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1. INTRODUÇÃO
O Plano de Desenvolvimento Econômico (PDE) do Município de Curitiba
será apresentado em três partes estruturais, a saber:
Diagnóstico
Cenários
Diretrizes e Propostas
Na primeira parte, pretende-se apresentar um diagnóstico atual do
desenvolvimento econômico do Município de Curitiba. Este deve ser consistente
com a realidade atual da cidade, sem perder sua identidade passada e os principais
desafios para o futuro. Na segunda parte, com base no Diagnóstico realizado, serão
elaborados três cenários dentro do horizonte até o ano de 2020. Na terceira e última
parte são apresentadas as propostas de ações que atendam as diretrizes
estabelecidas pela Lei do Plano Diretor Municipal (Lei nº 11.266 de 16/12/2004,
art.45).
Neste sentido, seguindo as etapas estipuladas pelo Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) divide-se o Diagnóstico em quatro
seções.
i.

Fundamentos

No marco conceitual do trabalho deve-se discorrer sobre a importância de
realizar um PDE para Curitiba consistente com a própria dinâmica da cidade e com
sua realidade financeira, cultural, histórica e social. É de fundamental importância
explicar o conceito de desenvolvimento, o qual consiste na ampliação das atividades
econômicas com melhoras nas condições de vida da população em geral. O
planejamento econômico, neste sentido, deve buscar uma integração regional na
coordenação das decisões econômicas, sendo fundamental analisar tanto o
Município no âmbito nacional, quanto no âmbito internacional.
O desenvolvimento é um fenômeno relacionado com o surgimento das duas
instituições fundamentais do novo sistema capitalista: o estado e os mercados. Por
isso, as políticas públicas bem orientadas são tão importantes para o Município.
10
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Como preocupação atual busca-se adequar as políticas públicas com a
sustentabilidade do meio ambiente, gerando assim, condições equilibradas de
desenvolvimento tecnológico com o ecossistema.
ii.

Análise de Contexto

Na análise de conjuntura e das tendências globais e nacionais de
desenvolvimento econômico as principais políticas de integração econômica serão
apresentadas. As principais fontes de dados serão: Banco Mundial; Organização
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE); Comissão Econômica
para a América Latina e Caribe (CEPAL); Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID).
Com relação às tendências de desenvolvimento econômico brasileiro as
principais fontes de pesquisa serão: Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA); Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
E, com relação ao desenvolvimento econômico estadual e da Região
Metropolitana de Curitiba (RMC), bem como a história do Município, o plano
contemplará

os

Desenvolvimento

trabalhos

dos

seguintes

institutos:

Agência

Curitiba

de

S/A; Secretaria do Planejamento Econômico e de Finanças;

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES); Instituto
de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, Secretaria do Trabalho e Emprego,
dentre outros afins.
A apresentação do perfil socioeconômico da mão-de-obra economicamente
ativa desocupada, em termos de grupos etários, de raça, de gênero, de nível de
escolaridade, será realizada com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra
a Domicílio (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Será realizada ainda uma descrição dos principais programas de
transferências de renda do governo Federal, destacando o número de pessoas
beneficiadas, os recursos financeiros destinados em reais e sua importância social.
Para tanto, a participação da Fundação de Ação Social (FAS) é imprescindível.
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iii.

Análise do Desenvolvimento Empreendido em Curitiba

Na análise do papel institucional na promoção do desenvolvimento
econômico municipal e da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) os programas e
projetos implantados na Cidade Industrial de Curitiba (CIC) e pelo órgão da Agência
Curitiba de Desenvolvimento S/A são referências para descrever o atual estágio de
crescimento econômico. A dotação orçamentária destinada ao município ou RMC
será descrita a partir dos dados da Secretaria das Finanças relacionando com a
geração de renda e emprego em todo o Município.
A relação público-privada deve descrever as condições de negócios e a
participação da iniciativa privada na sociedade, destacando os pontos positivos e
negativos para a realização de negócios em Curitiba com base nos aspectos legais,
de mão-de-obra, extensão do mercado, principais atividades, entre outros.
Na questão ambiental, deve-se analisar o impacto do desenvolvimento
econômico na estrutura físico-ambiental do Município e da RMC, nas principais
atividades econômicas, explicitando, assim, a demanda de energia e a questão do
abastecimento. O carregamento viário decorrente do crescimento econômico e o
impacto no uso e ocupação do solo, do patrimônio cultural, cobertura vegetal serão
apresentados por mapas e análises consistentes do meio ambiente.
O problema da utilização dos recursos naturais não renováveis e os
impactos ambientais causados pelo crescimento econômico devem ser abordados.
Para tanto, a geração dos mapas e análise de solos será subsidiada em grande
medida pelo IPPUC.
iv.

Avaliação Temática Integrada

A coleta de dados secundários nos principais órgãos permitirá e elaboração
de um panorama da situação atual das variáveis pesquisadas, que por sua vez
foram selecionadas.
Dentre essas variáveis merecem destaque as que visam a formulação de
planos de desenvolvimento local integrado – Planos Regionais -, como resultado da
participação comunitária na definição de prioridades e ações a serem efetivadas a
curto, médio e longo prazos pelo poder municipal através de suas Administrações
Regionais. Tais iniciativas, além de nortear o melhor destino dos investimentos
12
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públicos, contribuem para uma maior dinamização da economia de forma
sustentável procurando, inclusive, minimizar as diferenças sociais, econômicas,
culturais e ambientais. Esta forma de planejamento está fundamentada nas
premissas legais do Estatuto da Cidade e do Plano Diretor reforçando, assim, a
gestão democrática da cidade.
A

elaboração

de

um

panorama

deverá

necessariamente

apontar

condicionantes, deficiências e potencialidades que por sua vez permitirão a
elaboração de cenários tendenciais, ideais e possíveis (opções estratégicas).
Com base nas opções estratégicas escolhidas procede-se desdobramento
de análise em três vertentes de desenvolvimento socioeconômico, quais sejam, a
inclusão social, a inserção competitiva e os setores portadores de futuro. A vertente
de inclusão social concentra-se em políticas de desenvolvimento socioeconômicas
focadas na geração de emprego e renda.
As políticas de inserção competitiva contemplam empresas já estruturadas e
em condições de competir no mercado interno ou externo. Finalmente as políticas
direcionadas aos segmentos portadores de futuro, contemplarão empresas mais
intensivas em tecnologia que apontem novas fronteiras de desenvolvimento
socioeconômico ainda em “estado da arte” inovativo e ou em estágios incipientes de
exploração econômica.
A cada vertente especificada de desenvolvimento econômico corresponderá
três tipos distintos de políticas assim caracterizadas:
•

Políticas de desenvolvimento econômico horizontais: são aquelas

políticas que promovem o desenvolvimento econômico de forma não discriminatória.
Ex.: tarifa diferenciada de IPTU para empresas na cidade de Curitiba (Pessoa
jurídica).
•

Políticas de desenvolvimento econômico verticais: são aquelas

políticas que fazem opções por setores, por atividades, por área geográfica, entre
outros. Esse tipo de política assume uma opção estratégica de um segmento em
detrimento dos demais por acreditar que os efeitos multiplicadores desta opção
geram desdobramentos positivos sobre as demais atividades. Ex.: ISS diferenciado
para empresas exportadoras de serviços (setor exportador); empresas da cidade
industrial (geográfico).
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•

Políticas de desenvolvimento econômico vetoriais: são aquelas

políticas que beneficiam atividades vinculadas a um empreendimento de grande
porte, público, privado ou misto, que tem o poder de influenciar o entorno
socioeconômico de uma região e por este motivo merece um tratamento
diferenciado. Ex.: empresas de tecnologia no contexto do projeto “Tecnoparque”.
As políticas contidas nestas três categorias combinadas com os cenários
realizados configurariam a nosso ver um plano estratégico consistente capaz de
cumprir com os requisitos exigidos pelo estatuto das cidades além de permitir um
monitoramento contínuo e consistente sobre seu conteúdo.
Cenários
Após a apresentação do Diagnóstico, que dá ênfase às deficiências e
potencialidades do município, a segunda parte irá versar sobre os Cenários para um
horizonte até 2020. Destacam-se três áreas interligadas de atuações:
•

Tendência: a partir de uma análise histórica e atual da RMC busca-se

traçar a tendência natural de crescimento da região. Com isso, aspectos ambientais,
estruturais, culturais e características sociais deverão ser consideradas;
•

Possível: um planejamento econômico deve contemplar a sua

viabilidade financeira, bem como as disponibilidades de recursos produtivos: mãode-obra qualificada, empresas especializadas e tecnologia de ponta.
•

Desejado: o planejamento ideal desenhado é importante para ampliar e

discutir cenários de desenvolvimento, mesmo que este não seja atualmente
possível, gerando novas perspectivas e anseios da população. Expressar e
identificar uma visão de futuro da sociedade, mesmo que seja apenas um grande
desejo, é importante para ampliar novos horizontes para o crescimento de Curitiba.
No Cenário Tendencial a metodologia utilizada se baseia na projeção de
dados de investimentos, geração de empregos, crescimento da renda, qualidade de
vida, indicadores sociais, população, empresas instaladas na RMC, setores de
expansão. Neste sentido, uma aplicação de métodos estatísticos e comparativos
será utilizada.
Em relação ao Cenário Possível são realizados estudos junto com os
seguintes órgãos: Agência Curitiba de Desenvolvimento SA; Secretaria do
Planejamento Econômico, Secretaria de Finanças; Instituto Paranaense de
14
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Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES); Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), Secretaria do Trabalho e Emprego.
No caso do Cenário Desejado busca-se uma visão preliminar junto ao
público em relação aos principais anseios da sociedade curitibana no que tange o
crescimento e o desenvolvimento do Município. Estudos de casos internacionais e
referenciais sobre o planejamento urbano e econômico os quais apresentaram um
grande sucesso na área social, de segurança pública, transporte, qualidade de vida,
justiça social também foram estudados. Metodologicamente, uma comparação
internacional

deverá

enriquecer

o

debate

sobre

o

que

desejamos

do

desenvolvimento da cidade.
Diretrizes e Propostas
Por fim, nessa terceira e última parte são apresentadas as propostas de
ações que atendam as diretrizes estabelecidas pela Lei do Plano Diretor Municipal
(Lei nº 11.266 de 16/12/2004, art.45). O objetivo aqui é o de estimular o debate em
relação ao desenvolvimento socioeconômico de Curitiba através das propostas
elaboradas. Não se busca nesse documento oferecer propostas definitivas para o
desenvolvimento socioeconômico, e sim apresentar idéias, conceitos e as melhores
alternativas para o desenvolvimento levando-se em consideração as características
e peculiaridades da cidade de Curitiba.

Considerações
Após debates consistentes na Câmara Municipal de Curitiba e com os
principais institutos ligados ao desenvolvimento do Município procurou-se realizar
uma versão final do Plano de Desenvolvimento. Este procurou contemplar as
principais políticas públicas listadas anteriormente com uma análise consistente com
as possibilidades de Curitiba e os anseios da população. Integrar no Plano de
Desenvolvimento Econômico de Curitiba as principais necessidades e diretrizes com
uma visão inovadora e respaldada pelo grande passado da cidade é sem sombra de
dúvidas nosso maior desafio. Neste caso, buscar-se-á no Plano uma nova forma de
comunicação entre os principais órgãos governamentais e a sociedade curitibana.
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Planos de desenvolvimento são projetos de longo prazo de maturação. Dada
esta característica, faz-se necessário refletir-se também sobre o “modelo de gestão”
que será responsável pela implantação do plano e, em última medida, pela sua
eficácia. A revolução da sociedade da informação e do conhecimento, que mudou
radicalmente a forma de relacionamento entre pessoas, empresas e governos,
impõe novos paradigmas de gestão onde certas premissas se tornam evidentes. O
“entorno” se modifica rapidamente: compartilhamento total da informação, “inclusão
digital” dos cidadãos e sua interconectividade com os gestores públicos e a
“globalização” do local, da cidade, evidenciam-se como grandes desafios à gestão
pública. Neste contexto, a superação da visão compartimentada e hierárquica,
típicas da sociedade industrial, impõe-se como grande desafio à administração
pública. A criação de “sinergias” com “foco” em objetivos comuns e a “governança
corporativa” responsável e sustentável passam a ter protagonismo dentro da gestão
pública.
Sendo assim, tão importante quanto as proposições do plano, são as
condições de implantá-lo e geri-lo de forma eficaz. Uma vez delineados os objetivos,
criam-se e adaptam-se, as estruturas e práticas de gestão.

2. Diagnóstico
2.1 Fundamentos
2.1.1 Conceitos de desenvolvimento Econômico
O desenvolvimento econômico é um fenômeno histórico que ganhou
importância no século XX, embora a preocupação com o crescimento econômico –
principalmente na Europa - seja muito mais antiga. Souza (1997) aponta a existência
de duas diferentes correntes de pensamento sobre desenvolvimento econômico. Na
primeira, considera-se que crescimento é sinônimo de desenvolvimento. Nela
enquadram-se os modelos de crescimento de tradição neoclássica, como o de
Meade e o de Solow, e o de inspiração Keynesiana, como os de Harrod, Domar e
Kaldor.
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Na segunda corrente estão os economistas de orientação mais crítica,
formados na tradição marxista ou na Cepalina. Para essa corrente, o crescimento
econômico é uma condição necessária, porém não é uma condição suficiente para o
desenvolvimento econômico. Nesse grupo encontram-se autores como Arthur Lewis,
Albert Hirschman, Raul Prebisch e Celso Furtado.
No plano acadêmico, o tema crescimento econômico surge com mais força
a partir da obra “A Riqueza das Nações (1776)”, de Adam Smith, no contexto da
Revolução Industrial Inglesa. Para o autor, o desenvolvimento ocorre com o
aumento da proporção dos trabalhadores produtivos em relação aos improdutivos,
redução do desemprego e elevação da renda média do conjunto da população.
A definição de desenvolvimento econômico mais aceita, no contexto do
segundo grupo de pensadores, é a de que ele só ocorre quando os frutos da
expansão econômica beneficiam a economia como um todo, distribuindo
diretamente a renda entre os proprietários dos fatores de produção e produzindo a
melhoria nos padrões de vida. Para o ex-Ministro da Fazenda e professor BresserPereira (2006) “O desenvolvimento econômico se caracteriza pelo aumento
sustentado da produtividade ou da renda por habitante, acompanhado por
sistemático processo de acumulação de capital e incorporação de progresso
técnico”.
De acordo com Celso Furtado (1961), “são os estados nacionais e seus
governos que serão os condutores do processo de desenvolvimento, através da
definição de instituições necessárias ao desenvolvimento capitalista, como a
garantia da propriedade e dos contratos, a proteção da indústria nacional, e os mais
variados sistemas de estímulo ao investimento produtivo, e também através da
institucionalização da educação pública universal que permitirá o aumento da
produtividade em toda a economia”.
Desta forma, o desenvolvimento econômico é um fenômeno, por um lado,
relacionado com o surgimento e formação dos estados nacionais e, por outro,
relacionado com a acumulação de capital e a incorporação de progresso técnico ao
trabalho e ao próprio capital, que ocorrem sob a coordenação das instituições e
principalmente de mercados relativamente competitivos. Logo, o desenvolvimento

17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico

está relacionado com o surgimento das duas instituições fundamentais do novo
sistema capitalista: o estado e os mercados.
Para Scully (1988), de maneira geral pode–se definir o desenvolvimento
econômico como decorrente de cinco proposições. Tais proposições foram obtidas
de trabalhos empíricos constantes da referência bibliográfica. Em primeiro lugar
pode–se definir o desenvolvimento econômico como um processo histórico não
necessariamente linear em que as condições localizacionais são relevantes. Tais
trabalhos ressaltam a importância de fatores como o respeito à lei e a propriedade
privada dos meios de produção, bem como a alocação dos recursos escassos
através do mecanismo de mercado. De acordo com esta proposição, os países que
adotam tais recomendações tendem a crescer a uma velocidade até três vezes
maior do que aqueles nos quais tais condições não são observadas.
Em segundo lugar deve–se ressaltar a importância do capital humano. Em
linhas gerais pode–se definir capital humano como o nível de educação média da
população de um país ou região, bem como dos padrões de saúde pública desta
população, seu know how, sua capacidade inventiva e empresarial. Neste aspecto, o
montante despendido, através de recursos públicos e/ou privados, em pesquisa é de
fundamental importância1.
Em terceiro lugar, torna-se fundamental interpretar a forte correlação
estatística existente entre o aumento da capacidade produtiva no longo prazo com
os níveis de investimento2 em relação à renda da região ou do país3.
Em quarto lugar, destaca-se a importância da participação no processo de
integração econômica mundial. Tal questão deriva não apenas das vantagens
imediatas do

comércio

internacional, mas principalmente

dos ganhos de

competitividade que a exposição ao comércio internacional propicia 4, em virtude do
aumento na concorrência e nas transferências de processos e tecnologias.
Por fim, porém não menos importante, é a preocupação com a questão
ambiental. O desenvolvimento econômico sustentável depende de uma grande

1

MANKIW, ROMER & WEIL(1992).
LEVINE & RENELT(1992).
3
Os investimentos em máquinas, equipamentos e tecnologia, por exemplo, ampliam
significativamente a capacidade produtiva e consequentemente o nível de renda futura.
4
BALDWIN(1992).
2
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ênfase com as questões ecológicas, que será discutido em seguida nas questões de
sustentabilidade ecológica e ambiental.
Dado que algumas das proposições constantes do Plano Municipal de
Desenvolvimento Econômico são funções de decisões de política econômica
adotadas em âmbito federal, algumas considerações se fazem necessárias. Para
que o crescimento econômico de longo prazo da região se concretize, é necessário
que um conjunto de medidas sejam adotadas no âmbito federal. Tais medidas, ao
propiciar um ambiente de estabilidade macroeconômica, afetam positivamente a
disposição de investir dos empresários, o que é condição indispensável para o
desenvolvimento econômico. Dentre as iniciativas a serem adotadas para a
manutenção de um ambiente de estabilidade macroeconômica, destacam – se:
1.

A adoção de uma política monetária que garanta níveis de inflação baixos e
previsíveis. Dado o êxito do modelo brasileiro de metas para a inflação, a
manutenção do mesmo, sem alterações significativas em seu escopo, é
suficiente para a obtenção deste objetivo;

2.

A adoção de uma política fiscal responsável. A consolidação da Lei de
Responsabilidade Fiscal, aliada à evolução do ambiente institucional, é
condição necessária para a obtenção deste objetivo;

3.

A manutenção de uma taxa de juros real adequada. O histórico de queda
da taxa SELIC, bem como da TJLP, implica em uma expectativa de
consolidação deste processo de redução das taxas reais de juros
verificadas na economia brasileira nos últimos anos;

4.

A existência de um sistema financeiro bem regulado e sólido. A evolução
do sistema financeiro brasileiro nas últimas décadas tem sido notável. Vide
a entrada de instituições financeiras internacionais de grande porte,
notadamente bancos e seguradoras, que não operavam no mercado
financeiro nacional. Além disto, o PROER e o PROES, aliados à evolução
dos marcos legais implementados pelo Bacen, CVM, SUSEP e SPC
indicam um constante processo de evolução do sistema financeiro
nacional.

5.

A manutenção de uma taxa de câmbio real competitiva e previsível, que
assegure o equilíbrio das contas externas nacionais a longo prazo como
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também a competitividade das exportações de bens e serviços nos
mercados internacionais. Tal fato é de fundamental relevância dado o perfil
exportador do parque industrial instalado em Curitiba.
Por fim, não podemos negligenciar a definição de desenvolvimento
econômico, a qual pode ser abordada a partir de um enfoque multidimensional. Ao
invés de se considerar como variável única e exclusiva a renda per capita como
elemento de mensuração do desenvolvimento econômico, outras variáveis podem
ser utilizadas. O Banco Mundial tem por hábito em seus relatórios sobre o tema
utilizar os seguintes indicadores para a mensuração do desenvolvimento econômico
mundial: indicadores básicos (renda per capita, expectativa de vida ao nascer e
índices de analfabetismo), indicadores de produção e os indicadores sociais.
Dentro deste enfoque multidimensional do desenvolvimento econômico é
oportuno citar os trabalhos do Prêmio Nobel de Economia Amartya Sen. Ao elaborar
a "Teoria das Capacitações", Sen enfatiza que o desenvolvimento econômico deve
estar embasado em julgamentos acerca da qualidade de vida dos cidadãos. Para
Sem (1993), o desenvolvimento econômico não deve ser restringido única e
exclusivamente ao aumento da renda per capita, pois nem sempre há a garantia de
que tal objetivo reflita–se em melhoras concretas para a sociedade como um todo,
em especial os segmentos de menor renda per capita, devido ao fato dos recursos
serem indicadores imperfeitos do bem-estar. Afirma este autor que "os seres
humanos são os agentes, beneficiários e juízes do progresso, mas também são,
direta e indiretamente, os meios primários de toda produção".
A abordagem de Sen foca a questão das capacitações dos agentes
econômicos como elemento fundamental a explicar o bem – estar e a qualidade de
vida da população. Portanto, investimentos públicos nas áreas de educação e saúde
são fundamentais para aumentar o padrão de vida da população de acordo com a
abordagem das capacitações.

2.1.2 Novo Conceito de Desenvolvimento
Sustentabilidade quer dizer que o crescimento econômico precisa apoiar –se
em práticas que conservem e expandam a base de recursos ambientais.
Desenvolvimento Sustentável é aquele que harmoniza o imperativo do crescimento
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econômico com a promoção da eqüidade social e a conservação do patrimônio
natural.
Assim, a partir da segunda metade do século XX, surgiram os primeiros
estudos sobre os impactos que o desenvolvimento econômico gerava no meio
ambiente e as primeiras reações no sentido de se conseguir fórmulas e métodos de
redução dos danos causados pela exploração desenfreada dos recursos naturais
pelo homem. Em 1948, autoridades reconheceram formalmente o surgimento de
problemas ambientais, na reunião do Clube de Roma, que constatou a falência dos
recursos naturais e solicitou o estudo intitulado Limites do Crescimento.
Esse

diagnóstico

mostrou

que

a

degradação

ambiental

decorre,

principalmente, do crescimento populacional descontrolado e da superexploração
dos recursos naturais e que somente com estabilidade populacional, econômica e
ecológica seria possível evitar a escassez dos recursos naturais. Esses estudos
lançaram as bases para a idéia de desenvolvimento aliado à preservação ambiental
ou, em outros termos, o desenvolvimento com Sustentabilidade Ambiental.
Com a intenção de discutir e encontrar soluções para esse problema a
Organização das Nações Unidas (ONU) promoveu a Conferência de Estocolmo, em
1972. Como resultado, houve a criação da Declaração sobre o Ambiente Humano,
que introduziu na agenda política internacional a dimensão ambiental como
condicionadora e limitadora do modelo tradicional de crescimento econômico e do
uso dos recursos naturais. Ela determinou ao mundo que "tanto as gerações
presentes como as futuras tenham reconhecido como direito fundamental a vida
num ambiente sadio e não degradado".
Segundo a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
(CMMAD) da Organização das Nações Unidas, Desenvolvimento Sustentável é
aquele que atende às necessidades presentes sem comprometer a possibilidade de
que as gerações futuras satisfaçam as suas próprias necessidades.
Em 1983, a Organização das Nações Unidas criou a Comissão Mundial
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, presidida por Gro Harlem Brundtland, com
os seguintes objetivos:
Reexaminar as questões críticas relativas ao meio ambiente e reformular
propostas realísticas para abordá-las;
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Propor novas formas de cooperação internacional nesse campo de modo
a orientar as políticas e ações no sentido das mudanças necessárias, e
dar a indivíduos, organizações voluntárias, empresas, institutos e
governos uma compreensão maior desses problemas, incentivando-os a
uma atuação mais firme.
Em 1987, a comissão recomendou a criação de uma nova carta ou
declaração universal sobre a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável o Relatório Brundtland. Publicado com o título “Nosso Futuro Comum”, o documento
propôs integrar o desenvolvimento econômico à questão ambiental, surgindo não
apenas um novo termo, mas uma nova forma de progredir. Para isso, o governo
deveria adotar as seguintes medidas:
Limitar o crescimento populacional;
Garantir a alimentação em longo prazo;
Preservar a biodiversidade e os ecossistemas;
Diminuir o consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias que
admitem o uso de fontes energéticas renováveis;
Aumentar a produção industrial nos países não-industrializados à base
de tecnologias ecologicamente adaptadas;
Controlar a urbanização selvagem e integração entre campo e cidades
menores.
Com efeito, o Desenvolvimento Sustentável busca o equilíbrio entre proteção
ambiental e desenvolvimento econômico e serviu como base para a formulação da
Agenda 215, por ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, a Rio-92.
Espera-se, como resultado prioritário do Desenvolvimento Econômico e
Social Sustentável, o resgate social (justiça e eqüidade), a melhoria da qualidade de
vida das populações envolvidas e a prática de modos-de-vida mais sustentáveis,
onde qualidade de vida é a resultante de um conjunto de fatores que envolvem,
entre outras coisas, a economia (trabalho e renda), a educação, a saúde e a
5

A Agenda 21 foi construída de forma consensuada, com a contribuição de governos e
instituições da sociedade civil de 179 países, em um processo que durou dois anos e culminou com a
realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD),
no Rio de Janeiro, em 1992, também conhecida por Rio 92.
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segurança alimentar e nutricional, a mobilidade, o meio ambiente natural, o ambiente
social, a cultura, o lazer e a prática saudável da boa governança.
Caso contrário não se poderá falar em Desenvolvimento local – aquele que
parte da vocação de cada lugar, respeitando a sua potencialidade, a sua realidade e
a sua cultura, onde a comunidade decide o que é melhor para ela; Integrado –
porque se apóia numa estratégia de desenvolvimento que soma esforços e recursos
de parceiros públicos e privados; e Sustentável – porque possibilita a cada
localidade encontrar a sua autonomia, suprir as suas necessidades e promover o
seu desenvolvimento humano, social e econômico, em equilíbrio com o meio
ambiente.
Sustentabilidade é um conceito que se apóia em três dimensões: ecológica,
sócio-cultural e econômica (FOLADORI, 2002), portanto, o desenvolvimento de uma
cidade depende de um conjunto integrado de processos naturais e sua relação com
a sociedade.
Não se pode mais pensar em gestão de cidades usando os conceitos de
economia e meio ambiente como se fossem conceitos antagônicos, como na década
de 80. Atualmente, esse paradoxo do desenvolvimento econômico versus a
sustentabilidade ambiental sustenta os maiores desafios da gestão de uma cidade, e
esses desafios serão transpostos à medida que as políticas de planejamento e
gestão da cidade forem implementadas.
Para que o desenvolvimento sustentável seja efetivo dentro do município é
preciso que ele apresente mecanismos e instrumentos de gestão com abordagem
política e viabilidade de implementação. Assim, o planejamento estratégico de uma
cidade deve orientar a localização das atividades e ordenar o uso dos recursos
naturais como forma de guiar a expansão econômica com qualidade de vida.
O processo político instituído pelas políticas públicas é uma forma de
planejamento da cidade. Mas para que o planejamento esteja dentro desse
instrumento de gestão é necessário primeiramente conhecer a realidade da cidade,
a disposição dos recursos naturais, suas fragilidades e potencialidades.
Assim,

esse

mesmo

espaço

urbano

que

abriga

fragilidades

e

potencialidades necessita que instrumentos como as políticas econômicas e
ambientais

estejam

consolidadas

para
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desenvolvimento sustentável possa ao menos começar a ser encarado como um
conceito viável. O discurso da aplicação da sustentabilidade por muitos municípios
leva em conta apenas a criação de instrumentos, que certamente já é um grande
avanço no planejamento, mas não vai além com a integração desses instrumentos.
Não há sustentabilidade ambiental dentro de um município somente com a
criação de espaços verdes ou com a implementação de programas ambientais. É
preciso muito mais. E preciso efetivar o conhecimento da cidade urbana ecológica e
a partir dela trazer benefícios e transformá-la em uma cidade efetivamente
sustentável, com bases de uma economia forte, com um desenvolvimento social
humano e um meio ambiente equilibrado.
Neste sentido, o grande desafio é a integração das políticas de
desenvolvimento econômico e as políticas ambientais, visto que a integração das
duas é imprescindível para um crescimento harmônico.
Ao longo dos anos, os movimentos mundiais em torno da questão do
desenvolvimento sustentável ampliam para nove os princípios interdependentes de
abrangência

do

Desenvolvimento

Local

Sustentável

em

relação

à

tríade

popularizada pelo Relatório Brundtland (atividade econômica, meio ambiente e bemestar social), a serem considerados nas relações Estado-sociedade e nos critérios
de eficiência das relações econômicas, sociais e interpretação das necessidades e
subjetividades indivíduo/natureza:
- Sustentabilidade Ecológica
- Sustentabilidade Ambiental
- Sustentabilidade Social
- Sustentabilidade Política
- Sustentabilidade Econômica
- Sustentabilidade Demográfica
- Sustentabilidade Cultural
- Sustentabilidade Institucional
- Sustentabilidade Espacial
Essas nove dimensões devem ser pensadas como sistemas articulados,
cuja integração comporta elementos que ora convergem entre si, ora se
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antagonizam, fazendo com que a construção social do Desenvolvimento Local
Sustentável seja também um processo de gestão de conflitos pluridimensionais.

2.1.3 O Poder Público e a Promoção do Desenvolvimento
Econômico Local
Uma visão de desenvolvimento econômico e social local deve levar em
consideração, primordialmente, o ser humano, os interesses coletivos e das maiorias
como ponto central, convergindo para a possibilidade de potencialização das
capacidades de todos os indivíduos e da sociedade civil organizada.
Os resultados das ações do governo local sobre o desenvolvimento de seu
espaço dependem, inicialmente, do grau de comprometimento assumido por este
governo que poderá ou não articular a mobilização das capacidades locais,
alterando a dinâmica social.
Ainda que o governo municipal não tenha intervenção ampla na vida
econômica dos cidadãos, ele pode participar da promoção do desenvolvimento
econômico e a conseqüente busca de melhoria das condições de vida da população.
No caso da Prefeitura de Curitiba esta postura se faz presente desde a
década de 70, com a criação do Instituto de Planejamento e pesquisa de Curitiba –
IPPUC, em 1965, como indutor das políticas de urbanização, transporte coletivo e
racionalização dos espaços urbanos visando atender as novas demandas originadas
pelos agentes econômicos, governamentais e da sociedade em geral.
Dessa forma, a Prefeitura Municipal de Curitiba, em suas ações voltadas à
promoção do desenvolvimento econômico e social vêm assumido cada vez mais o
papel de agente articulador, indutor e catalisador de transformações econômicas,
com reflexos diretos na Região Metropolitana de Curitiba. Isto têm exigido do
governo municipal uma nova forma de atuar, tornando fundamental o diálogo com o
setor privado, os trabalhadores e as entidades da sociedade civil.
O desenvolvimento do município de Curitiba passou a ser pensado como
melhora da produtividade conjunta (aumento da arrecadação municipal, novas
possibilidades de atuação, entre outros), pelo fato de que o aumento da
produtividade social (oferta de empregos, ampliação das fontes de renda da
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população, entre outros) só pode ser conseguido como resultado de ações
articuladas dos diversos segmentos sociais e dos diversos setores econômicos.
Nas décadas de 1970 e 80, houve uma forte tendência e organização para o
setor terciário (comércio e serviços), com concentração de mão-de-obra, propiciando
novos empreendimentos em serviços voltados para as atividades produtivas nas
áreas de informática, serviços tecnológicos, gestão empresarial, turismo, publicidade
e

propaganda,

instituições

financeiras,

segurança,

transporte,

logística,

telecomunicações, entre outros.
Neste período, a economia do Município cresceu numa média superior às
médias estadual e nacional, em função do novo perfil produtivo e ritmo de
crescimento que se alterou significativamente, garantindo aos seus habitantes,
melhores condições de trabalho e renda, assim como de novas oportunidades de
negócios, extensivo à toda a Região Metropolitana.

2.1.3.1 Nova Centralidade do Trabalho e do Aprendizado
Os aspectos evolutivos constatados no Município de Curitiba, integrados à
economia nacional e mundial nas últimas quatro décadas, bem como a nova
estrutura econômica social adotada, geraram novas demandas que originaram em
políticas e instrumentos de regulação, tanto públicos, como privados.
Atualmente está em curso uma profunda mudança de composição
intersetorial do emprego, com significativo crescimento do setor terciário, porém com
nova base consubstanciada no padrão técnico econômico mundial, com crescente
intensidade e complexidade do conhecimento, bem como a acelerada incorporação
desses conhecimentos nos bens e serviços produzidos e comercializados.
Esses novos conhecimentos dão ênfase especial para o aprendizado
permanente e interativo, como forma de indivíduos, empresas e demais instituições
tornarem-se aptos a enfrentar esses novos desafios e capacitar-se para uma
inserção mais positiva neste novo cenário.
Tais tecnologias exercem papel central como fatores de dinamismo sócio
econômico,

impulsionando

um

conjunto

de

inovações

técnico-científicas,

organizacionais, sociais e institucionais e gerando novas possibilidades de retorno
econômico e social nas mais variadas atividades (Lastres et alli outros, 2002).
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Com o novo modelo, a informação e o conhecimento se transformaram em
força produtiva, por meio inclusive da automação crescente do trabalho menos
especializado, com substantiva modificação na sua forma e conteúdo, com sérias
implicações sobre o perfil dos empregos e conseqüentemente sobre as
necessidades de formação e capacitação.
Para garantir o acesso ao emprego e a viabilização de novas formas de
consumo, o constante aperfeiçoamento dos conhecimentos torna-se condição
fundamental para a inserção dos indivíduos não só como trabalhadores e
consumidores, mas também como cidadãos.

2.2 Análise de Contexto
2.2.1 Transformações mundiais e seus impactos no desenvolvimento
de Curitiba
A. Diferentes óticas da globalização
i.

Aspectos Institucionais, sociais e técnicos

O processo de Globalização nos seus aspectos institucionais universaliza a
ação e mesmo a localização de organismos e instituições como ONU – Organização
das Nações Unidas; BM – Banco Mundial;

BIRD – Banco Internacional de

Reconstrução e Desenvolvimento; BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento;
OMC – Organização Mundial do Comércio; OMS - Organização Mundial da Saúde;
etc.
O processo cultural, a educação, a ciência e tecnologia, as informações se
tornam universais, ainda que marcadas por desigualdades profundas. Mas, que a
globalização permite conhecer e comparar estas situações de desigualdades.
A globalização de alguma forma também promove a inclusão de pessoas no
processo político, econômico e social e deixa mais evidente as desigualdades e
marginalizações e os desequilíbrios do processo.
Pode-se sintetizar dizendo que o processo de globalização impele o local
para o global e o global para o local.
ii.

Aspectos das Relações Internacionais Sociais

O atual estágio da globalização permite visualizar um novo processo de
cooperação entre os países, que se consolida através da criação de blocos
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econômicos e acordos internacionais de cooperação econômica, tecnológica,
solidariedade.
Observa-se uma passagem da cooperação militar para a cooperação
econômica e contata-se que no final dos anos 1950 o mundo tinha 1 (um acordo) de
complementação econômica significativo e que após os anos 70 foram-se
intensificando a negociação de novos acordos e hoje o mundo está organizado em
mais de 80 Acordos de interesses econômicos. Sendo que os mais importantes são
U.E. União Européia; NAFTA – Acordo de Livre Comércio da América do Norte;
APEC – Associação Econômica dos Países do Pacífico; MERCOSUL – Mercado
Comum do Sul. Além destes acordos observa-se também a existência d OPEPOrganização dos Países Exportadores de Petróleo; Organização Internacional do
Café, entre outros.
Vive-se um novo tempo de negociação e salvaguarda dos interesses
econômicos dos países envolvidos. Se no passado o interesse principal foi a
cooperação no campo militar, no presente o interesse principal é a cooperação no
campo econômico e tecnológico.
iii.

