores que nós julgamos mais
competitivos, que temos diferenciais positivos, “jóias da coroa” em relação aos municípios concorrentes,
lembramos aqui que vários estudos “de ponta” já elaborados, tanto pela prefeitura (já em 1996)
denominado P.D.I. (Plano de Desenvolvimento Industrial) como os elaborados pela FIEP, com destaque
para “Setores Portadores de Futuro” (em 2004), já apontavam com pequenas variações entre eles, os
setores de maior potencialidade para alavancar o desenvolvimento industrial em nosso município.

O terceiro passo é que logística podemos oferecer não só na infraestrutura de instalação, recepção
e escoamento, mas, sobretudo na formação de mão de obra especializada, e apoio tecnológico e inovador,
dos institutos e instituições aqui já instalados.

O quarto passo são incentivos fiscais de fomentos, esses nos levam a uma dependência de apoios
do governo estadual e federal, já que o pacto federativo de arrecadação de impostos concentram cerca de
70% de atributos na área federal em torno de 26% na área estadual e somente em torno de 4% na área
municipal, portanto dependemos muito da pressão da sociedade organizada, e dos nossos representantes
(deputados estaduais, federais e senadores).

Talvez o quinto passo seria a criação de uma agência de desenvolvimento com administração
mista (Governo Municipal – Entidades do setor – Governo Estadual), para ancorar um planejamento de
execuções das ações pretendidas, assim como pilotar a política industrial pretendida pelo município,
agrupando todos os entes afins num mesmo palco e com os mesmos objetivos e foco.
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Para que tudo isso aconteça devemos nos aglutinar para cumprirmos a saga humana da eterna
busca de melhoria da “qualidade de vida”, nos transportando do papel de simples coadjuvantes, para
atores de nosso próprio destino, sem nunca nos esquecermos dos fundamentos morais e espirituais,
alicerce e fundamentos da ação civilizatória humana.

A :PRENDENDO COM OUTROS PAÍSES E CULTURA

• Aspectos do crescimento econômico de Singapura.

“P ”OLÍTICAS PARA O CRESCIMENTO ECONÔMICO

• Incentivo ao investimento.
• Ambiente favorável aos negócios.
• Livre comércio.
• Política monetária apertada.
• Poupança elevada.
• Investimento em eficiência e infraestrutura.
• Educação para o trabalho.
• Mentalidade para os negócios.
• O governo trata as empresas com clientes.
• As centrais trabalhadoras contribuem para criar condições que encorajem a atração de

empresas.
• Produtividade (aumentar a produtividade é a única maneira de aumentar os salários em termos

sustentáveis).
• Para encorajar a inovação investiram em capital humano.
• Criaram fundos de investimento tecnológico para investir em empresas Start-ups promissoras.

S :ISTEMA POLÍTICO MARCADO POR

• Dirigentes se comportam como se fossem da iniciativa privada.
• Rotatividade nos ministérios.
• Controle da união dos trabalhadores e dos direitos trabalhistas.
• Mídia pró-ativa (focando as jóias da coroa).
• Controle do comportamento social (hábitos da boa educação).
• Regras duras ante crime.
• Alta transparência.

O DESAFIO DE SE GERAR MAIS VALOR PARA A ECONOMIA BRASILEIRA

Criação do Valor

A) Apostar na geração de valor.
B) Esta geração de valor é a conexão entre a vantagem competitiva dos negócios e a

responsabilidade social e corporativa.
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Criado em 2005, o FÓRUM PERMANENTE DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE LONDRINA - 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.

O Fórum é uma organização civil não partidária que reúne
cidadãos de diversas áreas em um diálogo aberto.

Sua 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. Isto é feito 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 dois mecanismos:

A) Publicação e distribuição anual do que apresentaManual de Indicadores de Desenvolvimento
os principais indicadores de desenvolvimento do município de Londrina de diversas áreas,
comparando o seu desempenho nos últimos 10. Estes indicadores são coletados de fontes
secundárias. Desde 2012 são pesquisados indicadores de percepção junto a população de
Londrina sobre vários aspectos que influenciam o seu desenvolvimento do município.

