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3. Construção de Cenários
Conforme constante dos Termos de Referência para a elaboração do Plano
Municipal de Desenvolvimento Econômico, três cenários devem ser elaborados
tendo como horizonte o ano de 2020. São eles: o Tendencial, o Possível e o
Desejado. Podemos definir um cenário1 como sendo o conjunto formado pela
descrição coerente de uma situação futura e pelo encaminhamento dos
acontecimentos que permitem passar da situação de origem à situação futura.
Desta feita, entende-se por Cenário Tendencial aquele que contém a
evolução do Desenvolvimento Econômico, a partir de sua trajetória atual, sem
intervenções de políticas significativas por parte da municipalidade. O Cenário
Possível refere-se àquele cuja evolução do Desenvolvimento Econômico, a partir
de sua trajetória atual, contém intervenções de políticas nas principais áreas
potenciais para o Desenvolvimento Econômico conforme as Propostas e
Diretrizes constantes deste Plano e passíveis de realização por parte da
municipalidade.

Já o Cenário Desejado diz respeito à evolução do

Desenvolvimento Econômico, a partir de sua trajetória atual, para uma situação
ideal, isto é, considerando o Desenvolvimento Econômico a partir de um enfoque
multidimensional, passível de emancipar toda a população economicamente ativa
da cidade de Curitiba conforme a abordagem constante dos termos deste Plano.
A metodologia adotada para a elaboração dos cenários supracitados foi
composta de várias etapas. A primeira delas correspondeu à elaboração de uma
análise da conjuntura, tanto internacional como nacional, bem como do
desenvolvimento regional e local. Em seguida procedeu-se a coleta de dados
secundários, isto é, dados já elaborados disponíveis em alguma fonte de
pesquisa2. A partir disto, o estudo foi direcionado à seleção dos fatores críticos,
isto é, foco nas variáveis centrais. Então se passou à formulação das hipóteses
plausíveis e a geração dos cenários exploratórios. Por fim, obteve-se a
quantificação das variáveis sob análise a partir das projeções utilizadas.

1

Para maiores detalhes acerca desta questão consultar GODET(1993).
As fontes de dados utilizadas foram as constantes do banco de dados do IBGE, IPEA e
IPARDES.
2
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A figura abaixo ilustra a metodologia utilizada para a obtenção dos
cenários.
Figura 01. Metodologia utilizada para a obtenção dos Cenários Tendencial,
Possível e Desejado
Elaboração
das análises
de conjuntura

Coleta dos
dados
secundários

Geração dos
cenários
exploratórios
Projeções
utilizadas

Formulação
das
hipóteses
plausíveis

(IBGE, IPEA,
IPARDES)

Seleção dos
fatores
críticos

Quando da elaboração de Cenários de Desenvolvimento Econômico, quer
sejam nacionais, estaduais ou regionais, não é incomum adotar uma abordagem
teórica que defina o Desenvolvimento Econômico como sendo uma combinação
do crescimento sustentado da renda per capita de um processo de reestruturação
produtiva, bem como da melhoria dos indicadores sociais da população em geral.
Em linhas gerais, o que está sendo abordado é a concepção de
Desenvolvimento Econômico não apenas como crescimento da renda per capita,
mas também a partir das contribuições do enfoque multidimensional do
Desenvolvimento Econômico, como constante dos estudos do Banco Mundial,

7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico

como também dos trabalhos do Prêmio Nobel de Economia Amartya Sen,
expressos em sua "Teoria das Capacitações".
Em uma seção anterior a esta, considerou-se que o crescimento
econômico é condição necessária, porém não suficiente, para o desenvolvimento
econômico. Neste ponto da explanação algumas considerações acerca deste
tópico se fazem necessárias antes do prosseguimento da argumentação.
A primeira variável cujas políticas públicas devem centrar sua atenção é a
taxa média de crescimento da renda per capita em um dado intervalo de tempo.
Uma regra prática conveniente é aquela que afirma que um país que cresce a
uma taxa de "k"% ao ano dobrará sua renda per capita a cada "70 / k" anos 3.
Portanto, uma região que apresente em um dado período uma taxa média de
crescimento da renda per capita de 2% ao ano, levará 35 anos para dobrar a
renda per capita de seus habitantes. Já uma região que apresente em um dado
período uma taxa média de crescimento da renda per capita de 4% ao ano, levará
17,5 anos para dobrar a renda per capita de seus habitantes. Por outro lado, uma
região que apresente em um dado período uma taxa média de crescimento da
renda per capita de 1% ao ano, levará 70 anos para dobrar a renda per capita de
seus habitantes. A tabela abaixo ilustra tal situação.

Tabela 1. Simulações das taxas médias de crescimento da renda per capita
Tempo necessário para dobrar a renda per capita
"k" em % ao ano
1%
70 anos
2%
35 anos
4%
17,5 anos
Fonte: Autores
Nota: "k" é a taxa média de crescimento da renda per capita.

A tabela acima permite algumas reflexões adicionais. A geração composta
pelos brasileiros que ingressaram no mercado de trabalho em meados da década
de cinqüenta do século passado vivenciou um processo de expressivo incremento
da renda per capita nacional. Em aproximadamente vinte anos tal geração
assistiu a duplicação de sua renda per capita, em um momento histórico
conhecido na literatura econômica como "Ciclo do Milagre Econômico Brasileiro".

3

A este respeito ver LUCAS (1988).
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Tal período correspondeu a meados da década de 1950 até o início da década de
1980.
Um ciclo de expansão caracteriza-se, normalmente, por um período de
expansão relativamente longo de crescimento sustentado da renda per capita, de
uma aproximadamente uma década, com elevadas e generalizadas taxas de
expansão do PIB global e setorial, comumente precedido, como nos exemplos
históricos acima citados, de um conjunto de reformas econômicas e institucionais
que tornam possíveis a eliminação e/ou o abrandamento de pontos de
estrangulamento

e

qualquer

outro

tipo

de

óbices

à

mobilização

das

potencialidades de desenvolvimento das forças produtivas e dos fatores de
produção.
Entre 1950 e 1980, ocorreram três períodos de expressivo crescimento da
economia nacional. Foram eles: O Plano de Metas, implementado no governo do
Presidente Juscelino Kubitschek, que contribuiu para que a taxa média de
crescimento do PIB brasileiro na década de 1950-1960 fosse de 7,4% ao ano; O I
PND, implementado no governo do Presidente Emílio Médici e o II PND,
implementado