Aspectos Econômicos

A globalização nos seus aspectos econômicos pode ser dividida em quatro
áreas

fundamentais,

sendo:

globalização

financeira,

comercial,

produtiva,

econômica.
A globalização financeira se caracteriza por um aumento da quantidade, da
velocidade com que os recursos financeiros se movimento através do mundo.
Ocorre

então

um

aumento

da

concorrência

entre

os

bancos,

com

a

internacionalização das instituições financeiras e dos serviços financeiros e um
crescimento da integração entre os sistemas financeiros decorrentes do uso de
modernas técnicas de informática e comunicação. Surge então um novo desafios
para os governos nacionais de como regular e disciplinar os movimentos
internacionais de capitais sejam eles produtivos e/ou especulativos.
A globalização da produção se caracteriza pelo deslocamento de unidades
produtivas dos países centrais em direção aos países de menor grau de
desenvolvimento relativo. Estas migrações normalmente estão caracterizadas pela
busca de mercados mais lucrativos, de oportunidades de produção a custos de mão-
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de-obra menores, de incentivos fiscais e de infra-estrutura que favoreça a redução
de custos e os ganhos de e competitividade.
A globalização comercial vem ocorrendo em grande intensidade como se
constata pela expansão do comércio mundial de exportações, que em 1950 era de
60 bilhões de dólares e hoje este comércio supera já os 12 trilhões de dólares.
Constata-se ainda, que a globalização econômica é portadora de estratégias
dos países de buscar uma igualação das políticas macroeconômicas nacionais com
as políticas dos países lideres da economia mundial. Há uma tendência de políticas
econômicas comparadas e equalizadas de maneira que as empresa possam
competir com mais sucesso. Governos e empresas estão cada vez mais
comprometidos com o sucesso recíproco. A estratégia de lucro das empresas
depende do sucesso das políticas econômicas do governo. E as políticas sociais dos
governos e seus respectivos orçamentos dependem cada vez mais da possibilidade
das empresas nacionais criarem empregos, trabalho e renda, expandindo assim os
produtos destinados ao mercado nacional e internacional de forma competitiva.
Como conseqüência geral, impostos e tributos que possam financiar os programas
dos governos são elevados, tornando o orçamento público mais saudável.
B. Globalização como estratégia das empresas
O processo de globalização não é um fato novo. O que é novo é a rapidez e
intensidade do processo nas últimas décadas (Caron:1997). O atual processo de
globalização implica em novas estratégias das empresas para competir e novas
estratégias dos governos para apoiar as empresas nacionais na competição com
empresas e produtos de outros países.
i.

Estratégias de Reconversão Produtiva

O acirramento da competição no processo atual de globalização impele as
empresas a novas estratégias de produção com maior racionalidade no uso dos
fatores de produção6 para reduzir custos e aumentar qualidade. E com estratégias
de invenções e inovações freqüentes e constantes implicando em aumento da

6

Os fatores de produção são: Trabalho, Capital, Recursos Naturais, Tecnologia e Capacidade
Empresarial. E suas formas de remuneração, respectivamente são: Salário, Aluguel, Royalties e
Lucro.
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qualidade, do valor agregado para se manter competitiva nos mercados nacionais e
internacionais. Este processo é conhecido como “reconversão produtiva”.
ii.

Estratégias de Reorganização do Modo de Produção

Observa-se também no atual quadro das transformações das estratégias
das empresas a busca de caminhos novos de organização que passam da atuação
solo, independente, autônoma para uma atuação cooperada, em processos de
parcerias e alianças com o objetivo de conquistar especialização e escalas mais
eficientes de produção.
iii.

Estratégia de Relocalização dos Negócios

O amadurecimento da experiência e da capacidade produtiva das empresas
faz com que haja um transbordamento da capacidade produtiva no mercados
domésticos das empresas. Ao mesmo tempo o esgotamento da capacidade de
ampliação nos mercados nacionais, combinados com novas exigências das classes
sindicais, e novas demandas e regulamentações legais impele o capital para
territórios de outras nações em busca de novas oportunidades de reprodução
lucrativa e expansão. (Caron:1997; 2003; Ianni1996).
C. Intensidade de Invenções e Inovações
O ciclo de vida dos produtos e das tecnologias que no passado eram longos
nas décadas mais recentes estão se tornando cada vez mais curtos. Surgem novos
desafios diante da morte e do nascimento de produtos e tecnologias. Há morte de
produtos, morte de tecnologias, morte de conhecimento, mas por outro lado há uma
intensa vitalidade de surgimento de novos produtos, novos serviços, novas
tecnologias, novas empresas, novas organizações. Vive-se um período de
organizações que aprendem. Onde aprender a aprender é uma das estratégias mais
importantes para a sobrevivência e o crescimento das empresas, das organizações
e dos indivíduos no cenário de novos conhecimentos e saberes.
i.

Nas empresas

As empresas inovam com mais freqüência e intensidades. Precisam
aprender a aprender(Senge:1999). A renovar-se continuamente. A ter uma visão de
Futuro. (Gary Hamel:2000)
ii.

Nas universidades
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Considerando o rápido e intenso processo de invenções e inovações as
Universidades e os centros de pesquisa enfrentam um novo cenário de renovação
permanente. Renovação dos seus projetos de pesquisa e extensão. Renovação dos
seus métodos de ensino e preparação dos novos profissionais para enfrentar com
sucesso os desafios do porvir. Novas técnicas de ensino, pesquisa e extensão.
iii.

Nas formas de governo

O governo precisa reinventar-se (Osborn: 1994) Planejar e executar em
conjunto com a sociedade e buscando resposta as inquietações da sociedade
nacional diante dos desafios e da competição com as sociedades de outros países.

2.2.2 Análise da conjuntura e da tendência brasileira de
desenvolvimento econômico
2.2.2.1 O desempenho recente da economia brasileira
A economia brasileira após um longo período onde predominou o processo
Stop and Go, ou seja, períodos de oscilações entre arrancadas e freadas na
economia em virtude de problemas enfrentados tais como as elevações na taxa de
inflação ou restrições no balanço de pagamentos, começa a apresentar sinais de
que pode ter entrado no chamado “círculo virtuoso” de desempenho. Esse
movimento faz com que a manutenção de um arcabouço consistente de política
econômica por um período razoável de tempo comece a produzir efeitos positivos
sobre as expectativas dos agentes econômicos, que por sua vez auto-alimenta o
sistema sob a forma de decisões de produção e investimento, impulsionando assim
o crescimento e a continuidade das políticas em vigor.
É importante ressaltar que, mesmo apresentando uma dívida pública em
relação ao PIB em queda devido, principalmente, à manutenção do superávit
primário próximo de 4% do PIB, a política fiscal gera efeitos perversos tanto pelo
lado da oferta agregada – pelo forte apetite arrecadador de impostos – quanto pelo
estímulo a demanda além do desejável, em decorrência do aumento do gasto muito
superior ao do PIB.
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Por outro lado, o investimento vem tendo crescimento expressivo,
sinalizando uma perspectiva de ampliação futura da oferta, o que pode tornar a atual
expansão sustentável e reduzir os riscos de descontrole da inflação. A chave para
determinar o ritmo de expansão da economia a médio e longo prazos está na
combinação de ampliação da capacidade de produção através de investimentos com
o aumento da produtividade, resultando em aceleração do produto potencial.
Considerando isso, em uma perspectiva de curto prazo, é razoável esperar
que se observem os seguintes fatos:
a) uma manutenção do processo de redução da taxa de juros Selic em
relação ao seu nível atual;
b) em virtude dessa redução na Selic espera-se alguma pressão sobre o
câmbio em relação aos níveis atuais, de R$/US$ 1,70 a 1,75; e
c) um gradual encurtamento do chamado “hiato do produto”, uma vez que,
com o Produto Interno Bruto (PIB) crescendo a taxas superiores às do produto
potencial em 2007, e também em 2008, o grau de utilização da capacidade instalada
tenderá a aumentar.
Pode-se observar que os três itens acima, em tese, tendem isoladamente a
pressionar a inflação: uma menor taxa de juros contribuirá para aumentar a
demanda; o câmbio após um período de contribuição para a queda da inflação
deixará provavelmente de exercer esse papel; e a redução da ociosidade permitirá
um maior poder de barganha dos produtores em relação às suas margens de lucro.
Essas pressões se somariam ao recente aumento nas taxas de inflação nos últimos
12 meses de algumas rubricas importantes na composição dos índices de preços,
não totalmente compensadas pela ajuda que vem sendo exercida nos últimos meses
pelos preços administrados (tabela 1).
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Tabela 1. Taxa de inflação em 12 meses
Mês/ 2007 Alimentos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
FONTE: IBGE

2,0
3,1
4,3
4,6
4,8
6,6
7,9
9,3

IPCA
3,0
3,0
3,0
3,0
3,2
3,7
3,7
4,2

Preços livres
NãoComercializáveis comercializáveis
1,2
3,9
1,2
4,2
1,1
4,5
1,5
4,4
2,1
4,4
3,1
5,0
4,0
4,9
4,8
5,2

Total

Administrados

2,5
2,7
2,8
3,0
3,3
4,1
4,5
5,0

4,0
3,7
3,2
3,0
2,9
2,8
2,2
2,4

A evolução dos preços dos produtos do item “alimentação” representou um
papel importante nesse processo. Entre janeiro de 2007 e os últimos 12 meses
encerrados em agosto, a taxa de inflação passou de 3,0% para 4,2%, com destaque
para o aumento dos preços livres, que passaram de 2,5% para 5,0% nos últimos 12
meses. Essa tendência de curto prazo inspira bastante cuidado por parte das
autoridades econômicas.
De acordo com estimativas do IPEA, a evolução das taxas de juros e de
câmbio sobre a trajetória da inflação em diferentes cenários para dezembro de 2008
pode apresentar os seguintes resultados:
Tabela 2. Cenários para diferentes taxas de juros e de câmbio
Taxa de Juros
Selic
10%
11%

1,90
4,10
4,00

Taxa de câmbio R$/US$
2,00
4,30
4,20

2,10
4,40
4,30

FONTE: IPEA

Como se pode observar, a estimativa para o cenário que combina câmbio
em R$/US$ 2,10 e taxa de juros de 10,0% ao ano (a.a.) em dezembro de 2008 é de
que a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) seja de
4,4%, ou seja, bem próximo do centro da meta de inflação, estipulada em 4,5%. Vale
ressaltar que há uma defasagem na política monetária que faz com que as
alterações na Selic em 2008 provavelmente só sejam sentidas em 2009.
Essa perspectiva de aceleração do IPCA é consistente com aquilo que já
vem sendo observado no comportamento de outros indicadores. A tabela 3
apresenta a evolução recente de diversos índices de preços. Observa-se que o
IPCA foi o que apresentou menor elevação em 2007, mas a variação da média
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composta pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), pelo índice da
Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (Fipe) e pelo Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) da Fundação Getulio Vargas (FGV) entre 2006 e os últimos 12
meses concluídos em agosto foi da ordem de 2,2 pontos percentuais (p.p.),
passando de 2,5% para 4,7%.

Tabela 3. Diferentes índices de inflação
Período
Janeiro/dezembro 2006
Agosto 2006/setembro 2007

IPCA
3,1
4,2

INPC
2,8
4,8

FIPE
2,6
4,9

IPC-FGV
2,1
4,5

FONTE: IBGE

Até o fim do próximo ano, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA) estima uma tendência gradual de aumento da taxa de inflação, com
pequenas oscilações, atingindo 4,3% em 2008, após ser de 4,0% em 2007. O
diagnóstico parece claro à luz dos elementos citados e envolve três conclusões:
a) há uma modesta aceleração inflacionária em curso; b) ela provavelmente
deverá se manter em 2008; e c) embora não seja grave e seja consistente com as
metas de inflação já traçadas, é importante que essa aceleração seja controlada.
Nesse sentido, os dados da tabela 2 sugerem claramente que a trajetória futura da
inflação dependerá do comportamento da taxa de câmbio. Uma desvalorização
maior do que a estimada poderá limitar o espaço para reduções maiores da taxa de
juros no decorrer de 2008.
A observação do panorama enfrentado pelas autoridades monetárias é
confirmada pela elevação das taxas de juros pré-fixados de médio e longo prazos
ocorrida a partir de meados do segundo trimestre do ano, quando começaram a se
avolumar três tipos de indícios.
Primeiro, a sinalização de manutenção da meta de inflação de 2009 em
4,5%, afetando a formação de expectativas quanto à inflação de longo prazo.
Segundo, as pressões inflacionárias mencionadas anteriormente. E terceiro, a
intensidade do aumento do gasto público.
As taxas de juros prefixadas de 36 meses acompanhadas pela Andima, que
eram de 10,2% a.a. nos primeiros dias de junho de 2007 subiram para 12,0% a.a.
Trajetória semelhante observa-se com os leilões de títulos prefixados do Tesouro
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Nacional para 2017, que chegaram a ser emitidos com taxas inferiores a 10,0% a.a.
em maio e que nos leilões de setembro apresentaram taxas em torno de 12,0% a.a.
Aqui cabe uma questão: com a queda dos juros e uma possível
desvalorização do câmbio, como controlar a inflação? Neste aspecto, a política fiscal
exerce um papel fundamental. O problema é que o gasto público primário tem
crescido a taxas reais superiores a dois dígitos.
Tabela 4. Resultado Primário do Governo Central – em R$ bilhões
Agosto Setembro
2007
2007
Despesa Total
36.522
41.354
Despesa do Tesouro
22.082
20.646
Pessoal e Encargos
8.682
8 962
Custeio e Capital
13.362
11 673
Transferência ao BCB
38
11
Desp. da Previd. Social
14.270
20 550
Despesas do BCB
170
157
Discriminação

Var. %
13,2
-6,5
3,2
-12,6
-71,1
44,0
-7,6

Jan-Setembro
Var. %
2006
2007
280.418 316 391
12,8
159.712 182.149
14,0
74 727
84 092
12,5
84 527
97 770
15,7
459
287 -37,5
119 481 132 849
11,2
1 226
1 394
13,7

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional.

Como se pode ver na tabela 4, o gasto primário total do Governo Central
cresceu 12,8% nos nove primeiros meses de 2007 quando comparado com o
mesmo período de 2006, o que indica não se tratar de um fenômeno restrito a uma
rubrica específica. O impacto disso tem sido atenuado pela alta igualmente
expressiva da receita. Em resumo, o fato é que mesmo gerando um superávit
primário expressivo, a política fiscal expansionista acaba pressionando ainda mais a
demanda na economia.
Com efeito, para evitar que a alta esperada da inflação em 2008 origine
expectativas de aceleração dos preços para a segunda metade do atual governo, é
importante que a taxa de variação real do gasto público diminua no ano que vem.
Caso o governo consiga racionalizar os gastos públicos, é possível que o risco seja
minimizado e a inflação se mantenha em níveis moderados até 2010, quando o
câmbio poderá estar mais pressionado e o “hiato do produto” poderá ser inferior ao
atual.
Em síntese, não se vislumbram no curto prazo desequilíbrios importantes
que possam afetar o mercado de bens, dado que o expressivo saldo na balança
comercial ainda permite um crescimento moderado das importações para atender a
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um eventual excesso de demanda por bens comercializáveis. Em relação aos bens
não-comercializáveis – mais relacionados ao setor de serviços – ainda se pode
contar com razoável margem para expansão, sem gerar pressões salariais
significativas – exceto, talvez, em segmentos mais qualificados ou que requerem
habilidades específicas. Uma análise mais recente do desempenho e das projeções
econômicas encontra-se na seção „Avaliação Temática Integrada‟.

2.2.2.2 O ajuste nas contas externas
A alta volatilidade apresentada nos mercados internacionais no período
recente que ocasionou fortes perdas em segmentos específicos do mercado
financeiro em diversos países – especialmente no mercado ligado a hipotecas
imobiliárias de empréstimos de alto risco – encontraram o Brasil em condições muito
superiores àquelas observadas nas crises anteriores. A redução acentuada do nível
de endividamento externo, o fim das emissões dos títulos de dívida interna
indexados à taxa de câmbio e a acumulação de reservas em proporções jamais
vistas contribuíram para a redução da exposição do país ao risco de uma crise
externa. Assim, pode-se inferir que o país poderá continuar a expansão econômica
iniciada em 2004, caso a economia internacional não entre em uma crise de graves
proporções que afetem o cenário de abundante liquidez.
Em relação à possibilidade de ocorrência de crises externas, dois países em
especial merecem atenção: EUA e China. O primeiro, porque representa a maior
economia do mundo e possui grande mercado consumidor de produtos acabados
devido à elevada renda per capita. Uma crise como a ocorrida nos mercados
imobiliários recentemente pode sinalizar uma redução no seu nível de crescimento e
isso acaba afetando a maioria dos países que possuem relação comercial com os
EUA. Os déficits gêmeos norte-americanos, isto é, a conjunção do déficit fiscal
interno devido a guerra no Iraque e os gigantescos déficits em transações correntes
do balanço de pagamentos decorrente do forte consumo são insustentável no longo
prazo e, com isso, estão prejudicando o desempenho da economia.
O segundo, porque está em forte ascensão econômica há muitos anos e
representa um dos principais parceiros comerciais do Brasil, pois consome grande
quantidade de matérias-primas para sua produção e nesse quesito o nosso país é
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um forte produtor e exportador. Uma crise que afete o crescimento chinês poderá
provocar uma forte queda nas exportações brasileiras com conseqüências sobre o
saldo na balança comercial e possivelmente no balanço de pagamentos.
Em relação à política econômica no Brasil, a discussão acerca dos
problemas que poderiam decorrer da manutenção de uma taxa de câmbio vista
como excessivamente apreciada por um longo período de tempo tem predominado
no debate. Nesse sentido, é fundamental que as autoridades estejam atentas de
modo a evitar que essa apreciação atinja limites perigosos quanto à sustentação do
balanço de pagamentos a médio e longo prazos.
Por mais essencial que seja a atitude de tentar evitar uma apreciação muito
forte da taxa de câmbio, não se pode perder de vista que a função principal da
autoridade monetária é cumprir a meta de inflação estipulada pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN). Dessa forma, torna-se particularmente importante ter
uma coordenação adequada entre as políticas fiscal e monetária.

2.2.3 O Desenvolvimento Econômico no Paraná
De acordo com Padis (2006), “De um modo geral, toda a penetração
populacional, com a finalidade de ocupar o território, é movida fundamentalmente
pela atividade econômica, ou seja, a fixação de núcleos populacionais em
determinadas áreas é possível e subsiste se houver uma atividade econômica que a
sustente e se estabeleça em caráter permanente”. Contudo, se sustentar
economicamente em caráter permanente é uma tarefa das mais hercúleas, já que
isso envolve o desenvolvimento planejado e contínuo de uma determinada região
administrativa e isso só é possível, numa primeira fase, através de um diagnóstico
correto dos problemas pelos quais a economia atravessa, posteriormente, são
necessárias ações eficazes que corrijam esses problemas, e por fim, deve-se fazer
um acompanhamento constante das atividades planejadas de forma a verificar se as
ações surtiram os efeitos esperados.
Algumas economias se fixam com o objetivo de atender à subsistência da
população estabelecida, enquanto outras de desenvolvem quase exclusivamente em
função de estímulos externos – nacionais ou internacionais. Pode-se dizer que a
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ocupação territorial e o desenvolvimento de atividades econômicas no Brasil
ocorreram de ambas as formas de acordo com o período de tempo.
No caso específico da economia paranaense, esta apresenta as
características típicas dentro do sistema econômico brasileiro citado anteriormente.
Se por um lado a economia do Paraná esteve, em grande parte voltada para o setor
de subsistência até o século XVIII, por outro, organizou um setor exportador a partir
do século XIX com duas subdivisões diferentes. Uma dependente quase de forma
completa da atividade condutora principal do sistema brasileiro – açúcar e metais
preciosos –, e a outra voltada diretamente para o mercado internacional.
De acordo com Balhana; Machado e Westphalen (1969), a produção para
exportação em meados do século XIX substituiu quase que completamente a
produção de subsistência da própria comunidade. Entre os negócios realizados a
exportação de erva-mate e a venda de tropas muares nas feiras de Sorocaba,
considerados mais rentáveis e de fácil manejo, passaram a predominar. Isso acabou
gerando uma crise de abastecimento na medida em que a maioria da população
começou a abandonar os trabalhos da agricultura obrigando a população a importar
mercadorias do exterior ou de outras províncias.
Padis (2006) afirma que “é bastante provável que as transformações por
que passou o Paraná e, especialmente, a cidade de Curitiba no período que vai de
1820 a 1850, se deram, em grande parte – se não no todo –, devido à evolução
favorável da economia ervateira”, já que tanto a quantidade exportada quanto os
preços do produto sofreram sensível aumento.
O autor, citando Celso Furtado, afirmou que: “É muito possível que o
satisfatório crescimento desse produto tenha beneficiado duplamente a economia de
subsistência da região paranaense, pois as populações do interior puderam
aumentar sua renda real, dedicando-se à extração da erva, enquanto a urbana, de
Curitiba e do litoral, viu expandir, pelo efeito multiplicador, o mercado interno”.
Em 1885, com a conclusão da ligação ferroviária entre Curitiba e Paranaguá,
o escoamento da erva-mate, tanto pelo volume transportado quanto pela rapidez,
ficou mais fácil e ajudou a amenizar um pouco a queda nas exportações gerada pela
concorrência com o produto argentino.
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Em 1892 começa uma brusca queda nas quantidades exportadas fazendo
com que em 1897 seus níveis chegassem a menos da metade do que em 5 anos
atrás. Essa queda pode ser explicada, entre outros, pelas crises políticas pelos quais
o país passava, pela proclamação da República e pela abolição da escravatura.
Junta-se a esses fatores internos a guerra civil no Uruguai, um dos nossos principais
mercados e a crise na Europa.
Do fim do século XIX até o início do século XX a economia paranaense
ainda apresentaria fortes oscilações tanto no volume exportado da erva-mate quanto
na arrecadação gerada por tal produto, já que ele representava a maior parte dos
tributos da região. Contudo, a partir de 1913/14 ocorreu uma queda extremamente
brusca na participação do mate no valor das exportações paranaenses que se
estenderia até a segunda metade do século XX, principalmente devido ao início do
cultivo do produto pela Argentina, aos entraves à importação criados pela própria
Argentina e pelo Uruguai e a primeira grande guerra. Esses fatores geraram um
impacto tão forte que afetou intensamente a rede bancária do estado, resultado da
falta de capital de giro que levou produtores e consumidores à situação de
insolvência.
Padis (2006) argumenta que “a conjugação desses fatores nocivos à
economia ervateira provocou, durante toda a segunda metade século XX, a crise
mais prolongada e mais violenta de todo o período de vida autônoma do Estado do
Paraná. Esta crise provoca um desemprego bastante elevado no Estado e deprime,
conseqüentemente, os salários a níveis bastante baixos”.
Ainda segundo o autor, as características da economia paranaense levam a
crer que ela havia entrado já há algum tempo num círculo vicioso. Entre os fatores
que contribuíram para essa conclusão está o fato de a economia ser sustentada
principalmente por atividades extrativas, de capacidade criadora de valor adicionado
bastante limitado e cuja produtividade é pouco considerável. Além disso, a renda
gerada, em grande parte, tinha o seu fluxo voltado para o exterior, por meio da
importação de grande quantidade de bens de consumo, evitando com que a renda
interna gerasse uma dinâmica própria da economia.
De modo geral, os efeitos do mate sobre o conjunto da economia
paranaense foram bastante modestos, principalmente quando comparados aos
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efeitos impressionantes do café em São Paulo. Enquanto o café naquele estado era
produzido em moldes capitalistas, no Paraná, a produção do mate era meramente
extrativa, de baixa produtividade e de tecnologia bastante fraca, a ponto de ver seu
produto desmerecido no mercado internacional, ganhando posição vantajosa apenas
nos períodos em que, por qualquer razão, os seus concorrentes eram afastados.
Sendo o mate a atividade condutora do sistema ou subsistema econômico
paranaense pode-se perceber porque as tentativas capitalistas feitas no estado não
obtiveram êxito. De fato, um sistema econômico de características eminentemente
pré-capitalistas, de infra-estrutura física, técnica e financeira acanhado não
suportava a inserção de enxertos capitalistas.
A partir de meados da década de 1920 uma verdadeira revolução começou
a ocorrer na economia paranaense, fazendo com que o estado deixasse de ser uma
economia periférica do sistema econômico brasileiro, especialmente de São Paulo.
A partir de então, até a década de 1960, todo o Paraná tem sua economia ligada à
monocultura do café. Economia essa iniciada ao norte em virtude de terras muito
férteis, mas abrangendo a vida de todo o Estado, não somente pelo processo da
distribuição das rendas, mas, sobretudo, por haver criado na região produtora uma
nova comunidade paranaense, cuja influência se exerce sobre todo o território e
população do Paraná.
Com a queda nos preços do café no mercado internacional, a acumulação
de grandes excedentes pelo Instituto Brasileiro do Café e a ocorrência de geadas
conduziram à política de erradicação dos cafeeiros com a diversificação das
atividades agrícolas e o início do processo de industrialização paranaense.
A partir de 1962, o panorama industrial do Paraná começa a se alterar com
quando o Governo do Estado cria o Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE) e
a Companhia Paranaense de Desenvolvimento Econômico – CODEPAR –,
transformada em Banco de Desenvolvimento do Paraná (BADEP) em 1968. Esses
órgãos possibilitaram o aporte de recursos para a construção da infra-estrutura
básica do Estado, reunindo os requisitos físicos e financeiros para o boom
econômico da década seguinte.
De acordo com Lourenço (1999), o salto na infra-estrutura compreendeu a
realização de grandes obras voltadas ao aumento da oferta de energia elétrica, à
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construção de rodovias e ferrovias, à adequação do porto de Paranaguá, à
implantação de uma rede de armazenagem pública e à modernização das
telecomunicações.
Nos anos 70 o surto econômico englobou a modernização agrícola e
agroindustrial, o avanço da indústria de papel e celulose, a constituição de um
parque cimenteiro e a implantação de uma refinaria de petróleo na Região
Metropolitana de Curitiba (RMC) e ainda a instalação e consolidação da Cidade
Industrial de Curitiba (CIC). Numa fase extremamente favorável à elevação da taxa
de investimento na economia brasileira, o Paraná conseguiu aumentar suas
vantagens competitivas a partir de um articulado movimento de pressão política
junto à esfera federal, rompendo reservas de mercado e bloqueios burocráticos e
políticos ao crescimento econômico fora do Sudeste brasileiro. A pressão política foi
exercida determinou a atração de grandes empresas internacionais para o Estado,
com destaque para a New Holland, a Phillip Morris, a Robert Bosch, a Giben, a
Nipondenso, a Haas, a Volvo, entre outras.
Os planos de investimentos da ordem de US$ 29 bilhões em projetos
industriais privados e obras de infra-estrutura, programados ou realizados entre
janeiro de 1995 e outubro de 1999 contemplam cinco vetores estreitamente
articulados. O primeiro corresponde à formação de um pólo automotivo, que
começou com a New Holland e a Volvo ainda nos anos 70 e incorporou
recentemente as montadoras Renault, Volks/Audi, Chrysler e seus fornecedores
diretos, especialmente a Tritec motores, a Detroit Diesel, a Dana Corporation, a Lear
Corporation, a Siemens e a Bertrand Faure, além da Companhia Siderúrgica
Nacional.
O segundo vetor abrange a verticalização das cadeias agrícola e
agroindustrial liderada pelas cooperativas. O terceiro eixo compreende a
modernização do complexo madeireiro-papeleiro, principalmente depois de grandes
inversões feitas nas áreas de tecnologia de ponta, tais como Medium Density
Fiberboard (MDF) e Oriented Standard Board (OSB).
O quarto bloco trata da ampliação da frente externa, especialmente com o
Mercosul, que absorveu cerca de 12% das exportações paranaenses em 1998
contra 4% em 1990, antes da celebração do tratado de livre comércio. Por fim, o
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quinto vetor equivale ao melhor aproveitamento das vocações e ao desenvolvimento
das aptidões regionais, nas suas diferentes escalas, envolvendo novos atores locais
ativos, inclusive na perspectiva de reconstrução de espaços, como os consórcios de
municípios.
Em resumo, enquanto a economia paranaense se dedicava às atividades
agrícolas desde a emancipação política em 1853 até as primeiras décadas do século
XX havia muitas dificuldades de tornar a economia autônoma ou, em outros termos,
auto-sustentável. Com a diversificação das atividades agrícolas e o impulso da
industrialização na década de 1960, em virtude do apoio governamental a economia
paranaense, e, particularmente, a curitibana começam a apresentar uma dinâmica
própria, o que permite o desenvolvimento econômico auto-sustentável sem a forte
dependência de São Paulo.
Com efeito, apesar de tardia, a dinâmica apresentada pela economia
paranaense, puxada em grande parte pelo rápido crescimento econômico e
populacional de sua capital, contribui a partir da fase mais recente de sua história
para o contínuo desenvolvimento econômico e social, já que a fase mais difícil – o
surgimento de um parque industrial diversificado e forte e com ênfase em ciência e
tecnologia – foi alcançada.

2.2.4 Políticas nacionais e o desenvolvimento de Curitiba
A. Abertura Econômica
A história dos regimes econômicos atuais tem mostrado dois mundos
distintos. O mundo das economias fechadas e o mundo das economias abertas. As
economias fechadas têm adotado processos protecionistas de suas economias mais
de caráter proibitivo. Pode importar ou não pode importar. Trata-se de um
protecionismo negativo que ao longo do tempo conduz a economia a custos altos de
produção, a baixa capacidade de inovação e cooperação e conseqüentemente baixa
capacidade de competir nos mercados nacionais e nos mercados internacionais.
O mundo das economias abertas tem estimulado um conjunto de medidas
ativas, inovadoras, modernizantes, que estimulam as empresas a competir com
sucesso nos mercados nacionais e internacionais. Os governos destas economias
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conduzem políticas ativas de inovação e modernização. E por sua vez as empresas
adotam estratégicas competitivas de busca de especialização, parcerias e
cooperação, com intensidades de invenções e inovações para conquistar e renovar
constantemente potencialidades nos respectivos mercados.
Diante destas duas alternativas as economias fechadas esgotaram seus
modelos de desenvolvimento. Enquanto que as economias abertas renovam
constantemente as alternativas de crescimento e desenvolvimento.
Portanto, a abertura econômica ao expor as empresas e os produtos à
competição internacional, ao mesmo tempo é um grande estímulo para a empresa
inovar e modernizar-se. Considerando que o capitalismo não fica de braços
cruzados diante das ameaças. A reação estratégica das empresa para fugir dos
problemas e ameaças é o avanço e o progresso constantemente em renovação.

B. Nova Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior
O governo brasileiro nos anos recentes cria a PITCE – Política Industrial,
Tecnológica e de Comércio Exterior com o objetivo de inserir competitivamente as
empresas e produtos brasileiros na competição internacional. E via conquista de
mercados

externos

e

manutenção

do

mercado

nacional

promover

o

desenvolvimento de todas as regiões do país, através de empresas inovadoras que
geram emprego, trabalho e renda para os cidadãos. Através do processo produtivo
conquista-se um novo estágio da qualidade de vida para os cidadãos, e, portanto o
desenvolvimento e a paz social.

C. Desenvolvimento como causa compartilhada
O desenvolvimento, portanto, deixa de ser um conjunto de políticas
promovidas pelo governo isoladamente. O crescimento deixa de ser apenas uma
estratégia lucrativa das empresas. O emprego e a renda deixam de ser um sonho
individualizado dos que querem trabalhar. Agora a sociedade se encontra diante de
desafios que podem sem denominados como causa compartilhada entre governos,
empresas, instituições públicas e privadas e os cidadãos. Juntos está sendo
construído um novo projeto nacional de desenvolvimento a partir dos sonhos dos
cidadãos que vivem no espaço do município, neste projeto de Curitiba.
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2.2.5 Histórico da economia da Região Metropolitana de
Curitiba
A Região Metropolitana de Curitiba é composta de 26 municípios, além da
região pólo, que concentra 57,3% da população da RMC em 2000, um primeiro anel
(Mapa 1), limítrofe ao pólo, compreende 35,1% da população, sendo composto por
municípios que, numa mancha contínua de ocupação, formam com Curitiba o
aglomerado metropolitano (Almirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande do
Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais,
Piraquara, Quatro Barras e São José dos Pinhais). Entre os municípios restantes,
pode-se distinguir um segundo anel, com 3,6% da população, composto por
municípios limítrofes ao aglomerado, mas que não descrevem continuidade de
ocupação e apenas estabelecem relações tênues com o pólo e com os demais
municípios do aglomerado (Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Contenda, Itaperuçu,
Mandirituba, Rio Branco do Sul e Tunas do Paraná); e um conjunto de municípios
alocados ao norte e ao sul do segundo anel, com 3,8% dos habitantes da Região,
desempenhando atividades rurais e que mantêm relações ainda mais tênues com o
aglomerado metropolitano, integrados aos limites regionais por força de legislações
estaduais recentes (Adrianópolis, Agudos do Sul, Cerro Azul, Doutor Ulysses, Lapa,
Quitandinha e Tijucas do Sul), formando o terceiro anel.
Os anos 70 constituem o marco da transformação do perfil econômico do
estado, com progressiva diversificação e modernização da base técnica de produção
na Agropecuária e, no Setor Industrial, com a introdução dos ramos modernos na
linha metal-mecânica, como parte do processo de desconcentração da atividade
econômica ligada a São Paulo (IPARDES, 2000).
O setor primário, que em 1970, respondia por mais de 40% do VAF gerado
no Estado, progressivamente foi sendo superado pelo setor industrial, que
consolidou sua participação atingindo, em 2000, 49,96% dessa renda da economia.
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Mapa 1. Região Metropolitana de Curitiba