B) Realização anual do , que é fruto da escolha de um tema ou indicador,Estudo dos Indicadores
sobre o qual o conhecimento é aprofundado e suas características, limitações e potencialidades
sejam compreendidas por todos os participantes.

Ao final, esse trabalho dá 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.

O Estudo constitui-se em um importante instrumento 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, portanto, é uma das mais importantes
contribuições que o Fórum pode oferecer à comunidade.
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A F L 2034VISÃO DE FUTURO CRIADA PELO ÓRUM PARA ONDRINA EM

Esta visão foi criada pelos participantes do Fórum no seu primeiro ano de atividade, tendo como
referência 2034 e procura expressar como queremos que nossa cidade esteja em seu centenário.

“Uma comunidade ativa e articulada, construindo uma cidade humana, segura e saudável,
tecnologicamente avançada, integrada à região Norte do Paraná e globalmente conectada, com uma
economia diversificada e dinâmica, promovendo o equilíbrio social, cultural e ambiental.”

Q F :UAL É O PAPEL DO ÓRUM

• Prospectar o futuro.

• Promover o processo permanente de planejamento estratégico integrado e participativo.

• Criar e manter um ambiente favorável para o desenvolvimento.

• Identificar e integrar os projetos estratégicos existentes na comunidade.

• Aglutinar e articular as entidades, promovendo ações para o desenvolvimento de Londrina e região.

• Propor, influenciar, promover e apoiar políticas e iniciativas públicas e privadas de desenvolvimento
sustentável.

• Realizar acompanhamento e avaliação permanente de projetos e ações.

• Ser o guardião da visão de futuro de Londrina.
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METODOLOGIA APLICADA AO ESTUDO

CONHECIMENTO DO PROBLEMA

Este estudo enfoca o indicador Participação Industrial no Valor Adicionado Bruto Total (%)
selecionado do conjunto de Indicadores de Desenvolvimento organizado pelo Fórum Desenvolve
Londrina no Manual de Indicadores de 2013.

Trata-se, portanto, da continuidade do trabalho de levantamento e publicação de indicadores,
que é realizado anualmente e aborda os diversos aspectos da qualidade de vida no município.

Este tipo de trabalho tem como pressuposto metodológico o aprofundamento do conhecimento
sobre o tema escolhido, de forma a se conhecer as causas do nível apresentado pelo indicador e, a partir
do conhecimento dessas causas, reunir um conjunto de possíveis soluções que são propostas ao final do
estudo.

A partir da escolha do indicador a ser estudado, seguindo a metodologia de trabalho utilizada pelo
Fórum, foi necessário que todos os seus membros ampliassem o seu conhecimento sobre o tema e que
houvesse no grupo certo nivelamento, possibilitando assim um debate mais consistente que viabilizasse
a contribuição de todos na busca das possíveis soluções para a resolução dos problemas identificados.

É importante destacar que, dada a salutar heterogeneidade do grupo que constitui o Fórum,
poucos participantes são especialistas no tema representado pelo indicador selecionado. No entanto,
essa grande diversidade de formações e experiências do grupo torna-se uma vantagem no processo de
discussão, pois permite que as mais distintas visões sejam levadas ao debate, enriquecendo
sobremaneira o processo de busca de soluções para o problema levantado.

O processo escolhido para melhorar o nível de conhecimento do grupo sobre o tema foi o da
realização de palestras com pessoas da comunidade e de outros municípios, além de especialistas que
pudessem aportar conhecimento e experiência sobre o assunto.

Os critérios para escolha de um indicador a ser estudado pelo grupo são:

• O indicador deve ser considerado pelo Fórum como o de grande impacto para a comunidade.
• O indicador não deve ter sido estudado anteriormente pelo Fórum.

PALESTRAS

Durante todo o processo de aprofundamento e debate do tema foram realizadas 15 (quinze)
palestras, com profissionais ou especialistas envolvidos com o tema Participação Industrial no Valor
Adicionado Bruto Total (%).