no

governo

do

Presidente

Ernesto

Geisel,

contribuíram,

respectivamente, para que a taxa média de crescimento do PIB brasileiro na
década de 1960-1970 fosse de 6,2% ao ano, e, na década de 1970-1980, fosse
de 8,6% ao ano. O centro dinâmico da economia brasileira neste período foi o
setor industrial. Na década de 1950-1960, a produção industrial nacional cresceu
a uma taxa média de 9,1% ao ano. Já na década de 1960-1970, a produção
industrial nacional cresceu a uma taxa média de 6,9% ao ano. Por fim, na década
de 1970-1980, a produção industrial nacional cresceu a uma taxa média de 9,0%
ao ano. Como conseqüência deste cenário de mudança estrutural na economia
brasileira, o PIB per capita brasileiro cresceu a uma taxa média de 4,6% ao ano
no período de 1950-1980. Apenas a título de comparação, o PIB per capita dos
Estados Unidos da América cresceu a uma taxa média de 2,2% ao ano no
referido período.
Tais mudanças estruturais da economia brasileira também se fizeram sentir
no Estado do Paraná, e, em especial, na cidade de Curitiba. A partir de um bem
elaborado e implementado modelo de Desenvolvimento Econômico, que tem sua
expressão máxima na Cidade Industrial de Curitiba, a municipalidade obteve êxito
9
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na instalação e desenvolvimento de um complexo e dinâmico parque industrial no
referido bairro da cidade. Tal estratégia ocorreu, como dito anteriormente, em um
dado momento histórico, no qual a cidade de Curitiba aproveitou a conjuntura
econômica interna e externa para inserir a capital paranaense na geografia
econômica internacional. Iniciativas adotadas pela Prefeitura Municipal, como a
destinação de 10% da área do Município, correspondente a 43 milhões de m²,
criando a Cidade Industrial de Curitiba – CIC, dotada de adequada infra –
estrutura para instalação de unidades fabris de grande porte, implicaram em uma
radical mudança estrutural da economia da cidade.
Naquele período, através da Lei nº 4.471/72, a municipalidade criava
estímulos à industrialização de Curitiba. Dentre tais estímulos destacavam – se os
tributários e econômicos, os imobiliários, financeiros e físicos, que culminaram,
neste último caso, na desapropriação da referida área em favor da URBS –
Urbanização de Curitiba S/A. É importante ressaltar que tal processo contou com
incentivos

dos

governos

federal

e

estadual.

No

âmbito

estadual,

as

concessionárias de serviços públicos, notadamente a Copel, a Telepar e a
Sanepar, dotaram a Cidade Industrial de Curitiba dos serviços básicos de energia
elétrica, telefonia e abastecimento de água para a recepção dos projetos de
grande porte que a Prefeitura Municipal tencionava atrair para a capital do Estado.
Tal processo de mudança estrutural da economia de Curitiba, com um
intenso aumento da participação do setor industrial na composição do PIB
municipal, foi o desfecho de um projeto de industrialização que teve como
parceiro de fundamental importância o Governo do Estado do Paraná. Através da
constituição em 1962 do FDE – Fundo de Desenvolvimento Econômico, gerido
pela Codepar (Companhia de Desenvolvimento do Paraná) como também de
parcela significativa do ICV – Imposto sobre Vendas e Consignações, para o
financiamento da industrialização, a cidade de Curitiba pode aproveitar suas
vantagens localizacionais e integrar – se ao desenvolvimento industrial brasileiro
então em curso.
Quando analisados os pesados empreendimentos estatais federais então
em gestação, bem como os gastos em obras de infra – estrutura no período
correspondente a meados da década de 1960 até o início da década de 1980,
conclui – se que a cidade de Curitiba obteve êxito em sua política de atração e
10
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promoção de investimentos. Com a instalação de grandes plantas industriais,
consideradas como âncoras, em especial nas cidades de Curitiba e Araucária,
constituiu-se uma indústria de bens de consumo durável e bens de capital, com
especiais destaques, neste caso, aos pólos metal – mecânico e químico. Tal
processo, mesmo que historicamente retardado em relação ao processo de
industrialização brasileira, significou a convergência da estrutura industrial
regional com o padrão verificado na indústria brasileira. É deste período a
instalação em Curitiba das unidades fabris da Siemens/Equitel, Case - New
Holland, Philip Morris, Robert Bosch, Pfaff, Indústrias Langer, White Martins,
Furukawa, Maclínea, Oberdofer, Trox, Blount, Giben, Bernard Krone, ABS,
Trutzchler, Kamyr, Volvo, Haas, Propex, Nippondenso, Camargo Correa, Brown
Boveri, Alps, Valentine Modco, Placas do Paraná, Metalúrgica Guairá, Inepar
dentre outras.
A dimensão da reestruturação da base produtiva regional, e, em especial, a
constituição de um núcleo industrial na cidade ficam evidentes a partir dos casos
citados no parágrafo anterior. Porém, o avanço da estrutura industrial regional em
direção a setores de maior sofisticação tecnológica não implicou em expressivos
efeitos em cadeia, capazes de endogeneizar o processo de crescimento do PIB
municipal e por extensão, gerar expressivos efeitos multiplicadores sobre a renda
per capita municipal em um longo horizonte de tempo. Dado que uma parcela
significativa da economia regional ainda é calcada nas estruturas de propriedade
e decisão familiar, sendo tais negócios caracterizados pela pequena organicidade
e baixa participação nas transformações econômicas ocorridas, como também,
aliado aos desequilíbrios macroeconômicos verificados na economia brasileira na
década de 1980, não se logrou levar adiante um processo de constituição de
complexos industriais regionais capazes de gerar investimentos, inovação e
produção com os conseqüentes efeitos multiplicadores sobre o emprego e a
renda local.
Em suma, no atual quadro da economia internacional, em seu novo
contexto histórico, calcado na acumulação flexível, na crescente importância do
capital humano e na maior mobilidade dos fatores de produção, bens e serviços, é
indispensável