FONTE: IPARDES

Mesmo com a queda da participação, que em 2000 respondeu por 13,7% do
VAF do Estado, a agricultura ainda exerce um papel relevante, dada a dinâmica
multiplicadora na cadeia produtiva. Em 2000, 80,45% do valor bruto da produção
agropecuária do Paraná corresponderam à produção de soja, trigo, algodão e milho
– importantes como commodities e base do segmento agroindustrial de primeiro
processamento, bem como dos insumos à cadeia protéico-animal (IPARDES, 2003).
Inversamente à dinâmica observada pelo setor agropecuário, os segmentos
da indústria moderna da metal-mecânica lideraram uma mudança qualitativa na
estrutura industrial do Estado, centrada no aglomerado metropolitano de Curitiba.
Como resultado da maturação de investimentos dos anos 70, realizados por
mecanismos institucionais de estímulo à atividade produtiva, oriundos do extinto
Banco do Desenvolvimento do Paraná (Badep) e do Fundo de Desenvolvimento
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Econômico (FDE), os segmentos da metal-mecânica passaram a apresentar os
maiores ganhos no valor adicionado da indústria de transformação.
As alterações dos anos 70 e 80 tem estreita relação com a vinda de grandes
grupos, porém com poucas empresas de grande porte. Até então, não constituíam
um parque de fornecedores nem desenvolviam relações intersetoriais mais
expressivas.
Ao final dos anos 80, a economia paranaense atingiu um patamar
qualitativamente distinto, reunindo pré-condições para o desempenho nos anos 90.
Em termos de relações de troca, cresceu significativamente seu grau de inserção na
economia brasileira e na economia internacional, dinamizando as vendas e compras
nesses mercados também ampliados e atribuindo importância a produtos dos
segmentos mais modernos em detrimento dos tradicionais.
Nos anos 90, essa estrutura industrial incorporou novos segmentos e, desse
modo, criou nova dinâmica no Estado. Especificamente, a economia paranaense
aproveitou-se, em meados da década, das condições macroeconômicas favoráveis
(estabilização monetária, retorno do investimento direto estrangeiro etc.), ao
implementar uma política de atração industrial, baseada no resgate do FDE, além de
importantes vantagens como a proximidade do mercado do sudeste e do Porto de
Paranaguá, a oferta de infra-estrutura em termos de energia, telecomunicações,
aeroporto internacional e rodovias, dentre outras.
Esse conjunto de fatores propiciou um ciclo de expansão de empresas de
grande porte no Estado, principalmente aquelas das sediadas na RMC, além da
introdução de segmentos modernos. Como exemplo, destaca-se a instalação de
grandes montadoras como a Renault, a Volkswagem/Audi, e Chrysler – esta já tendo
encerrado suas atividades – e a expansão das atividades de empresas já existentes
(Volvo, New Holland, Krone e Bosch).
De

acordo

com

IPARDES

(2004),

essas

políticas

resultaram

no

adensamento do segmento metal-mecânico do gênero de transporte no Estado e
também a atração de grande número de fornecedores e empresas complementares.
Por outro lado, reforçaram o aglomerado metropolitano de Curitiba, pela
concentração dos investimentos econômicos realizados particularmente nos
municípios de São José dos Pinhais, sede de duas das maiores montadoras
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(Renault e Volkswagem), Campo Largo (onde se localizava a Chrysler), Araucária e
Curitiba.
Essa

concentração alterou

substancialmente o

perfil da economia

metropolitana, com transformações socioespaciais e ambientais. O fato de os
investimentos terem ocorrido, em sua maioria, no entorno de Curitiba e centrados na
indústria metal-mecânica sinaliza para o caráter concentrador do desenvolvimento
econômico do Paraná, fruto do movimento de “desconcentração concentrada”, no
que se refere à economia brasileira.
Curitiba praticamente dobrou sua participação na renda estadual, de 13,5%,
em 1975, para 25,7%, em 1996, passando a perder posição no final da década,
quando atingiu, em 2000, 19,9%. Seu desempenho envolveu tangencialmente
alguns dos demais municípios da mesorregião, especialmente os limítrofes.
Araucária, a segunda maior participação no Valor Adicionado Fiscal (VAF)
estadual, beneficiou-se da localização da refinaria Getúlio Vargas. Em 1975, sua
participação era de 0,3% do VAF do Paraná, elevando-se para 13,2%, em 1980,
sendo o principal responsável pelo aumento da participação da região na
composição do VAF estadual. Contudo, após 1985, perdeu vantagens relativas e
acabou caindo para 6,8% em 1996, voltando a recuperar posição para 11,0% em
2000. Seu desempenho foi favorecido pela criação do Centro Industrial de Araucária
(CIAR), beneficiando a agregação de atividades que garantiram ao município
posição de destaque na participação da renda.
São José dos Pinhais é o terceiro município da mesorregião em relevância
na composição da renda do Estado. Nos anos 70, já possuía uma estrutura
produtiva nos moldes tradicionais, tendo incorporado novos segmentos no final da
década de 90. Em 1975 contribuía com a geração de 0,5% do VAF estadual,
saltando para 5,4% em 2000.
A soma das participações de Curitiba, Araucária e São José dos Pinhais,
alcançou 36,3% do VAF estadual e 79,1% do VAF mesorregional em 2000. Esses
números mostram que, se no âmbito estadual ocorreu excessiva concentração na
geração de valor na região Metropolitana de Curitiba, internamente a concentração
foi também acentuada.
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Em termos regionais, o conjunto de políticas implementadas ao longo da
década de 1990 constituiu-se em elemento fundamental para a inserção do Paraná
na dinâmica espacial da economia brasileira. Parte significativa dos investimentos
vem ocorrendo no setor automotivo, com capacidade de geração de efeitos
endógenos diretos e indiretos, especialmente no Setor Serviços (MACEDO et al.,
2002).
Os setores de comércio e serviços também se espraiaram entre os
municípios do aglomerado metropolitano. Com exceção de São José dos Pinhais,
que se apresenta como nova centralidade desse espaço regional, tais municípios
funcionam como extensões do uso e ocupação de Curitiba e têm como característica
principal o papel de dormitório. Essa função faz com que seja possível considerá-los
parte de Curitiba, apesar dos limites territoriais, especialmente no que se refere ao
mercado de trabalho, que é o elemento unificador desse conjunto.
O desenvolvimento da economia paranaense, embora consolide o
aglomerado metropolitano, reserva para outras regiões do Estado dinâmicas
específicas, como ocorre com o agronegócio ou com atividades que resultam de
desdobramentos da estrutura produtiva local. Ainda assim, as diferenças
interregionais persistem.
A importância e as características da atividade econômica da RMC a tornam
um dos elos da rede de núcleos dinâmicos – cada vez mais integrada e articulada
com o exterior – a qual está passando a definir o processo de criação de riquezas na
economia brasileira.
De acordo com IPARDES (2004), dos 26 municípios da RMC, 11 vêm
apresentando crescimento da população superior à média do Estado desde 1970, e
três desde 1980. Entre 1991 e 2000, os municípios com as mais elevadas taxas de
crescimento populacional do Estado situavam-se nessa Região, com destaque para
Almirante Tamandaré, Colombo e São José dos Pinhais, com taxas superiores a 5%
a.a. nos três intervalos censitários, e Fazenda Rio Grande e Piraquara, com taxas
próximas ou superiores a 10% a.a. no intervalo mais recente.
i. A Indústria na RMC no período recente
Nos anos 90, tanto a economia paranaense quanto a região metropolitana
de

Curitiba

apresentaram

fortes

ajustes
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caracterizadas por reorganização de processos, aumento nos níveis de eficiência e
de qualidade das empresas, além do redimensionamento de capacidade instalada
em diversos ramos industriais.
Esses ajustes ocorreram fortemente na primeira metade do período em
virtude da recessão profunda do país no primeiro triênio e da progressiva
recuperação dos níveis de produção, tendo prosseguido, ao longo da segunda
metade, então determinados pela consolidação do processo de abertura comercial
dos anos 80. Não obstante, o Paraná e especialmente a RMC foram contemplados
por significativo pacote de investimentos, que determinou a ampliação quantitativa e
qualitativa e a diversificação de sua base industrial.
Esse processo dual de ajustamento versus expansão moldou a composição
do valor adicionado industrial da Região, de modo que a natureza dos investimentos
e oscilações conjunturais determinaram, respectivamente, notórios avanços dos
gêneros de material de transporte e química (tabela 3). Ao mesmo tempo, fatores
locacionais explicaram os declínios de participação no VAF, de produtos
alimentares, bebidas e fumo, enquanto impactos diferenciados da abertura
econômica justificaram o desempenho em vestuário, têxtil e material elétrico, que
esboçaram alguma recuperação na década.
O crescimento do setor de material de transporte foi influenciado pela
instalação das montadoras de automóveis de passeio e utilitários, enquanto que
área química, a ampliação do valor adicionado fiscal industrial foi fruto do aumento
de preços do petróleo no mercado internacional a partir de 1995. O gênero material
elétrico e de telecomunicações recuou, devido à posição menos competitiva de
segmentos vinculados à telefonia, durante a fase pós-privatização dos serviços e de
segmentos de bens de informática, diante da produção importada. O declínio de
participação de gêneros mais tradicionais, como alimentos, bebidas e fumo, aponta
para a tendência de consolidação do crescimento destes fora dos limites da RMC,
no período.
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Tabela 5. Composição do Valor Adicionado Fiscal da Indústria segundo gêneros
Industriais - RMC - 1990/2001
% VAF do gênero
1990
1995
1998
1999
2000
Extração de Minerais
0,8
0,8
0,9
0,8
0,6
Transformações de Minerais Não-Metálicos
8,7
6,8
7,3
6,7
6,3
Metalurgia
3,8
2,9
3,3
2,8
2,7
Mecânica
9,4
10,0
8,6
9,2
4,9
Material Elétrico e de Comunicações
8,6
13,5
8,4
7,4
7,9
Material de Transportes
11,4
13,7
14,9
12,8
17,1
Madeira
2,0
3,7
3,4
3,4
3,2
Mobiliário
2,0
1,0
1,0
0,9
1,1
Papel e Papelão
2,9
2,5
1,6
1,6
1,5
Borracha
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
Couro, Peles, Sapatos e Artefatos Couro
0,4
0,2
0,1
0,0
0,1
Química
26,6
22,9
29,3
36,6
38,0
Farmacêutico e Veterinário
0,3
0,4
0,8
0,8
0,6
Perfumaria, Sabões e Velas
0,4
1,2
0,9
1,6
1,8
Produtos de Matéria Plástica
2,5
3,2
3,6
2,9
3,4
Têxtil
0,7
0,4
0,3
0,3
0,3
Vestuário e Artefatos de Tecidos
0,8
0,5
0,4
0,3
0,5
Produtos Alimentares
6,1
5,1
4,5
4,5
3,6
Bebidas
4,0
5,1
2,8
2,8
2,4
Fumo
4,9
2,3
3,9
0,0
0,0
Editoria e Gráfica
0,9
2,2
2,1
1,9
1,1
Diversas
2,7
1,5
1,9
2,4
2,9
TOTAL DA RMC
100
100
100
100
100
Fonte: Secretaria de Fazenda do Paraná Apud Nojima, Moura e Da Silva (2004).
Gênero

2001
0,0
5,6
2,4
5,7
8,5
19,0
2,7
1,0
1,2
0,0
0,1
38,4
0,7
1,8
3,2
0,3
0,6
3,0
2,4
0,3
1,1
2,2
100

Apesar de estarem longe de representar declínio permanente na RMC – a
exemplo da substituição da produção de fumo (Phillip Morris), por chocolates e
sucos em pó (Lacta) – as tendências observadas em alimentos, têxtil, fumo etc.
apenas reforçaram o perfil consolidado na RMC, dado pela sobreposição de
atividades industriais de maior conteúdo tecnológico, instadas no setor metalmecânico e química, sobre as mais tradicionais, como as de produtos alimentares.
Essa trajetória implicou um novo processo de rearranjo espacial da indústria
da RMC, com sua base principal formada por empresas como Bosch, Siemens,
Volvo, entre outras instaladas a partir dos anos 70, na Cidade Industrial de Curitiba
(CIC) e em Araucária, além de alguns ramos de extração mineral e minerais nãometálicos em Rio Branco do Sul, Almirante Tamandaré e Balsa Nova.
Inicialmente, uma consideração do fluxo das intenções de investimentos
para novos empreendimentos ou para modernização e ampliação de antigas
empresas percebido pela Região durante a segunda metade dos anos 90 revela sua
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razoável distribuição por 15 entre os 26 municípios, tendo sido – em essência
aquelas vinculadas à indústria automobilística – preferencialmente direcionadas à
Curitiba (que dominou cerca de 33,1% das intenções), São José dos Pinhais, Quatro
Barras, Campo Largo e Araucária (tabela 6). Não obstante, indica a ocorrência de
uma gama de investimentos de menor porte em vários outros municípios do entorno,
com destaque a Campina Grande do Sul, Balsa Nova e Mandirituba.

Tabela 6. Programação das intenções de investimento da RMC -1995-2000
Volume de intenção de Valor dos investimentos
Município
Investimentos (%)
programados (%)
São José dos Pinhais
21,4
45,8
Curitiba
33,1
20,8
Campo Largo
4,8
16,4
Araucária
13,1
9,8
Campina Grande do Sul
4,8
1,4
Quatro Barras
6,2
1,2
Mandirituba
4,1
1,2
Piraquara
2,1
0,8
Fazenda Rio Grande
2,1
0,7
Balsa Nova
0,7
0,6
Rio Branco do Sul
0,7
0,6
Pinhais
4,1
0,4
Colombo
1,4
0,2
Lapa
0,7
0,1
Agudos do Sul
0,7
0
TOTAL RMC
100
100
FONTE: IPARDES

Os dados de VAF confirmam as informações de investimentos para a
Região, apontando para uma desconcentração do pólo ao primeiro anel. Uma
análise utilizando o índice de concentração Hirschman-Herfindal (HH) sobre o VAF
mostra três movimentos importantes de deslocamento da expansão industrial. O
primeiro corresponde a uma desconcentração efetiva com o declínio de 26,5% do
HH para o conjunto da RMC, confirmando a queda da importância de Curitiba e
Araucária.
O segundo, que exclui Curitiba e Araucária, revela um aumento de 74,2% da
concentração, indicando que o resultado prático da difusão dos investimentos
direcionou-se a poucos municípios – particularmente a São José dos Pinhais, que
respondeu por 52% do VAF da RMC em 2000.
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O terceiro movimento, dado pela exclusão progressiva dos três municípios
maiores, é novamente de desconcentração, contudo a taxas gradativamente
menores (de -26,7% até -3,8%). Isso aponta para um esgotamento do processo de
difusão industrial do ciclo de investimentos da década passada, em alguns poucos
municípios de maior porte e já com maior participação na dinâmica da economia da
RMC, refletindo o reforço da posição de municípios vinculados a minerais nãometálicos (Rio Branco do Sul e Balsa Nova) e o crescimento, de fato, de municípios
como Campo Largo, Pinhais, Colombo e Quatro Barras.
Todo esse processo foi capitaneado pelo complexo metal-mecânico, no qual
a implantação das unidades da Audi/Volks, Renault/Nissan, Chrysler e unidades
fornecedoras imediatas espraiou-se de Curitiba para Pinhais, Quatro Barras, São
José dos Pinhais e Campo Largo, que responderam, em conjunto, por 57,3% do
VAF do gênero de material de transporte em 2000. Além disso, esses mesmos
municípios absorveram ou reforçaram outras funções produtivas nos gêneros da
metalurgia, da mecânica e de material elétrico e de telecomunicações, com
destaque para Pinhais e São José dos Pinhais: em 2000, o primeiro deteve 8,47%
da metalúrgica, 6,54% da mecânica e 2,64% de material elétrico; e o segundo,
respectivamente, 7,66% 4,59% e 12,15%.
Os municípios dos demais anéis permaneceram estagnados ao longo do
período, tendo, inclusive, o terceiro anel reduzido sua indústria metalúrgica, em
decorrência do fechamento de uma indústria de beneficiamento de minério de
chumbo em Adrianópolis.
No complexo químico, reforçou-se a posição de Araucária (com 65,19%, em
1990, para 71,19% do VAF do gênero, em 2000) e, conseqüentemente, do primeiro
anel, em virtude da atividade de refino de petróleo. Contudo, vale destacar do ponto
de vista intracomplexo o espraiamento da indústria de matéria plástica do pólo, que
concentrava, em 1990, 33,19% do VAF, em direção ao primeiro anel,
particularmente a Pinhais, São José dos Pinhais e Quatro Barras, que juntos
somaram 41,7% do VAF do complexo em 2000.
Os complexos agroindustrial e madeireiro perderam participação no conjunto
industrial da RMC, em razão, em parte, do deslocamento do dinamismo de
crescimento para outras regiões do Estado e, em parte, do crescimento mais
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acelerado das atividades da metal-mecânica. Tanto é assim que gêneros como o de
alimentos manteve sua participação em torno de 20% no total do Estado ao longo do
período, enquanto o têxtil ampliou de 8,12%, em 1990, para 14,4%, em 2000.
No complexo agroindustrial, são claros os sinais de menor dinamismo nos
gêneros de confecções, bebidas e fumo na RMC comparativamente ao Estado,
tendo o último sido influenciado pelo fechamento da unidade de processamento de
fumo em Araucária. Entretanto, em outros gêneros do complexo, como o de
alimentos, que manteve o dinamismo, ocorreu uma difusão, ainda que tímida, dos
investimentos em vários municípios de todos os anéis. Já a ampliação do têxtil,
provavelmente associada ao fornecimento à indústria automobilística da RMC
(tapetes e carpetes), procedeu com concentração em Curitiba, que, sozinha,
respondeu, em 2000, por 10% do VAF do gênero no Estado.
A indústria de minerais não-metálicos cresceu no segundo anel, devido,
principalmente, à expansão da indústria cimenteira de Balsa Nova e Rio Branco do
Sul, modernizada e ampliada ao longo da década. Em 2000, esse município
respondeu por quase 39,88% do VAF do gênero. De qualquer modo, é importante
notar algumas expansões marginais no primeiro e segundo anéis, cujos municípios
Fazenda Rio Grande, Araucária, Pinhais, Quatro Barras e Itaperuçu apresentaram
alguma evolução do VAF nesse gênero.
Portanto, no contexto geral de acentuação do perfil metal-mecânico e
químico da RMC, houve, em alternativa ao pólo curitibano, a conformação de novas
áreas industriais, porém limitada a alguns municípios do primeiro anel. Os
municípios do segundo anel, Rio Branco do Sul e Balsa Nova mantiveram sua
expressão industrial atrelada a apenas um tipo de indústria, não apresentando
qualquer tendência à diversificação. A maior parte dos demais municípios –
incluindo-se aí os de todos os anéis – permaneceu com pouca expressão industrial,
reduzida capacidade endógena de investimento e poupança e de atração de
recursos externos.

ii. Comércio e Serviços
Embora o maior montante de investimentos no Paraná na década de 1990
tenha se centrado no setor industrial, ocorreram mudanças significativas nos demais
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setores econômicos, especialmente na RMC, que absorveu maior volume das
inversões públicas e privadas. A instalação de novos e mais modernos
empreendimentos ampliou a demanda por serviços e produtos de maior
especialização, muitos dos quais viabilizados por capital internacional e voltados ao
mercado global.
Assim, vários segmentos dos setores Serviços e Comércio como os
supermercados, hotéis, agências de publicidade, telecomunicações e outros foram
internacionalizados, incrementando as relações principalmente de Curitiba com
outras cidades brasileiras e com o exterior. Prova dessa nova inserção econômica é
o aumento na movimentação do aeroporto Afonso Pena em São José dos Pinhais,
que teve de ser ampliado e modernizado para suportar o trânsito crescente, tanto no
que se refere ao número de passageiros e aeronaves como ao volume de cargas.
A importância das atividades do setor terciário paranaense da RMC já era
observada em 1996, quando respondia por 46,07% do VAF do Comércio e por
44,78% dos Serviços. Em 2000, o setor de serviços saltou para 72,37%, enquanto a
participação no Setor Comércio se manteve praticamente inalterada em 46,18%.
Chama a atenção o caráter concentrador das atividades desses setores na
região. A maior parte desse valor foi gerada em Curitiba. Em 2000, a capital
centralizava 81,87% do VAF de serviços da RMC e 60,28% do comércio,
correspondendo a 59,25% e 27,83% dos respectivos setores no Paraná.
Em relação à geração de empregos, embora a RMC tenha forte peso na
atividade industrial, o setor terciário da economia tem o triplo de ocupações em
relação à indústria. No Terciário, a participação mais relevante é do setor Serviços,
que tem apresentado maior capacidade de geração de postos de trabalho, tanto pela
forte representação do poder público quanto pelo setor privado, no atendimento às
crescentes demandas do consumidor individual, familiar e empresarial. O incremento
na oferta de postos de trabalho nesse Setor acompanha o desenho de distribuição
do VAF, com a maior inserção desses postos em Curitiba.
Tal fenômeno se repetiu em relação ao Comércio, que, em 1990, estava
concentrado em Curitiba, sofrendo pequena diminuição de participação em 2000,
cuja diferença foi capturada pelos municípios do primeiro anel metropolitano.
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Esse anel foi o que se destacou secundariamente nos setores de comércio e
serviços, tanto na geração do VAF como no emprego. O conjunto dos municípios do
primeiro anel respondeu por 36,07% do VAF do Comércio internamente à Região e
17,74% do VAF de Serviços. Em Serviços, o município de maior expressão na
geração do VAF do Setor foi São José dos Pinhais, enquanto no Comércio, além
deste, sobressai ainda Pinhais. Mas é Araucária que se coloca na posição de
destaque, com 19,93% do VAF desse setor na RMC em 2000. Em termos de
ocupação, destacam-se também Colombo e Quatro Barras.
Na medida em que se afastam do pólo metropolitano, os municípios passam
a registrar maior número de empregos nos setores Comércio e Serviços, como é o
caso dos municípios que compõem o segundo e o terceiro anéis metropolitanos. Na
média, eles registraram mais de 46% de seus empregos no setor de serviços. Por
outro lado, observa-se que o VAF desse setor foi baixo na maior parte dos
municípios, o que indica que os postos de trabalho de serviços ocorreram no poder
público, principalmente nas prefeituras municipais.
As atividades que agregam maior valor estão localizadas em Curitiba, que se
encontrava em posição privilegiada, e no primeiro anel. O município concentrava,
em 2000, mais de 70% do VAF regional dos segmentos alojamento e alimentação, e
serviços

prestados às

empresas,

e

entre

96%

e

100%

em

correio

e

telecomunicações, informática, intermediação financeira, e outros serviços. Somente
no segmento transportes (50,46%) e em atividades imobiliárias (94,95%) o primeiro
anel apresentou participação superior à de Curitiba. Na medida em que se afasta do
pólo, as participações dos municípios no valor adicionado setorial diminuem, com
registros mais freqüentes e significativos apenas no segmento alojamento e
alimentação.
Destaca-se, entretanto, que, de modo geral, a informalidade no setor de
serviços é também bastante alta, denunciando que sua participação na economia
regional pode ser maior do que a captada pelos organismos oficiais (SILVA e
MOURA, 2003).
No comércio, a maior inserção da RMC ocorreu no segmento comércio por
atacado, fortemente localizado no primeiro anel, representando 62,28% do VAF
desse segmento, impulsionada principalmente pelos municípios São José dos
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Pinhais, Pinhais, Colombo e Campo Largo. Nesse segmento, Curitiba registrou
participação de 36,32% do VAF.
Os segmentos do setor de comércio, diferentemente do setor de serviços,
funcionam de forma mais abrangente em todos os anéis metropolitanos. O
segmento comércio por atacado é o único que assume maior peso nos municípios
do primeiro anel, em detrimento de comércio e reparação, influenciado pelo
comportamento do município de Araucária, com uma geração de valor adicionado
superior até mesmo à de Curitiba.
Vale ressaltar que a concentração do segmento comércio varejista em
Curitiba decorreu tanto da implantação de grandes estabelecimentos como da
aquisição de importantes redes locais e regionais por grandes grupos nacionais e
internacionais. Disso resultou a ampliação de uma rede de fornecedores, com
extensão nos horários de atendimento, adoção de novos métodos de trabalho e
ampliação e diversificação de produtos. O impacto no mercado de trabalho foi
também significativo, visto que as lojas apresentam maior porte, ocupando mais de
500 funcionários, número difícil de ser obtido por outras atividades econômicas.

2.2.6 Perfil socioeconômico
Metropolitana de Curitiba

da

população

da

Região

2.2.6.1 Dados gerais: comparativos com os parâmetros
nacionais
Segundo dados da última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios –
PNAD do IBGE, relativos ao ano de 2006, a região metropolitana de Curitiba contava
com 3,2 milhões de pessoas residindo em domicílios particulares permanentes.
Desse total, a população em idade ativa (PIA), definida como pessoas com 10 anos
ou mais de idade, correspondia a 2,7 milhões, sendo 1,3 milhões homens e 1,4
milhões mulheres.
Juntos, esses números definem a chamada taxa de atividade, ou seja, a
relação entre a PIA e a população total. Na região metropolitana de Curitiba, essa
taxa é de 84,4%, percentual apenas ligeiramente superior ao parâmetro nacional
para o mesmo ano, de 83,7%.
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Por seu turno, a população economicamente ativa (PEA) na região era de
pouco menos de 1,8 milhão de pessoas, número que gera uma taxa de atividade, ou
seja, razão entre PEA e PIA, de 64,8%, percentual também bastante próximo da
média nacional de 62,4%.
O rendimento médio das pessoas economicamente ativas na semana de
referência da PNAD na região foi de R$ 1.126,00, sendo a média dos homens R$
1.311,00 e das mulheres R$ 900,00. O diferencial entre homens e mulheres da PEA
em termos de renda chega, portanto, a quase 30%. Na comparação com os
parâmetros nacionais, é possível notar que tanto homens quanto mulheres têm
rendimentos mais altos na região de Curitiba, porém o diferencial de rendimento é
da mesma ordem de grandeza. No país como um todo, os homens da PEA com
rendimento têm ganhado médio mensalmente de R$ 1.057,00 e as mulheres de R$
733,00. Considerando apenas as áreas urbanas, esses valores passam a R$
1.166,00 e R$ 793,00, respectivamente, ou seja, mantém-se um diferencial
aproximado de 30% entre homens e mulheres.
Da PIA total da região metropolitana, 347 mil são aposentados ou
pensionistas, número que equivale a 12,8% da população. Esse percentual é pouco
superior à média nacional de 11,3%, fato que decorre do perfil etário da população e
da maior expectativa de vida.
Por fim, a taxa de analfabetismo na região metropolitana de Curitiba,
definida para pessoas com cinco anos ou mais de idade, é de 5,7%, sendo
ligeiramente menor entre mulheres (5,6%) do que entre homens (5,8%). Do total de
3 milhões de pessoas nessa faixa etária na região, 171 mil não são alfabetizadas e,
dessas, nada menos de 40% estão na faixa acima de 40 anos. Tal fato demonstra
que as políticas públicas de erradicação do analfabetismo na base da estrutura
etária, desenvolvidas nas últimas décadas, parecem ter dado bons resultados. Esses
dados de analfabetismo contrastam fortemente com as médias nacionais: 12,3% no
total da população, sendo 12,9% no caso de homens e 11,8% entre as mulheres.

2.2.6.2 Perfil do rendimento médio mensal
Considerando toda a PIA, o perfil do rendimento médio mensal na região
metropolitana de Curitiba é mostrado na tabela abaixo.
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Alguns dos dados merecem destaque. O contraste entre o rendimento médio
de homens e mulheres é maior quando se considerada a PIA do que quando se
analisa a PEA. Como vimos acima, no universo das pessoas economicamente
ativas, o diferencial de rendimento entre homens e mulheres é da ordem de 30%. No
entanto, considerando-se todas as pessoas com 10 anos ou mais de idade, como
mostram os dados da tabela, esse diferencial sobre para mais de 42%. Esse fato é
explicado pela menor taxa de atividade entre as mulheres.
Tabela 7. Pessoas de 10 anos ou mais de idade e valor do rendimento mensal, por sexo,
segundo as classes de rendimento - Região Metropolitana Curitiba – 2006 (em milhares)
Classes de rendimento mensal

Pessoas de 10 anos ou mais de idade
Total

Total
Até 1/2 salário mínimo
Mais de 1/2 a 1 SM
Mais de 1 a 2 SM
Mais de 2 a 3 SM
Mais de 3 a 5 SM
Mais de 5 a 10 SM
Mais de 10 a 20 SM
Mais de 20 SM
Sem rendimento 2
Sem declaração

Homens

2 717
89
313
673
306
228
194
68
23
812
12

Mulheres

1 286
22
118
337
186
140
118
46
18
295
7

1 431
67
195
337
120
88
76
22
6
517
4

Valor do rendimento médio mensal - R$1
Total

782
90
317
535
890
1 358
2 419
4 951
11 222
-

Homens

1 008
89
320
548
884
1 358
2 430
5 050
10 827
-

Mulheres

579
90
314
521
898
1 357
2 401
4 742
12 462
-

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2006.
1 Exclusive as pessoas sem declaração do valor do rendimento.
2 Inclusive as pessoas que receberam somente em benefícios.

Outro dado de interesse é que, na faixa de renda mensal até 1 saláriomínimo, há um contingente maior de mulheres. Na faixa de 1 a 2 salários-mínimos, o
número de homens e mulheres é idêntico. Mas nas faixas de renda mais altas, o
número de homens é sempre superior. Especificamente no estrato mais elevado, ou
seja, renda mensal superior a 20 salários-mínimos, encontramos um grupo de
apenas 6 mil mulheres, ou tão somente 1/3 do número de homens na mesma faixa.
No entanto, é surpreendente que as mulheres recebem uma renda média
15% superior aos homens no estrato mais alto, fato que não é observado na maior
parte das faixas de renda constantes na PNAD.

2.2.6.3 Perfil do grau de instrução
Considerando mais uma vez as pessoas com 10 anos de idade ou mais, o
perfil do número de anos de estudo da população da região metropolitana de
Curitiba é mostrado na tabela abaixo.
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Os dados revelam um fenômeno conhecido: as duas grandes barreiras do
ensino no Brasil. Assim, nota-se a concentração de pessoas nas faixas relativas a 8
e a 11 anos de estudo, correspondentes ao final dos ciclos do ensino básico e
médio.
Tabela 8. Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por sexo, segundo os anos de estudo
- Região Metropolitana Curitiba - 2006
Anos de estudo
Total
Sem instrução e menos de 1
1 ano
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos
11 anos
12 anos
13 anos.
14 anos
15 anos ou mais
Não determinados e sem declaração

Total Homens Mulheres
2 717
1 286
1 431
117
48
68
34
17
17
73
34
39
143
71
73
357
166
191
173
87
85
111
52
59
137
71
66
297
149
147
95
40
56
103
54
49
633
290
343
66
28
38
47
24
23
59
24
35
254
124
129
18
7
11

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2006.

O percentual de pessoas que rompe a barreira e possui mais de 11 anos de
estudo é de 15,7% no total, ligeiramente maior entre as mulheres (15,8%) do que
entre os homens (15,6%). Mas quando se considera o número de pessoas com 15
anos de estudo ou mais, isto é, que possivelmente adquiriram nível superior, esse
percentual é de 9,3% para o total da população, sendo 9,7% entre os homens e
9,0% entre as mulheres.
De todo modo, a região metropolitana de Curitiba conta com um contingente
de mais de 250 mil pessoas com mais de 15 anos de estudo e mais de 1 milhão com
mais de 10 anos de estudo, fato que representa um importante estoque de capital
humano.
Relacionando esses dados com o perfil de rendimento, mostrado
anteriormente, pode-se concluir que não são as diferenças em termos de
qualificação as responsáveis pelo importante diferencial entre gêneros, observado
na região como em todo o Brasil.
O perfil de instrução da PEA é mostrado na tabela a seguir.
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Tabela 9. Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por condição de atividade na semana
de referência e sexo, segundo os grupos de anos de estudo - Região Metropolitana
Curitiba – 2006 (em milhares)
Condição de atividade na semana de referência
Grupos de anos de
estudo
Total
Sem instrução e
menos de 1 ano
1 a 3 anos
4 a 7 anos
8 a 10 anos
11 a 14 anos
15 anos ou mais
Sem declaração

Economicamente ativas
Total
Homens Mulheres
1 762
949
813
48
114
393
349
639
214
5

25
66
225
198
323
110
1

23
48
168
151
316
104
4

Não economicamente ativas
Total
Homens
955
337
68
136
385
159
167
40
1

23
55
152
50
43
14
0

Mulheres
618
45
81
234
109
123
26
0

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2006.

A partir dos dados da tabela é possível estimar a taxa de atividade por
gênero, segundo diferentes níveis de escolaridade. Como vimos acima, a relação
entre PEA e PIA na região de Curitiba é de 64,8%. No entanto, entre homens a taxa
de atividade é de 73,8% e, entre as mulheres, de tão somente 56,8%. Tal fato
contribui para o expressivo diferencial de rendimento médio entre gêneros
observado quando se toma a PIA como universo de estimação.
A tabela a seguir mostra a taxa de atividade segundo diferentes níveis de
escolaridade.
Tabela 10. Taxa de atividade na semana de referência por sexo, segundo os grupos de anos de
estudo - Região Metropolitana Curitiba – 2006 (percentual)
Total
Homens
Mulheres
Grupos de anos de
estudo
percentual
Total
64,8
73,8
56,8
Sem instrução e
menos de 1 ano
41,4
52,1
33,9
1 a 3 anos
45,6
54,6
37,1
4 a 7 anos
50,5
59,7
41,8
8 a 10 anos
68,8
79,9
58,1
11 a 14 anos
79,3
88,2
71,9
15 anos ou mais
84,4
88,7
80,2
Sem declaração
86,7
75,0
90,9
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2006

Nota-se que as taxas de atividade são sistematicamente mais baixas entre
as mulheres, independentemente do nível de escolaridade. Chama a atenção de que
esse fenômeno é expressivo também no estrato mais elevado de anos de estudo (15
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anos ou mais), no qual a taxa de atividade das mulheres é cerca de 10% inferior à
dos homens.
O salto expressivo da taxa de atividade na passagem entre as faixas de 4 a
7 anos de estudo e 8 a 10 anos de estudo é de grande interesse. Isso denota que
parte importante da população em idade ativa só procura o mercado de trabalho
após a obtenção de um nível mínimo de qualificação.
Esse fenômeno é consistente com os resultados de um estudo recente,
dedicado à estimação dos retornos sobre a educação.

7

Segundo esse trabalho, no

estado do Paraná, cada ano de estudo tende a elevar a expectativa de renda
pessoal e em cerca de 11,1%, sendo essa taxa de 11,9% no caso dos homens e de
10,8% no caso das mulheres.

2.2.7 Programas de Transferência de Renda do Governo
Federal
De forma integrada com outras esferas governamentais, o Governo
Municipal, por meio de suas Regionais tem desenvolvido as ações concernentes ao
Programa de Transferência de Renda do Governo Federal e Índice de Gestão
Descentralizada/IGD, como instrumento de aferição da qualidade de gestão do
Programa Bolsa Família em nível Municipal.
No Município de Curitiba o Sistema Cadastro Único dos Programas Sociais –
CadÚnico, instituído pelo Governo Federal e que visa a reversão da exclusão social,
está sob a responsabilidade da Fundação de Ação Social – FAS, que promove a
elaboração e atualização do sistema, de acordo com os respectivos normativos em
vigor.
O Sistema Cadastro Único dos Programas Sociais – CadÚnico, constitui-se
em um instrumento nacional para coleta de dados e informações e que tem como
objetivo identificar as famílias de baixa renda existentes no país, consideradas em
situação de vulnerabilidade social.