Inicialmente foi feita uma lista com possíveis palestrantes, sempre tendo em vista a importância
da presença de especialistas no assunto como também de autoridades municipais e estaduais
responsáveis pela gestão desse setor. Por outro lado, não se pretendeu que a lista organizada fosse muito
rígida, havendo sempre a possibilidade de novas indicações por parte dos membros do Fórum durante o
decorrer do processo, na medida em que fosse sentida a necessidade de se buscar alguma informação
especifica ou fosse identificada uma experiência que pudesse servir de referência ao trabalho.

Também é importante destacar que não existe um número ideal de palestras. O que se percebeu
pelos estudos já realizados pelo Fórum e da experiência de outras cidades que se utilizam da mesma
metodologia, é que, em dado momento, depois de um determinado número de encontros, 70% a 80% das
causas e soluções identificadas pelos membros do Fórum passavam a se repetir ao final das palestras, ou
seja, tanto as causas como as soluções dos problemas são as mesmas.

Para se obter o máximo retorno desse processo, tanto do ponto de vista da ampliação do
conhecimento por parte dos membros do Fórum, como na identificação de problemas e geração de
propostas de solução, esses eventos foram organizados seguindo algumas recomendações.

O princípio básico é que as palestras deviam ser umaPostura dos participantes do Fórum:

oportunidade de busca de conhecimento. Os participantes se comprometeram a não questionar a opinião
do palestrante convidado sobre o assunto, a não ser para a obtenção de esclarecimentos adicionais. Não
ocorreu, portanto, qualquer julgamento ou questionamento por parte dos integrantes do Fórum sobre
atitudes e ações dos palestrantes ou avaliações quanto à qualidade das ações e atividades realizadas.

Esse enfoque foi discutido entre os membros do Fórum antes das palestras e todos entenderam a
importância desses momentos como oportunidade de agregar informações e conhecimento ao grupo.

O Fórum fez convites formais, por escrito, aos palestrantesDesenvolvimento das Palestras:

selecionados, mencionando o indicador estudado e as duas perguntas que seriam abordadas na palestra.
Junto ao convite foi enviado um exemplar do Manual de Indicadores de Desenvolvimento do Município de
Londrina, elaborado pelo Fórum, para que os convidados tivessem conhecimento antecipado do contexto
das palestras.

ao final de cada palestra os participantes do Fórum anotaram em tarjetas ouRegistro das idéias:

fichas, todas as causas e soluções apontadas pelos palestrantes para o indicador estudado.

Quando terminou o processo de realização de todas as palestras oProcessamento das idéias:

grupo analisou se as anotações de causas e soluções, colocadas nos painéis durante o processamento e
discussão das mesmas, seriam de fácil entendimento tanto pelos participantes como pelos futuros
leitores do Estudo, ou seja, a comunidade local e outros possíveis interessados.
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Organizações temáticas das idéias: As idéias que se referiam a um mesmo assunto, dentro do
tema geral do Estudo, foram organizadas em temas segundo sua similaridade, criando-se tópicos
específicos para facilidade da análise.

Síntese dos problemas e soluções: após todas as idéias estarem agrupadas em tópicos
específicos, os participantes do Fórum fizeram uma síntese de todas estas idéias e no final deram origem a
priorização de problemas e soluções por assunto.

No item Causas e Soluções deste documento são apresentadas de forma organizada as idéias
surgidas durante esse processo, sendo todas disponibilizadas aos interessados no site do Fórum
Desenvolve Londrina (www.forumdesenvolvelondrina.org).

DIVULGAÇÃO DO ESTUDO

Por melhor que possa ter sido o processo de geração de propostas neste tipo de estudo, de nada
valeria sem o passo essencial que é o de sua divulgação. Os resultados serão melhores e maiores quanto
maior for à divulgação, isto é, quanto maior for o número de pessoas da comunidade que tiver acesso ao
material produzido pelo Fórum.

O Fórum segue um plano de divulgação para este estudo conforme descrito abaixo:

• Realiza um evento com representantes da sociedade, entidades, ouLançamento do Estudo:
seja: igrejas, clubes de serviço, associações, sindicatos, escolas, Prefeitura, Câmara Municipal, etc...