uma

nova

abordagem

em

termos

de

qual

projeto

de

Desenvolvimento Econômico se quer implementar, em especial aquele que leve
11
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em consideração a atual etapa histórica da economia mundial do início do século
XXI. Iniciativas do tipo Estado Empreendedor, concessão de vultosos subsídios
e/ou juros artificialmente reduzidos para a atração de grandes projetos industriais,
dados os montantes envolvidos e o quadro fiscal do setor público, em suas
esferas municipal, estadual e federal, estão fora de questão nos cenários a seguir
projetados.
Logo, em linhas gerais, o que se propõe em termos de elaboração de
cenários, é o fato dos mesmos estarem calcados na noção de que Curitiba
assumirá, gradualmente, a posição de cidade pólo na RMC no que tange a oferta
de serviços especializados, bem como destacada posição nos setores comercial e
financeiro como também provedora de serviços tecnológicos, não apenas em
escala regional, mas também a nível nacional.
Diante disto, as formas pelas quais as políticas públicas irão focar a
temática da educação é de extrema importância. Para que seja possível a
mudança estrutural da economia da cidade, com um aumento considerável do
setor prestador de serviços especializados, como descrito no parágrafo anterior,
uma ativa e inteligente ação pública, focada na questão educacional, deve ser
pensada.
Toda esta discussão se faz necessária devido à importância que os
recentes modelos de crescimento econômico, calcados na noção de capital
humano, e, consequentemente, na importância dos gastos com educação, terão
nas posteriores previsões constantes deste estudo.
Recentes estudos acerca da importância dos gastos em educação afirmam
que cada ano adicional de escolaridade aumenta os salários percebidos por um
trabalhador em algo próximo a 10% de sua renda4. Como o objetivo geral do
Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico tem por base a questão da
inclusão das famílias curitibanas com renda entre zero e dois salários mínimos, a
variável educação será de fundamental importância nos cenários Tendencial,
Possível e Desejado a seguir desenvolvidos. Portanto, a segunda variável crítica
a ser focada nas projeções efetuadas será a taxa de alfabetização de adultos.

4

A este respeito ver Bils e Klenow(1996).
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Por fim, porém não menos importante, dado enfoque multidimensional do
Desenvolvimento Econômico adotado neste trabalho, a terceira variável crítica a
ser projetada nos cenários Tendencial, Possível e Desejado a seguir
desenvolvidos será o IDH-M.
O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é um indicador criado no início
da década de 1990 para o "PNUD", Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento. Tal índice tem por objetivo avaliar o bem – estar de uma
população ou grupamento humano, e, consequentemente, classificar os países ou
regiões, pelo nível de sua renda per capita. Entretanto, o progresso humano e a
evolução das condições de vida de diferentes populações não podem ser
medidos apenas por sua dimensão econômica, conforme descrito anteriormente
no enfoque multidimensional do Desenvolvimento Econômico adotado neste
trabalho.
Dada tal busca por medidas sócio-econômicas mais abrangentes, que
incluam também outras dimensões fundamentais da vida e da condição humana,
o IDH combina três componentes básicos do desenvolvimento humano. O
primeiro deles é a longevidade, que também reflete, dentre outras questões, as
condições de saúde da população, condições estas medida pela esperança de
vida ao nascer. O segundo componente refere – se a educação. Tal medida é
dada por uma combinação da taxa de alfabetização de adultos e da taxa
combinada de matrícula nos níveis de ensino fundamental, médio e superior. O
terceiro componente é a renda, medida pelo poder de compra da população,
baseado na renda per capita ajustada ao custo de vida local para torná-la
comparável entre países e regiões, através da metodologia conhecida como
paridade do poder de compra (PPC).
A metodologia de cálculo do IDH envolve a transformação destes três
componentes em índices de longevidade, educação e renda, que variam entre
zero, ou seja, pior patamar, a um, ou seja, melhor patamar, e, a partir da
combinação destes três montantes obtém – se um indicador síntese. Quanto mais
próximo de um o valor do IDH, maior será o nível de desenvolvimento humano do
país ou da cidade.
O IDH-M, Índice Municipal de Desenvolvimento Humano, é, assim como o
IDH, um índice que mede o desenvolvimento humano de uma dada unidade
13
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geográfica. Assim como o IDH foi concebido para ser aplicado no nível de países
e grandes regiões, sua aplicação a nível das cidades tornou necessárias algumas
adaptações metodológicas e conceituais. Tal necessidade decorreu de duas
razões. A primeira delas é que os únicos dados para as variáveis relevantes
definidos, coletados e processados de maneira uniforme para todos os municípios
brasileiros são aqueles provenientes dos Censos Demográficos produzidos pelo
IBGE. Portanto, para garantir a homogeneidade do cálculo dos índices, todos os
indicadores têm que ser extraídos, direta ou indiretamente, dos censos
elaborados pelo IBGE. A segunda razão advém do fato das cidades serem
unidades geográficas menores, além de serem sociedades muito mais abertas,
tanto do ponto de vista econômico quanto demográfico, do que um país ou uma
região. Isto faz com que a renda per capita não seja um bom indicador da renda
efetivamente apropriada pela população residente, bem como a taxa combinada
de matrícula não seja um bom indicador do nível educacional efetivamente
vigente no município.
Portanto, esses indicadores foram substituídos, respectivamente, pela
renda familiar per capita média do município e, pelo número médio de anos de
estudo da população adulta, considerando – se como população adulta aquela
composta por indivíduos com 25 anos ou mais. Além de representar melhor as
condições de renda e de educação efetivamente vigentes no nível municipal, eles
podem ser obtidos diretamente dos Censos Demográficos elaborados pelo IBGE.
Além disso, a taxa de alfabetização de adultos, utilizada pelo IDH, foi substituída
pela taxa de analfabetismo na população de 15 anos ou mais, obtida diretamente
dos dados censitários. O quarto e último indicador utilizado pela metodologia do
IDH-M, é a esperança de vida ao nascer. Tal indicador é obtido por métodos
indiretos a partir dos dados censitários e é o mesmo conceito utilizado pelo IDH.
Em vista destas adaptações, o índice de desenvolvimento humano criado
para os municípios é designado pela sigla IDH-M, e, embora conceitualmente
próximo, é diferente do IDH proposto pelo PNUD. Portanto, não se deve confundir
o novo índice, denominado de Índice Municipal de Desenvolvimento Humano,
IDH-M, ressaltando que a literatura econômica internacional reserva a
denominação de Índice de Desenvolvimento Humano, com a sigla de IDH,
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exclusivamente para os índices calculados segundo a metodologia padrão
adotada pelo PNUD.
Em virtude das adaptações efetuadas no método de cômputo do valor
numérico do IDH-M, o mesmo tende a ser sistematicamente inferior ao valor
numérico do IDH referente a uma mesma cidade em um mesmo ano.
Por utilizar exclusivamente informações dos Censos Demográficos
elaborados pelo IBGE, o que garante conceitos, metodologia e procedimentos de
coleta e processamento uniformes para todos os municípios, o IDH-M só pode ser
calculado para os anos de 1970, 1980 e 1991 e 2000. Sua atualização só poderá
ser feita quando estiverem disponíveis os dados do próximo Censo Demográfico,
programado, ainda não oficialmente, para o ano de 2010. É importante ressaltar,
portanto, que a situação mais recente do desenvolvimento humano retratada
neste trabalho pelo IDH-M para a cidade de Curitiba é referente ao ano de 2000.
A metodologia de cálculo do IDH-M envolve a transformação das três
dimensões contempladas, isto é, longevidade, educação e renda, em índices que
variam entre zero, ou seja, pior patamar, a um, ou seja, melhor patamar, e, a
partir da combinação destes três montantes obtém – se um indicador síntese.
Quanto mais próximo de um o valor do IDH-M, maior será o nível de
desenvolvimento humano da cidade.
Portanto, a figura 2 abaixo permite visualizar as três variáveis críticas que
serão projetadas nos cenários Tendencial, Possível e Desejado a seguir
desenvolvidos.
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Figura 02. Variáveis Críticas utilizadas nas projeções dos Cenários Tendencial,
Possível e Desejado