7

Wu, Wilson. Mapeando os Retornos da Educação no Brasil. Monografia de Graduação. SP:
Faculdade de Economia do Ibmec, 2007(mímeo).
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As informações do CadÚnico são, prioritariamente, utilizadas pelo Governo
Federal para identificar os potenciais beneficiários dos Programas: Benefício da
Prestação Continuada – BPC; Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI;
Agente Jovem e Bolsa Família.
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EVOLUÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CURITIBA - 2004/2007
DESCRIÇÃO
Famílias cadastradas

(1)

Famílias beneficiadas

(2)

2004

2005

2006

2007

63.174

65.321

78.014

84.976 - 14/12/2007*

50.165

42.480

51.157

34.766/nov
incluindoPeti/AgJovem/out

Pessoas cadastradas

(1)

Benefícios distribuídos ****

(2)

Benefícios distribuídos VIA FUNDO - AGENTE JOVEM

Recursos distribuídos VIA FUNDO - AGENTE JOVEM
Benefícios distribuídos VIA FUNDO - PETI
Recursos distribuídos VIA FUNDO - PETI

(4)

(4)

Recursos destinados à População de Curitiba (4)
Programas de Transferência de Renda *****
IGD - Índice de Gestão Descentralizada

(3)

IGD - Índice de Gestão Descentralizada - Recursos
repassados à FAS (3)

(4)

(4)

300.738 - 14/12/2007**

101.419

170.920

289.272

60.255/mês/dez

19.028/mês/dez

43.450/mês/dez

35.052/mês/nov

582.188/anual

571.506/anual

610.270/anual

425.803/ até nov

4.343

4.228

4.670

1.366

R$ 282.295,00

R$ 274.820,00

R$ 303.550,00

R$ 88.790,00

28.434

37.444

19.570

3.165

R$ 1.137.360,00

R$ 1.500.490,00

R$ 782.800,00

R$ 126.600,00

R$19.625093,50

R$22.768.750,00

R$26.840.955,00

R$24.023.548,00

não existia

rec de recadastro

0,71dez

0,70 maio

não existia repasse

R$ 133.074,00

R$ 463.536,61

R$ 478.976,23, até set/07
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Obs: * O total de famílias cadastradas na base cadastral do CADÚNICO é de 91.733 famílias
A diferença de valor informado refere-se ao fato da existência de cadastros em multiplicidade, cadastros oriundos do CADBES
incompletos, e cadastros INATIVOS, todos não considerados válidos
** O total de pessoas cadastradas na base cadastral do CADÚNICO é de 323.046
Os motivos da diferença deste valor são os mesmos citados para o domicílio.
*** Ressaltamos que os registros com problemas acima citados estão sendo corrigidos continuamente. Os mesmos dependem de
atualizações por parte das famílias e rotinas MDS.
**** Nos total dos benefícios distribuídos estão inclusos AGENTE JOVEM e PETI disponibilizados via CAIXA ECONÔMICA
***** Nos valores totais dos benefícios disponibilizados via CAIXA ECONÔMICA estão inclusos AGENTE JOVEM e PETI

FONTES DOS DADOS:
(1) CPTR - Base CADASTRAMENTO ÚNICO
(2) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Folha de Pagamento
(3) MDS - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
(4) FINANCEIRO – FAZ
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De acordo com as informações contidas no quadro acima, constata-se
que:
Em 2004, data de início das concessões dos benefícios foram atendidas
por meio dos Programas de Transferência de Renda, 50.165 famílias de um total
de 63.174 aglomerados familiares ou 101.419 pessoas inseridas no CadÚnico,
representando 80% do total e recursos repassados na ordem de R$ 19,6 milhões
de reais.
De acordo com os dados da Fundação da Ação Social - FAS, o número de
beneficiados nos diversos Programas de Transferência de Renda do Governo
Federal em 2006 foi de 42.480 núcleos familiares de um total de 65.321
cadastrados ou 170.920 pessoas, com repasses de recursos diretamente à
população atendida, da ordem de R$ 22,8 milhões de reais.
Em

2006

o

CadÚnico

somava

78.014

domicílios

cadastrados,

representando, aproximadamente 289.272 pessoas vivendo em estado de
vulnerabilidade social em Curitiba e um aumento em relação a 2004 de 35%. Para
o total de 51.157 famílias atendidas foram repassados R$ 26,8 milhões de reais.
Até meados de dez/2007 o número de famílias cadastradas no CadÚnico
evoluiu para 84.976 famílias, porém, constata-se um decréscimo em relação ao
ano anterior de 47% na quantidade de núcleos beneficiados representados por
34.766, aproximadamente. A transferência de recursos foi da ordem de R$ 24
milhões de reais.
O total parcial de famílias cadastradas se aproxima do número de famílias
com rendimento de até 2 salários mínimos, estimado em 84.400 de acordo com o
IBGE–Censo Demográfico 2000 e PNAD–2000 a 2005.
Os números acima vêm ao encontro dos objetivos dos Programas de
Transferência de Renda que é de promover o auxílio até e para que haja a
inserção social dessas pessoas.
Pelo fato do município atuar como um agente intermediário entre os
futuros beneficiários e o Governo Federal, na compilação e atualizações de
cadastros, sem interferência na seleção e destinação dos recursos aos
beneficiários finais, a Fundação de Ação Social não dispõe de avaliações sobre os
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impactos desses programas, contando apenas com os resultados dos dados
constantes do Índice de Gestão Descentralizada–IGD, instituído pelo Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e que prioriza a aferição da qualidade
de gestão do Programa Bolsa Família em nível Municipal.
No documento de Levantamento do Perfil Sócio Econômico das pessoas
inseridas no CadÚnico, realizado pela FAS em julho/2007, envolvendo em torno
de 296.000 pessoas, algumas variáveis da população beneficiada devem ser
consideradas, não somente como justificativa para a concessão de tais benefícios,
mas também como subsídios para a elaboração de políticas objetivando
possibilidades de novas formas de inclusão social desse segmento da sociedade.
Em termos de escolaridade, 3,63% são analfabetos; 34,01% possuem o
fundamental incompleto e 36,73% tem o ensino médio incompleto;
Do total de 9.217 analfabetos que informaram sua condição, 86,06%, ou
7.932 pessoas tem de 31 anos a mais;
Quanto a faixa etária, 40,00% tem até 15 anos; 26,00% de 16 a 30;
30,40% de 30 a 60 anos e 3,60% de 60 a mais;
Dentre os cadastrados, do total da população economicamente ativa, 46%
não trabalham, significando que 68% do total das pessoas não exercem qualquer
atividades;
Deste fato decorre que, a renda familiar per capita mensal das famílias
cadastradas indica grande pobreza e vulnerabilidade, uma vez que 69,31% dos
domicílios apresentam renda per capita de até ¼ do salário mínimo e 26,19% de
¼ a ½ salário mínimo. Os demais 2,12% auferem até ¾ do salário mínimo e
somente 2,38% da população cadastrada apresenta renda per capita acima de ¾
do salário mínimo.
Por meio desses indicadores, pode-se concluir que esta população, além
de estar em situação de vulnerabilidade social, residindo em áreas de risco, sem
acesso a determinados serviços públicos, são desprovidas dos requisitos básicos
que passaram a ser exigido dos trabalhadores, para fazer parte do mercado
formal.
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2.2.8 Programa Economia Solidária
Segundo o Termo de Referência do Sistema Nacional de Informações
sobre Economia Solidária (SIES), desenvolvido pela Secretaria Nacional de
Economia Solidária (SENAES) do Ministério do Trabalho e Emprego, “a economia
solidária compreende uma diversidade de práticas econômicas e sociais
organizadas

sob

a

forma

de

cooperativas,

associações,

empresas

autogestionárias, redes de cooperação, complexos cooperativos, entre outros, que
realizam atividades de produção de bens, prestação de serviços, finanças
solidárias, trocas, comércio justo e consumo solidário”.
Também identificada como uma proposta de organização da produção
alternativa ao modo de produção capitalista, segundo Singer (2004), “a economia
solidária é constituída por empreendimentos formais e informais, caracterizados
pela autogestão e pela socialização dos meios de produção e distribuição. Suas
unidades básicas são cooperativas de produção, consumo, comercialização,
crédito, etc., onde não há separação entre capital e trabalho, sendo que tais
empreendimentos se diferenciam tanto na sua forma de organização interna
quanto no seu modo de articulação com a sociedade, ou com a comunidade em
que atuam”.
Ainda na visão de Singer (2004, p.92), pode-se afirmar que a “Economia
Solidária é uma resposta de parte da sociedade civil às crises das relações de
trabalho e ao aumento da exclusão social”.
Segundo o Termo de Referência do Sistema Nacional de Informações
sobre Economia Solidária (SIES), que instituiu o Programa Economia Solidária, a
considerar o atual contexto de desenvolvimento econômico e social do Brasil, a
Economia Solidária surge como uma opção concreta de diminuição do
desemprego, melhor e mais justa distribuição de renda e uma maior interação
social alicerçada na cooperação e solidariedade.
Porém, apesar da economia solidária ser considerada como um tema
bastante em voga para alguns autores, na visão de Cruz (2005), as publicações
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sobre o assunto ainda representam um conjunto disperso e heterogêneo de
iniciativas. Segundo Lima (2003), não se dispõe de uma bibliografia ampla e
consolidada sobre o tema, além do que, a literatura existente é marcada por
opiniões bastantes polêmicas sobre o assunto.
Essas divergências de opiniões decorrem do fato de que muitas vezes
estas formas de organização podem ficar aquém das expectativas da população
beneficiária devido, principalmente, a fatores de gestão e apoio ou ir além da
reivindicação de direitos básicos ou solução de demandas imediatas, dando
origem a empreendimentos econômicos coletivos e autogestionários, baseados
em relações de trabalho associativas ou cooperativistas.
Apesar dessas variáveis, a nível nacional a Economia Solidária tem-se
mostrado um importante instrumento de combate à pobreza e geradora de
inclusão social, constituindo-se em política transversal no interior dos programas
desenvolvidos nas diversas esferas de governo. O exemplo disso são os projetos
conhecidos como “Boas Práticas” que procuram divulgar as ações já implantadas
com sucesso de resultados.
Convém esclarecer que no caso da Prefeitura de Curitiba a denominação
Economia Solidária não é usual, porém, seus propósitos também permeiam os
programas municipais associativos, em função das suas semelhanças. No Estado
do Paraná, os recursos do programa são repassados à Secretaria de Estado do
Trabalho, Emprego e Promoção Social - STEP, a quem cabe receber e analisar os
projetos desenvolvidos pelos municípios e repassar os recursos para que a
prefeitura gestora contrate os executores.
A Prefeitura de Curitiba não vem recebendo recursos da STEP, sendo que
quem desenvolve algumas ações do Programa de Economia Solidária no
município é a Ação do Paraná (cozinhas comunitárias), diretamente através da
STEP, com desenvolvimento dos trabalhos especialmente na região sul da cidade
(Tatuquara e CIC).
Mesmo assim, a experiência tem demonstrado, por meio das ações em
desenvolvimento pelos órgãos da estrutura municipal, que o governo vem
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trabalhando no encontro de soluções para enfrentamento dos novos desafios
impostos pela globalização da economia, responsabilizando-se com a execução
de determinadas tarefas, as quais exigem novos modelos e instrumentos
institucionais. Entre eles, destacam-se os voltados para a articulação e
mobilização dos agentes sociais visando atender a demanda por capacitação,
qualificação e geração de trabalho e renda, em parceria com a rede de instituições
conveniadas e organizações da sociedade civil.
Tal preocupação se faz presente também nas diretrizes da política de
desenvolvimento social e econômico constante do Plano Diretor do Município de
Curitiba, onde no Artº 29, destaca-se, dentre outros, o item:... ¨VI – o estímulo à
autonomia da população em situação de risco e vulnerabilidade social, em
especial na educação, na formação profissional e geração de oportunidades de
trabalho e renda e no Artº 44, itens... ¨II – dinamizar a geração de emprego,
trabalho e renda e no VIII – apoiar e incentivar o desenvolvimento e
aperfeiçoamento das iniciativas individuais e coletivas com o fim de desenvolver e
consolidar a economia solidária (...)¨.
Dentre os principais órgãos da Municipalidade com atribuições de
viabilizar soluções para a questão do desemprego e subemprego, destacamos:

2.2.8.1 Fundação de Ação Social – FAS
A Fundação de Ação Social – FAS, que tem como missão coordenar e
implementar a política de assistência social no município, em 2006 criou em sua
estrutura uma Diretoria de Programas de Geração de Trabalho e Renda da
Fundação de Ação Social – FAS, com o objetivo de atuar nas propostas
relacionadas às questões de trabalho e renda, por meio de estratégias e ações
voltadas à criação de oportunidades para a população em situação de
vulnerabilidade social, visando a emancipação econômica dessas pessoas e/ou de
grupos interessados em gerar recursos de forma individual, familiar, associativas
ou autogestionáveis, entre outros.
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Os programas de geração de trabalho e renda que fazem parte dessa
Diretoria possuem, praticamente, os mesmos objetivos e filosofia de atuação
proposta pelo Programa Economia Solidária, motivo pelo qual ele se torna
transversal aos que estão em desenvolvimento pela Fundação, voltados para
geração de trabalho e renda, de acordo com as aptidões e interesses dos
beneficiários, quais sejam:
Liceus de ofícios
Capacitação do Adolescente
Empório Metropolitano
Desenvolvimento de empreendedores
Vitrine social.
A exemplo das demais ações municipais, esses Programas estão
inseridos nas Regionais da Prefeitura, que em função das proximidades acabam
beneficiando

igualmente

os habitantes das demais cidades da

Região

Metropolitana.
A Fundação de Ação Social – FAS, para a viabilização das ações
destinadas à qualificação profissional, conta com uma estrutura de 27 unidades
educacionais, denominadas Liceus de Ofícios, distribuídas nas 09 Regionais da
Prefeitura de Curitiba.
Conforme o Relatório de Gestão da PMC/2006, os resultados das
atividades a cargo da FAS, voltadas aos objetivos da Economia Solidária
beneficiaram, aproximadamente, 40.000 pessoas que procuraram as regionais da
Prefeitura na busca de capacitação profissional, sendo:
27.000 qualificações como resultado das ações implementadas nos Liceus
de Ofícios;
1.200 por meio do Projeto de Capacitação de Adolescentes.
Quanto aos cursos voltados ao empreendedorismo promovidos pela FAS,
os resultados apontam para um total de 11.945 pessoas beneficiadas, das quais:
4.200 participaram de ações voltados à Inserção Produtiva;
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2.945 ao Empório Metropolitano, incluindo demandas do Instituto de
Turismo de Curitiba;
4.200 participaram dos cursos de Desenvolvimento de Empreendedores.
Na Pesquisa de Satisfação dos Cursos realizados nos Liceus de Ofícios,
destinados as pessoas de baixa renda e escolaridade, realizada em março/2007,
que objetivou avaliar o grau de satisfação e a relevância desses cursos para a
vida profissional de 1515 alunos que concluíram os vários cursos oferecidos,
constata-se conforme dados da amostra que em relação a:
gênero: 78% dos participantes são mulheres;
faixa etária: a maioria dos participantes tem entre 16 e 39 anos;
escolaridade: a maioria, ou seja 44%, tem o ensino médio completo e 23%
incompleto;
faixa de renda: 49% recebem de 01 a 02 salários mínimos;
situação de emprego: do total de alunos, 24% estavam trabalhando e após
a qualificação passou a representar 42% de empregados, ou seja, um aumento de
57%;
situação trabalhista: 51% tinham carteira assinada; 23% sem carteira,
24% eram autônomos e 1% empregadores;
Quanto ao Programa de Empreendedorismo, de acordo com o Relatório
Mensal do Programa de setembro/2007, constatou-se que houve um aumento de
atendimentos da ordem de 24,31%, se comparado ao mesmo mês em 2006,
demonstrando o aumento de interesse da população no aperfeiçoamento
profissional e conseqüente qualidade de vida.
No documento de Avaliação do Programa de Empreendedores, da mesma
data, de um total de 339 participantes/mês, 254 responderam o instrumento de
pesquisa, constata-se que:
em relação a escolaridade: não há participantes sem alfabetização e
apenas 7% deles possuíam o ensino fundamental incompleto/completo, enquanto
que 66% tem o ensino médio incompleto/completo e 25% ensino superior
incompleto/completo;
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quanto a ocupação dos participantes: 63% dos participantes estão
empregados com/sem vínculo empregatício e 37% estão desempregados;
quanto a faixa etária, a maioria dos participantes possuía entre 21 e 25
anos;
em relação à procedência, o programa atendeu além do município de
Curitiba mais 10 outros Municípios da Região Metropolitana, com destaque para
Colombo, com o segundo lugar em número de participantes.
Como resultado dos trabalhos iniciados em 2006, foram gerados por
intermédio do Programa em 2007, 231 empregos, com 206 sem vinculo
empregatício, 50 colocados em empresas formais e 62 em empresas informais.
O Programa de Empreendedores da Fundação de Ação Social - FAS
conta com o apoio da rede conveniada com a Prefeitura de Curitiba (empresas
privadas, faculdades, sindicatos, organizações não-governamentais, entre outros),
que seguindo a metodologia da Fundação, beneficiaram em 2006, em conjunto,
17.206 pessoas, entre adolescentes, jovens e adultos nas ações de qualificação
profissional e geração de renda.

2.2.8.2 Agência Curitiba de Desenvolvimento S/A
A Agência Curitiba de Desenvolvimento S/A é uma empresa de economia
mista municipal, responsável pelo desenvolvimento econômico de Curitiba, e tem
como missão coordenar políticas para o desenvolvimento econômico, empresarial
e tecnológico de Curitiba, de maneira integrada com a Região Metropolitana,
priorizando iniciativas geradoras de emprego e renda voltadas ao fortalecimento
dos setores industrial, comercial e de serviços, principalmente no que se refere as
micro e pequenas empresas.
Como é uma empresa envolvida com ações que visam promover o
desenvolvimento econômico de comunidades do Município, incluindo ações de
capacitação, em articulação com os setores estratégicos da sociedade, viabilizou
o Programa ¨Bom Negócio¨, visando à criação de empregos, geração de renda e a
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elevação do nível de qualidade empresarial dos empreendedores, em suas
respectivas comunidades.
A função da Agência de Desenvolvimento de Curitiba está focada na
necessidade de planejar e integrar um processo de caráter geral do Município de
Curitiba. Por exemplo, a FAS realiza um diagnóstico de inclusão social e buscando
um aperfeiçoamento do trabalhador. Após essa qualificação inicial da mão-deobra, esse trabalhador deve ser integrado em um plano global de desenvolvimento
econômico,

com

a

finalidade

de

realizar,

efetivamente,

sua

inclusão

socioeconômica.
Outro exemplo, fundamental está na necessidade de integrar os
excelentes projetos da Secretaria do Trabalho e Emprego em um plano de
desenvolvimento desenhado e coordenado pela Agência de Desenvolvimento
Econômico, que deve ter metas sistemáticas para sanear a demanda por mão-deobra das principais empresas operando em Curitiba. Com isso, a Agência deve
propor uma integração maior das Universidades com as Empresa, de acordo com
o Box 1: Uma visão sobre a integração das Instituições de Ensino Superior e as
Empresas e o Setor Público. Estaria, assim, corrigindo ou minimizando a
incorporação dos jovens no mercado de trabalho, com o ensino do tecnólogo.
A Agência, neste sentido, deve coordenar e auxiliar também a Secretaria
de Finanças para adequar o orçamento do Município a um amplo programa de
desenvolvimento econômico, realizando, em conjunto, um Planejamento Tributário
Econômico. E, por fim, é fundamental que Turismo e a Agência apresentem uma
sinergia convergente para ampliar concomitantemente lazer com negócios. Uma
ação do Turismo integrada a um plano do Município é fundamental para estimular
consistentemente esse importante setor econômico.

2.2.8.3 Programa Bom Negócio
O Programa Bom Negócio foi desenvolvido pela Agência Curitiba de
Desenvolvimento S/A – antiga Curitiba S/A – voltado prioritariamente para
iniciativas geradores de emprego e renda, visando o fortalecimento dos setores
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industrial, comercial e de serviços, em especial em relação as micro e pequenas
empresas.
Implantado em 2005, em parceria com a Faculdade de Administração e
Economia – FAE, o Programa Bom Negócio é direcionado às iniciativas geradoras
de trabalho e renda objetivando o fortalecimento dos setores formais da indústria,
comércio e serviços, mais especificamente direcionadas para a gestão de
negócios.
Diferentemente do Programa de Empreendedorismo da Fundação de
Ação Social - FAS, o Bom Negócio está, primeiramente, direcionado para
segmentos da população que não os de vulnerabilidade social, a cargo da
Fundação.
Até o mês de outubro/2007, conforme indicadores apresentados pela
CURITIBA S/A, as ações do Programa obtiveram bons resultados, envolvendo 77
colaboradores, oriundos da Faculdade de Economia e Administração – FAE e da
CURITIBA S/A, alcançando os seguintes índices:
Envolvimento de 42 bairros/comunidades nas 9 Regionais da Prefeitura;
Promoção e capacitação de 4.365 pessoas de um total de 6.455 inscritos;
Formação de 07 redes de negócios e mais 71 estão em fase organização;
Constituídas 06 associações/cooperativas de negócios; 03 em formação e
03 em fase de fortalecimento;
Efetivação até junho/2007, de 821 empregos diretos, passando a ser
considerado destaque entre as ações desenvolvidas pela CURITIBA S/A.
Divulgação do programa de acordo com a metodologia de trabalho que é
de fundamental importância, sendo que nesses 02 dois anos para alcançar os
resultados mencionados, foram visitados em torno de 277.000 pessoas.
Em função desses resultados, o Programa Bom Negócio foi premiado pelo
FINEP, e a partir de 2008 poderá ser dinamizado com mais uma parceria a ser
firmada da Federação das Indústrias do Paraná - FIEP.
Em pesquisas realizadas junto às comunidades, com o fim de avaliar os
trabalhos realizados, pode ser observada em termos qualitativos, a melhora da
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conscientização dos empreendedores participantes, a estruturação das atividades
empresariais, a geração de empregos, a formação e/ou a revitalização de
associações e principalmente o comprometimento dos empreendedores /
empresários com relação ao desenvolvimento econômico local.

2.2.8.4 Programa Profissão Empresário
Em parceria com o SEBRAE – SISTEMA FÁCIL, este programa busca
apoiar, de maneira ágil e com baixo custo, micro e pequenos empreendedores, no
processo

de

formalização

de

suas

empresas,

oferecendo

auxilio

e

encaminhamento da documentação pertinente junto aos órgãos competentes.
Está vinculado à Agência Curitiba de Desenvolvimento S/A, ainda em fase
de implantação, podendo representar a continuidade da cadeia de geração de
trabalho e renda aos futuros micro e pequenos empresários participantes do
Programa Bom Emprego.

2.2.8.5 Instituto Municipal de Turismo
Em integração com os Programas de Geração de Trabalho, Renda e
Empreendedorismo, da Fundação de Ação Social - FAS, mais especificamente
com o Empório Metropolitano e Vitrine Social, o Instituto Municipal de Turismo, por
meio de sua Gerência das Feiras de Artesanato é responsável pela definição da
política de artesanato do Município, de forma a democratizar o acesso dos
artesões aos programas de apoio e formalização desse segmento, nas atividades
econômicas informais existentes em Curitiba.
Estão a cargo da Gerência do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba,
as 24 feiras de artesanato em funcionamento, que beneficiam 1512 artesões,
devidamente cadastrados.
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2.2.8.6 Outras
sociedade civil

organizações

governamentais

e

da

As demais organizações da sociedade civil que desenvolvem ações de
geração de trabalho e renda no município, direcionadas a segmento sociais
diferenciados da sociedade, beneficiaram no ano de 2006, em torno de 75.000
pessoas, com destaque para:
Projeto de Empreendedorismo do SEBRAE com 49.855 participantes;
Projeto de qualificação profissional para a industria do SENAI com 13.032;
SEST/SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte com
11.143;
Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social – SETP, na
capacitação de pessoas desempregadas cadastradas no Sistema Nacional de
Emprego – SINE, com 700 participantes.
Além da capacitação de 700 pessoas por meio da Secretaria Estadual do
Trabalho e Promoção Social, o SINE no ano de 2006, na condição de
intermediador de mão de obra, encaminhou 88.073 inscritos e empregou nas
diversas categorias profissionais, 11.249 trabalhadores de um total de 37.912
vagas. Até 10/2007, os colocados totalizavam 11.903 pessoas, representando
94,51% em relação ao ano anterior e 8,5% do total do Estado.
O total acumulado de pessoas colocadas pelo SINE, no período de 2005 a
2007 foi de 34.807, para 113.212 vagas e 253.849 encaminhamentos.

2.2.9 Economia Informal
Em Curitiba e Região Metropolitana, a exemplo de outros centros com
características semelhantes, ao mesmo tempo em que se passou a usufruir dos
aspectos favoráveis da globalização, surgiram, por outro lado, as conseqüências
desse processo refletidas no aumento dos índices de desemprego e subemprego,
com crescimento do setor informal da sociedade.
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De acordo com a conceituação de atividades empresariais informais nos
levantamentos da Ecinf/IBGE – 2003, foi considerado como empreendimentos
informais todas as unidades produtivas pertencentes a empregadores com até
cinco empregados e a trabalhadores por conta própria, independentemente de
possuírem

constituição

jurídica,

diferenciando-se,

portanto,

do

conceito

usualmente adotado. Este critério foi sugerido pela Organização Internacional do
Trabalho – OIT, na 15ª Conferência de Estatísticos do Trabalho.
Esse conceito de informalidade nos negócios visa refletir o conjunto de
unidades produtoras de bens e serviços caracterizadas por iguais modos de
organização e de funcionamento, tenham ou não registros em órgãos públicos.
Em decorrência do critério adotado, uma parte das unidades produtivas
constantes dos levantamentos da Ecinf dispõe de constituição jurídica e registro
no CNPJ da Receita Federal (11,5% das empresas); essas unidades produtivas,
embora juridicamente formais, apresentam as mesmas características de
informalidade, como baixa escala de produção, baixo nível de organização e
quase nenhuma separação entre o capital e o trabalho, tendo sido pesquisadas e
analisadas pela Ecinf em conjunto com as empresas com baixo ou nenhum tipo de
formalização.
Esse novo conceito de informalidade nos negócios visa refletir o conjunto
de unidades produtoras de bens e serviços caracterizadas por iguais modos de
organização e de funcionamento, que tenham ou não registros em órgãos
públicos.
Com base nesse conceito constatou-se que no Brasil, em 2003, grande
parte das empresas do setor informal pertencia a trabalhadores por conta própria
(88%), sendo apenas 12% de pequenos empregadores. As atividades econômicas
preponderantes deste setor eram comércio e reparação (33%), construção civil
(17%) e indústria de transformação e extrativa (16%).
Das empresas informais pesquisadas, 95% tinham um único proprietário e
80% apenas uma pessoa ocupada. Estes dados mostraram que a maior parte dos
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empreendimentos continuava a ser formada por trabalhadores por conta própria
que trabalhavam sozinhos, sem sócios ou ajudantes não-remunerados.
No referido ano existiam 10.335.962 empresas informais que ocupavam
13.860.868 pessoas, incluindo trabalhadores por conta própria, pequenos
empregadores, empregados com e sem carteira de trabalho assinada, além dos
trabalhadores não-remunerados. Verificou-se uma variação de 9% no número de
empresas informais, enquanto o crescimento dos postos de trabalho nelas
existentes cresceu 8% em relação à pesquisa anterior.
Dentre as empresas do setor informal, 88% não possuíam constituição
jurídica, o que correspondia a 93% das empresas de conta própria e 56% das
empresas de empregadores. Entre aquelas que possuíam constituição jurídica,
93% tinham uma receita mensal superior a R$ 2.000,00, enquanto 72% das que
não possuíam este registro tinham receita média até R$ 1.000,00.
Em Curitiba, de acordo com a Pesquisa Mensal de Empregos (PME), de
março de 2007, realizada pelo IPARDES/ IBGE, a população de Curitiba era de
1.788 mil habitantes e o número de pessoas ocupadas de 1.377 mil.
Porém, desse total de pessoas ocupadas, 717 mil eram formais e destes,
667 mil estavam no setor privado. Na condição de trabalhador por conta própria
havia 280 mil pessoas; como empregadores 59 mil; sem carteira assinada 111 mil
e os demais em outras posições na ocupação não apresentadas.
O número de empregados sem carteira assinada diminuiu em 8,8% em
igual período e o número estimado de desocupados totalizava 106 mil, tendo
havido uma redução de 12,4% nesse número, comparado ao ano anterior.
Embora alguns índices sejam alentadores, as informações remetem ao
fato de que os trabalhadores na informalidade em Curitiba, em março/2007 era de
33%,

aproximadamente,

porém,

se

incluídos

os

demais

trabalhadores

desocupados e a procura de emprego, este percentual chega a 40%.
Em termos sociais, a questão da informalidade vem segregando as
cidades em duas realidades opostas: a formal, que apresenta toda infra-estrutura
e propicia um bem estar social aos seus moradores e, por outro lado, a cidade
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marginalizada e/ou informal, onde há um déficit nas políticas públicas que,
conseqüentemente, refletem nos indivíduos que nela residem. Pode ser percebida
com essa realidade, uma maior nitidez nas taxas de mortalidade infantil,
desemprego, homicídio e baixa qualidade de vida.
Os impactos desses fatores são sentidos principalmente por conta da
nova dinâmica urbana que toma conta de todo o país. As cidades estão cada vez
mais “inchadas”, as demandas pelos serviços públicos são cada vez maiores e o
governo municipal acaba por não vencer, sozinho, os atuais desafios.
Os principais fatores de vulnerabilidade da população excluída, conforme
critérios do IBGE, estão voltados aos aspectos socioeconômicos, que é a renda
mínima auferida proveniente de trabalho informal e/ou subempregos (catadores,
ambulantes, prestadores de serviços, artesanato, dentre outros), que chega no
máximo 1 e ½ salário mínimo, bem como ao nível de escolarização reduzido ou
inexistente, os quais apontam para a necessidade de dinamizar os programas
voltados a geração de trabalho e renda em formatos diferenciados, de acordo com
a realidade vivenciada por esta população.
Com base nos aspectos mencionados, ao mesmo tempo em que grande
contingente de trabalhadores faz parte do setor informal conforme conceituação
dada pelo IGBE, existem outros grupos de trabalhadores que estão situados em
extratos sociais menos favorecidos, a margem do processo, necessitando de
tratamento diferenciado. Isto porque, na maioria das vezes essas pessoas são
desprovidas dos requisitos básicos mínimos, principalmente educacionais, que
passaram a ser exigidos dos trabalhadores para fazer parte, inclusive, do mercado
informal, com registro ou não em órgãos públicos.
As iniciativas de inclusão social dessas pessoas, consideradas como de
competência do poder público, normalmente contam com parcerias com
organizações voltadas para projetos produtivos coletivos (cooperativas populares,
formas associativas, dentre outros), serviços domésticos, autônomos, instituições
financeiras e/ou formas análogas.
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Porém, a despeito das iniciativas já em andamento, a expansão da
ocupação através do setor informal por si só não vêm constituindo uma solução
para a escassez de empregos destinados à esses segmentos da população.
Esta é uma das razões pelas quais as políticas econômica e social de
curto e longo prazos não devem deixar de voltarem-se para os aspectos da
informalidade, uma vez que o trabalho tem influência direta não apenas no perfil
de longo prazo da distribuição de renda, mas também na qualidade de vida dos
indivíduos, além de constituir um componente importante da cidadania.
Há de se considerar ainda que, além dos trabalhadores informais não
contarem com as garantias sociais, sem direitos e sem obrigações, o Estado
igualmente

deixa

de

arrecadar

determinadas

receitas

imprescindíveis

à

seguridade social e implementação de outras ações sociais.

2.3 Análise do Desenvolvimento Empreendido em Curitiba
Análise

do

papel

institucional

na

promoção

do

desenvolvimento

econômico municipal e da RMC sob a ótica do crescimento econômico em si e do
perfil de empreendedores e trabalhadores beneficiados:
2.3.1 Programas e projetos em andamento
A execução de políticas de desenvolvimento econômico seja em âmbito
municipal ou em outra esfera de administração, estende-se por várias secretarias
e empresas coligadas a administração pública. É muitas vezes difícil impor um
limite preciso ao grau de contribuição de determinada secretaria uma vez que o
conceito de desenvolvimento econômico é multifacetado, indissociável da inclusão
social e econômica, da estrutura do trabalho e de certas atividades geradoras de
efeitos multiplicadores sobre a economia como podem ser o turismo e a cultura,
por exemplo.
Estruturalmente,

no

caso

da

administração

municipal

de

Curitiba

encontramos como órgãos executores da política municipal de desenvolvimento
econômico as seguintes secretarias e instituições coligadas:
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Políticas municipais de desenvolvimento econômico

Curitiba
S.A.

Programa:
Desenvolvimento
econômico e
empresarial.
Projetos:
Bom negócio.
Microcrédito.
Profissão
empresário.
Curitiba exporta.
Parque de
Software.
Incubadoras
empresariais

Fundação
Cultural
Ctba.

Programa:
Cultura
Curitibana
Projeto:
Gestão
institucional
da cultura

Fundação
Ação Social

Sec. trabalho
e emprego

Curitiba
Turismo

Programa:
Ação social
Projeto:
Geração de
renda
Projeto:
Capacitação
profissional

Programa:
Qualificação
profissional
Projeto:
Capacitação
com recursos
do FAT
Projeto:
Observatório
do trabalho

Programa:
Incentivo ao
turismo
Projeto:
Promoção
das feiras de
arte,
artesanato e
especiais e
de produtos
associados
ao turismo.

Programa:
ISS tecnológico
Programa:
Promoção de
investimentos

Fonte: Elaboração do ISAE/FGV-PR.

As políticas municipais de desenvolvimento, que tem como premissa o
“desenvolvimento econômico local e a atração de empresas principalmente nãopoluentes”, se encontram em grande parte concentradas no eixo denominado
“Trabalho e desenvolvimento econômico” que por sua vez se desdobra por
secretarias e órgãos vinculados a administração pública municipal. A figura
apresentada representa esquematicamente estes desdobramentos. A partir deste
esquema, iremos comentar a seguir todos os programas e projetos vinculados de
forma direta e/ou indireta à questão do desenvolvimento econômico em âmbito
municipal, inicialmente por órgão executor até chegar ao detalhamento de
programas e projetos.
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Agência Curitiba de Desenvolvimento S.A: O principal órgão envolvido
na execução das políticas de desenvolvimento econômico é sem dúvidas a
Agência Curitiba S.A. que vem a ser uma empresa de capital misto de
administração indireta do município. Por definição, sua missão se constitui em
“coordenar políticas para o desenvolvimento econômico, empresarial e tecnológico
de Curitiba, de forma integrada com a região metropolitana, priorizando iniciativas
geradoras de emprego e renda voltadas ao fortalecimento dos setores industrial,
comercial e de serviços, principalmente no que se referem às micro e pequenas
empresas.” Sendo assim, por definição, coordena o maior número de projetos
vinculados especificamente ao tema do desenvolvimento econômico e social em
âmbito municipal.
Neste contexto de gestão encontram-se três programas estruturantes, a
saber:

a) Desenvolvimento econômico e empresarial, do qual fazem parte os
seguintes projetos:
Bom negócio: considerado um exemplo bem sucedido de projeto focado
na capacitação e promoção do desenvolvimento econômico do município, o Bom
Negócio teve início em abril de 2005, como projeto-piloto no Jardim Gabineto, na
Regional de Santa Felicidade. De lá para cá outras 52 localidades da cidade,
distribuídas por nove regionais, receberam o programa.
Até o momento (Dezembro de 2007), 4.365 empreendedores já foram
capacitados pelo Bom Negócio desde a criação do programa em abril de 2005.
Em 2007, serão 1.182 empreendedores formados. O Bom Negócio acontece
durante três semanas, de segunda a sexta-feira sempre das 19 às 22 horas,
normalmente em uma escola da rede municipal de ensino, oferecendo uma
palestra de motivação que tem como tema "Projeto de Vida e Empreendedorismo"
e quatro módulos que tratam da gestão de negócios, finanças pessoais e
empresariais, marketing e vendas e qualidade empresarial. Ponto importante a
destacar, é que as aulas são ministradas por professores treinados pelo Centro
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Universitário UniFAE, renomada instituição privada de ensino na área de
administração de empresas, parceiro da Agência Curitiba de Desenvolvimento S/A
no programa. São oferecidas 50 vagas para cada bairro. Dada a grande procura, a
seleção dos participantes é feita de acordo com o perfil dos empreendedores.
Para participar do Bom Negócio, os empreendedores são incentivados a doar
alimentos não-perecíveis no início de cada módulo. Os próprios participantes do
programa decidem para quem serão feitas as doações.
Além das aulas, o Bom Negócio promove encontros entre os exparticipantes do programa, que têm uma nova oportunidade para interagir e
manterem-se informados. Os encontros oferecem palestras que tratam de
assuntos de interesse dos empreendedores e acontecem a cada três meses, nas
nove administrações regionais.
Após um mês do fim das palestras, o Bom Negócio promove ainda Fóruns
Socioeconômicos em todas as microrregiões por onde passa. Estes eventos têm o
objetivo de apresentar aos participantes do programa o resultado de uma pesquisa
feita no bairro e que mostra a característica socioeconômica da região, diagnóstico
este que deverá servir de subsídio importante para decisões estratégicas de
negócios dos novos empreendedores formados.
Durante o ano de 2007, o programa passou por uma reformulação. A
principal mudança ocorreu no módulo “Qualidade”, que foi diluído em outros
temas. No lugar deste módulo, foram incorporadas “Ferramentas de Gestão”, que
tratam de assuntos como a gestão de pessoas, associativismo e 5 “S” da
qualidade.
Avaliação: a pesquisa de avaliação desenvolvida pela Agência Curitiba de
Desenvolvimento S/A mostra que 60% dos empreendedores melhoraram a
qualidade da gestão de suas empresas; 20% mudaram o ambiente de trabalho;
60% prevêem a ampliação dos negócios e 68% a ampliação do comércio do
bairro. Foram 869 pesquisados correspondendo a uma amostra de mais de 20%
dos formandos do programa Bom Negócio.
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Em setembro de 2007, graças ao Bom Negócio, a Companhia de
Desenvolvimento de Curitiba ficou representada entre os cinco melhores projetos
que

concorreram

ao

Prêmio

Interamericano

para

Desenvolvimento

de

Microempresas 2007, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). No
prêmio do BID, a Companhia concorreu na categoria Excelência em Serviços de
Desenvolvimento Empresarial. Concorreram 87 projetos de países da América
Latina e Caribe. A Companhia de Desenvolvimento de Curitiba foi a única
empresa premiada no Brasil. A proposta do BID com este prêmio é estimular o
desenvolvimento das microempresas, reconhecendo os esforços de instituições e
pessoas que trabalham para promover o desenvolvimento dos microempresários.
Além da Companhia de Desenvolvimento de Curitiba, foram premiados pelo BID
projetos de Barbados, Peru, Colômbia e El Salvador.
Inicialmente classificada como finalista do 10.° Prêmio FINEP na Região
Sul, o Bom Negócio ficou em terceiro lugar na categoria Inovação Social
concorrendo com 182 projetos apresentados na região Sul. Segundo Juraci
Barbosa Sobrinho, presidente da Companhia de Desenvolvimento de Curitiba, o
Bom Negócio foi o único projeto apresentado por uma instituição pública e se
destacou por apresentar o uso da tecnologia em uma ação social.