• a serem realizadas nas entidades ou instituições acimaCiclo de reuniões ou palestras:
mencionadas para ampliar a divulgação do material.

• entregar o material para entidades públicas e privadas, meios deDistribuição do Material:
comunicação, lideranças políticas e empresariais, entre outros, no total são distribuídos
aproximadamente 2.000 cadernos de estudos.

• o estudo é publicado no sitePublicação no site: www.forumdesenvolvelondrina.org.br
onde poderá ser obtido por download por todos os interessados. Além deste estudo, todo o material
original produzido e cópias das palestras estarão disponíveis no mesmo site.
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RESULTADOS DO FÓRUM

O trabalho do Fórum consiste em estimular a do município naparticipação da população
discussão e solução dos problemas da comunidade, através de um ambiente de ,parceria e cooperação
de forma para nossas condições desistemática, melhorar desenvolvimento econômico e social.

Este trabalho é feito de duas formas: através do monitoramento e publicação do Manual dos
Indicadores e da realização do Estudo dos Indicadores.

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 as entidades públicas e privadas
analisarem se as propostas são pertinentes e viáveis para implantação na busca da solução dos problemas
e melhoria do ambiente.

Algumas das soluções apresentadas são inovadoras e inéditas, outras são experiências aplicadas
em outras localidades nacionais e internacionais, havendo ainda aquelas que já vinham sendo discutidas
ou mesmo implantadas por entidades do próprio município e quando apresentadas ao Fórum durante as
palestras foram incorporadas como uma proposta de solução, isto pelos resultados já apresentados ou
mesmo para ampliar e intensificar sua atuação.

Assim os resultados aqui apresentados não foram implantados pelo Fórum e sim pelas entidades
públicas, principalmente pelo poder público municipal, e entidades privadas, que viram nas mesmas uma
oportunidade de melhorar as condições sociais, econômicas ou ambientais.

Outro aspecto importante de destacar foi à criação de núcleos temáticos que surgiram de forma
espontânea no município para discutir as propostas apresentadas nos estudos e verificar como estas
poderiam ser viabilizadas. Normalmente algumas entidades participantes do Fórum acabam
participando também destes Núcleos, isto de acordo com a sua missão e propósito, facilitando assim o
entendimento do estudo realizado e implantação das ações.

Os Núcleos criados posteriormente aos estudos foram os seguintes: Mobilidade Urbana,
Desenvolvimento Empresarial, Adolescentes em Conflito com a Lei, Segurança e Turismo.

As ações implantadas ou que estão em fase de implantação no município e que fizeram parte dos
estudos publicados são as seguintes:

• Escola em tempo Integral – Prefeitura vem implantando algumas escolas como referência para
cidade.

• Empreendedorismo na Escola – a metodologia Pedagogia Empreendedora para toda rede
municipal;
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• Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas – Comitê formado por entidades públicas e privadas
formalizado e funcionando;

• ISS Tecnológico – lei criada e processo implantado;

• TECA/INFRAERO – implantado em dezembro 2008;

• Curso de engenharia – proposta de criação de cursos na PUC, PITÁGORAS, UTFPR, UNIFIL e UEL;

• Revitalização do Centro – início de reforma do calçadão e projeto da Nova Sergipe – Governança
Própria;

• Implantação de Cursos técnicos– SENAI e SENAC;

• Arco Norte – retomada da discussão, apresentação ao governo do estado e federal, criação da
Sociedade de Propósito Específico SPE;

• Pé na faixa – criação de um grupo liderado pelo Ministério Público que já implantou a campanha
para respeito e utilização da faixa de pedestre;

• Corredor de ônibus – criação de corredores privativos para ônibus em algumas vias;

• Trânsito Legal – campanha de melhoria do trânsito com apoio dos meios de comunicação;

• Ônibus de turismo em Londrina – projeto pronto e aguardando processo licitatório;

• Centro de Convenção –realização de projeto de viabilidade para busca de investidores;

• Fundo Municipal do Turismo – lei de incentivo sendo debatida pela sociedade e poder público.
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