Taxa de
alfabetização de
adultos

Renda per capita
IDH-M

Expectativa de
vida

16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico

3.1 Projeção de cenário para a economia brasileira
O procedimento metodológico adotado neste trabalho para a obtenção das
variáveis constantes dos cenários Tendencial, Possível e Desejado para o
Desenvolvimento Econômico da cidade de Curitiba será baseado em um
procedimento conhecido como topdown. A partir das projeções obtidas para a
economia brasileira e a economia do Paraná para o período de 2007-2020, serão
elaborados cenários para a cidade de Curitiba.
Em primeiro lugar, o banco de dados das variáveis macroeconômicas foi
atualizado para o ano mais recente, através de simulações históricas. Em
seguida, foram geradas várias projeções para os setores da economia brasileira a
partir do Modelo Efes posteriormente descrito. Por fim as projeções setoriais
foram desagregadas para os todos os Estados da Federação, a partir, também,
do Modelo Efes. A figura abaixo ilustra o procedimento topdown adotado neste
trabalho.
Figura 03. Procedimento Topdown para variáveis constantes dos cenários

Os cenários para a economia brasileira e para a economia paranaense
foram obtidos através do Modelo Efes (Economic Forecasting Equilibrium System)
desenvolvido por pesquisadores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas
da Universidade de São Paulo. Este modelo foi desenvolvido no âmbito do Projeto
SIPAPE (Sistema Integrado de Planejamento e Análise de Políticas Econômicas),
desenvolvido na FIPE-USP. Em termos gerais, o objetivo deste modelo é a
especificação e a implementação de um sistema de informações integrado para
projeção macroeconômica bem como de análise das políticas econômicas. O
Modelo Efes é um Modelo de Equilíbrio Geral Computável (EGC) integrado a um
modelo de consistência macroeconômica que permite a geração de resultados
desagregados para até quarenta e dois setores econômicos baseados em
hipóteses sobre o comportamento de agregados macroeconômicos, mudanças
tecnológicas e de preferências, projeções demográficas, alterações no cenário
17
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internacional e informações sobre a tendência dos investimentos setoriais. O
modelo inclui relações de produção e consumo referentes a mercados de bens e
de fatores de produção e é utilizado para a avaliação dos impactos setoriais de
políticas econômicas, bem como produz projeções anuais detalhadas. Para ter –
se uma idéia da robustez do modelo, o mesmo contém cento e quinze mil
novecentas e trinta e oito equações com cento e quarenta mil quinhentas e
setenta e sete variáveis.
Além da explanação acima é importante ressaltar que o Modelo Efes
possibilita, a partir de sua desagregação para os vinte e sete Estados da
Federação, uma extensão estadual.
Os modelos de Equilíbrio Geral Computável (EGC) podem ser de diversos
formatos, mas apresentam algumas características comuns. Tem por objetivo ser
um retrato do conjunto da economia, determinando de modo endógeno por
otimização microeconômica, os preços e as quantidades de equilíbrio. Ao ser
computados, solucionam numericamente o problema do equilíbrio geral por
fornecerem resultados, simultaneamente abrangentes e detalhados, dos efeitos
de políticas sobre as economias em questão. O suporte empírico principal destes
modelos são as Matrizes de Contas Nacionais e de Insumo-Produto. A grosso
modo pode-se dizer que os modelos de Equilíbrio Geral Computável
correspondem a uma modernização dos modelos tradicionais de Contabilidade
Social e de Insumo-Produto, ao possibilitar variações em preços relativos e
substituição de fatores de produção e bens finais.
Do ponto de vista funcional, a construção de um modelo de Equilíbrio Geral
Computável percorre a etapas demonstradas a seguir:
a) definição da estrutura teórica;
b) definição das variáveis comportamentais e identidades contábeis;
c) fechamento do modelo;
d) calibragem dos parâmetros;
e) simulação e resultados.
Como já foi mencionado anteriormente, o modelo Efes contém mais de
cento e quinze mil equações com aproximadamente cento e quarenta mil
variáveis.
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No que tange ao Modelo Efes, a estrutura teórica do mesmo é bastante
próxima à abordagem proposta no Modelo Monash, desenvolvido para a
confecção de projeções para a economia australiana5. O Modelo Efes é,
frequentemente, considerado como um modelo da família Johansen6, em que os
valores críticos são obtidos a partir de um modelo de equações lineares.
Caracteriza – se por ser um Modelo de Equilíbrio Geral Computável projetado
para gerar estimativas deterministas, em tempo discreto, para a economia
brasileira. Para maiores detalhes acerca dos erros de linearização, forma
funcional, variáveis que compõe as equações de modelo e outros aspectos
metodológicos consultar o Estudo "Eixos 2003".
Ao contrário de outros Modelos de Equilíbrio Geral Computáveis
elaborados para a economia brasileira, que, em linhas gerais, foram
desenvolvidos para a análise de políticas em exercícios de equilíbrio estático, o
Modelo Efes tem em suas especificações componentes de dinâmica suficientes
para gerar projeções temporais para a economia brasileira em um dado intervalo
de tempo. Assim é possível observar – se trajetórias de investimento por setores
escolhidos, uma característica até então pouco explorada em Modelos de
Equilíbrio Geral Computáveis.
Um ponto, a partir das considerações anteriores, deve ser ressaltado. As
projeções do Modelo Efes não representam única e exclusivamente simples
previsões para dadas variáveis da economia brasileira, mas, antes de tudo, os
resultados obtidos a partir do modelo retratam trajetórias das variáveis endógenas
para certos cenários exógenos.
O diferencial deste método de projeção está relacionado à sua flexibilidade
na geração de cenários para a economia brasileira a partir de uma abordagem de
equilíbrio geral somente centrada em fundamentos econômicos. Mesmo levando
– se em consideração as limitações associadas às hipóteses acerca do
comportamento dos agentes econômicos, o uso do modelo Efes revela – se
bastante eficiente e ágil.
O cenário tendencial obtido para a economia brasileira, com base no
Modelo Efes, foi alcançado a partir das restrições sob as quais a economia