Microcrédito: constitui-se em um programa de fomento voltado para quem
já possui uma atividade empreendedora (formal ou informal) e tem pouco ou
nenhum

acesso

ao

sistema

financeiro

tradicional,

tais

como

artesãos,

microempreendedores familiares, prestadores de serviços, etc. que buscam a
implantação, ampliação e modernização e/ou diversificação de atividades capazes
de gerar ou manter trabalho e renda, com base em investimentos de pequeno
valor. Além das atividades formais e/ou informais que são beneficiárias do
programa, cooperativas e/ou Associações ligada a gestão do empreendimento
também podem ser beneficiárias do programa. Este programa faz parte de um
programa estadual chamado “Banco social” monitorado pela “agência de fomento”
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com o qual os municípios firmam convênios de adesão e operacionalizam o
programa.
Em Curitiba conta-se com uma equipe de 20 pessoas - entre funcionários e
estagiários - trabalhando nas nove regionais administrativas do município. O
Microcrédito oferece financiamentos de R$ 300 a R$ 10 mil para pessoas físicas
ou jurídicas. A taxa de juros é de 1% ao mês. O prazo de financiamento vai de um
a 24 meses, com a carência podendo chegar a três meses, dependendo da forma
que o recurso é usado.
Todos os pedidos de financiamento são feitos nas Ruas da Cidadania da
região onde o empreendedor desenvolve sua atividade. Um agente do programa
faz uma visita técnica ao local para conhecer a atividade. Se o pedido for
aprovado, o empreendedor deve cumprir algumas exigências, entre elas ter
residência fixa no município e apresentar um avalista que tenha comprovação de
renda.
A solicitação de financiamento é depois analisada por um Comitê de
Crédito, formado por um representante do poder público, uma pessoa da
comunidade, um empresário da região e, mais tarde, pela Agência de Fomento. A
retomada do programa Microcrédito, ocorrida em julho do ano passado, garantiu o
atendimento de 247 empreendedores de Curitiba. Juntos, eles receberam créditos
no valor de R$ 925.708,00, que foram investidos na compra de materiais e
equipamentos ou como capital de giro.
Em 2007, o programa em nível estadual passou por uma reorganização
devendo esta evolução refletir-se positivamente também nos convênios de
operação municipais. Não cabe dúvida que, passado um primeiro momento de
lançamento, adaptações e melhorias, o programa agora conta com condições
muito favoráveis para uma alavancagem importante e adaptada aos seus
propósitos iniciais.

Profissão empresário: com o objetivo de apoiar, de maneira ágil e com
baixo custo, micro e pequenos empreendedores em processo de formalização de
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suas atividades oferecendo auxílio e encaminhamento da documentação
pertinente junto aos órgãos competentes, o Profissão Empresário também é um
dos programas recordistas em número de atendimento. Até o início de dezembro,
1.016 empreendedores conseguiram junto à Agência Curitiba de Desenvolvimento
S/A fazer abertura e liberação de alvarás e alterações contratuais de empresas.
O projeto funciona da seguinte maneira: os empreendedores interessados
dirigem-se a um dos postos de atendimento da Profissão Empresário, nas Ruas
da Cidadania da Prefeitura de Curitiba, e solicitam a sua inclusão no processo de
formalização; uma vez iniciado o processo, a documentação é encaminhada à
Central Fácil, do SEBRAE-PR, que reúne órgãos anuentes para registro e
legalização de empresas. Desta forma obtém-se um processo ágil e de baixo
custo, contribuindo de forma significativa no sentido de criação de um ambiente
favorável à criação e formalização de micro e pequenas empresas.

Curitiba exporta: Curitiba Exporta é um programa destinado a disseminar a
cultura

exportadora,

através

da

identificação,

estímulo,

capacitação,

assessoramento e acompanhamento de potenciais exportadores, contando com
ações em parceria com entidades ligadas ao comércio exterior e ao
desenvolvimento empresarial. O programa visa elevar o nível de conhecimento e a
competitividade das micro e pequenas empresas instaladas no Município de
Curitiba e RMC para que possam contribuir para a geração de empregos, renda e
para o desenvolvimento da cidade. O público-alvo definido para o projeto são
micro e pequenas empresas de Curitiba com potencial para exportar e que
possuam interesse em fazer parte do Programa Curitiba Exporta através da
capacitação, consultorias, casos práticos, casos de sucesso e acompanhamento,
até ingressar no mercado externo.
Estruturalmente o programa se estrutura em diversos módulos e atividades
que se distribuem sequencialmente visando atingir o objetivo da exportação de
acordo com o seguinte fluxo:
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TREINAMENTO E
CAPACITAÇÃO

SISTEMA DE
ACOMPANHAM
ENTO

APRENDENDO
&
EXPORTANDO

INSERÇÃO NO
MERCADO
INTERNACIONAL

TREINAMENTO E
CAPACITAÇÃO

CONSULTORIA
CURITIBA
EXPORTA

CASO
PRÁTICO
CURITIBA
EXPORTA

CICLO DE
PALESTRAS

CONHECENDO
&
EXPORTANDO

Fonte: Elaboração do ISAE/FGV-PR.

A

organização

dos

eventos,

consultorias,

casos

práticos

e

acompanhamentos relativos ao Programa Curitiba Exporta é de responsabilidade
da CURITIBA S.A. - Companhia de Desenvolvimento de Curitiba.
Cabe a ela organizar as seguintes atribuições:
- Elaborar, em conjunto com as entidades parceiras, o conteúdo das
palestras e a programação dos eventos;
- Disponibilizar os locais dos eventos bem como a infra-estrutura
necessária para a realização dos mesmos, tais como equipamentos, recursos
audiovisuais e materiais de apoio (pastas, canetas, crachás de identificação,
certificados de participação e material de divulgação da Agência Curitiba de
Desenvolvimento S/A);
-

Elaborar e organizar a agenda de atendimentos na Consultoria Curitiba
Exporta;
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-

Disponibilizar e distribuir materiais de divulgação, tais como cartazes e
folders do programa;

- Realizar as inscrições dos interessados em participar dos eventos
relacionados às palestras de capacitação Curitiba Exporta (treinamentos, clínica e
oficina);
- Fornecer apoio técnico operacional aos parceiros durante a
realização dos eventos;
- Fornecer o coffee-break na realização dos treinamentos;
- Divulgar através dos meios de comunicação do Município, com o
apoio da Secretária Municipal de Comunicação Social, todas as informações e
resultados do Programa Curitiba Exporta;
- Manter na página da internet
Desenvolvimento

da Agência Curitiba

de

S/A informações atualizadas relativas ao “Programa Curitiba

Exporta”, inclusive criando “links” para as páginas das entidades parceiras.
A construção de uma “cultura exportadora” partindo-se de uma iniciativa municipal
é algo possível e necessário. A Agência Curitiba de Desenvolvimento

S/A,

entretanto, acredita que a realização de tarefas como esta só serão possíveis a
partir do envolvimento de atores de grande representatividade no comércio
exterior em Curitiba.
Os trabalhos do programa são direcionados conforme as necessidades apontadas
pelos próprios participantes, bem como pelas tendências identificadas pela
Agência Curitiba de Desenvolvimento S/A e seus parceiros. Desta forma, novos
parceiros poderão, a qualquer momento, e mediante celebração de termo de
cooperação técnica, estar ingressando no programa para o desenvolvimento de
atividades já existentes, ou mesmo para outras ações a serem definidas
oportunamente.
Para a execução das atividades são fundamentais a participação de especialistas
e o envolvimento das seguintes entidades:
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- Associação Comercial do Paraná - ACP, através do CONCEX – Conselho de
Comércio Exterior;
- Banco do Brasil, através do Núcleo Regional de Apoio a Negócios
Internacionais;
- BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(Posto Avançado localizado na FIEP);
- Câmara Americana de Comércio – AMCHAM;
- Centro de Orientação Fiscal – CENOFISCO / ADUANEIRAS;
- Centro de Integração de Tecnologia do Paraná – CITPAR;
- Centro Integrado de Estudos Jurídicos Empresariais – CIEJE;
- Correios, através do Programa Exporta Fácil;
- Faculdades Integradas Curitiba – FIC;
- Fundação de Estudos Sociais do Paraná – FESP;
- Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP, através do
CIN - Centro Internacional de Negócios;
- MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio,
através da REDEAGENTES - Rede Nacional de Agentes de Comércio Exterior;
-

Prefeitura

Municipal

de

Curitiba

-

PMC,

através

das

Administrações Regionais;
- Governo do Paraná, através da SEIM – Secretária do Estado da
Indústria, Comércio e Assuntos do Mercosul;
- Serviço de Apoio à Pequena Empresa do Paraná - SEBRAE/PR;
- SESI – Serviço Social da Indústria do Paraná, através da Unindus –
Universidade da Indústria;
- TECPAR – Instituto de Tecnologia do Paraná, através do
PROGEX - Programa de Apoio Tecnológico as Exportações;
- UnicenP - Centro Universitário Positivo.

89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico

Esta forte percepção da necessidade de parcerias para o bom andamento
do projeto fica evidenciada a partir da divisão de tarefas proposta pela Curitiba
S.A. administradora do programa conforme quadro apresentado a seguir:
Detalhamento das Atividades por Entidade:
ENTIDADE PARCEIRA
ACP / CONCEX
AMCHAM
BANCO DO BRASIL
BNDES

ATIVIDADES
-Consultoria Curitiba Exporta - Módulo II
-Palestra Caso Prático Curitiba Exporta
-Palestra Ciclo de Palestras
-Duas palestras Módulo II
-Consultoria Curitiba Exporta - Módulo II
- Palestra Caso Prático Curitiba Exporta
- Consultoria Curitiba Exporta - Módulo II

CENOFISCO /ADUANEIRAS
CITPAR
CIEJE
CORREIOS
FESP
FIC
FIEP / CIN
MDIC

PMC

TECPAR
UNICENP

-Palestra Módulo II
-Consultoria Curitiba Exporta - Módulo II
-Palestra Caso Prático Curitiba Exporta
-Palestra Ciclo de Palestras
-Palestra Módulo II
-Palestra Módulo III
-Palestra Módulo I
-Consultoria Curitiba Exporta - Módulo II
-Palestra Caso Prático Curitiba Exporta
-Palestra Módulo I
- Palestra Módulo III
- Palestra Módulo III
-Consultoria Curitiba Exporta - Módulo II
-Apoio ao Programa Curitiba Exporta, através da
REDEAGENTES
-Palestra Módulo II
-Palestra Módulo III
-Apoio ao Programa Curitiba Exporta, através das
Administrações Regionais e Secretaria Municipal de
Comunicação Social
-Palestra Módulo I
-Consultoria Curitiba Exporta - Módulo II
-Palestra Ciclo de Palestras
-Palestra Ciclo de Palestras

Fonte: Elaboração do ISAE/FGV-PR.

Cabe às entidades parceiras as seguintes atribuições:
- Fornecer profissional capacitado para realização das palestras de
acordo com conteúdo programático previamente definido em conjunto com a
entidade organizadora;
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- Fornecer profissional capacitado para realização de atendimentos
durante a realização da Consultoria Curitiba Exporta;
- Divulgar através de seus meios de comunicação a realização dos
eventos do Programa Curitiba Exporta e de atividades correlatas, inclusive criando
“link” para a página da Agência Curitiba de Desenvolvimento S/A - CURITIBA S.A.
(www.curitibasa.com.br);
- Divulgar realização dos eventos do Programa Curitiba Exporta,
utilizando os materiais de divulgação enviados pela entidade organizadora;
- Disponibilizar material de divulgação de suas respectivas
entidades para compor o material de apoio utilizado nos eventos;
-

Fornecer

atendimento

especializado

aos

empresários

encaminhados através das ações do Programa Curitiba Exporta.
Fica evidenciada desta forma, o forte viés da participação de atores e
parceiros locais de natureza pública e, principalmente, privada. Além disso, a
coordenação do programa lança mão de certas “ações estratégicas” para atingir
os objetivos previstos no Programa Curitiba Exporta, tais como:
- Realizar eventos e palestras de comércio exterior utilizando metodologia
de estrutura modular (três módulos) e um ciclo de palestras;
-

Disseminar informações e eventos de comércio exterior enfocando o
mercado de Curitiba, através de meios eletrônicos;

-

Promover atendimentos aos participantes dos treinamentos que
possuam interesses em consultorias individuais e casos práticos de
exportação, a fim de obterem informações específicas sobre o processo
exportador;

-

Orientar, informar e acompanhar empresários em questões relacionadas
ao comércio exterior, através de atendimentos pessoais, telefônicos e/ou
eletrônicos, encaminhando-os aos órgãos pertinentes;

-

Desenvolver mecanismos que possam fomentar a atividade exportadora
das pequenas e médias empresas de Curitiba, utilizando informações e
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produtos disponibilizados pelos demais órgãos intervenientes do
comércio exterior brasileiro.
-

Identificar empresas participantes dos cursos de capacitação com
potencial exportador, a fim de serem instruídas e acompanhadas
conforme suas dúvidas pelo Sistema de Acompanhamento;

-

Encaminhar as empresas com potencial exportador que foram
identificadas pelo Sistema de Acompanhamento para pesquisas junto às
instituições de ensino parceiras, afim de que sejam estudados os meios
de inserção destas empresas no mercado internacional através de
projetos de conclusão de curso.

Para um aproveitamento adequado das palestras do Programa Curitiba
Exporta definiu-se uma estrutura modular, disposta em três módulos com uma
metodologia que trata o conteúdo apresentado de maneira gradativa. No módulo
básico são apresentadas noções básicas sobre exportação, no módulo
intermediário são tratadas informações sobre o processo exportador e no módulo
avançado os participantes recebem informações específicas de comércio exterior.
Além disso, é realizado um Ciclo de Palestras onde os assuntos são variados,
conforme a necessidade dos participantes.
Os eventos obedecem a um cronograma pré-estabelecido, porém, poderão
ser realizadas palestras específicas para determinados segmentos organizados da
sociedade e instituições públicas, desde que haja interesse comum da entidade
organizadora e das entidades parceiras.
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ESTRUTURA DOS EVENTOS
CURITIBAEXPORTA

Estrutura das palestras Curitiba Exporta:

Módulo I
NOÇÕES BÁSICAS SOBRE EXPORTAÇÃO

Módulo II
INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO
EXPORTADOR

CONSULTORIA

Módulo III
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DE
COMÉRCIO EXTERIOR

CASO PRÁTICO

CICLO DE PALESTRAS

MÓDULO I – Noções Básicas para Exportação
Nesta primeira fase são apresentadas as noções básicas para exportação.
Esta etapa é realizada em um dia, no horário das 08:30 às 17:00 h. Além da
abertura do evento são realizadas sete palestras de entidades parceiras, conforme
demonstrado a seguir:
ENTIDADE PARCEIRA

TEMA

CURITIBA S.A.

Panorama do Comércio Exterior em Curitiba

SEBRAE/PR

Noções Básicas para Exportação

FESP

Formação de Preço

TECPAR

PROGEX - Programa de Apoio Tecnológico à Exportação

CORREIOS

Exporta Fácil

CURITIBA S.A.

Programas de Apoio ao Empreendedor

CURITIBA S.A.

Design Empresarial

Fonte: Elaboração do ISAE/FGV-PR.
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MÓDULO II – Informações sobre o Processo Exportador
Nesta fase intermediária as palestras têm conteúdo direcionado aos
participantes que já tiveram contato inicial com as informações de comércio
exterior, ou seja, é obrigatório que já tenham participado do primeiro módulo. Esta
etapa é realizada em dois dias, no horário das 08:30 às 17:00, onde além da
abertura do evento são realizadas cinco palestras e um caso de sucesso, onde
uma pequena empresa de Curitiba, que já tenha participado do programa Curitiba
Exporta esteja exportando, relata sua experiência, a qual servirá como estímulo
aos demais participantes. Além das palestras, os potenciais exportadores que
participarem deste módulo podem ter um contato direto com os palestrantes dos
dois módulos, através da Consultoria Curitiba Exporta.

Conteúdo Programático Módulo II:
ENTIDADE PARCEIRA

TEMA

CIEJE

Internacionalização da Empresa

ADUANEIRAS / CENOFISCO

Tributos e Benefícios na Exportação

BANCO DO BRASIL

Modalidades de Pagamento

REDEAGENTES

Ferramentas de Comércio Exterior

BANCO DO BRASIL

Balcão de Comércio Exterior

EMPRESA CONVIDADA*

Caso de Sucesso

Fonte: Elaboração do ISAE/FGV-PR.
Nota: *Empresa que já participou do Programa Curitiba Exporta e passou a exportar.

MÓDULO III – Informações Específicas de Comércio Exterior
Este módulo tem por objetivo transmitir aos participantes do Programa
Curitiba Exporta informações específicas direcionadas ao efetivo ingresso no
mercado internacional. Desta forma, é obrigatório que os participantes já estejam
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inseridos no Programa e tenham recebido treinamento nos dois módulos iniciais.
Também ocorre o Caso Prático Curitiba Exporta com os parceiros deste módulo.
O evento ocorre em dois dias, das 8:30h às 17:00h.
Conteúdo Programático Módulo III:
ENTIDADE PARCEIRA

TEMA

FACULDADES CURITIBA

Marketing Internacional

TECPAR / FIC / INPI

Marcas e Patentes

FACULDADES CURITIBA UNICENP

Logística Internacional

CIEJE

Práticas de Comércio
Problemas x Soluções

REDEAGENTES

Associativismo

REDEAGENTES

BNDES

Exterior

–

Linhas de Financiamento

CICLO DE PALESTRAS: os empresários que passaram pelos três módulos
do programa são convidados a participar de um evento diferenciado - o Ciclo de
Palestras. As palestras deste evento não são fixas, podendo variar os temas
conforme o interesse e a necessidade dos participantes.

Conteúdo Programático Ciclo de Palestras:
ENTIDADE PARCEIRA

TEMA

SEBRAE

Prospecção de Mercados

AMCHAM

Mercado Americano

CITPAR

Mercado Europeu

SEBRAE

Mercosul

UNICENP

Blocos Econômicos
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LOCAL DOS EVENTOS: Com o intuito de descentralizar as ações do
município, a Prefeitura de Curitiba possui uma estrutura composta por nove
administrações regionais, as chamadas Ruas da Cidadania.
A partir do levantamento das tendências empresariais de cada regional, a
realização dos treinamentos do Programa Curitiba Exporta acontecem nos
auditórios das Ruas da Cidadania, conforme cronograma definido pela entidade
organizadora.
CONSULTORIA CURITIBA EXPORTA: a participação nas palestras
propicia aos empresários participantes uma visão ampla sobre os procedimentos
do mercado internacional, porém, a partir disto poderão surgir dúvidas específicas
da sua empresa em relação às exportações bem como sobre os conteúdos
abordados pelos palestrantes. Para que estas questões possam ser dirimidas no
próprio ambiente dos treinamentos os participantes terão acesso a consultorias
dos palestrantes na Consultoria Curitiba Exporta.
Através da Consultoria o empresário terá contato direto com os consultores
das entidades parceiras em um ambiente onde poderá obter esclarecimentos
preliminares sobre o processo de exportação.
Ocorre no módulo II, no período da tarde do segundo dia, das 14:00 às
17:00h, com atendimentos individuais de vinte a trinta minutos por empresário.
CASO PRÁTICO CURITIBA EXPORTA: é esperado que a teoria
apresentada nos três módulos do Curitiba Exporta e a participação na Consultoria
incentive o participante a buscar mais informações e o torne capaz de considerar
as exportações como parte do planejamento estratégico da empresa. Entretanto, a
realização de uma atividade prática, se faz necessária para que o participante
tenha condições de traçar um comparativo entre a teoria e a prática do comércio
exterior.
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No Caso Prático os participantes recebem orientações específicas sobre o
preenchimento dos documentos necessários para exportação, através de
simulações práticas apresentadas pelos consultores. Ocorre no módulo III no
período da tarde do segundo dia, das 14:00 às 17:00h.
Conteúdo Programático Caso Prático Curitiba Exporta:
ENTIDADE PARCEIRA

TEMA

ADUANEIRAS / CENOFISCO

Formação de Preço e Nota Fiscal

BANCO DO BRASIL

Câmbio, Fatura Comercial, DSE e Instrução
de Pagamento

ACP

Certificado de Origem e Declaração do
Produto

CORREIOS

AWB

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO: pesquisas na área de comércio
internacional são necessárias para que sejam conhecidos os principais entraves
da inserção de pequenas e micro empresas no comércio exterior. Acredita-se que
através do Sistema de Acompanhamento esses problemas possam ser
conhecidos e com a união das instituições parceiras possam ser sanadas as
principais dúvidas.
Este sistema permite orientar, informar e acompanhar as empresas que
passaram pelo programa, identificando as que possuem potencial para exportar e
atuando diretamente junto a elas, para que possam ingressar no mercado
internacional.
Após os empresários terem participado dos três Módulos e do Ciclo de
Palestras, além da Consultoria e do Caso Prático, são identificados aqueles que
realmente têm interesse em estarem comercializando com o exterior, para que
sejam realizadas pesquisas. Através do banco de dados de potenciais
exportadores do Programa Curitiba Exporta, a academia parceira neste trabalho
poderá realizar pesquisas entre as empresas participantes, a fim de definir suas
principais necessidades para realizar a exportação.
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Cabe à CURITIBA S.A. a escolha das empresas potenciais exportadoras,
assim como a cessão de todo o material e o apoio necessário para a realização
das pesquisas. À instituição parceira cabe a cessão de acadêmicos para
realização e tabulação das pesquisas.
APRENDENDO & EXPORTANDO: o Aprendendo e Exportando refere-se a
elaboração do business plan referentes à primeira exportação nas empresas que
já participaram das palestras de capacitação, consultorias e casos práticos do
Curitiba Exporta, e foram identificadas como potenciais exportadoras através do
Sistema de Acompanhamento. Através de grupos de alunos formados pelas
Faculdades e Universidades parceiras do Projeto Curitiba Exporta, o objetivo
desta etapa do Programa é de fazer estudos das empresas para que assim estas
possam ingressar ao mercado internacional com maior competitividade, segurança
e minimização dos custos.
O Aprendendo & Exportando é de responsabilidade da CURITIBA S.A. Companhia de Desenvolvimento de Curitiba, em parceria com instituições de
ensino (faculdades e universidades) parceiras no Programa Curitiba Exporta.
Cabe a entidade organizadora as seguintes atribuições:
-

Selecionar as empresas potenciais exportadoras através de
estudos feitos pelo Sistema de Acompanhamento;

-

Análise da capacidade das empresas para entrada no mercado
externo;

-

Fazer visitas junto aos alunos às empresas e verificar a sua real
situação;

-

Auxiliar aos alunos, em parceria com o(a) coordenador(a) do curso,
na escolha da melhor empresa a ser estudada;

-

Ser o elo entre as instituições parceiras, os alunos e a empresa
selecionada;

-

Verificar o andamento do processo junto aos alunos;

-

Coordenar todo o processo.
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Para a execução do Projeto Aprendendo & Exportando a CURITIBA S.A.
conta com o auxílio de instituições de ensino parceiras do Programa Curitiba
Exporta, que disponibilizem o curso de Comércio Exterior e Relações
Internacionais, e que possuam o interesse em aliar a teoria à prática, a saber:
- Fundação de Estudos Sociais do Paraná – FESP
- Faculdades Curitiba - FIC;
- Centro Universitário Positivo – UNICENP.
Cabe a estas instituições parceiras:
- Escolha das equipes de alunos responsáveis pela execução do Projeto;
- Visitas às empresas em conjunto com a CURITIBA S.A.;
- Escolha da empresa;
- Execução do Projeto;
- Manter a CURITIBA S.A. informada sobre o andamento do processo.

CONHECENDO & EXPORTANDO: trata-se de um evento promovido pela
Curitiba S.A – Companhia de Desenvolvimento de Curitiba em parceria com a
Unindus – Universidade da Indústria. O projeto foi implantado com o intuito de unir
a teoria e prática de uma exportação, destinado a empresários

que buscam

caminhos para a exportação e já apresentam algum referencial teórico na área de
Comércio Exterior. O evento é composto por palestras, as quais são ministradas
por diferentes nomes da área, e por visitas técnicas ao Aeroporto Afonso Pena
(INFRAERO – Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária) e Porto de
Paranaguá (APPA – Associação dos Portos de Paranaguá e Antonina e TCP –
Terminal de Contêineres de Paranaguá).
Oferecendo informações sobre os aspectos gerais da área e viabilizando o
conhecimento prático dos aspectos logísticos, o Conhecendo & Exportando
possibilita que o participante presencie todos os trâmites do envio dos produtos ao
importador, mostrando: os caminhos que a mercadoria percorre até chegar em
seu destino final, as modalidades de transportes, as peculiaridades dos modais
aéreo e marítimo, os tipos de mercadorias transportadas, ou seja, oferece a
99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico

oportunidade do empresário conhecer todas as condições de infra-estrutura
logística, assim como os fluxos dos processos.
As visitas técnicas são divididas da seguinte forma:
INFRAERO: o empresário tem a oportunidade de visualizar o tratamento
dado às mercadorias quando chegam na INFRAERO tanto na exportação como
na importação. Esta visita, monitorada por um profissional do terminal de cargas
áreas, proporciona ao participante acompanhar, obter conhecimento e visualizar
os seguintes processos:
- Logística de carga e manuseio de mercadorias perigosas e/ou avariadas;
- Armazenagem e palletização com alta tecnologia;
- Documentação necessária para entrada, saída e despacho das
mercadorias;
- Regimes aduaneiros utilizados.
TCP: o terminal de cargas privado trabalha somente com mercadorias
transportadas em contêineres. Esta visita, monitorada por um operador portuário,
proporciona ao participante acompanhar, obter conhecimento e visualizar os
seguintes processos da logística portuária:
- Atracação dos navios no cais;
-Carga e descarga de contêineres através de equipamentos automatizados;
- Armazenagem através do sistema de docas;
- Local com tomadas reefer para contêineres refrigerados;
- Local para armazenagem de carros;
- Fluxo de operações otimizado.
APPA: o terminal de cargas público trabalha com carga geral (congelados,
papel, madeira e etc) granéis sólidos (soja, cevada, farelos, minérios e etc) e
líquidos (óleo vegetal, derivados de petróleo, prod.químicos e etc). Esta visita,
monitorada pelo setor de relações públicas, proporciona ao participante
acompanhar, obter conhecimento e visualizar os seguintes processos:
- Recepção com palestra sobre o porto, realizada no prédio administrativo;
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- Visitas acompanhadas ao cais público, ao píer de inflamáveis, ao píer de
granéis líquidos e ao píer de fertilizantes;
- Berços de atracação;
- Equipamentos utilizados na carga e descarga dos produtos;
- Sistema de armazenagem;
- Armazéns privados: Sadia, Rocha Top, entre outros.
Com esta programação abrangente, cobrindo diversas fases de evolução
do empresário no campo do comércio exterior, o Curitiba Exporta se posiciona
como uma importante e consistente ferramenta de alavancagem de exportações
do município sendo responsável efetivamente pela “primeira exportação” de várias
empresas no município e RMC.

Parque de Software: o parque de software de Curitiba constitui-se em um
projeto ambicioso de criar-se um “cluster” de desenvolvimento de software no
município. Além do incentivo fiscal de redução do ISS – imposto sobre serviços –
de 5% para 2% para as empresas instaladas no parque, o projeto pretende
transformar a cidade de Curitiba em um centro de excelência em tecnologia de
software, compartilhando sinergias de produção e de tecnologia presentes em
Curitiba, especialmente no espaço do parque. Com aproximadamente 15
empresas instaladas no espaço, a idéia é chegar a 21 empresas-âncora, com
espaço de 8 mil metros quadrados para escritórios de pequenas empresas
incubadas. Neste momento, quando se projeta como ação estruturante a
consolidação de uma “cidade do conhecimento” representada concretamente pela
construção de um Tecnoparque, se planteia um novo papel ao Parque de
software, um redesenho que o conecte ao projeto maior de “cidade do
conhecimento”. Nesse sentido, imagina-se que o parque de software deverá ser
objeto de um realinhamento estratégico de sua atenção buscando um
acoplamento estratégico e operacional ao projeto maior que hoje se projeta ao
futuro como delineador de um novo perfil produtivo à Curitiba.
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Incubadoras

empresariais:

o

programa

Parque

de

Incubadoras

Empresariais é destinado às empresas da área da indústria de transformação e
segmentos de serviços para indústria. O projeto oferece espaço físico e suporte
técnico durante um ano - com possibilidade de renovação de contrato por mais 12
meses -, período considerado crítico para a sobrevivência das pequenas
empresas por representar a fase de inserção ao mercado. Além do espaço físico,
os incubados recebem assessoramento e consultoria para garantir a expansão
dos negócios, orientação sobre como conseguir financiamento e como exportar e,
ainda, participam em palestras e cursos. O trabalho é desenvolvido em parceria
com faculdades e universidades, como OPET e

FESP, que disponibilizam

professores e alunos para acompanhar e orientar os empreendedores.
O Parque de Incubadoras Empresariais de Curitiba possui 12 barracões,
divididos em módulos, de 63m², 96m² e 368m². Além do espaço físico, os
empreendedores têm à disposição área de uso comum, como salas de reuniões e
negócios, refeitórios, sanitários e estacionamento. Atualmente, nove barracões
estão com espaços disponíveis, nos bairros Cajuru, Uberaba, Boqueirão, Sítio
Cercado e Cidade Industrial.
O uso do espaço físico e o recebimento do suporte técnico têm um preço
simbólico para os incubados. São cobrados das empresas, R$ 3,50 por metro
quadrado/mês, recurso que é usado para o pagamento de água, luz e outras
despesas comuns de manutenção dos barracões.
Para participar os interessados devem apresentar à Curitiba S.A. um plano
de viabilidade do empreendimento com as expectativas mercadológicas,
financeiras e de recursos humanos e ainda atender algumas exigências previstas
em edital.

b) ISS tecnológico: o ISS Tecnológico permite que as empresas
prestadoras de serviço deduzam do Imposto Sobre Serviços (ISS) devido,
recursos para investimento em pesquisa e desenvolvimento científico e
tecnológico. Através deste mecanismo, estima-se promover o desenvolvimento
102

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico

econômico da capital através da atração de empresas de alta tecnologia. Criado
no final de 2001, o programa aceita empresas de qualquer porte ou setor. Além
disso, 80% do valor do incentivo obrigatoriamente têm de ser gastos dentro do
município, para formar o tão desejado ciclo virtuoso de geração de mais receita e
mais empregos. Para participar do programa, o empresário precisa apresentar um
projeto especificando o valor, prazo de aplicação e onde pretende investir o
dinheiro deduzido do ISS. As empresas que têm recolhimento anual inferior a R$
360 mil podem ter um incentivo de até 50% do ISS recolhido no ano anterior. Já
para as empresas que apresentam um recolhimento superior a esse valor o
incentivo pode ser de até 20%. A liberação do incentivo depende do crescimento
real do recolhimento do ISS do município no ano anterior que, proporcionalmente,
vai liberando montantes para o financiamento dos projetos. O programa foi criado
em dezembro de 2001, e nos dois primeiros anos, concedeu apoio a 56 empresas.
Em 2004 o incentivo não foi liberado porque não houve incremento de
arrecadação de ISS no exercício anterior. Em 2005, foram beneficiadas mais 51
empresas, que formalizaram o apoio aos projetos nos meses de outubro e
novembro.
Todo o projeto é analisado por uma comissão de julgamento, formada por
técnicos de diversas instituições. Se for aprovado, o empresário é obrigado a
elaborar relatórios mensais de acompanhamento. Além disso, a empresa recebe
visitas técnicas para garantir que o incentivo está sendo aplicado de forma correta.
Um caso notório de aplicação deste mecanismo é a instalação do Centro de
Tecnologia Global (GLT) do grupo HSBC. O grupo escolheu Curitiba para instalar
seu terceiro GLT - outros dois estão na Índia e na China - pela localização
geográfica da cidade e principalmente pela política de incentivo da Prefeitura de
Curitiba conhecido como ISS Tecnológico.
O HSBC anunciou a escolha por Curitiba em fevereiro de 2006, mas as
negociações, comandadas pela Curitiba S.A., tiveram início em setembro de 2005.
Ao anunciar o investimento no Brasil, o HSBC recebeu projetos de 48 cidades
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para sediar o centro tecnológico. Além da capital, estavam na disputa Campinas,
São Paulo, Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre.
A existência de seis centros de ensino universitário e um centro
especializado, que juntos oferecem dez cursos na área de TI, também foi decisiva
para a escolha da capital como sede da terceira unidade GLT do HSBC. A
unidade será responsável pela produção de softwares e prestação de serviços de
tecnologia da informação (TI) para unidades do grupo existentes nos Estados
Unidos, Canadá e Europa.
No primeiro ano de funcionamento (2006), 60 pessoas foram contratadas
para trabalhar no Centro de Tecnologia Global; mas, em quatro anos, a unidade
deverá contar com 2 mil funcionários. O investimento inicial é de R$ 12 milhões,
podendo chegar a R$ 28 milhões em 2007.

c) Promoção de investimentos: esta atividade constitui-se de longa data
no “core business” da Curitiba S.A.. Desde a implantação da CIC – Cidade
industrial de Curitiba, em janeiro de 1973, em um ambicioso e visionário projeto de
integração das indústrias à malha urbana de Curitiba e à preservação da natureza,
esta atividade vem sendo desempenhada em um primeiro momento administrada
pela URBS. Em 1980, com o objetivo de dinamizar o processo de industrialização
do município, é criada a companhia de desenvolvimento de Curitiba, ainda com a
sigla CIC. Em 2005, com as áreas da CIC já consolidadas, a agência expande seu
escopo de atuação, focando ainda mais em sua vocação de atração de
investimentos. Hoje a Curitiba S.A. empreende um esforço sistemático de atração
de empresas, principalmente vinculadas aos projetos estruturantes da prefeitura
tais como o Tecnoparque. O mecanismo de atração prevê como ferramenta de
pactuação entre a agência e a iniciativa privada a assinatura de “termos de
compromisso” celebrando as condições de instalação e parcerias. Diversas vezes
eleita pela revista Exame como uma das “melhores cidades do Brasil para se fazer
negócios” a Curitiba S.A. reúne todos os instrumentos de apoio ao investidor em
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um só lugar, agindo como um agente facilitador e viabilizador de negócios na
cidade e RMC.

Fundação cultural de Curitiba:
Programa “cultura curitibana”: as atividades relacionadas a cultura em nível
municipal tem uma importante contribuição na geração de efeitos multiplicadores
sobre a economia do município neste segmento de atividade. A base deste
dinamismo é a lei municipal de incentivo a cultura que contabiliza 15 editais
lançados e divulgados pelo Fundo Municipal de Cultura –FMC-, 334 projetos
apresentados e avaliados pelo Fundo Municipal de Cultura e 112 projetos
contemplados com recursos do fundo.

A lei, além de revisada e atualizada

visando potencializar ainda mais este recurso, ganhou um espaço de promoção
exclusivo destinado ao Fundo Municipal de Cultura.
FAS – Fundação de Ação Social:
Programa: Ação Social
Projeto: Geração de Renda
As

atividades

desenvolvidas

pela

FAS

com

impactos

sobre

o

desenvolvimento econômico do município estão concentradas nas vertentes da
capacitação para inserção produtiva com 4.200 pessoas atendidas, capacitação
para desenvolvimento de empreendedores com 4.800 participantes e acesso a
mercados, através do programa “empório metropolitano” com 2.945 participantes.
Este último programa visa dar acesso ao mercado aos produtos gerados nos
cursos de manualidades e profissionalizantes realizados bem como dar vazão aos
produtos gerados por empreendedores que participaram ações de capacitação.
Deve-se lembrar que a pretensão destas iniciativas da fundação é a de possibilitar
a geração de emprego e renda em um nível de inclusão social.

Secretaria de Trabalho e Emprego:
Programa: qualificação profissional
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Projeto: Capacitação com recursos – Fundo de Amparo ao Trabalhador
Recentemente estruturada esta Secretaria de Estado é fruto de um esforço
empreendido no sentido de captar recursos do CODEFAT junto ao Ministério do
Trabalho e oferecer capacitação para os trabalhadores. A partir de 2008, com o
processo de municipalização do SINE (agências do trabalhador) haverá condições
para um monitoramento completo da dinâmica do emprego em Curitiba e RMC
que incluirá além do monitoramento estatístico, a oferta de empregos, a
qualificação profissionalizante e principalmente o mapeamento de demandas
emergentes de mão-de-obra por parte da iniciativa privada e pública. As formas de
parcerias observadas no trabalho da Secretaria são as mais variadas possíveis
incluindo parcerias internas na esfera de governo até parcerias diretas com a
iniciativa privada para atender demandas específicas de uma determinada
empresa desde que mapeada e pactuada previamente. Sendo assim, duas
funções principais se tornam evidentes na atividade desta secretaria: a
viabilização de recursos e o monitoramento de dados do emprego, inclusive em
sua etapa de planejamento. Há uma interface muito grande e fluída com outras
secretarias de Estado e empresas coligadas da Prefeitura que sinalizam
demandas de qualificação profissional em diversas áreas e de diversas formas e a
Secretaria participa como uma “sócia” deste empreendimento (na maioria das
vezes de qualificação profissional), criando condições para realização da atividade
e aportando “expertise” própria sobre o assunto. Vale lembrar, que existe um
conselho de gestão destes recursos composto por número eqüitativo de cinco
representantes de cada segmento do governo, patronal e trabalhadores.

Projeto: Observatório do Trabalho
A iniciativa mais inovadora levada a cabo por esta Secretaria e que mostra
de fato uma nova postura de trabalho foi a recente assinatura (Novembro de 2007)
de um convênio operacional com o DIEESE com o objetivo de mapear demandas
locais de mão-de-obra junto à iniciativa privada e pública visando planejar com
maior precisão o processo de qualificação da oferta de mão-de-obra. Neste
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momento em que Curitiba direciona esforços para a viabilização de um projeto de
“capital do conhecimento” ou “tecnópolis”, as demandas por qualificação passam a
ser cada vez mais específicas e complexas demandando ferramentas mais
eficazes de aferição da demanda antecipando soluções a potenciais gargalos de
qualificação. O fato de a Secretaria antecipar-se aos fatos e estar calcada em
ferramentas e métodos baseados em tecnologia da informação a coloca em
posição de vanguarda tanto em nível local como nacional. A pró-atividade da
Secretaria em buscar os dados e sinalizar a preparação da mão-de-obra é
extremamente positiva e revela uma nova dinâmica de trabalho digna de registro.
Curitiba Turismo:
Programa: Incentivo ao turismo
Projeto: Promoção das feiras de arte, artesanato e especiais e de produtos
associados ao turismo.
Sem dúvidas a “cadeia do turismo” é das mais extensas e agregadoras de
valor que se conhece e seu impacto não é diferente na cidade de Curitiba e RMC.
Curitiba tem galgado postos em rankings de atratividade para o turismo interno e
externo, especialmente no que diz respeito ao turismo de negócios. Dentro desta
cadeia em franco desenvolvimento, a Curitiba Turismo tem tido um papel
importante na divulgação de Curitiba em mercados potenciais nacionais e
internacionais, na assistência ao turista que visita Curitiba e na qualificação de
artesão e inserção de seus produtos no circuito comercial turístico da cidade.
Sendo assim, registram-se as atividades de promoção comercial da cidade,
capacitação de artesãos, muitas vezes em parceria com outras agências, e
inserção dos produtos artesanais ao mercado, como atividades relacionadas ao
desenvolvimento econômico da cidade. Imagina-se que esta agência, a exemplo
da Curitiba S.A. tenha um grande potencial de desenvolvimento e adensamento
de competências o que poderá se refletir em um maior grau de contribuição ao
fomento da atividade econômica do município a médio prazo.
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2.3.2 Instrumentos legais em vigor no município
LEI COMPLEMENTAR Nº 22-98
"Dispõe sobre incentivos fiscais para empresas que desenvolvem
programas de "Software", instaladas no Setor Especial do Parque de Software da
Cidade Industrial de Curitiba".

A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art.

1º.

As empresas

que

tenham

como finalidade

promover

o

desenvolvimento de programas de "Software", já instaladas ou que venham a se
instalar no Setor Especial do Parque de Software da Cidade Industrial de Curitiba,
criado nos termos do art. 8º, inciso VI, e § 2º, da Lei Municipal nº 4199, de 08 de
maio de 1972, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5234, de 10 de
dezembro de 1975, e Decreto Municipal nº 301, de 30 de abril de 1996, gozarão
dos incentivos fiscais estabelecidos nesta lei.
§ 1º. As empresas interessadas deverão comprovar que preenchem os
requisitos fixados na legislação federal, em especial na Lei nº 8248, de 23 de
outubro de 1991, e no Decreto nº 792, de 02 de abril de 1993.
§ 2º. Somente serão beneficiárias desta lei as empresas que se instalarem
dentro dos limites e confrontações do Setor Especial do Parque de Software da
Cidade Industrial de Curitiba, descritos no art. 1º, do Decreto Municipal nº 301, de
30 de abril de 1996.
Art. 2º. Os incentivos fiscais concedidos pelo artigo anterior são os
seguintes: (1)
I - alíquota do Imposto Sobre Serviços: 2,0 % (dois por cento).
II - Isenção do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, por ato
"inter vivos", quando da aquisição de terreno localizado no Setor Especial do
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Parque de Software destinado à implantação da empresa ou ampliação de sua
área física;
III - Isenção, pelo prazo de 10 (dez) anos, dos seguintes tributos:
a) Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU;
b) Taxas pelo exercício do poder de polícia;
c) Contribuição de melhoria.
Art.3º. As empresas interessadas em receber os benefícios desta lei
apresentarão suas propostas que, após analisadas pela Companhia de
Desenvolvimento de Curitiba - CIC, e pela Secretaria Municipal de Finanças SMF, serão submetidas à decisão do Chefe do Poder Executivo Municipal.
§ 1º. Obtido o alvará de localização junto à Secretaria Municipal do
Urbanismo - SMU, as empresas imediatamente passarão a auferir os benefícios
desta lei.
§ 2º. Para as empresas já instaladas, os benefícios desta lei serão
concedidos a partir da data de sua publicação.
§ 3º. O incentivo fiscal previsto no inciso I, do art. 2º, desta lei, beneficiará
exclusivamente a produção de software e a realização de serviços de
comunicação de dados que atuem como suporte à essa produção, dentro dos
limites do Setor Especial do Parque de Software da Cidade Industrial de Curitiba,
não alcançando outros bens e serviços que eventualmente ali sejam produzidos.

Art.4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 03 de junho de 1998.
Cássio Taniguchi
PREFEITO MUNICIPAL
(1)

Alterado pelo Art. 1º da Lei Complementar nº 45 de 19 de dezembro de 2002.
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LEI COMPLEMENTAR N° 39
de 18 de dezembro de 2001.
“Cria o Programa CURITIBA TECNOLÓGICA, estabelece
regime especial para microempresas e dá outras providências.”
A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei complementar:
CAPÍTULO I
DO PROGRAMA CURITIBA TECNOLÓGICA
Art. 1º. Fica criado o Programa CURITIBA TECNOLÓGICA, destinado a
incentivar a pesquisa e o desenvolvimento científico e tecnológico das empresas
prestadoras de serviços estabelecidas no Município de Curitiba.

Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - fixar anualmente o total do valor a ser objeto de incentivo, não podendo
ultrapassar de 50% (cinqüenta por cento) do crescimento real anualmente apurado
na arrecadação do

Imposto Sobre Serviços- ISS;

II - designar comissão encarregada de avaliar o mérito, custos e resultados
dos projetos apresentados; e
III - regulamentar o processo de concessão do incentivo.

Art. 3º. Poderão participar do Programa CURITIBA TECNOLÓGICA as
empresas prestadoras de serviços que tenham recolhido regularmente o Imposto
Sobre Serviços - ISS durante os 02 (dois) exercícios anteriores à data de
apresentação do projeto e que apresentem crescimento real anual na arrecadação
do citado tributo.

110

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico

Art. 4º. O valor máximo de incentivo por contribuinte será calculado sobre o
Imposto Sobre Serviços - ISS recolhido no exercício anterior ao da apresentação
do projeto, observando-se os seguintes limites:
I - até 20% (vinte por cento) para empresas com recolhimento de Imposto
Sobre

Serviços - ISS igual ou superior a R$ 360.000,00 (trezentos e

sessenta mil reais); e
II - até 50% (cinqüenta por cento) para empresas com recolhimento inferior
a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

Art. 5º. Após a aprovação do projeto, o contribuinte poderá deduzir, no
máximo, mensalmente do Imposto Sobre Serviços - ISS devido os seguintes
percentuais:
I - até 20% (vinte por cento) na hipótese dos contribuintes enquadrados no
inciso I do artigo anterior, e
II - até 50% (cinqüenta por cento) para os demais.

Art. 6º. Do valor do incentivo recebido, no mínimo 80% (oitenta por cento)
deverá ser aplicado no Município de Curitiba.

Art. 7º. É vedada a cumulatividade de incentivos, que representem redução
do Imposto Sobre Serviços - ISS durante o período de captação de recursos para
execução do projeto.

Art. 8º.

O contribuinte que, agindo com dolo ou má fé, não aplicar ou

aplicar indevidamente os valores recebidos à título de incentivo decorrente desta
lei, deverá devolver os

valores deduzidos indevidamente do Imposto Sobre

Serviços - ISS, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês e de multa de 40%
outras cominações legais.
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CAPÍTULO II
DA MICROEMPRESA
Art. 9º. À microempresa é assegurado tratamento tributário simplificado ou
favorecido, a partir do seu efetivo registro, que far-se-á, obrigatoriamente, no
órgão fazendário, mediante a apresentação do seguinte:
I – o nome ou a identificação da empresa individual ou da pessoa jurídica,
seus sócios e respectivos cônjuges e o estado civil;
II – indicação do registro e do arquivamento dos atos constitutivos da
sociedade ou firma individual;
III – comprovação do titular ou de todos os sócios de que o volume da
receita bruta anual da empresa não excedeu no ano anterior ao limite fixado no
artigo seguinte;
IV – inscrição no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda CPF/MF do titular e do cônjuge.

Art. 10. Considera-se microempresa, a pessoa jurídica ou a empresa ou
firma individual que obtiver receita bruta anual igual ou inferior a R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais), apurada mensalmente.
§ 1º. Em se tratando de empresa nova, deverá o titular ou sócio conforme o
caso, declarar que a receita bruta anual, inclusive as não operacionais, sem
qualquer dedução, não excede o limite definido no “caput” deste artigo.
§ 2º. No primeiro ano de atividade, o limite da receita bruta será calculado
proporcionalmente ao mínimo de meses decorridos entre a constituição da
empresa e 31 de dezembro do mesmo exercício.

Art. 11. A alíquota do Imposto Sobre Serviços - ISS para a microempresa é
de 2,0% (dois por cento).

Art. 12. O regime tributário aplicável à microempresa compreenderá o
seguinte:
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I – Isenção das taxas de expediente relativas ao alvará de localização e de
publicidade, estendida aos estabelecimentos comerciais e industriais, classificados
pelo Governo do Estado do Paraná, para efeitos do Imposto de Circulação de
Mercadorias – ICMS, na categoria especial de contribuintes, observado o limite
fixado no art. 10 desta lei;
II – dispensa da escrituração contábil perante a Fazenda Municipal e do
livro de prestação de serviços;
III - obrigatoriedade da emissão de nota fiscal de prestação de serviços.

Art. 13.

Ficará excluído do regime especial para microempresa, o

contribuinte que:
I - contar com mais de 02 (dois) sócios ou constituir-se sob forma de
sociedade por ações;
II - participar, por meio do titular ou qualquer dos sócios, bem como os
respectivos cônjuges, do capital de outra empresa, salvo se na qualidade de
acionista minoritário em companhia de capital aberto;
III - contar com mais de 05 (cinco) pessoas, incluídos os sócios,
empregados ou autônomos, envolvidas na atividade;
IV - possuir como titular ou sócio, pessoa jurídica ou pessoa física
estabelecida ou domiciliada no exterior;
V – deixar de emitir nota fiscal de prestação de serviços;
VI - tiver débito inscrito em dívida ativa do Município, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
VII – enquadrar-se como sociedade de profissionais.
Parágrafo único. O disposto nos incisos I e II deste artigo não se aplica á
participação em centrais de compras, bolsas de subcontratação, consórcio de
exportação e outros associados assemelhados.

Art. 14. As atividades descritas nos itens 09, 10, 11, 12, 40, 41, 42, 57, 60,
62, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 79, 81, 82, da lista aprovada pela
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Complementar Federal nº 56/87 terão seu enquadramento condicionado à adesão
ao regime de estimativa.
§ 1º. As microempresas de atividades enquadradas no “caput” deste artigo
deverão apresentar, além dos documentos relacionados no art. 9º desta lei,
declaração específica para cadastro no regime de estimativa.
§ 2º. Fica a critério da Secretaria Municipal de Finanças a inclusão de
outras atividades que possam ser também enquadradas na condição acima, e
poderão ser definidas de ofício, desde que tenham a conotação de difícil controle
fiscal.
Art. 15. A empresa que, a qualquer tempo deixar de

preencher

os

requisitos mencionados no presente capítulo para enquadramento como
microempresa e regime

de

estimativa, deverá comunicar o fato ao órgão

fazendário para o cancelamento de seu registro, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias da respectiva ocorrência.
Art. 16. A pessoa jurídica ou a empresa ou firma individual que, sem a
observância dos requisitos deste capítulo, registrar-se ou mantiver-se registrada
como microempresa, estará sujeita às seguintes conseqüências e penalidades:
I - cancelamento, de ofício, de seu registro nesta condição;
II - pagamento do Imposto Sobre Serviços - ISS e taxas devidas como
empresa normal, sem qualquer isenção, acrescidos de juros moratórios e
atualização monetária, calculados

desde a data em que tais tributos deveriam

ter sido pagos até a data do seu efetivo pagamento;
III - multa equivalente a 200% (duzentos por cento) do valor atualizado do
tributo devido em caso de dolo, fraude ou simulação e, especialmente, nos casos
de falsidade das declarações ou informações.
Parágrafo único. O titular ou sócio da microempresa responderá
solidariamente e ilimitadamente pelas conseqüências da aplicação deste artigo,
ficando impedido de beneficiar-se em nova empresa ou participar de outras já
existentes com benefício deste capítulo.
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Art. 17. As atuais empresas cadastradas como microempresas deverão
solicitar a renovação do benefício, apresentando documentação fisco contábil à
fazenda pública municipal.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 18. A atualização monetária dos valores previstos em moeda corrente
nesta lei será realizada, anualmente por ato do Poder Executivo, com base na
variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, medido pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou outro índice que
venha substituí-lo.

Art. 19. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 18 de dezembro de 2001.
Cassio Taniguchi
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO No. 976
Aprova o regulamento da lei complementar no. 39/2001 e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o inciso IV, do artigo
72, da lei Orgânica do Município de Curitiba.
DECRETA:
Art.1º. Fica aprovado o Regulamento da Lei Complementar no. 39, de 18 de
dezembro de 2001, em anexo, parte integrante deste decreto.
Art. 2º. O valor do incentivo do Programa Curitiba Tecnológica para o
exercício de 2007, é fixado em R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil
reais).
Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogados
os decretos no.s. 55/2006 e 655/2007.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 18 de setembro de 2007.
Carlos Alberto Richa
Prefeito Municipal
Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani
Secretário Municipal de Finanças
Juraci Barbosa Sobrinho
Diretor-Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Curitiba –
CURITIBA S.A.

LEI COMPLEMENTAR N° 58
de 22 de dezembro de 2005.
“Altera dispositivos da Lei Complementar nº 40, de 18 de dezembro de
2001, com alterações decorrentes das Leis Complementares nºs 45, de 19 de
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dezembro de 2002, 48, de 9 de dezembro de 2003, e 52, de 10 de novembro de
2004, e dá outras providências.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. O inciso I, do art. 4º da Lei Complementar nº 40, de 18 de dezembro
de 2001, com as alterações decorrentes das Leis complementares nºs 45, de 19
de dezembro de 2002, 48, de 9 de dezembro de 2003 e 52, de 10 de novembro de
2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.4º. ............................................................................................................
I – transporte coletivo, arrendamento mercantil (“leasing”), serviços para
destinatários no exterior , operadoras de plano de assistência à saúde e
cooperativas de serviços, escolas do ensino fundamental, educação pré-escolar,
educação média de formação geral e ensino, e atividades de Unidade de Central
de Atendimento (Call Centers) e de assistência técnica remota: 2% (dois por
cento);” (NR)
Art. 2º. O art. 4º da Lei complementar nº 40, de 18 de dezembro de 2001,
com as alterações decorrentes das Leis complementares nºs 45, de 19 de
dezembro de 2002, 48, de 9 de dezembro de 2003 e 52, de 10 de novembro de
2004, passa a vigorar acrescido de parágrafo único, com a seguinte redação:
“Parágrafo único. As atividades de Unidade de Central de Atendimento (Call
Centers), e de assistência técnica remota descritas no final do inciso I, deste
artigo, compreendem os serviços abaixo relacionados quando prestados através
de telefone, e-mail, chat e tratamento de fax:
I – incrementar vendas, prestar assistência técnica remota e estreitar o
relacionamento com os clientes e os parceiros comerciais;
II – fornecimento de tecnologia de ponta que reúna, num mesmo sistema,
soluções de computação e telefonia;
III – telemarketing receptivo e ativo;
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IV – prestação de informações gerais inclusive de assistência técnica, de
cobrança de contas e faturas, locais e à distância, através de equipamentos de
telefonia e informática, bem como softwares específicos;
V - análise, inclusive de sistemas, exames, pesquisa e informação, coleta e
processamento de dados específicos da atividade;
VI - cobranças, por conta de terceiros, fornecimento de posição de
cobrança ou de recebimento e outros serviços correlatos;
VII – suporte remoto em centrais de telefonia.” (AC)
Art. 3º. A Lei Complementar nº 40, de 18 de dezembro de 2001, passa a
vigorar acrescida do art. 13-A, com a seguinte redação:
“Art. 13-A. Não se incluem na base imponível do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza, o valor da folha de pagamento e os respectivos encargos
sociais do serviço descrito no item 17.05 da lista de serviços anexa.” (AC)
Art. 4º. O art. 80, da Lei Complementar nº 40, de 18 de dezembro de 2001,
alterado pela Lei Complementar nº 48 de, de 09 de dezembro de 2003, passa a
vigorar acrescido de § 6º, com a seguinte redação:
“§ 6º. O crédito tributário de contribuição de melhoria poderá ser parcelado
em até 36 (trinta e seis) vezes, não inferiores a R$ 15,00 (quinze reais) cada,
ficando a juízo da autoridade administrativa, conforme dispuser o regulamento, a
concessão de desconto de até 20% (vinte por cento) para pagamento à vista e de
até 10% (dez por cento) para parcelamento máximo em 18

(dezoito) vezes.”

(AC)
Art. 5º. Fica expressamente revogado o art. 2º da Lei Complementar nº 52,
de 10 de novembro de 2004.
Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 22 de dezembro de 2005.

Carlos Alberto Richa
PREFEITO MUNICIPAL
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LEI COMPLEMENTAR Nº 62
de 6 de novembro de 2007

SÚMULA:
"Autoriza o Poder Executivo a isentar as microempresas das taxas
conforme especifica."
A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, aprovou e eu , Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. As microempresas ficam isentas das Taxas de Localização,
Expediente, Licenciamento Ambiental e Vigilância Sanitária, incidentes sobre as
licenças necessárias ao início das atividades.
Parágrafo único. O enquadramento como microempresa sujeita-se ao
conceito e limites fixados pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006 - Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.
Art. 2º. O contribuinte beneficiado com a isenção estará sujeito ao lançamento
retroativo das taxas se exceder no primeiro ano calendário de atividades, receita
bruta superior ao limite fixado a nível nacional para microempresa.

§ 1º. Na hipótese do excesso da receita bruta verificado exceder a 50%
(cinqüenta por cento) do valor fixado para microempresa as taxas lançadas serão
acrescidas de multa de 30% (trinta por cento).

§ 2º. A penalidade não será aplicada se o contribuinte beneficiado efetuar
espontaneamente o pagamento das taxas devidas no mês subseqüente ao que se
verificar o excesso previsto no parágrafo anterior.
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Art. 3º. Ficam revogados os arts. 9º a 17, da Lei Complementar nº 39, de 18
de dezembro de 2001, conforme o que prescreve o art. 94 dos Atos das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 06 de novembro de 2007.

Carlos Alberto Richa
PREFEITO MUNICIPAL

2.3.3 Análise do impacto do desenvolvimento econômico na
estrutura físico-ambiental de Curitiba e RMC
2.3.3.1 Aspectos físico-ambientais de Curitiba
A progressiva urbanização intensificada a partir de 1940 promoveu uma
série de transformações nas cidades brasileiras, que resultou em uma sociedade
marcada principalmente por problemas associados à pobreza, à degradação
ambiental, comprometimento da qualidade do meio, afetando diretamente as
condições de saúde da população.
Desde os anos 50, as cidades brasileiras vêm construindo um cenário de
acentuados

contrastes,

desenvolvimento.

A

típico

forma

das

como

foi

grandes
criada

cidades
a

maioria

do
dos

mundo

em

municípios

desconsiderando os modelos de organização do território e gestão urbana
tradicionalmente utilizada, revelando-se totalmente inadequada dentro do
processo instaurado.
A Região Metropolitana de Curitiba também foi palco de uma drástica
mutação urbana a partir desta década de 50. Em tempos, fez parte de colônias
agrícolas de emigrantes rurais onde as atividades principais era agricultura,
criação de gado, mineração de ouro entre outras. Com o crescimento da cidade de
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Curitiba, os municípios vizinhos ao pólo passam a transformar-se em áreas
periféricas e principiam a sofrer dos mesmos problemas que todas as grandes
cidades possuem exigindo uma demanda de serviços, infra-estrutura urbana e
social. Na Região Metropolitana de Curitiba, o processo de planejamento urbano
da capital do Estado tem sido determinante para a ocupação regional. Para
muitos, trata-se de um modelo a ser seguido, no entanto, na década de 90, a crise
ambiental existente no conjunto da metrópole tornou-se muito evidente,
especialmente quanto ao esgotamento dos mananciais de abastecimento público
de água.
O espaço urbano de Curitiba convive dessa maneira com toda a
complexidade dos problemas ambientais de uma grande cidade. Esses problemas
são evidenciados dentro do próprio ambiente construído que transcende sua
forma física trazendo consigo a evidência de problemas ambientais, sociais,
culturais, econômicos e históricos.
A falta da infra-estrutura nos aglomerados urbanos, principalmente nos
informais e invasões já consolidados, acarreta uma série de conseqüências ao
meio natural, através das mais diferentes agressões, degradando os recursos
naturais. A forma irregular de ocupação do solo, supressão e degradação das
áreas verdes, falta de saneamento básico e destinação final do lixo gerando
ambientes insalubres com baixa qualidade de vida, são as principais causas deste
processo.
O artigo 1º da Resolução CONAMA 001 de 1987 define impacto como
sendo qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas que
afetem a saúde e o bem estar, atividades sociais e econômicas, a biota, as
condições estéticas e a qualidade dos recursos. Dessa forma, torna-se
imprescindível analisar as relações do meio físico onde todas as relações sociais
se desenvolvem.
Não cabe a este documento descrever o diagnóstico físico da cidade de
Curitiba visto que o Plano Municipal de Controle Ambiental e Desenvolvimento
Sustentável o fez com maior propriedade dentro de seus objetivos, porém, torna121
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se imperativo para o entendimento da relação do meio com o desenvolvimento
econômico da cidade, fazer uma abordagem sucinta desses aspectos.
A avaliação isolada de um diagnóstico físico-ambiental não consegue
mostrar efetivamente a profunda relação existente entre o desenvolvimento
econômico e o meio ambiente, porém, é a partir dele que o conhecimento do
espaço físico da cidade é gerado e a partir dele também será possível estabelecer
metas dentro das políticas públicas, visto que todas as relações de
desenvolvimento econômico e social ocorrem dentro de um determinado espaço
que apresenta características próprias em relação aos recursos atmosféricos,
solo, geologia, recursos hídricos e suas diferentes relações com o saneamento
ambiental, vegetação e relação com a fauna local, sendo, portanto recursos
físicos, mas eminentemente ambientais.
Um diagnóstico físico específico para cada uma das 9 regionais de Curitiba
(CIC, Bairro Novo, Boa Vista, Cajuru, Boqueirão, Pinheirinho, Matriz, Portão e
Santa Felicidade) seria ideal, porém, traria muita informação duplicada, visto, por
exemplo que toda Curitiba apresenta a mesma formação geológica. Assim, este
diagnóstico buscou oferecer uma visão macro desses aspectos e algumas
especificidades possíveis de serem diagnosticadas por regional estarão inseridas
no final de cada tópico.

2.3.3.1.1 Aspectos Gerais dos Recursos Atmosféricos em
Curitiba
Para melhor compreensão e visão mais abrangente dos aspectos que
envolvem uma cidade, este item será apresentado em duas linhas: aspectos
gerais do clima e aspectos gerais da atmosfera considerando neste caso aspectos
de ruídos e poluição do ar.
i. Aspectos Gerais do Clima
O clima de uma região pode ser caracterizado face ao comportamento de
algumas variáveis mensuráveis direta ou indiretamente, tais como a precipitação,
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a temperatura, a umidade, a velocidade dos ventos e a insolação. O
comportamento desses indicadores reflete um conjunto de situações impressas na
atmosfera local por certos fenômenos que, muitas vezes, são originados em locais
afastados.
Os índices pluviométricos anuais em Curitiba são relativamente elevados,
sendo freqüentemente superiores a 1.200 mm sendo que 51% dos dias são
chuvosos. Em média, os meses de verão (dezembro a março) apresentam a maior
incidência de dias chuvosos (60%), enquanto no inverno (julho a setembro) o
percentual de dias chuvosos cai para 43%.
Mesmo sem uma estação seca definida, os meses de maior precipitação
são os mais quentes, ou seja, dezembro e janeiro. O período mais seco do ano
geralmente se inicia a partir do mês de abril e encerra no mês de agosto. Assim,
os meses de menor precipitação ocorrem no inverno, nos meses de julho e
agosto. É neste período que geralmente ocorre os “veranicos”, caracterizados por
um período de 7 a 15 dias de estiagem, acompanhado por calor intenso (25-35°C),
forte insolação e baixa umidade relativa em plena estação fria. Para ser
considerado veranico, é necessária uma duração mínima de quatro dias, às vezes
prolongada a várias semanas.
A Figura 1 mostra as variações na pluviometria anual em Curitiba
comparada ainda com sua base histórica.
Figura 1. Precipitação (mm) histórica e em 2006 para o Município de Curitiba
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Fonte: Adaptado pelos autores de INMET, 2007 e SIMEPAR, 2007.
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Mesmo que o período de chuva não seja bem definido, a maior
concentração se dá nos meses de verão. Neste período o índice pluviométrico é
mais intenso conferindo maior energia e poder erosivo das chuvas (erosividade).
Solos expostos as intempéries aliados a suscetibilidade natural estão sujeitos a
problemas de degradação ambiental, como a desagregação, transporte e
deposição de sedimentos em cursos d‟água e nas redes de drenagem provocando
assoreamento de rios, entupimento de canalizações dentre outros, caso medidas
de conservação de solo não sejam tomadas.
Como forma de mostrar a relação desse aspecto físico-ambiental com o
desenvolvimento econômico cabe lembrar que é nesta fase que a cidade
necessita de instrumentos de gestão eficientes, pois para a instalação de qualquer
base econômica, que gere emprego e renda, é importante que se considerem
medidas para controle e minimização de processos erosivos, nos períodos de
chuvas mais intensas (meses de verão), especialmente a instalação de atividade
que demandem movimentação de solos que devem preferencialmente, programar
suas atividades nos meses de menor índice pluviométrico.
Em relação à velocidade dos ventos observa-se pela Figura 2 que no
município se mantém relativamente constante, sendo classificado, de acordo com
Beaufort, como grau 2 - brisa leve (velocidades entre 1,6 a 3,3 m/s), tendo como
base de direção a face leste. De acordo com a série histórica (1997 a 2006) a
média dos ventos ocorrentes no município são constantes, sendo mais intensos
nos meses mais quentes.
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Figura 2. Avaliação média da velocidade dos ventos em m/s para o
Município de Curitiba no período de 1997 a 2006
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Fonte: Adaptado pelos autores de SIMEPAR, 2007

Pela figura se observa uma elevação na velocidade dos ventos a partir de
setembro (primavera), voltando a reduzir no início de março (final do verão). Em
relação aos meses, a maior média registrada foi de 2,7 m/s em junho de 1997 e as
menores velocidades médias mínimas registradas foram de 1,5 m/s em junho de
2003 e fevereiro de 2004. Essas variações observadas foram atípicas em relação
a série histórica, onde maiores velocidades são registradas nos meses de
temperaturas mais elevadas e nas menores em meses de temperaturas mais frias.
Os ventos têm grande importância em relação à dispersão de poluentes e
de ruídos, principais impactos que podem ser minimizados através da ação dos
ventos. A velocidade dos ventos interfere de forma a dispersar tais impactos no
meio ambiente. De modo favorável, a velocidade dos ventos auxilia na dispersão
de ruídos e de poluentes emitidos pelos automóveis sendo favorável a vizinhança.
Portanto, boas condições de dispersão significam que os poluentes estão sendo
bem espalhados pelos mecanismos de transporte, evitando assim a acumulação
dos mesmos em determinados espaços. Todavia, mesmo que a dispersão dos
ruídos e poluentes seja importante e de ocorrência natural, pode-se utilizar
mecanismos naturais como cortina de vegetação, plantio de árvores no limite de
empreendimentos, para reduzir o impacto direto com a vizinhança.
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A temperatura média anual de Curitiba é de 16,5°C, com amplitude térmica
anual de aproximadamente 7°C, sendo 12,3°C a temperatura média no mês mais
frio (julho) e 22,6°C no mês mais quente (fevereiro). O histórico de 30 anos da
média das temperaturas mensais registradas em Curitiba está apresentado na
Tabela 11.
Tabela 11. Temperatura média histórica (1931 a 1990) de Curitiba
Período
31-60
61-90
Máxima
Mínima

Jan
Fev
Verão
Mar
Abr
Maio
Outono
Jun
Jul
20,1
20,1
19,7
19,2
16,8
14,5
16,8
13,2
12,5
19,6
19,9
19,6
19,0
16,7
14,6
16,8
12,2
12,6
25,6
25,8
24,9
22,3
21,1
18,3
19,4
15,8
16,3
15,4
12,8
10,2
7,8
8,1
Ago
Inverno
Set
Outubro
Nov
Primavera
Dez
Ano
13,2
16,3
16,8
31-60
14,0
14,8
16,6
17,4
18,9
13,0
16,6
16,5
61-90
104,0
15,0
16,5
18,2
19,3
22,6
Máxima
20,4
21,3
22,6
24,5
25,4
12,2
Mínima
9,2
10,8
12,5
14,0
15,4
Fonte: Adaptado de Mendonça e Oliveira, 2007. Ministério da Agricultura e Reforma Agrária citado
por Mendonça e Oliveira, 2007

A ocorrência de neve é rara, sendo registrada em média uma vez a cada 10
anos. Oficialmente a neve foi registrada nos anos de 1889, 1892, 1912, 1928 (dois
dias), 1943, 1955, 1957, 1963, 1975, 1979, 1981 e 1988, mas com chance a cada
inverno rigoroso.
A temperatura tem influência direta no conforto térmico de uma cidade e
medidas preventivas para a dispersão do calor devem ser adotadas para a
melhoria desse conforto, reduzindo com isso o consumo de energia elétrica.
Em relação à umidade relativa do ar, devido a grande influência dos ventos
advindos do oceano e suas chuvas bem distribuídas, Curitiba apresenta uma
variação entre 75 e 85% todos os meses. A umidade é mais baixa nos meses de
inverno, principalmente em agosto e mais elevada nos meses de fevereiro, março,
abril e maio, com uma média de longo período de 81,5%. A sazonalidade da
umidade relativa indica índices maiores de janeiro a junho e menores de julho a
dezembro.
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ii. Aspectos Gerais da Atmosfera em Curitiba
Poluição Atmosférica
Nas grandes áreas urbanas, a poluição do ar, que tem sua origem nas
atividades industriais, no tráfego cada vez mais intenso e nas queimadas a céu
aberto, constitui-se um dos grandes problemas urbanos de ameaça á qualidade de
vida de sua população. Dentre os poluentes atmosféricos, destaca-se o Monóxido
de Carbono, Monóxido de Nitrogênio, Dióxido de Enxofre e Ozônio como
principais poluentes. No estado do Paraná, os parâmetros de avaliação da
qualidade são as partículas totais em suspensão (PTS), fumaça, partículas
inaláveis (PI), dióxido de enxofre, monóxido de carbono, ozônio e dióxido de
nitrogênio.
Para o monitoramento da qualidade do ar, existem 12 estações em Curitiba
e Região Metropolitana, sendo uma em Colombo, cinco em Curitiba e seis em
Araucária.
No ano de 2001, de acordo com o Relatório da Qualidade do Ar da RMC,
entre maior e agosto as condições desfavoráveis à dispersão prevalecem,
enquanto no restante do ano, encontram-se geralmente condições favoráveis à
dispersão. O monitoramento do mesmo indicou para Curitiba uma média anual de
75 µg/m³ de partículas totais em suspensão, a fumaça apresentou uma média
anual de 14 µg/m³ e o SO2, 37 µg/m³, o monitoramento de CO identificou
qualidade boa durante todo o monitoramento, o ozônio apresentou em sua maioria
qualidade boa com alguns eventos de qualidade regular e inadequada e por fim o
NO2 apresentou média anual de 20,8 µg/m³.
Estes resultados confirmam que a principal parcela de poluição em Curitiba
é de origem veicular, pois principalmente o NO2 é produto da combustão em
motores. O O3 é um poluente secundário formado a partir de reações fotoquímicas
do NO2 misturado com hidrocarbonetos na atmosfera, que também é de origem
veicular. Material particulado (PTS e PI) e Fumaça também podem ser em grande
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parte da frota veicular, principalmente dos veículos pesados (ônibus e caminhões)
movidos a diesel.
Ruídos
Os ruídos estão cada dia mais presente na sociedade moderna, em
particular nas áreas mais urbanizadas com grande tráfego de veículos e pessoas,
presença de aeroportos, indústrias e outros fatores emissores. Com isso, a
poluição sonora foi tornando-se um fator de preocupação, do ponto de vista
ambiental e de saúde, passando a ser considerada pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) como o terceiro poluente mais perigoso, atrás apenas da poluição
atmosférica e das águas.
A poluição sonora e o seu controle são regulamentados por leis tanto na
esfera federal quanto na municipal. Em nível federal encontram-se as Resoluções
001/90 e 252/99 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e 204/2006
do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). Quanto às principais Normas
Brasileiras estão a NBR 10.151/00 e a NBR 10.152/1987. A cidade de Curitiba
possui legislação específica que é a Lei nº 10.125, de 19/12/2002, a qual “Dispõe
sobre ruídos urbanos, proteção do bem estar e do sossego público e dá outras
providências”.
Atualmente, a região de Curitiba conta com uma frota de aproximadamente
um milhão de veículos e um milhão e oitocentos mil habitantes. Como
conseqüência, em horários de grande tráfego, os ruídos têm se tornado mais
intenso. Uma conseqüência direta desses níveis sonoros é o aumento da
irritabilidade da população que recebe essa forma de poluição, além de outras
conseqüências à saúde.

2.3.3.1.2 Aspectos Gerais da Pedologia em Curitiba
Curitiba está inserida sobre os sedimentos da formação Guabirotuba, que
ocorreram durante o Quaternário Antigo ou Pleistoceno, de origem flúvio-lacustre
que preencheram uma antiga e grande depressão, formando a chamada bacia de
Curitiba.
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Em função da evolução na ocupação do município de Curitiba, os solos
originais foram modificados por ações antrópicas dando lugar aos antropossolos
(solos com origem antrópica). São poucos os locais onde pode haver um
remanescente do solo original. Esta característica evolutiva propiciou uma elevada
impermeabilização dos solos, interferindo drasticamente na dinâmica hídrica das
bacias, desta forma, a vazão dos córregos diminui consideravelmente nos
períodos de estiagem, em função da baixa recarga; e nos períodos de chuva se
agravam os problemas com enchentes.
O município de Curitiba possui aproximadamente 20% da área composta
por solos aluviais - formados por areias e argilas orgânicas. A Formação
Guabirotuba, encontrada em 35% do município, é formada principalmente por
argilas fissuradas. O restante do município (45%) é composto por solos residuais formados pela alteração da rocha que se encontra abaixo deles -, favoráveis para
a construção de túneis devido à sua maior resistência.