5
6

A este respeito ver DIXON & PARMENTER(1996).
A este respeito ver JOHANSEN(1960).
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brasileira opera bem como de suposições acerca de alguns dos aspectos
fundamentais da economia nacional, a saber: formação de capital fixo, padrão de
consumo das famílias brasileiras como também da evolução da produtividade em
certos setores.
Em termos gerais o cenário tendencial é aquele que a economia brasileira
percorrerá, a partir da hipótese de que os fatores e políticas verificados na última
década continuem a exercer influência no período abarcado pela projeção. A taxa
média de crescimento do PIB, em valores anuais, projetada para o período é de
3,5%.

Esta taxa de crescimento médio do PIB leva em consideração os

condicionantes internos e externos à trajetória de crescimento sustentado da
economia brasileira no período 2007-2020.
As principais hipóteses sobre as variáveis macroeconômicas e as
respectivas projeções das mesmas são a seguir descritas. É importante ressaltar
que os valores têm como base a antiga metodologia de cômputo do PIB adotada
pelo IBGE, isto é, os valores aqui apresentados não levam em consideração a
revisão de cálculo do PIB adotado por aquele instituto em Março de 2007.
Quanto ao investimento agregado supõe-se um crescimento real gradativo
até o ano de 2020, atingindo, neste ano, o montante de 25% do PIB, reflexo de
uma trajetória de queda da taxa de juros real da economia brasileira para um
patamar de 4,5% em 2020.
Em relação ao consumo das famílias supõe – se um crescimento real do
consumo per capita, inicialmente, nos patamar da recente tendência histórica, isto
é, no período de 2007 a 2011 credita – se tal desempenho às políticas
redistributivas adotadas desde o início desta década, e, a partir de 2011 até 2020,
credita-se a expansão do consumo per capita à evolução da renda real dos
trabalhadores.
Quanto aos gastos do governo adota-se a premissa da continuidade da
tendência de aumento dos gastos públicos, com uma redução do papel do Estado
na economia e um redirecionamento dos gastos públicos em direção aos
programas sociais, o que, no entanto não exclui a oferta dos serviços públicos
tradicionais como também a redução da dívida pública como parcela do PIB. Em
magnitude adotou-se a suposição que o superávit primário irá manter-se em 3,5%
do PIB. A tabela abaixo resume os valores médios das variáveis acima descritas.
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Tabela 2. Projeções do Cenário Macroeconômico - em % do PIB
2007-2011
2011-2020
Resultado Primário
3,5
3,5
Juros
5,3
3,8
Resultado Operacional
-1,8
-0,3
Dívida Líquida Total
51,3
43,0
Taxa de Juros Real (a.a.)
7,5%
5,8%
Fonte: Ministério do Planejamento

Para a taxa de inflação considera-se que a mesma tenderá, em valores
medidos pelo IPCA7 para o valor de 2,5% ao ano no período compreendido entre
2008 a 2020.
Para a balança comercial supõe-se uma expressiva melhoria deste item da
conta – corrente, em relação a tendência observada na década de 1990.
Trabalha-se com um cenário no qual a taxa de crescimento das importações será
inferior a taxa de crescimento das exportações, observando-se, portanto,
superávits comerciais crescentes no saldo da balança comercial. No período 2011
– 2020, trabalha-se com a hipótese de que o saldo da balança comercial atinja a
marca de 5,8% do PIB, em média.
Acerca do mercado de trabalho adota – se a premissa de uma melhoria
contínua dos níveis de emprego e do salário real no período em questão. A
melhora do salário real dar-se-à tanto pela estrutura demográfica, isto é, por um
crescimento mais lento da população economicamente ativa em relação às
décadas anteriores, quanto pela contribuição do setor externo da economia,
devido aos expressivos resultados do saldo da balança comercial descrito no
parágrafo anterior.
A tabela abaixo resume os valores médios das variáveis anteriormente
descritas.

Tabela 3. Projeções para variáveis da demanda agregada em % do PIB
2007-2011
2011-2020
Consumo das Famílias
57
54
Consumo da Administração Pública
15,3
15,4
Formação Bruta de Capital Fixo
23,4
24,7
Balança Comercial
4,4
5,8
Fonte: Ministério do Planejamento

7

Índice de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo IBGE.
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Já

a

Tabela

4

apresenta

algumas

variáveis

macroeconômicas

apresentadas em termos de taxa média de crescimento anual.
Merece destaque a taxa média de crescimento do PIB real bem como a do
salário real.
Tabela 4. Projeções Econômicas - em % de crescimento anual
2007-2011
PIB real
3,54
Deflator do PIB
3,01
Emprego Agregado
4,03
Salário Real
0,65

2011-2020
3,66
3,44
3,57
2,47

Fonte: Ministério do Planejamento

No que tange ao cenário demográfico utilizado para o período 2007 - 2020
o mesmo adota por premissa a existência de uma taxa de crescimento
populacional declinante, a partir das projeções utilizadas pelo IBGE, e tem se
caracteriza pelos elementos a seguir descritos. Em primeiro lugar por uma
diminuição lenta, mas progressiva, das taxas de mortalidade infantil e geral. Em
segundo lugar por uma redução drástica nas taxas de fecundidade, processo este
verificado em todas as regiões e extratos sociais da população, fenômeno este
não relacionado a uma política de controle da natalidade a ser implementada no
país no período em questão. Em terceiro lugar pela mudança na estrutura etária,
com maior participação relativa dos idosos e menor participação relativa do
contingente com menos de quinze anos. Por fim, porém não menos importante,
serão as alterações esperadas a ocorrer na pirâmide demográfica, com o
alargamento e dilatação do topo, a contração da base e o aumento da
participação relativa das faixas centrais.
Também convém destacar que a expansão mais lenta da população jovem,
além de diminuir a pressão sobre o mercado de trabalho, tende a oferecer
condições mais favoráveis para uma melhor preparação técnica das pessoas
antes de seu ingresso no mercado de trabalho.