2.3.3.1.3 Aspectos gerais da Geologia em Curitiba
Geologicamente, a região de Curitiba pode ser compreendida como uma
grande área côncava, tecnicamente chamada de “Bacia Sedimentar”, localizada
entre a Serra do Mar e a escarpa de São Luís do Purunã, onde se acumularam
com o passar de milhões de anos, os sedimentos provenientes do intemperismo
causado pelas chuvas, pelo escoamento dos rios e pelo vento. Este evento se deu
por processos erosivos, através do arraste de sedimentos de tamanhos variados e
provenientes de áreas topograficamente mais elevadas, para as regiões de menor
elevação e declividade, fazendo com que estes se depositassem sobre a área
formada pelas rochas pré-existentes, de idade muito mais avançada, formadoras
do chamado embasamento cristalino (formação rochosa que delimita a porção
inferior da bacia sedimentar de Curitiba).
Por fim, a geologia de Curitiba pode ser dividida em quatro principais
unidades distintas, abaixo representadas e que fazem parte deste contexto
histórico-geológico retratado:
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Depósitos Alúvio-Coluvionares Recentes
Na região de Curitiba, esta categoria de sedimentos é constituída
principalmente por areias inconsolidadas (desagregadas), argilas e cascalho, que
se depositaram em planícies de inundação, em especial nas porções de menor
declividade, onde, por conseguinte, o regime do escoamento dos rios sofre uma
redução de energia.
Formação Guabirotuba
Os sedimentos pertencentes à Formação Guabirotuba são constituídos de
pacotes sedimentares Cenozóicos (intervalo do tempo geológico que se iniciou
entre 65 milhões e 500 mil anos atrás, e que se estende até o presente),
distribuídos irregularmente pela região. São representados em sua maioria por
argilas com intercalações lenticulares (em forma de lentes) de areias quartzosas e
arcoseanas (constituídas em sua grande parte por cristais do mineral feldspato),
além de esporádicos depósitos carbonáticos e conglomeráticos (fragmentos de
rocha sub-arredondados e sub-angulosos de quartzo e feldspato, isolados ou
unidos no mesmo seixo) que se distribuem na porção periférica da bacia, em
contato com o embasamento, sendo praticamente ausentes no centro da bacia.
Complexo Cristalino ou Complexo Gnáissico-Migmatítico
Esta categoria de rochas compõe o chamado “embasamento cristalino”,
dando suporte à bacia sedimentar de Curitiba, iniciando-se em profundidades da
ordem de dez a quarenta metros, sendo aflorante em alguns pontos da cidade e
região metropolitana, onde se demonstra com acentuado grau de alteração
causada pelo intemperismo. Esta superfície de contato rocha-sedimentos possui
relevo irregular e acidentado, representando condições morfológicas pretéritas.
Formação Serra Geral
A Formação Serra Geral é composta de rochas intrusivas básicas (rochas
ígneas, saturadas em sílica e ricas em ferro, magnésio e cálcio, formadas pelo
resfriamento de magma que ascendeu e se alojou em rochas pré-existentes da
crosta) gerando estruturas mais comumente chamadas de diques (corpos
tabulares de rocha ígnea que cortam verticalmente as estruturas planares das
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rochas encaixantes onde se alojam, possuindo de alguns metros a algumas
dezenas de metros de espessura), de forma alongada e orientação geográfica
preferencialmente no sentido nordeste-sudoeste, com idade Juro-Cretácea
(intervalo do tempo geológico que se iniciou entre 67 e 195 milhões de anos
atrás).
Do ponto de vista do relevo Curitiba está localizada no Primeiro Planalto
Paranaense. Uma série de terraços escalonados são dispostos em intervalos
altimétricos, caracterizando Curitiba com uma topografia ondulada de colinas
suavemente arredondadas, apresentando uma altitude média é de 934 m acima
do nível do mar.
Na Regional CIC todos os bairros - Riviera, Augusta, São Miguel e Cidade
Industrial, estão localizados em altitude que varia entre 865m e 975m. O bairro
Cidade Industrial difere dos demais, onde a maior parte do seu território não
ultrapassa 945m de altitude.
Na Regional Bairro Novo os bairros Sítio Cercado e Ganchinho estão
localizados em altitude que varia entre 865m e 935m. O bairro Umbará chega a
alcançar 975 m de altitude.
Na Regional Boa Vista estão localizados alguns dos bairros com maior
altitude de Curitiba. Os bairros Cachoeira, Abranches e Pilarzinho chegam a
alcançar até 1005m de altitude e os demais bairros estão localizados em altitude
que varia entre 865m e 985m.
Na Regional Cajuru, o bairro Capão da Imbuia está localizado em altitude
que varia entre 865m e 905m. Os bairros Cajuru, Jardim das Américas,
Guabirotuba e Uberaba chegam a alcançar 955 m de altitude.
Na Regional Boqueirão os bairros Alto Boqueirão e Hauer estão localizados
em altitude que varia entre 865m e 905 m e os bairros Xaxim e parte do Boqueirão
chegam a alcançar até 965 m de altitude.
Na Regional Matriz os bairros São Francisco, Bigorrilho, Mercês, Bom
Retiro e Ahú estão localizados em altitude que varia de 865 m até 985 m, já os
demais bairros alcançam altitude de 935 m.
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Na Regional Pinheirinho os bairros Caximba e Tatuquara estão localizados
em altitude que varia entre 865m e 905 m e os demais bairros (Capão Raso,
Pinheirinho e Tatuquara) chegam a alcançar até 945 m de altitude.
Na Regional Portão os bairros Novo Mundo e Portão chegam a alcançar até
965 m de altitude, e os demais bairros estão localizados em altitudes que variam
entre 865m e 905 m.
A Regional Santa Felicidade está localizada na parte mais alta de Curitiba
com altitudes que chegam a alcançar até 1020 m.

2.3.3.1.4 Aspectos gerais dos Recursos Hídricos em Curitiba
Em relação à hidrografia, o município de Curitiba está incluído dentro da
Bacia do Alto Iguaçu. Na cidade são seis as sub-bacias contribuintes da margem
direita (sentido nascente-foz): Bacia do Rio Atuba, Rio Barigui, Rio Belém, Rio
Iguaçu, Rio Ribeirão dos Padilhas e Rio Passaúna, conforme pode ser verificado
pela Figura 3.
A maior bacia no município é a bacia do Rio Barigui, seguida pela do rio
Belém. No entanto, no que se refere ao atendimento esta ordem é alterada, com a
Bacia do Rio Belém atendendo 34,0% da população de Curitiba e do Rio Barigui
29,8% (Tabela 12).
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Figura 3. Bacias hidrográficas de Curitiba

Bacia do Atuba

Bacia do
Passaúna Barigui
Bacia do Barigui

Bacia do Belém
Barigui

Bacia do
Ribeirão dos
Padilhas

Bacia do Rio
Iguaçu

Fonte: IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba.
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Tabela 12. Bacias hidrográficas de Curitiba, dados do ano de 2000.
Bacias hidrográficas

Área

Domicílios
Absoluto
%

População
Absoluto
%

Km2

%

Ribeirão dos Padilhas

33,80

7,82

65.702

12,12

192.307

12,12

Rio Atuba

63,71

14,74

94.976

17,51

277.990

17,51

Rio Barigui

140,8

32,58

161.455

29,77

472.571

29,77

Rio Belém

87,77

20,31

184.363

34,00

539.622

34,00

Rio Iguaçu

68,15

15,77

27.971

5,16

81.870

5,16

Rio Passaúna

37,94

8,78

7.843

1,45

22.956

1,45

Total

432,17 100,00 542.310

1.587.315

100,00

100,00

Fonte: IPPUC, 2007

Bacia do Rio Atuba
O Atuba é um rio da bacia do Alto Iguaçu, situado entre os municípios de
Curitiba, Colombo, onde apresenta grande parte de suas nascentes e Pinhais. Ao
unir-se com o rio Irai, forma o rio Iguaçu. Sua extensão em Curitiba é de
aproximadamente 23 km e em suas margens se deu o início da colonização da
cidade, e por este motivo recebe também uma grande carga de poluição
proveniente de esgotos domésticos e o crescimento da população ocasiona um
aumento da impermeabilização do solo e riscos de inundação.
Nas cabeceiras da sub-bacia do rio Atuba encontra-se parte da formação
geológica que constitui o Aqüífero Karst, um dos mananciais abastecedores de
água potável da RMC.
Os dados demográficos da sub-bacia do rio Atuba revelam a existência de
94.976 domicílios correspondendo a uma população de 277.990 habitantes.
Desses domicílios 13.079 estão localizados em assentamentos espontâneos,
1.490 em loteamentos clandestinos e 172 em assentamentos do programa
PROLOCAR.
Quanto à infra-estrutura de atendimento, por abastecimento de água 99%
dos domicílios são atendidos, 83% dos domicílios são atendidos por rede de
esgoto, sendo que parte do bairro Santa Cândida e do Atuba não possui rede de
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esgoto. A sub-bacia do rio Atuba possui a estação de tratamento de esgoto do
Atuba Sul.
Bacia do Rio Barigui
A bacia do rio Barigui faz parte do grupo de afluentes da margem direita do
rio Iguaçu, estando confinada entre as bacias do rio Atuba, Belém e do Ribeirão
dos Padilhas a leste e o rio Passaúna a oeste. O rio Barigui nasce na Serra da
Betara, próximo à divisa dos Municípios de Almirante Tamandaré e Rio Branco do
Sul.
Possui uma extensão aproximada de 60 km entre suas nascentes e a foz
no rio Iguaçu, a 870m de altitude, cortando o Município de Curitiba por
aproximadamente 45 km. Faz divisa com os municípios de Rio Branco do Sul,
Almirante Tamandaré, Campo Largo, Araucária, Fazenda Rio Grande e Colombo.
Bacia do Rio Belém
O rio Belém nasce no bairro Cachoeira, atravessa o município de Curitiba
de norte a sul, percorrendo 35 bairros até desaguar no rio Iguaçu, no bairro
Boqueirão. Sua bacia possui quatro parques e as áreas de preservação
conhecidas como Ópera de Arame, Pedreira Paulo Leminski, Universidade Livre
do Meio Ambiente (UNILIVRE) e Bosque do Alemão.
Sua nascente situa-se no Parque Municipal da Nascente do Belém no
bairro Cachoeira, no entanto, na sua margem direita há um cemitério em
expansão, o que pode determinar sua poluição logo no início. Na seqüência,
passa pelo Parque São Lourenço, depois pelo Bosque do Papa. No bairro Centro
Cívico o rio é canalizado, reaparecendo ao lado da Rodoferroviária, onde são
observados a foz de dois afluentes, Rio Ivo e Rio Juvevê, ambos canalizados.
A Bacia do Belém sofre muita contribuição antrópica devido a infra-estrutura
precária de esgotamento sanitário, ocupação irregular, presença de lixo,
desmatamento, retificação do canal e canalização, confinamento de seu leito e
impermeabilização do solo, trazendo não só prejuízos para os recursos hídricos,
mas também ar, solo, fauna e flora.
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Segundo dados da SMMA (2007) a bacia possui uma área verde de
5.363.155,57

m².

Os

dados

demográficos

apontam

184.363

domicílios,

correspondendo a 539.622 habitantes, e 4.623 domicílios em assentamentos
espontâneos, 581 em loteamentos clandestinos e 149 domicílios do Programa
PROLOCAR. Em relação ao saneamento, possui atendimento de água em
praticamente 100% da bacia e cerca de 90% de coleta de esgoto, sendo locada
nesta área a Estação de Tratamento de Esgoto Belém, maior estação de Curitiba.
Bacia do Rio Iguaçu
O rio Iguaçu é um afluente do rio Paraná e é o maior rio do estado, formado
pelo encontro dos rio Iraí e Atuba na parte leste de Curitiba junto à divisa deste
com os municípios de Pinhais e São José dos Pinhais. Ao longo deste trecho,
situam-se o Parque Municipal do Iguaçu e o Jardim Zoológico de Curitiba.
Dentro do Município de Curitiba, a bacia do Iguaçu possui uma área de
contribuição direta, localizada na porção Sudeste-Sul com uma extensão de 40
km. E como forma de controlar as atividades desenvolvidas na área do Iguaçu, a
mesma conta com a Área de Proteção Ambiental – APA do Iguaçu.
Os dados demográficos apresentam 27.971 domicílios com cerca de 81.870
habitantes. Nos assentamentos espontâneos encontram-se 5.587 domicílios, nos
loteamentos clandestinos 472 domicílios, e originários do Programa PROLOCAR
33 domicílios.
Para minimizar o problema causado pelas inúmeras cheias que afetavam
as populações moradoras das regiões próximas do Rio Iguaçu, a Prefeitura,
juntamente com a Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, retificaram os
leitos dos rios Iraí e Atuba, construindo canais extravasores.
Ao atravessar a Região Metropolitana de Curitiba, o rio Iguaçu recebe um
grande aporte de esgoto doméstico de Curitiba e ao deixar Curitiba, apresenta-se
altamente degradado, pela presença de poluição provinda dos esgotos e do lixo
que se acumulam nas margens (dejetos de ferro, mercúrio e manganês), notandose também a presença de grande quantidade de lixo, que passam a fazer parte da
paisagem do mais importante rio do estado do Paraná.
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Bacia do Rio Ribeirão dos Padilhas
A bacia hidrográfica do ribeirão dos Padilhas integra a bacia hidrográfica do
Alto Iguaçu e compõe a lista das bacias hidrográficas do município de Curitiba que
apresentam péssimas condições na qualidade da água sofrendo intensa pressão
das suas diversas formas de ocupação humana (Ferreira, 2005). A sub-Bacia do
ribeirão dos Padilhas possui área de 33,8 km², e situa-se na parte sul do
Município, abrangendo total ou parcialmente os seguintes bairros do Capão Raso,
Xaxim, Pinheirinho, Sítio Cercado, Alto Boqueirão e Ganchinho.
O ribeirão dos Padilhas possui 10,2 km de extensão, nasce no bairro Capão
Raso próximo a Avenida Winston Churchill, que é o divisor de águas naquele
ponto com a sub-bacia do Rio Barigui, e deságua no rio Iguaçu no bairro
Ganchinho em Curitiba. Tem como principais afluentes o Arroio Pinheirinho, Arroio
Cercado, Arroio Boa Vista, Córrego Vila Osternack e Rio Ganchinho.
Uma das características desta bacia é seu povoamento que altera a
qualidade da água e por conseqüência grande degradação ambiental, mas por
outro lado, sofre pouca influência de poluição industrial (Ferreira, 2005).
Segundo os dados demográficos na sub-bacia do ribeirão dos Padilhas
existem 65.702 domicílios, dos quais 8.109 em assentamentos espontâneos, 89
em loteamentos clandestinos e 86 domicílios referentes ao programa PROLOCAR.
Esses domicílios correspondem a uma população total de 192.307 habitantes.
Com relação à infra-estrutura, 99% dos domicílios possuem abastecimento de
água, e quanto à rede de esgoto, conforme informação da SANEPAR 67,19%, no
entanto, não existem dados sobre a ligação dos imóveis à rede, principalmente
nas ocupações irregulares. A sub-bacia do ribeirão dos Padilhas encontra-se a
Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Padilha Sul.
Bacia do Rio Passaúna
O

Rio

Passaúna,

afluente

do

rio

Iguaçu,

banha

Curitiba

por

aproximadamente 60 quilômetros. Sua nascente está no município de Campo
Magro. É o rio mais limpo e selvagem dos grandes rios de Curitiba, cercado por
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vegetação rica e mata fechada, basicamente composta por bracatingas, sendo
responsável por grande parte do abastecimento da capital paranaense.
A sua bacia hidrográfica abrange uma extensão territorial de cerca de 217
km² abrangendo os municípios de Almirante Tamandaré, Campo Magro, Campo
Largo, Curitiba e Araucária sendo que em Curitiba essa extensão é de 37,9 km².
A urbanização da bacia do rio Passaúna é de baixa ocupação (6,05
habitantes/ha) com características rurais e alguns núcleos urbanos compondo em
sua maioria a APA do Passaúna. Em Curitiba estão contidos os bairros São
Miguel, Augusta, Riviera, parte do Orleans, parte do São Braz, o Butiatuvinha e
Lamenha Pequena.
Segundo dados demográficos de 2000, existem nela 7.843 domicílios, dos
quais 1.061 em assentamentos espontâneos, 1.041 em loteamentos clandestinos
e 89 domicílios referentes ao Programa PROLOCAR. Esses domicílios
correspondem a uma população total de 22.956 habitantes.
Com relação à infra-estrutura, 6.026 domicílios possuem abastecimento de
água, correspondendo a um atendimento de 93%. O número de domicílios com
coleta de lixo é de 6.174, caracterizando um atendimento por este serviço de 95%.
Quanto à rede de esgoto, esta sub-bacia é a pior atendida no município, apesar de
sua relevância por tratar-se de área de manancial.
Em relação à inserção dessas bacias nas regionais destaca-se que a CIC é
composta basicamente de duas bacias hidrográficas: Bacia do Rio Barigui e Bacia
do Rio Passaúna. A Bacia do Rio Iguaçu atinge apenas uma pequena faixa do
bairro Cidade Industrial no extremo sul da Regional. Além dos rios Barigui e
Passaúna são encontrados também o Ribeirão do Mueller, Ribeirão Campo
Comprido e Ribeirão Passo do França.
Existem duas bacias hidrográficas na Regional Bairro Novo: Bacia do Rio
Iguaçu e Bacia do Ribeirão dos Padilha, e também cursos hídricos importantes
como o Rio Iguaçu, Ribeirão dos Padilha, Arroio Cercado e Arroio Boa Vista.
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Já a Regional Boa Vista apresenta três bacias hidrográficas: Bacia do Rio
Barigui, Rio Belém e Atuba-Bacacheri. Existem na Regional também rios
importantes como o Rio Barigui, Rio Belém, Rio Bacacheri e Rio Atuba.
A Regional Cajuru apresenta também três bacias hidrográficas: Bacia do
Rio Iguaçu, Belém e Atuba – Bacacheri, e também rios importantes como o Rio
Atuba, Rio Belém, Rio Iguaçu e os córregos do Jardim Natália e Mercúrio.
A regional Boqueirão também é servida por três bacias hidrográficas sendo
a Bacia do Rio Iguaçu, Bacia do Rio Belém e Bacia do Ribeirão dos Padilhas,
além de rios e córregos importantes como o Rio Iguaçu, Córrego Alto Boqueirão,
Ribeirão dos Padilhas e Rio Belém.
Existem três bacias hidrográficas na Regional Matriz: Bacia do Rio Barigui,
Bacia do Rio Belém e Bacia do Rio Atuba-Bacacheri e rios importantes como o Rio
Belém e Rio Água Verde.
A Regional do Pinheirinho, inserida também em três bacias hidrográficas
sendo a Bacia do Rio Iguaçu, Bacia do Rio Barigui e Bacia do Ribeirão dos
Padilhas, além de apresentar córregos importantes como o Rio Belém e Córrego
Alto Boqueirão.
Já a regional do Portão apresenta a Bacia do Rio Barigui e a Bacia do Rio
Belém e nelas estão inseridas rios e córregos importantes como o Rio Barigui, Rio
Vila Formosa, Rio Vila Guaíra, Rio Pinheirinho, Córrego Henry Ford e Córrego
Santa Bernadete.
E finalmente, a Regional de Santa Felicidade apresenta as Bacias do Rio
Barigui, do Rio Belém e do Rio Passaúna e também rios importantes como Rio
Barigui, Rio Passaúna e Rio Cascatinha.
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i. Abastecimento de Água em Curitiba
O sistema de água de Curitiba pertence à bacia do Alto Iguaçu, interligado a
seis municípios da região metropolitana. Suas principais barragens para o
abastecimento do município são: Iraí, Piraquara e Passaúna, sendo três as
estações de tratamento de água (ETA): Iraí, Iguaçu e Passaúna.
Em relação ao abastecimento de água, Curitiba apresenta porcentagens de
domicílios abastecidos com rede de água potável de 98,02% respectivamente. Em
comparação com dados de 1991 e 2000, o número de domicílios particulares em
Curitiba abastecidos pela rede de água aumentou de 334.728 domicílios (95,45%)
para 461.838 domicílios (98,02%), com apenas 1,98% sem rede de abastecimento
de água.
No ano de 2001, segundo dados do IPPUC (2007), foi atendida uma
população de 1.628.093 com um volume de 91.291.386 m 3/ano. Também se
verificou que houve um aumento na extensão da rede entre os anos de 1999 e
2001, de 13,42 m/ligação para 14,64 m/ligação.
Todos os bairros de Curitiba apresentaram pelo menos 1 domicílio sem
abastecimento de água, destacando-se o Jardim Social com o menor número de
domicílios sem abastecimento, e Tatuquara com o maior número, 860 domicílios.
Se a comparação for em percentual da população atendida, o bairro com menor
número de ligação de água é o Rivieira, com cerca de 56,45% de domicílios sem
ligação de rede de água.
O consumo de água por pessoa em Curitiba varia em torno de 150 litros por
dia. Segundo dados do IPPUC (2007), o número de ligações de rede de água
entre os anos de 2002 e 2005 cresceu de 364.453 para 391.521 (Tabela 13).
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Tabela 13. Consumo de água em Curitiba entre os anos de 1994 e 2005
Consumo per capita
Ano
Consumo anual (m3)
(litros/habitante/dia)
1994
75.050.530
150
1995
79.656.268
153
1996
80.188.195
132
1997
83.933.460
150
1998
86.285.299
148
1999
89.582.714
159
2000
90.905.981
148
2001
91.291.386
154
2002
92.855.178
155
2003
92.464.987
150
2004
91.093.123
145
2005
93.626.554
147
Fonte: IPPUC, 2003 e IPPUC, 2007

ii. Sistema de Esgotamento Sanitário em Curitiba
De acordo com dados do IBGE (2000), no Brasil cerca de 62,20% dos
domicílios possuem sistema de coleta de esgoto ou fossa séptica. Entre as
capitais do Brasil, Curitiba encontra-se em 4º lugar na lista de domicílios com
ligação de esgoto ou fossa séptica, com cerca de 92,91% (471.163 domicílios),
destes domicílios 16,75% tem como destino a fossa séptica e 83,25% estão
ligadas as redes coletoras de esgoto. Desta forma observa-se que mais de 75%
dos domicílios do município de Curitiba possuem atendimento de coleta de esgoto,
enquanto a média nacional é em torno de 45%. A Figura 04 apresenta o índice de
domicílios atendidos pelo sistema de esgotamento sanitário, bem como o sistema
utilizado.
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Figura 4. Índices de esgotamento sanitário no município de Curitiba
500.000
450.000
400.000

nº de domicílios

350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Total
domicilios
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esgotamento

Rede coletora

Fossa séptica

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.

Entre os anos de 1991 e 2000 houve um aumento no número de domicílios
com serviço de esgotamento sanitário, aumentando o numero de ligações de
esgoto de 350.604 domicílios (83,35%) em 1991 para 471.163 domicílios (92,91%)
em 2000. As principais Estações de Tratamento de Esgoto de Curitiba são: Belém,
CIC – Xisto, Atuba – Sul, Padilhas – Sul e Santa Quitéria.
Tanto o município de Curitiba quanto o IBGE trabalham com dados da
concessionária local, mas é importante frisar que nem sempre os dados mostram
a realidade de uma cidade. Destaca-se ainda que nem todo esgoto coletado é
tratado, devendo ser considerado ainda vários problemas operacionais nas
estações de tratamento que reduzem a eficiência do tratamento, o despejo
clandestino de esgotos sanitários, a ligação de água pluvial e esgoto sanitário na
mesma canalização, a presença de rede, sem a devida ligação na residência e
vários outros fatores que podem afetar os índices de coleta e tratamento.
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Figura 5. Atendimento de esgotamento sanitário em Curitiba no ano de 2005 e
localização das estações de tratamento de esgoto
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Figura 6. Expansão da rede de esgoto em Curitiba, de 2004 para o ano de 2005

Fonte: IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba

144

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico

2.3.3.1.5 Aspectos gerais de Vegetação em Curitiba
A vegetação de Curitiba está em grande parte descaracterizada, abrindo
espaço para o processo de urbanização do solo dentro do município de Curitiba.
Os remanescentes da cobertura florestal do município estão constituídos
por maciços vegetacionais denominados de áreas verdes. O índice de áreas
verdes foi mantido ao longo dos anos através de legislação efetiva fiscalizada pela
Secretaria do Meio Ambiente – SMMA. O total da cobertura florestal existente hoje
em Curitiba é de 51,5 m² de área verde por habitante (SMMA, 2007), sendo
formado por bosques públicos e áreas particulares. A preservação e a
conservação do meio ambiente, em particular das áreas verdes, estão fixadas em
farta legislação municipal. Essas áreas verdes foram transformadas em Unidades
de Conservação (Tabela 05) destinadas à preservação do ecossistema e
propiciam uma forma alternativa de lazer para a população. Nas 30 áreas de
preservação, estão incluídos bosques, parques e jardins classificados como
Bosques Nativos Relevantes por serem nativos e apresentarem tipologia florestal
além de seu cadastro junta a SMMA.
Tabela 14. Unidades de Conservação existentes no município de Curitiba - PR
Unidades de Conservação e Outras Áreas de Lazer
m2
Parques

18.481.316

Bosques

650.401

Praças / Jardinetes

3.592.808

Total

22.724.525

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 2006.

Normalmente estas unidades têm uso constante e espontâneo, sendo que
muitas atividades podem ser realizadas e organizadas por entidades públicas e
privadas com intuito de proporcionar entretenimento, cultura e lazer à comunidade
em geral (SMMA, 2007).
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2.3.3.1.6 Aspectos Gerais da Fauna em Curitiba
A biodiversidade urbana sofre forte pressão em função do crescimento
populacional observada principalmente nos grandes centros urbanos o que acaba
afetando então a qualidade de vida de seus habitantes. A falta de um
planejamento adequado é uma das principais causas dos grandes impactos que
recaem sobre o desaparecimento de muitas espécies vegetais e animais.
Áreas, mesmo que pequenas, podem disponibilizar abrigo e alimento a
várias espécies nativas e estes efeitos podem ser favoráveis a algumas
populações de caráter generalista, por oferecer, por exemplo, novas fontes de
alimento ou outros recursos importantes para reprodução (BOTKIN, 1990).
No município de Curitiba a urbanização progressiva vem resultando em
constantes modificações na ocupação e uso do solo e a composição da fauna
original

já

se

encontra

bastante

alterada.

As

alterações

oriundas

da

descaracterização e fragmentação de campos naturais e florestas, drenagem de
banhados e poluição de rios e lagos, bem como a impermeabilização do solo
decorrente do processo de urbanização (pavimentação de ruas, calçamento)
inviabilizou a reprodução de muitas espécies.
A avifauna da Região Metropolitana de Curitiba é composta por mais de
200 espécies residentes e migratórias, que se distribuem por diferentes
ambientes, desde a vertente oeste da Serra do Mar até as Florestas com
Araucária existentes no Primeiro Planalto Paranaense. A comunidade de aves é
bastante diversificada, habitando um mosaico de ambientes, como capões de
mata nativa, matas secundárias, mata de galeria, capoeiras, campos secos e
úmidos (várzeas), formações lacustres e rios, áreas alteradas e pequenas
propriedades agrícolas.
Algumas espécies são mais abundantes, devido à alta capacidade de
adaptação a ambientes modificados pelo homem. Nesta categoria, ocorreram pelo
menos 27 espécies, sendo algumas comuns aos remanescentes florestais.
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2.3.3.2. Aspectos de integração do desenvolvimento e o
meio ambiente
2.3.3.2.1 Demanda por energia e abastecimento
A adequada gestão dos recursos hídricos é um instrumento fundamental
sob o ponto de vista ambiental, econômico, técnico e social. A própria
redemocratização dos países trouxe a afirmação de direitos de cidadania,
inclusive no que tange a saúde e meio ambiente, segundo os quais
progressivamente não mais se admitem formas de desenvolvimento excludentes
de áreas geográficas ou segmentos sociais, e mais recentemente, que não se
mostrem sustentáveis.
A gestão por bacias hidrográficas é um processo de negociação social
fundamentado em conhecimentos científicos e tecnológicos, que visa a
compatibilização das demandas e das oportunidades de desenvolvimento da
sociedade com a capacidade de suporte do ambiente na verdade espacial de
intervenção de bacias hidrográficas, considerando horizontes de planejamento de
longo prazo.
No âmbito da gestão ambiental, a adoção da base territorial definida pelas
bacias hidrográficas é uma tendência mundial. Dentre os componentes do
ambiente, a água tem papel fundamental e exclusivo, por ser o elemento dinâmico
de interligação entre os compartimentos ambientais. Assim, reflete em sua
quantidade e qualidade a forma como os demais recursos ambientais estão
disponíveis e a adequação com que são manejados nos processos antrópicos no
espaço urbano e rural. Ademais, uma bacia hidrográfica constitui-se em uma
unidade física bem caracterizada, que integra de forma aberta um espaço definido
de domínio dentro do ciclo hidrológico.
Quando se utiliza a bacia hidrográfica como unidade de planejamento ou
gerenciamento de estratégias de desenvolvimento ambiental e socialmente
sustentável, o tamanho das bacias pode ser ajustado às características físicas e
de diversidade de ocupação, a condições ambientais, sócio-econômicos, culturais
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e institucionais – segundo, por exemplo, a ordem de tributação de rios que seja
apropriado abranger para cada problemática. Cada processo de gestão pode ser
adaptado a metas temporais e espaciais e ao potencial de recursos humanos
localmente disponíveis.
Esta mudança de paradigma deve-se não somente à constatação da
conveniência da gestão por bacias hidrográficas sob os pontos de vista técnico,
operacional, sócio-econômico e ambiental, mas também à gradual dificuldade em
se obter água no volume e qualidade compatíveis com o desenvolvimento. Assim,
o desenvolvimento sustentável requer a manutenção das reservas de água em
quantidade e qualidade adequadas, e a adequação das relações do homem e de
suas atividades com este recurso.
Qualquer alteração do uso dos recursos hídricos de uma bacia determina
modificações no ambiente. Às vezes estes impactos se limitam a trechos
específicos dos rios, aqüífero ou lagos, expressando-se como alterações de vazão
ou de qualidade da água. Em outros casos os efeitos são muito mais abrangentes
sob os aspectos espacial, ambiental – modificando a paisagem e nos recursos
naturais locais – e sócio-econômico – com impactos sobre as comunidades
humanas e seu perfil sócio-cultural e econômico.
Na demanda por energia, seja na implantação de reservatórios, de Linhas
de Transmissão e subestações de energia, são introduzidas modificações ao meio
com alteração do meio físico, biótico e social, econômico e cultural das áreas
afetadas. A implantação de sistemas elétricos deve ser precedida de estudos
ambientais que permitam avaliar o impacto causado. Estes estudos implicam em
planos de levantamentos ambientais da área afetada e na adoção de medidas que
minimizem os efeitos previstos na instalação. O uso múltiplo dos reservatórios e
fixas de passagem de linhas de transmissão é outro fator que possibilita um efeito
multiplicador dos benefícios projetados.
A implantação de uma barragem e a formação de um reservatório para
produção de energia causa mudanças em suas relações ecológicas (ambiente
físico, biótico, social, econômico e cultural) ao ter o rio transformado em um lago
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artificial . Como conseqüência pode-se citar a alteração do ecossistema terrestre e
aquático, a formação de novos ecossistemas, a alteração nas condições sociais,
econômicas e culturais provocadas pela mobilização de trabalhadores durante o
processo de constituição e da integração com a comunidade de entorno, e pela
própria relação da população em área do reservatório.

2.3.3.2.2 Carregamento viário decorrente das atividades
O tráfego gerado sobre o sistema viário e seus respectivos fluxos veiculares
pode ser considerado como toda a área urbana da cidade de Curitiba. O Sistema
Viário de Curitiba delineou-se ao longo do aperfeiçoamento dos sucessivos Planos
Diretores de Urbanização que a cidade desenvolveu.
O Plano Agache de 1943, em seu Plano de Avenidas, estabeleceu as
primeiras propostas voltadas a disciplinar o tráfego da cidade.
O Plano Preliminar Urbanístico de 1965 estabeleceu as premissas sócioeconômicas e urbanísticas que possibilitassem o posterior desenvolvimento da
cidade. O Plano Diretor de Curitiba de 1966, adotou a diretriz de desenvolvimento
da cidade no sentido nordeste-sudoeste e a linearidade da expansão ao longo de
eixos estruturais (Sequinel, 2002).
A partir de 1970 o planejamento começou a passar da teoria à prática e a
Cidade ganhou, pela primeira vez, uma direção definida para onde caminhar.
Assim, o plano proposto em 1966 ao ser implantado buscou não apenas
equacionar a circulação, mas envolvê-la numa perspectiva global de ocupação do
solo. Através de um zoneamento coerente, a área central teve seu crescimento
limitado, com o setor comercial e de prestação de serviços expandindo-se
linearmente ao longo dos dois eixos, que se convencionou chamar de
"estruturais". Mesmo respeitando fundamentalmente a malha viária existente,
criaram-se alternativas de ligações independentes da área central, a fim de
desenvolver obras que solucionassem problemas do momento ou de um futuro
próximo, como novas avenidas, viadutos ou passagens subterrâneas (Sequinel,
2002).
149

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico

Em relação ao transporte de Curitiba começou a ser implantado na década
de 70 e funciona com o conceito de Rede Integrada, que permite o deslocamento
de um ponto a outro da cidade com o pagamento de uma única passagem. A
concepção do sistema obedeceu a três critérios básicos: prioridade do transporte
de massa sobre o individual, baixo custo de implantação e de operação e
qualidade nos serviços para os usuários.

2.3.3.2.3 Impacto no uso e ocupação do solo, patrimônio
cultural, cobertura vegetal, solo e outros recursos naturais
A Região Metropolitana de Curitiba – RMC é constituída de vinte e cinco
municípios e abrange uma superfície de mais de quinze mil quilômetros
quadrados. Quando foi criada, em 1973, a RMC englobava quatorze municípios. O
município de Curitiba abrigava, em 1970, 70,0 % da população da RMC. Em 2000
este número é um pouco menor variando em torno de 58,2 % significando isto que
pelo menos 40,0 % da população de Curitiba vive nos demais municípios da RMC.
Os dados a seguir exprimem a evolução da participação do município de Curitiba
na composição da população da RMC.
De acordo com estimativas do IPPUC, a população da RMC deverá
ultrapassar a população do município de Curitiba no ano de 2012 caso sejam
mantidas as taxas de crescimento populacional anual registradas em 2000.
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Tabela 15 - Variação da população de Curitiba e RMC entre 1991 e 2000
Município

1991

%

Curitiba (PR)

1.315.035 62,63%

2000

%

Variação

1.587.315 57,34%

20,71%

São José dos Pinhais (PR) 127.455

6,07%

204.316

7,38%

60,30%

Colombo (PR)

117.767

5,61%

183.329

6,62%

55,67%

Pinhais (PR)

62.587

2,98%

102.985

3,72%

64,55%

Araucária (PR)

61.444

2,93%

94.258

3,40%

53,40%

Campo Largo (PR)

72.523

3,45%

92.782

3,35%

27,93%

Almirante Tamandaré (PR) 55.438

2,64%

88.277

3,19%

59,24%

Piraquara (PR)

44.295

2,11%

72.886

2,63%

64,55%

Fazenda Rio Grande (PR)

29.974

1,43%

62.877

2,27%

109,77%

Outros RMC

213.040

10,15%

279.369

10,09%

31,13%

Total

2.099.558 100,00% 2.768.394 100,00%

-

Fonte IBGE, Censos de 1991 e 2000

O uso e ocupação do solo no município de Curitiba, regidos e
regulamentados por leis e normas específicas, buscam a valorização do município
como metrópole regional, garantindo e promovendo a economia, a ocupação de
seus espaços e o desenvolvimento não predatório das atividades produtivas neles
desenvolvidas. Isto não significa dizer que todo o processo de urbanização de
Curitiba ocorreu sem degradação ambiental. A ocupação sem o amparo legal,
como os loteamentos clandestinos, as ocupações irregulares e as empresas
instaladas em períodos anteriores às leis de responsabilidade ambiental e de
regulamentação através do licenciamento ambiental, promoveram uma série de
ocupações sejam residenciais, comerciais ou industriais fora do arcabouço correto
e da integração do desenvolvimento e meio ambiente. Esse processo levou à
ocupação de áreas frágeis que não poderiam ser ocupadas, como áreas de
preservação permanente, fundos de vale, solos hidromórficos, áreas de várzea
causando uma pressão especialmente sobre os mananciais de abastecimento.
Em contrabalanço aos efeitos ambientais negativos de crescimento
metropolitano sobre os mananciais é necessário possuir uma posição realista,
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induzindo um desenvolvimento socioeconômico ecologicamente compatível com o
meio. Por esta razão estes territórios devem ter seu crescimento controlado de
forma a permitir o desenvolvimento socioeconômico característico de regiões
metropolitanas, sem, contudo subverter os motivos principais à preservação
específica dos mananciais. Há que ter em conta que cerca de 70% (confirmar) da
região Metropolitana de Curitiba é abrangida por áreas de mananciais, e por outro
lado verifica-se que o crescimento populacional é inevitável. A questão principal
hoje, não é abrandar a ocupação, mas sim compatibilizar o inevitável crescimento
populacional (proveniente especialmente do êxodo rural) com o sistema natural,
permitindo a salvaguarda dos mananciais considerados tão imprescindíveis.
Não se constata que a restrição à ocupação porá fim à urbanização, uma
vez que é visível a pontualidade de invasões que têm surgido desde a década de
90 (ocorridas em loteamentos não aprovados e em fundos de vale). Esta realidade
visível, juntamente com os dados do crescimento demográfico entre 1991/2000
(dados consultados no site da COMEC) que constata acréscimos assustadores
nas populações especialmente da RMC, permite afirmar que a legislação de uso
do solo não é suficiente para controlar uma eficaz ocupação do solo suburbano.