Com isto espera – se

haver uma melhora das características de qualidade da mão-de-obra brasileira
necessária para um ciclo de expansão intensivo em formação e conhecimento, de
acordo com a teoria do capital humano abordada no início desta seção.
A Tabela 5 apresenta as projeções do cenário demográfico para o período
2007 - 2020.
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Tabela 5. Projeções do Cenário Demográfico – em % anual
2007-2011
População
1,12

2011-2020
0,86

Fonte: Ministério do Planejamento

As perspectivas para o setor externo da economia brasileira, com especial
destaque para o saldo da balança comercial, deriva, com já mencionado
anteriormente, de um cenário no qual a taxa de crescimento das exportações será
superior a taxa de crescimento das importações e do PIB. Tal cenário é justificado
a partir dos seguintes fatores:
i)

crescimento tendencial das exportações;

ii)

crescimento da economia mundial, com maior crescimento dos

parceiros

comerciais emergentes e dos mercados estabelecidos para as

exportações brasileiras;
iii)

ganhos de produtividade setorial e aumento da competitividade dos

produtos brasileiros nos mercados externos;
iv)

aumento gradativo da inserção de produtos brasileiros nos fluxos

comerciais internacionais gerados por uma série de medidas de estímulo às
exportações.
Dadas as projeções obtidas a partir do Modelo Efes, pode – se prever um
intenso processo de substituição de importações para alguns dos principais
produtos da pauta de importações. A Tabela 6 mostra desenvolvimento projetado
da oferta externa, isto é, importações, e da oferta interna, isto é, produção
doméstica, dos principais grupos de produtos da pauta de importações. Para os
quatro grupos considerados, a oferta interna cresce mais que a externa, sendo
que no período 2007 – 2020 a oferta externa de bens – duráveis decresce.
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Tabela 6. Projeções para oferta de bens domésticos e importados - em % anual
2007-2011
2011-2020
Bens Domésticos
Duráveis
5,42
5,51
Não-duráveis
3,60
3,61
Consumo
4,25
4,33
Capital
5,18
5,28
Bens Importados
Duráveis
2,43
2,13
Não-duráveis
-1,14
-0,80
Consumo
0,96
0,98
Capital
1,68
1,47
Fonte: Ministério do Planejamento

Os dados da Tabela anterior permitem algumas reflexões acerca da
evolução da economia da cidade de Curitiba e Região Metropolitana. Dado o perfil
exportador, tanto para o mercado externo quanto para outras regiões do país, da
base industrial existente em Curitiba, a tendência de aumento do saldo da
balança comercial como as expressivas taxas de crescimento da oferta interna
implicam em um cenário virtuoso para o setor industrial municipal.
A tabela abaixo apresenta os dados, em termos de taxas médias de
crescimento da oferta externa e interna dos bens constantes da pauta de
importação brasileira, selecionados dos setores industriais cuja importância
relativa no parque industrial municipal é relevante. O critério de seleção adotado é
o da importância do setor na geração de empregos diretos na cidade de Curitiba,
segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego8.

8

RAIS – MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) posição em 31 de Dezembro de 2006.
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Tabela 7. Projeções para bens específicos domésticos e importados – em %
anual
Produtos
Petróleo e Gás
Produtos Metalúrgicos não - ferrosos
Fabricação de Máquinas e Equipamentos
Material Elétrico
Equipamentos Eletrônicos
Automóveis, Caminhões e Ônibus
Outros Veículos e Peças
Produtos Farmacêuticos e de Perfumaria
Serviços Industriais de Utilidade Pública
Margem de Transporte
Alojamento e Alimentação
Serviços Prestados às Empresas

2007-2011
Of.Ext.
Of.Int.
4,07
4,58
4,47
4,41
4,96
6,03
4,30
5,70
3,09
6,13
-3,02
3,69
2,74
5,33
-1,98
2,65
2,66
2,82
3,57
7,22
3,12
2,53
-3,63
4,37

2011-2020
Of.Ext.
Of.Int.
4,55
5,10
3,53
5,09
4,81
6,06
3,80
5,90
2,52
6,42
-4,16
3,44
2,55
5,43
-2,33
2,17
2,49
2,66
4,60
8,82
1,63
2,09
-3,78
4,44

Fonte: Ministério do Planejamento

Da tabela anterior pode-se depreender que um intenso processo de
substituição de importações poderá ocorrer na economia brasileira nos seguintes
setores: Automóveis, caminhões e ônibus; outros veículos e peças, bem como
produtos farmacêuticos e de perfumaria. É importante destacar que todos estes
setores são significativos na base industrial da cidade de Curitiba. Portanto é de
se esperar que tais efeitos aguardados para os respectivos setores da indústria
nacional também apresentam impactos significativos na indústria regional. As
indústrias nacionais de material elétrico e equipamentos eletrônicos também
tendem a apresentar um processo de substituição de importações, porém, em
magnitudes inferiores aos apresentados nos setores anteriormente relacionados.
Assim dada a importância dos referidos setores na base industrial regional
espera-se que os mesmos contribuam para o dinamismo da base econômica local
no período de 2007 a 2020.
Antes de partir para as projeções estaduais e municipais, são necessários
alguns comentários adicionais acerca de questões pontuais sobre o cenário
setorial para a economia brasileira constante do Modelo Efes. Para a
produtividade da mão-de-obra projeta-se um crescimento constante no período
ente 1,0% a 1,5% ao ano. Tais valores não incluem os ganhos relativos à
mecanização e/ou automação. No que tange aos processos de mecanização e
automação adota-se um cenário de mudanças tecnológicas que considera a
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introdução de tecnologias poupadoras de mão-de-obra no período considerandose variações por grupos de setores.
Em relação aos investimentos setoriais adota-se a tendência recente da
distribuição setorial dos mesmos, baseado em dados acerca dos investimentos
setoriais anunciados.
No que tange aos padrões tecnológicas utilizados pela economia brasileira,
adota-se a premissa de que implementam-se alterações nos padrões de utilização
de insumos no processo de produtivo, considerando-se que nos próximos anos:
i) novos materiais continuarão a substituir os recursos tecnológicos
tradicionais na composição dos processos produtivos;
ii) tecnologias mais avançadas possibilitarão maior economia de recursos
naturais, através da redução dos coeficientes técnicos de produção e das taxas
de desperdício de insumos;
iii) a miniaturização dos bens de consumo duráveis reduzirá a intensidade
de recursos naturais por unidade produzida;
iv) a biotecnologia e a engenharia genética redefinirão a potencialidade
econômica dos recursos naturais;
v) a utilização de insumos tecnológicos, como material elétrico,
equipamentos eletrônicos e de comunicações, por unidade de produtos tornar-seà mais intensiva;
vi) o país adotará uma matriz energética mais diversificada, com maior
peso relativo das fontes de energia alternativas em relação as fontes tradicionais
calcadas no petróleo e seus derivados e na hidroeletricidade.
Em relação às preferências dos consumidores, o Modelo Efes adota a
premissa de que as preferências dos consumidores brasileiros seguirão a
tendência internacional de busca por um estilo de vida mais saudável,
representado por um padrão de consumo que privilegie bens relacionados a lazer,
saúde e educação em detrimento de produtos que possam implicar em
deterioração da qualidade de vida dos consumidores dos mesmos. Além disto
supõe-se a continuidade da trajetória relacionada ao processo recente de redução
do auxílio de terceiros nas tarefas domésticas.
Adicionalmente, supõe-se a continuidade do processo de terceirização,
sendo que adota-se a premissa que tal processo seja verificado com maior
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intensidade nos setores industriais em relação aos setores de serviços. Em
relação ao turismo internacional supõe-se que após o processo de retração do
nível do mesmo em função dos ataques terroristas de 11 de Setembro, isto é, de
2001 a 2006, estima-se que até 2011 haverá a retomada do patamar préatentado.
A tabela 8 apresenta as projeções do cenário setorial, em termos de taxa
média de crescimento anual, por nível de atividade setorial, constante do Modelo
Efes. Os setores nacionais listados foram selecionados a partir da importância
relativa na economia municipal. Novamente, o critério de seleção adotado é o da
importância do setor na geração de empregos diretos na cidade de Curitiba.
Tabela 8. Projeções do Cenário Setorial. Nível de Atividade Setorial - em % anual
Setores
Metalurgia não - ferrosos
Fabricação de outros produtos metalúrgicos
Fabricação de máquinas e tratores
Fabricação de aparelhos e equip. de material elétrico
Fabric. de aparelhos e equip. de material eletrônico
Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus
Fabricação de outros veículos e peças e acessórios
Indústria de papel e gráfica
Fabricação de artigos de vestuário e acessórios
Indústria de transformação de materiais plásticos
Outras indústrias alimentares e de bebidas
Indústrias diversas
Serviços industriais de utilidade pública
Construção Civil
Comércio
Transporte
Comunicações
Instituições Financeiras
Serviços prestados às famílias
Serviços prestados às empresas
Aluguel de imóveis
Administração pública
Serviços privados não-mercantis

2007-2011
4,36
6,29
6,06
5,68
6,13
3,67
5,38
4,72
1,83
4,48
2,03
3,78
2,71
6,01
3,17
7,23
4,00
2,16
2,50
4,94
3,96
1,53
1,03

2011-2020
5,06
6,31
6,08
5,89
6,42
3,42
5,48
4,70
1,38
4,77
1,80
3,77
2,54
6,06
3,09
8,83
3,90
2,12
2,03
5,00
4,64
1,53
0,23

Fonte: Ministério do Planejamento

Da tabela anterior pode-se depreender que um intenso processo de
aumento de utilização de capacidade poderá ocorrer na economia brasileira nos
seguintes setores: Fabricação de máquinas e tratores; fabricação de aparelhos e
equipamentos de material elétrico, fabricação de aparelhos e equipamentos de
material eletrônico, indústria de papel e gráfica, fabricação de outros veículos e
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peças e acessórios, Indústria de transformação de materiais plásticos, construção
civil, transportes, serviços prestados às empresas bem como aluguel de imóveis.
É importante destacar que todos estes setores são significativos na base
econômica da cidade de Curitiba. Portanto é de se esperar que tais efeitos
aguardados para os respectivos setores da economia nacional também
apresentam impactos significativos na economia regional contribuindo para o
dinamismo da base econômica local no período de 2007 a 2020.
A partir da abordagem topdown proposta neste Documento de Construção
de Cenários, abordar-se-ão os parâmetros adotados para os cenários estaduais.
O Modelo Efes considerou em suas projeções as tendências locacionais recentes
dos principais setores da economia, em que se contemplou:
i)

as indústrias com maior capacidade de integração inter-industrial,

ou seja, abordando a capacidade de geração de tendências de concentração.
Neste grupo destacam – se as indústrias metal-mecânica, eletrônica e a indústria
química. Entende – se que os grupos das indústrias metal-mecânica e eletrônica
contém os seguintes subgrupos: metalurgia, produtos metálicos, mecânica,
material de transporte, material elétrico, equipamentos eletrônicos e de conteúdo
microeletrônico.
ii)

as indústrias com menor capacidade de integração inter-industrial,

ou seja, abordando a capacidade de geração de tendências de desconcentração.
Neste grupo destacam-se as indústrias minerais não-metálicos, têxtil e de
confecções, alimentos e bebidas, papel, couros e calçados. A grosso modo
tratam-se de bens de consumo finais não-duráveis ou insumos de utilização não
generalizada.
iii)

A tendência locacional utilizada no Modelo Efes pode ser verificada

pelo comportamento recente dos investimentos na economia brasileira, que
indicam uma concentração dos investimentos nos grupos de material elétrico e
eletrônico, no setor automotivo e no setor químico na região Sul e Sudeste do
Brasil, mais especificamente nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São
Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.
A partir disto as projeções para o PIB real dos Estados do Paraná, São
Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul constam da tabela a seguir.
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Tabela 9. Projeções para o PIB Real dos Estados - em % anual
Estados
2007-2011
2011-2020
Paraná
3,71
3,93
Santa Catarina
3,77
3,91
Rio Grande do Sul
3,43
3,62
São Paulo
4,02
4,03
Fonte: Ministério do Planejamento
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3.2 Projeção dos cenários tendencial, possível e desejável
para Curitiba
A primeira variável a ser estimada nos cenários tendencial, possível e
desejável para a cidade de Curitiba é a renda per capita. A tabela abaixo
apresenta a evolução da renda per capita a preços correntes da cidade de
Curitiba no período de 1999 a 2004. É importante salientar que o IBGE passou a
divulgar os dados acerca do PIB per capita dos Municípios brasileiros a partir de
1999, sendo, portanto, este o primeiro valor da amostra.
Tabela 10. PIB per capita da cidade de Curitiba a preços correntes
PIB per capita a preços correntes em R$
Anos
1999
7725,96
2000
8086,54
2001
8362,23
2002
8407,46
2003
9134,86
2004
11065,22
Fonte: IBGE