2.3.3.2.4 Geração e tratamento de resíduos
Há vários tipos de classificação dos resíduos sólidos, que podem ser
aplicados de acordo com o objeto de estudo. Do ponto de vista ambiental, a
classificação é relevante, pois ela define o tipo de manuseio e destino final
adequados a cada tipo de resíduo assim como sua periculosidade. Outra forma de
classificação dos resíduos sólidos comumente utilizados é de acordo com sua
origem.
De acordo com sua origem, os resíduos podem ser classificados como
doméstico ou residencial (biodegradáveis e não biodegradáveis), comercial,
público, domiciliares especiais (entulhos, pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes
e pneus) e de fontes especiais (industriais, radioativos, portos, aeroportos,
terminais rodoviário e ferroviário, agrícolas e de serviços da saúde) e de acordo
152

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico

com sua periculosidade, são classificados como Classe I – perigosos, Classe II A
– não inertes e Classe II B – inertes.
Em Curitiba dos 471.163 domicílios particulares permanentes, todos
urbanos, cerca de 468.980 possuem serviço de coleta, correspondendo a 99,54%.
Do total coletado 97,84% são por serviços de limpeza e 2,16 em caçambas de
serviços de limpeza. Entre os anos de 1991 e 2000, a cidade de Curitiba
apresentou um aumento nos dados de coleta de lixo, de 97,53% para 99,54% em
todo o município.
A maioria dos resíduos gerados no município é disposta no Aterro Sanitário.
A Tabela 16 demonstra a disposição dos resíduos sólidos coletados no ano de
2003.
Tabela 16. Resíduos (ton/mês) depositados no aterro sanitário da Cachimba em
Curitiba (2003)

Outros municípios

103
111
123
103
82
94
97
90
66

249
245
236
244
269
274
283
261
223

852
877
914
739
886
995
1.120
806
675

328
211
304
1.905
310
442
263
214
205

616
596
599
603
617
625
648
619
552

13.039
11.684
11.766
10.468
10.031
10.435
10.850
9.802
9.985

12,22
191,52
341,30
143,54
129,29
414,24
260,40
323,86
861,71

13.852
12.181
12.410
12.073
12.457
12.222
12.679
12.377
11.963

60.606
56.227
56.710
54.611
53.370
54.066
55.385
51.945
50.910

Outubro

29.569

357

86

214

660

363

630

11.938

576,44

12.884

57.278

Novembro

29.408

385

78

238

627

336

620

10.650

644,89

12.894

55.881

Contrat. Malp 3G

Especial PMC*

372
359
360
349
344
346
365
344
337

particular

Limpeza especial

31.184
29.772
29.656
27.985
28.245
28.220
28.819
27.105
26.042

Compra do lixo

Varrição manual

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

Feira
livre

Mês

Coleta
domiciliar

Varrição mecânica

Serviços

Total

Dezembro

32.694

461

126

203

549

265

649

10.689

1.324,86

13.802

60.762

Total
Ton/mês
Ton/dia

348.699
29.058
1.162

4.378
365
15

1.159
97
4

2.939
245
10

9.703
809
32

5.147
429
17

7.376
615
25

131.336
10.945
438

5.224,27
435,36
17,41

151.799
12.649
506

667.759
74.195
2.225

Fonte: SMMA – Limpeza Pública, IPPUC e elaborado por IPPUC/banco de dados.
Nota: *PMC: Prefeitura Municipal de Curitiba
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Em Curitiba a média de lixo gerado por pessoa é de 900 gramas por dia,
gerando mais de 1.300 toneladas por dia de lixo, sendo cerca de 20 a 22% lixo
reciclado. A cidade conta com diversos programas ambientais em relação ao lixo,
entre eles: Lixo que não é Lixo, Câmbio Verde, Compra do Lixo, SEPARE, Olho
d‟Água e Programa de Coleta de Resíduos Tóxicos Domiciliares. Destaca-se que
cerca de 70% da população participa da reciclagem dos resíduos.
A principal forma de disposição dos resíduos sólidos de Curitiba e região
metropolitana é o Aterro Sanitário da Cachimba. Em 2003, Curitiba dispunha cerca
de 667.759 toneladas de resíduos no aterro. No entanto, os programas de
reciclagem e reaproveitamento dos resíduos têm contribuído para a diminuição do
percentual de resíduos que são dispostos ano a ano, mas, mesmo com essa
participação, ainda tem-se mais de 91% (contra apenas 3% que é beneficiado)
dos resíduos gerados dispostos no aterro que tem sua previsão de encerramento
no final de 2008.
O grande agravamento dos resíduos está justamente nas áreas de maior
fragilidade e que hoje se encontram ocupadas como é o caso de toda a margem
do rio Atuba, por exemplo. Muitas dessas ocupações não apresentam serviço
público de coleta nas vias internas, agravando a situação dos corpos hídricos que
são encarados como os grandes reservatórios de resíduos. A continuidade de
programas de troca de lixo faz com que a comunidade participe da separação,
abrangendo uma parcela importante dessas comunidades que são os catadores
de papel, que trabalham com resíduos reciclados. É preciso uma melhor
profissionalização dessas pessoas, para que sejam mais bem valorizados e que o
processo de separação de lixo se torne mais eficiente, pois a cidade hoje depende
muito do trabalho desses profissionais.
Outro grave problema são os Resíduos da Construção Civil (RCC) que
apresentam ainda como componentes de complexa disposição os Resíduos de
Demolição – RD, ambos denominados de RCD, ou seja, Resíduos da Construção
e Demolição que são provenientes de construções, reformas, reparos e
demolições de obras e da preparação ou escavação de terrenos, incluindo
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materiais como tijolos, blocos cerâmicos, concretos em geral, solo, rochas, metais,
resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassas, gessos,
telhas, pavimentos asfálticos, vidros, plásticos, tubulações e fiações elétricas,
dentre outros materiais.
Como forma de vislumbrar a quantidade produzida de RCD, em 2006 foram
liberados através de alvarás de construção, 99.756,04 m² , levando-se em conta
um valor estimado de RCD gerado de 150kg/m² construído (PINTO,1999), chegase a um valor aproximado de 15.000 toneladas de resíduos em um ano, somente
para as obras com Alvarás de Construção – obras formalizadas (Sugai, 2008).
A Resolução CONAMA nº 307 de 05 de julho de 2002, complementada pela
Resolução nº 348 de 16 de agosto de 2004, que inclui os resíduos de amianto
como Classe D serve como base para a definição da legislação de todo o país,
apresentando o gerador como o responsável pelo resíduo por ele gerado. Dessa
forma, não só existe a necessidade de contratação de serviços de transporte de
caçamba como toda uma logística para geração, gestão e transporte dos resíduos
até seu destino final que será um aterro licenciado (portanto o gerador paga pela
disposição final) ou uma usina de reciclagem (também pago pelo gerador).
Seguindo a Resolução CONAMA nº307/2002, os RCD não poderão ser
dispostos em aterros de resíduos domiciliares, em áreas de “bota-foras”, em
encostas, corpos d‟água, lotes vagos ou em áreas protegidas por lei.
As diretrizes especificadas pela Resolução CONAMA nº 307/2002, que
torna obrigatória a elaboração de um Plano Integrado de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil (PIGRCC) para todos os Municípios e o Distrito
Federal, estimularam o surgimento de leis e Decretos Municipais, para que todas
as exigências contidas na resolução fossem cumpridas. Nesses Planos Integrados
devem conter o cadastramento de áreas públicas ou privadas aptas para receber
o resíduo conforme sua classificação, o estabelecimento de processos de
licenciamento dessas áreas, os critérios de cadastramento de transportadores e
ações de orientação, fiscalização e controle dos agentes envolvidos (KAZUE,
2008).
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Curitiba, por exemplo, instituiu através do Decreto nº 1.068/2004, o
Regulamento do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil, atendendo as disposições da Resolução CONAMA nº 307/2002, e alterando
as disposições do Decreto nº 1.120/97, estabelecendo o pequeno gerador como
aquele que gera a quantia máxima de 2.500l, equivalente a 2,5m³ de RCD, num
intervalo não inferior a dois meses.

Aqueles que geram uma única vez, a

quantidade total de 500l, equivalente a 0,5m³ de RCD Classe A e C, previamente
segregados, num intervalo não inferior a dois meses são absorvidos pelo
Programa Municipal de Gerenciamento, bem como o pequeno gerador, conforme
descrito acima. Os empreendedores de obras do Município de Curitiba com
edificações que excedam 600m² de área construída ou demolição com área acima
de 100m² deverão apresentar o Projeto de Gerenciamento de RCD, o qual deverá
ser aprovado por ocasião da obtenção do licenciamento ambiental da obra ou
obtenção do alvará de construção, reforma, ampliação ou demolição (SUGAI,
2008).
Curitiba apresenta ainda o Decreto nº 9.380/98 que dispõe sobre o
transporte dos resíduos dentro do município, onde as empresas transportadoras
devem fazer um cadastro junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, do
Urbanismo e Urbanização de Curitiba S/A – URBS-DIRETRAN.
Um avanço em termos legais no município é o Decreto nº 852/2007 que
dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de agregados oriundos de resíduos
sólidos da construção civil Classe A, em obras e serviços de pavimentação das
vias públicas, contratadas pelo Município.
De acordo esta a classificação do CONAMA, os resíduos da construção civil
podem ser classificados em A, B, C e D a saber:
a) Classe A: resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais
como: de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras
obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; de
construção, demolição, reformas de edificações: componentes cerâmicos (tijolos,
blocos, telhas, placas de revestimento, etc.), argamassa e concreto; de processo
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de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos,
meio-fios, etc.) produzidas nos canteiros de obras.
b) Classe B: resíduos recicláveis para outras destinações, tais como:
plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros.
c) Classe C: resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias
ou

aplicações

economicamente

viáveis

que

permitam

a

sua

reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso;
d) Classe D: são os resíduos perigosos oriundos do processo de
construção, tais como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles oriundos de
demolições, como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles oriundos de
demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e
outros.
Existe muita desconformidade entre dados fornecidos diretamente por
alguns municípios, revelando a dificuldade na construção de um quadro de
informações confiável. Tal grau de discrepância revela a enorme carência de
informações precisas, necessárias para o lançamento das bases de metodologias
mais modernas para a gestão de resíduos sólidos urbanos. E revela que a visão
do saneamento, que há pouco esteve centrada apenas nos aspectos de
suprimento de água e coleta de esgoto sanitário, avançou para a consideração
dos problemas gerados pelos resíduos sólidos, mas estagnou na percepção
apenas dos resíduos não-inertes, relevando as presenças acentuadas de outros
resíduos, inertes como os RCD, que, se são menos agressivos à saúde e ao
ambiente humano, são, no entanto, gerados em elevados percentuais, interferindo
enormemente em todo o processo de gestão dos resíduos (PINTO, 1999).
Segundo dados da SMMA, o Departamento de Limpeza Pública recolhe
hoje, em torno de 40 t/dia de RCD do pequeno gerador, correspondente a um
valor máximo de 0,5m³ disponibilizado de uma única vez, num intervalo não
inferior a 2 meses ou um valor máximo de 2,5m³, também num intervalo não
inferior a 2 meses.

Atualmente, este material é encaminhado para o Aterro
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Sanitário da Caximba, onde é utilizado para a recuperação da pavimentação do
Aterro (SUGAI, 2008).
Na Região Metropolitana existem algumas empresas de reciclagem de RCD
e que também têm área de aterro licenciado. A empresa Soliforte, por exemplo,
localizada no Município de Colombo, possui uma área de 16.000m². Possuem um
equipamento constituído por um britador de mandíbula, alimentador vibratório,
esteira transportadora, eletroímã e peneira vibratória. Esta empresa produz tanto
agregado resultante de material cerâmico vermelho como agregado de cor cinza,
originário de concreto e argamassa (SUGAI, 2008).
Outro problema referente ao volume de resíduos é a deposição irregular do
RCD, em aterros clandestinos, um fenômeno internacional e que no Brasil tem
efeitos indesejáveis na qualidade ambiental urbana e nos custos das prefeituras
(PINTO, 1999).
A deposição irregular do RCD na malha urbana tem sido relacionada a
enchentes, causadas por assoreamento dos córregos, com prejuízos à paisagem,
obstrução de vias de tráfego e com a proliferação de doenças. Não podemos
deixar de citar também, a desvalorização imobiliária das propriedades próximas.
A deposição final dos resíduos deve ser feita necessariamente em locais
previamente licenciados para receber os RCD. Esta necessidade de licenciamento
torna o processo difícil, já que existem poucas áreas regularizadas. Segundo
Pucci (2006), no Município de São Paulo, existem apenas três áreas com licença
ambiental regularizada na Limpurb, que teoricamente devem atender a todo o
Município. Na prática, existem diversos aterros ilegais espalhados pela Grande
São Paulo, que acabam suprindo a necessidade de espaços para a deposição dos
entulhos (PUCCI, 2006).
O distanciamento e o esgotamento crescentes dos bota-foras é fator
complicador para as ações corretas de coleta e deposição dos RCD, pois o
componente custo de deslocamento é parcela importante do custo de coleta,
mesmo em cidades onde os percursos sejam extremamente menores que em
regiões metropolitanas.
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Soma-se a isso o fato de que, nas regiões metropolitanas, o rareamento
das áreas de bota-fora introduz, nas áreas ativas, a cobrança de taxa para o
descarte de resíduos. Nas regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte e
Rio de Janeiro, praticamente todos os bota-foras mais centrais fazem cobrança de
taxas para o descarte de resíduos. Já nas regiões de Salvador, Recife e Brasília, a
cobrança é menos presente.
A cobrança de taxas de descarte nos sistemas de aterro varia em função de
uma série de fatores, e, entre eles, certamente devem ser inseridas as
características dos resíduos (ser ou não inertes) e a sua periculosidade. Na
Região Metropolitana de São Paulo, são freqüentes custos da ordem de R$ 30,00
por tonelada de resíduo domiciliar disposto, R$ 40,00 a R$ 150,00 por tonelada de
resíduo industrial, e R$ 3,00, em média, para a disposição da tonelada de RCD.
Uma das formas de amenizar este grave problema é a exigência para todo
e qualquer empreendimento seja comercial, industrial e residencial (loteamentos e
condomínios) do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para as fases de
instalação e operação do empreendimento além do Plano de Gerenciamento da
Construção Civil compreendendo ainda os resíduos da demolição.
O planejamento da obra é fundamental para que não sejam gerados
resíduos desnecessários. Isso exige despesas com caçambas, frete para
disposição do entulho, custos com aterro específico, além do desperdício de
materiais.
Depois de avaliar o que poderá ser reciclado e reutilizado na própria obra e
o que deverá ser destinado para aterros especiais, deve-se determinar caçambas
distintas para os diferentes tipos de entulhos. Tintas e gesso, por exemplo, não
devem ser misturados na mesma caçamba de resíduos pétreos, como restos de
concreto. Essas medidas que deverão estar insertas dentro do programa de
gerenciamento permitem uma melhor operacionalização do sistema e melhor
disposição final que conforme já mencionado pode ser reutilizados na própria
obra, ser colocado em aterros especiais licenciados para este fim, portanto de
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ordem privada ou ainda como uma alternativa mais recente levado para usinas de
reciclagem.
Grande parte do “lixo” gerado em uma edificação pode ser destinada a
comunidades e cooperativas do entorno. Plásticos, vidros, papéis, estão
atualmente, não só sendo reciclados e contribuindo para a diminuição dos
impactos ambientais gerados, mas principalmente melhorando os aspectos sociais
da população mais carente. Este aspecto também é parte imprescindível na
melhoria da qualidade de vida e no aumento da sustentabilidade, que não abrange
somente os aspectos ambientais, mas também os sociais.
Cabe destacar este importante papel realizado por atores sociais ainda hoje
marginalizados e discriminados pela função que exercem. O apoio ainda exímio
aos catadores, às associações e cooperativas revela um quadro de descaso em
um setor que muito contribui, mas que ainda tem muito a oferecer, se efetivamente
tiverem mais apoio do setor público e/ou privado. Curitiba apresenta hoje
exemplos de sucesso em comunidades com esse perfil de atividade que tiveram
apoio da iniciativa privada. As comunidades formaram associações de catadores,
organizando a atividade e a forma de trabalho desde apresentação de vestimenta
e equipamento de proteção individual até composição arquitetônica de carrinho,
ferramenta de trabalho. Isso trouxe além da melhoria da renda, o resgate da
dignidade, trazendo benefícios não só pela organização na relação com o trabalho
como também pelas atividades secundárias geradas por esta organização, como
cursos variados para mulheres e jovens, transformando o perfil das comunidades.
Portanto, se os exemplos existem significa que é possível transformar a realidade
dessas comunidades, mas isso não ocorrerá sem a participação ativa do poder
publico através de mecanismos que garantam essa transformação como as
parcerias público-privadas bem como e um importante mecanismo, sugerido por
este documento que é a aplicação de recursos provenientes de medidas
compensatórias de processos de licenciamento ambiental hoje coordenado pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente em projetos prioritários como a
organização de uma comunidade em uma associação. Para a aplicabilidade deste
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segundo instrumento é imprescindível a integração da SMMA que apresenta
dados suficientes sobre os licenciamentos e suas medidas compensatórias e a
FAS que apresenta dados suficientes para indicar a comunidade em que o recurso
poderá ser aplicado. O apoio não somente financeiro, mas administrativo e
operacional no início das atividades da associação é fundamental para o seu
sucesso.

2.3.3.3 Instrumentos de gestão urbana na integração do
desenvolvimento econômico e preservação ambiental
Vários podem ser os instrumentos de uma cidade para que se busque um
equilíbrio satisfatório entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente.
Muitos desses instrumentos existem nos municípios, porém não são efetivamente
praticados pelo poder público e órgãos reguladores e fiscalizadores. O que se
pretende aqui é reafirmar que esses instrumentos são fundamentais para que as
áreas sejam ocupadas dentro de um planejamento prévio do uso do solo, e que as
características físicas, ambientais e sociais de cada região no município, seja ela
por bacia hidrográfica, seja por regional administrativa ou ainda por bairro, sejam
sempre consideradas dentro de um aspecto mais abrangente de avaliação.

2.3.3.3.1 Legislações específicas
Os últimos 40 anos o consumo foi maior do que em todas as gerações
anteriores assim, a adoção de regulações que objetivem a implementação de
tecnologias limpas de produção, resgate de resíduos na origem através da
segregação e eliminação de embalagens que não sejam biodegradáveis são
alguns exemplos para se criar uma dinâmica essencial para a criação de novas
atitudes sociais e prevenir os impactos negativos do consumo ilimitado.
Em Curitiba, é importante que o sistema regulatório continue trabalhando
em legislações específicas para as características do município assim como o fez
com o Decreto 194 de 2000 sobre a disposição da proteção dos bosques, o
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decreto 838 de 1997 que dispõe sobre a obrigatoriedade de elaboração de
Relatório Ambiental Prévio (RAP) para licenciamento de construções acima de
5.000 m2 e o decreto 10.785 de 2003 sobre o reaproveitamento de água.

2.3.3.3.2 Zoneamento e uso do solo
O Estatuto das Cidades aprovado em julho de 2001 trouxe aos municípios
brasileiros a oportunidade de conduzir todo seu círculo de atividades dentro de
uma linha sustentável de desenvolvimento assegurando às presentes e futuras
gerações uma cidade com maior planejamento e integração do desenvolvimento
econômico e cuidados com o meio onde as pessoas estão inseridas.
Mas para que isso se efetivasse foi necessário que os instrumentos
constantes no Estatuto das Cidades fossem realmente aplicados. Esse trabalho
iniciou pela construção dos Planos Diretores na maioria dos municípios e na
revisão de outros, caso ocorrido em Curitiba cujo Plano Diretor foi elaborado em
1961, e já não estava conseguindo assegurar eficiência em seus instrumentos de
política urbana instituídos em seu planejamento, tendo que utilizar leis isoladas
para seguir o rumo da gestão utilizando instrumentos adequados.
A Lei n° 9.800 de 2000, de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo de
Curitiba, divide a cidade em zonas e setores de uso, visando dar a cada região
melhor utilização em função do sistema viário, da topografia e da infra-estrutura
existente, através da criação de zonas e setores de uso e ocupação do solo e
adensamentos diferenciados
O zoneamento de Curitiba, de acordo com a Lei n° 9.800 de 2000,
apresenta as seguintes configurações:
- Zonas Residenciais segundo suas características e intensidade de uso e
ocupação do solo;
- Zonas de Serviços: áreas ao longo de rodovias ou grandes eixos viários,
destinadas à implantação de atividades comerciais e de serviços que, por seu
porte ou natureza, exijam confinamento em áreas próprias ou sejam geradoras de
tráfego pesado ou intenso;
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- Zonas de Transição: áreas limítrofes à zoneamentos conflitantes, onde se
pretende amenizar os impactos de uso e ocupação do solo
- Zonas Industriais: destinadas à implantação de atividades industriais de
grande porte, localizadas em sua maioria na Cidade Industrial de Curitiba;
- Zonas de Uso Misto: áreas de ocupação mista, com média densidade
habitacional, caracterizadas como apoio às zonas industriais e de serviços
localizadas na Cidade Industrial de Curitiba;
- Zonas Especiais: os grandes espaços físicos cuja ordenação de uso e
ocupação do solo se caracteriza pela existência ou previsão de edificações,
equipamentos e instalações destinadas a grandes usos institucionais;
- Zona de Contenção: área periférica do território municipal, lindeira à
municípios vizinhos, onde se pretende a garantia de preservação e manutenção
de suas características naturais com o estabelecimento de parâmetros de uso e
ocupação do solo compatíveis com a proteção ambiental
- Zona Central: centro tradicional da cidade, onde se permite habitações
coletivas, comerciais e serviços vicinais, de bairros e setoriais de qualquer porte, à
exceção de supermercados;
- Setores Especiais: áreas para as quais são estabelecidas ordenações
especiais de uso e ocupação do solo, condicionadas às suas características
locacionais, funcionais ou de ocupação urbanística, já existentes ou projetadas, e
aos objetivos e diretrizes de ocupação da cidade.
Outros Setores Especiais poderão ser criados, desde que justificados pelo
interesse público e embasados por estudos técnicos de responsabilidade do
IPPUC. O fator preponderante nestas avaliações é a consideração dos espaços
de fragilidade encontrados em muitas regiões de Curitiba, que levem em conta o
impacto que uma atividade possa causar e acima de tudo que promova a
integração dessa atividade em consonância positiva com o meio ambiente.
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2.3.3.3.3 Licenciamento ambiental
O Licenciamento é um dos instrumentos de gestão ambiental estabelecido
pela lei Federal nº 6938 de 31/08/81, também conhecida como Lei da Política
Nacional do Meio Ambiente. No licenciamento ambiental são avaliados impactos
causados pelos empreendimentos tais como: seu potencial ou sua capacidade de
gerar líquidos poluentes (despejos e efluentes), resíduos sólidos, emissões
atmosféricas, ruídos e o potencial de risco, como por exemplo, explosões e
incêndios. É importante lembrar que as licenças ambientais estabelecem as
condições para que a atividade ou o empreendimento cause menor impacto
possível ao meio ambiente. Por isso, qualquer alteração deve ser submetida a
novo licenciamento com a solicitação de Licença Prévia.
As fases de licenciamento ambiental devem ser respeitadas, dentro de um
padrão coerente de burocracia, pois o que se observa atualmente é que
legislações específicas sobre licenciamento ambiental dentro dos órgãos que
pertencem ao Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) seguem o padrão
nacional, sem se fixar no cadastro de atividades do município ou estado,
informação importante para agilizar determinadas atividades e exigir mais de
outras.

2.3.3.3.4 Avaliação de impacto ambiental
A Avaliação de Impacto Ambiental - AIA aplica-se a todo e qualquer tipo de
ação que possa causar alterações significativas no meio ambiente. O processo de
Avaliação de Impacto Ambiental vincula-se aos sistemas de licenciamento, o que
limita sua aplicação aos projetos e alguns planos. Instituída através da Lei nº
6.938/81 e regulamentada pelos Decretos nº 88.351/83 e nº 99.274/90, a efetiva
aplicação da AIA teve início com a sua emissão pelo Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, através da Resolução nº 001/86 de 21/01/81, que traçou os
critérios básicos para a exigência do Estudo de Impacto Ambiental no
licenciamento de projetos de atividades modificadoras do meio ambiente
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propostos por entidades públicas ou pela iniciativa privada. O EIA é, portanto, um
grande instrumento da gestão do licenciamento ambiental.
A cultura, especialmente da área privada de que o pagamento por um dano
ambiental é melhor que a prevenção através dos estudos ambientais está se
modificando, mas é preciso também, que os órgãos licenciadores se adequem a
essa

nova

consciência

da

área

privada,

buscando

alternativas

para

desburocratização de licenciamentos menos impactantes, e maior rigor nas
solicitações e cumprimento de exigências para os grandes poluidores. A
informalidade ocorre muitas vezes porque os processos ficam embolados em uma
teia de morosidade, onde o empreendedor acha mais fácil pagar uma multa, caso
ela aconteça, pois para isso tem que haver fiscalização, do que tramitar um
processo pelas vias legais.

2.3.3.3.5 Sistema de Informação
O município apresenta através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
um sistema informatizado de informações ambientais agregadas no Departamento
de Pesquisa e Monitoramento.
O sistema segue os planos e programas do governo municipal obedecendo
primariamente os critérios do CPD do IPPUC. Com o sistema, áreas verdes foram
mapeadas e georreferenciadas, os postos de gasolina foram cadastrados, os
dados de resíduos sólidos produzidos pelo Departamento de Limpeza Pública
foram cadastrados, bem como o sistema de gerenciamento de serviço funeral e
controle de lotes de cemitério foram criados.
Certamente, o município necessita ainda de uma alimentação eficiente de
todo esse sistema, bem como a criação de novas e importantes informações como
os dados de coleta e tratamento de esgoto, pois apesar do serviço ser da
concessionária estadual, é importante que o município tenha as informações
disponibilizadas e atualizadas em um único sistema.
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2.3.3.3.6 Fiscalização e monitoramento
O processo de fiscalização especialmente pelos órgãos licenciadores é um
fator fundamental para que o processo de gestão do0 ambiente realmente
aconteça dentro do município. É correto afirmar que muitos municípios e estados
se encontram hoje sucateados em relação à sua esfera de atendimento pessoal,
apresentando poucos técnicos para tamanha demanda de trabalho, porem, a
fiscalização se configura como um grande instrumento do direcionamento do
crescimento da cidade, visto que é um fator condicionante do andamento correto
dos processos de licenciamento. Como forma de aprimorar este processo, o
monitoramento das atividades também se configura como um grande auxílio
dentro do processo da gestão ambiental da cidade.
É importante destacar que o monitoramento apesar de não ser uma
atividade obrigatória para todas as atividades (obrigatório em processos que
dependem de EIA/RIMA ou RAP, por exemplo) contribui claramente para manter o
órgão licenciador conectado à atividade, seja em processo de instalação ou
operação.

2.4 Avaliação Temática Integrada
Como

destacado

na

seção

de

Fundamentos

deste

trabalho

o

desenvolvimento econômico é um fenômeno, por um lado, relacionado com o
surgimento e formação dos estados nacionais e, por outro, relacionado com a
acumulação de capital e a incorporação de progresso técnico ao trabalho e ao
próprio capital, que ocorrem sob a coordenação das instituições e principalmente
de mercados relativamente competitivos. Neste sentido, a acumulação de capital,
o progresso técnico, a qualificação da mão-de-obra, a competitividade empresarial
do Município de Curitiba estão relacionados diretamente ao contexto econômico
nacional. E, os desenvolvimentos desses fatores produtivos dependem do
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sucesso das políticas econômicas do país. Algumas relações devem ser
destacadas.
Primeiro, a estabilidade macroeconômica é uma condição fundamental para
Curitiba. Isto é, conviver com inflação baixa e estável possibilita o bom
funcionamento dos mercados e consequentemente dos mecanismos de preços.
Neste cenário, os agentes econômicos conseguem distinguir, com mais clareza,
as variações nos preços relativos e absolutos e assim identificar eventuais
excessos de demanda ou de oferta nos mercados. De acordo com Adam Smith
(1776) em seu livro das Riquezas das Nações o bom funcionamento do mercado
possibilita o desenvolvimento econômico dos países. A estabilidade dos preços
também proporciona as condições básicas para o crescimento sustentável da
economia, ampliando assim as políticas de planejamento econômico tanto privado,
regional, estadual e federal.
O Quadro 1, a seguir, descreve o comportamento anual da inflação, dos
juros básicos e do PIB no Brasil, no período de 2003 a 2007 e a partir desse ano
até 2012 projetados pelo mercado. As fontes de dados e suas previsões foram
obtidas no Banco Central do Brasil (BCB) e em seu Departamento Gerin
(Gerência-Executiva de Relacionamento com Investidores). A Gerin foi criada em
abril de 1999, como parte do arcabouço do regime monetário de metas para a
inflação. Seu objetivo é monitorar a evolução do consenso de mercado para as
principais variáveis macroeconômicas, de forma a gerar subsídios para a
implementação da política monetária. Atualmente, a pesquisa acompanha as
expectativas de mercado para diferentes índices de preços, crescimento do PIB e
da produção industrial, taxa de câmbio, taxa Selic, variáveis fiscais e indicadores
do setor externo.
Como pode-se observar a queda na inflação, medida pelo Índice de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA), desde 2003 possibilitou uma redução sustentável
da taxa de juros Selic. Com uma política monetária mais flexível a expansão do
crédito impulsionou o nível de demanda agregada da economia.
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Em particular o benefício de uma política monetária mais flexível está na
ampliação do crédito que impulsionou o consumo das famílias e o investimento
das empresas, como destacado no Gráfico 1. Em 2003, com a taxa de juros
elevadas,

o

consumo

e

o

investimento

diminuíram

0,65%

e

4,53%,

respectivamente, em relação ao ano anterior. Em 2006, com uma taxa de juros
menores o consumo o investimento aumentaram em 4,34% e 8,80%,
respectivamente. O desempenho dessas variáveis refletiu o comportamento anual
do Produto Interno Bruto (PIB) que com a redução do consumo e do investimento
em 2003 o PIB cresceu apenas 1,15% e em 2006, seguindo a melhora dessas
variáveis, o PIB cresceu 3,70%.
O Gerin do BCB projeta para 2008 e 2009 um crescimento do PIB de 4,4%
e 4,10%, respectivamente. Com isso, espera-se para esses dois anos uma
expansão também no consumo e nos investimentos impulsionando de maneira
sustentável a atividade econômica. Com relação ao crédito, estima-se também um
crescimento devido a perspectiva de queda da taxa de juros. Em resumo, a
estabilidade macroeconômica descrita no Quadro 1 é fundamental para
implementar políticas de desenvolvimento econômico em Curitiba e em outras
grandes capitais.
Quadro 1. Desempenho das principais variáveis macroeconômicas (2003/2008)
ANO
IPCA (em % a.a.) SELIC (em % a.a.)
PIB em %
2003
9,30
23,39
1,15
2004
7,60
16,25
5,71
2005
5,69
19,06
3,16
2006
3,14
15,09
3,70
2007
4,46
11,25
5,40
2008
4,40
11,80
4,50
2009
4,10
10,80
4,30
2010
4,10
9,90
4,10
2011
4,10
9,40
4,10
2012
4,10
9,20
4,10
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Banco Central do Brasil (BCB), Gerin. Acesso em
20/03/2008.

O ano de 2007 foi excepcional para a economia brasileira, com um
crescimento do PIB de 5,4%, atingindo um valor acima de R$ 2,5 trilhões, e uma
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inflação no centro da meta de 4,5%. O consumo das famílias em termos reais
aumentou em 6,5% e os investimentos cresceram em 13,4%. A demanda
doméstica, mais uma vez liderou a expansão da atividade econômica.
Para os próximos cinco anos espera-se uma estabilidade da inflação e uma
redução gradual da taxa de juros da economia. Com um crescimento sustentável
acima de 4% anuais.

Gráfico 1. Desempenho do Consumo das Famílias e do Investimento das
Empresas (var. % real) anual, Brasil: 2003 a 2006
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em segundo lugar, as condições de financiamento do setor público são
vitais para determinar a capacidade de planejamento dos estados e município. O
Quadro 2 destaca uma melhora da dívida pública total em relação ao PIB. A dívida
que estava em 51,23% em 2003 apresentou uma queda para 44,14% em 2007. E
se analisarmos a situação dos estados e municípios essa dívida também é
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decrescente. Por exemplo, em 2003 estava em 17,8% do PIB e em 2007 reduziu
para 14,5% do PIB. Isto indica uma melhora nos indicadores financeiros tanto no
nível federal como nos estados e municípios. Este processo justifica-se
basicamente pelo aumento no superávit primário em relação ao PIB que se
expandiu, no período analisado, de 3,96% do PIB para 4,22% do PIB em 2007 e
da queda da taxa Selic (ver Quadro 1). Com isso, as condições de financiamento e
captação de recursos estão melhorando no setor público, possibilitando uma
redução dos juros, alongamento de prazos e uma ampliação de investimentos
governamentais nas áreas de infra-estrutura.
Quadro 2. Variáveis Consolidadas do Setor Público, Brasil: 2003 a 2007*
Ano

Dívida Líquida Total/PIB

2003
2004
2005
2006
2007*

51,23
48,78
46,57
45,53
44,14

Superávit
Primário/PIB
3,96
3,96
4,54
3,97
4,22

Dívida dos Estados e
Municípios/PIB
17,8
17,4
16,7
15,6
14,5

Fonte: Banco Central do Brasil (BCB). * Em 2007, média anual até setembro.

Por último, cabe destacar o excelente cenário externo da economia
brasileira, com superávits da conta corrente e ampliação no ingresso de
investimento estrangeiro direto (IED), como descrito no Quadro 3. O saldo em
transações correntes em percentagem do PIB aumentou de 0,75% em 2003 para
1,28% para 2006 e o Banco Central estima que em 2007 esses superávit fique em
1,33% do PIB. O IED aumentou de US$ 10,1 bilhões no ano de 2003 para US$
18,1 bilhões em 2006 em 2007 foi recorde, com um valor de US$ 34.585 bilhões
representando um crescimento de 83,7% em 2007. Esses dados positivos indicam
um cenário externo favorável com uma grande valorização da moeda nacional que
impulsionou o aumento dos salários reais, consumo e investimento estrangeiro.
Entretanto, uma excessiva valorização pode prejudicar a balança comercial no
futuro, podendo reverter esse quadro positivo.
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Entretanto, cabe destacar que as condições macroeconômicas externas
também são favoráveis a um consistente e ordenado planejamento econômico,
tanto na esfera privada quanto pública.
Quadro 3. Principais Variáveis do Setor Externo, Brasil: 2003 a 2007
Saldo em Transações Investimento estrangeiro
Correntes/PIB (Em %)
Direto–IED (milhões de US$)
2003
0,75
10.143,50
2004
1,76
18.145,90
2005
1,58
15.066,30
2006
1,28
18.782,20
2007
1,33
34.585,00
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB).
Ano

Taxa de câmbio
nominal (R$/Us$)
3,06
2,92
2,41
2,17
1,75

Neste caso, as políticas de desenvolvimento econômico de Curitiba não
devem ser analisadas fora desse contexto macroeconômico. Estabilidade de
preços, condições externas favoráveis e políticas fiscais consistentes são
condicionantes essenciais ao município de Curitiba. E, no caso brasileiro esses
indicadores como destacados nesta seção vêem apresentando bons resultados.
Cabe aos formuladores de política pública continuar acompanhando o cenário
macroeconômico nacional e internacional para ajustar os objetivos almejados às
reais condições da economia.
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