A partir dos dados das Tabelas 5, 6 e 7 anteriormente apresentadas, podese obter as estimativas das taxas de crescimento do PIB per capita brasileiro e
paranaense para o período 2007 a 2020. A Tabela 11 apresenta os respectivos
dados.
Tabela 11. Projeção para o PIB per capita anual brasileiro e paranaense
2007-2011
2011-2020
PIB per capita brasileiro
2,42
2,80
PIB per capita paranaense
2,59
3,07
Fonte: Autores

Observa – se da tabela acima que a tendência de crescimento do PIB per
capita paranaense tende a ser maior do que a do PIB per capita brasileiro. Tais
valores foram obtidos de acordo com as estimativas de crescimento do PIB do
Brasil e do Paraná para o período 2007 a 2020, bem como da estimativa de
crescimento da população brasileira para o referido período, em termos de taxas
médias geométricas de crescimento anual. Os valores da Tabela 11 foram obtidos
a partir da hipótese de que a taxa média geométrica de crescimento anual da
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população do Estado do Paraná siga a tendencial nacional, e, então, aplicou-se a
definição de PIB per capita9, tanto para o Brasil quanto para o Estado do Paraná.
A partir destas considerações adotar-se-à as seguintes premissas para a
confecção dos cenários tendencial, possível e desejável constante do Plano
Municipal de Desenvolvimento Econômico da cidade de Curitiba. Se intervenções
de políticas significativas por parte da municipalidade não forem adotadas, supõese que a taxa média de crescimento do PIB per capita municipal será dada por
uma média aritmética entre os valores projetados para o Brasil e o Estado do
Paraná. Portanto, neste caso, o cenário tendencial sinaliza para uma tendência de
taxa média de crescimento do PIB per capita municipal da ordem de 2,5% ao ano
para o período de 2007 a 2011, e, de 2,93% ao ano para o período 2011 a 2020.
Por outro lado, supondo que a municipalidade obtenha êxito nas intervenções,
fruto de políticas nas principais áreas potenciais para o Desenvolvimento
Econômico conforme as Propostas e Diretrizes constantes deste Plano, supõe-se
que a taxa de crescimento do PIB per capita municipal apresente uma evolução
10% superior à verificada no cenário tendencial. Neste caso está – se referindo ao
cenário possível. Por fim, supondo que a municipalidade obtenha êxito na
implementação de políticas que impliquem em emancipar toda a população
economicamente ativa da cidade de Curitiba conforme a abordagem constante
dos termos deste Plano, supõe-se que a taxa de crescimento do PIB per capita
municipal apresente uma evolução 20% superior à verificada no cenário
tendencial. Neste caso está – se referindo ao cenário desejável.
Deste modo, a tabela abaixo ilustra os três cenários anteriormente
abordados e a evolução do PIB per capita para os mesmos. Para o cenário
tendencial, como já foi anteriormente descrito, a taxa média de crescimento do
PIB per capita municipal será da ordem de 2,5% ao ano para o período de 2007 a
2011, e, de 2,93% ao ano para o período 2011 a 2020. Já para o cenário possível,
a projeção da taxa média de crescimento do PIB per capita municipal será da
ordem de 2,75% ao ano para o período de 2007 a 2011, e, de 3,22% ao ano para
o período 2011 a 2020. Por fim para o cenário desejável, a projeção da taxa

9

O PIB per capita é definido como o quociente entre o PIB de uma determinada localidade e a
população da referida localidade.
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média de crescimento do PIB per capita municipal será da ordem de 3% ao ano
para o período de 2007 a 2011, e, de 3,51% ao ano para o período 2011 a 2020.
Tabela 12. Projeção para o PIB per capita anual para os 3 cenários
Cenários
2007-2011
2011-2020
Tendencial
2,5
2,93
Possível
2,75
3,22
Desejado
3,00
3,51
Aplicando - se os valores da tabela acima para o último dado disponível do
PIB per capita municipal, isto é, o ano de 2004, e, aplicando para os anos de 2005
e 2006 a correção monetária pelo IPCA10 calculado pelo IBGE, tem – se a
seguinte trajetória para os três cenários propostos em termos do PIB per capita a
preços de 2004.
Tabela 13. Evolução do PIB per capita municipal de acordo com os 3 cenários
Anos
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Tendencial
12.363,60
12.672,69
12.989,51
13.314,24
13.647,10
14.056,51
14.478,21
14.912,56
15.359,93
15.820,73
16.295,35
16.784,21
17.287,74
17.806,27

Possível
12.393,76
12.734,58
13.084,78
13.444,62
13.814,34
14.259,16
14.718,31
15.192,24
15.681,43
16.186,37
16.707,57
17.245,56
17.800,86
18.374,05

Desejado
12.423,91
12.796,63
13.180,53
13.575,94
13.983,22
14.474,03
14.982,07
15.507,94
16.052,27
16.615,70
17.198,92
17.802,60
18.427,47
19.074,27

Fonte: Autores.

Fica claro a partir dos dados constantes da Tabela 13 que no período em
questão, de 2007 a 2020, o montante do PIB per capita para o ano de 2020, no
cenário desejável, supera em muito o montante observado para o PIB per capita
no mesmo ano no cenário tendencial.
A próxima variável a ser estimada é a taxa de alfabetização de adultos
observada na Cidade de Curitiba. O último valor disponível para esta variável é o
divulgado pelo IBGE no ano 200, constante do cômputo do IDH para o Brasil no
referido ano.
10

Para 2005 o valor do IPCA foi de 5,69% e, para 2006, o valor do IPCA foi de 3,14%
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A tabela a seguir apresenta os valores do IDH - M para o Município de
Curitiba a partir da última amostra disponível, ou seja, ano 2000.
Tabela 14. Índice de Desenvolvimento Humano (IDH – M) – 2000
Informação
Esperança de vida ao nascer
Taxa de alfabetização de adultos
Taxa bruta de freqüência escolar
Renda per capita
Longevidade (IDH-L)
Educação (IDH-E)
Renda (IDH-R)
IDH-M

Índice
71,57
96,63
90,44
619,82
0,776
0,946
0,846
0,856

Unidade
Anos
%
%
R$ 1

Fonte: IPARDES (2007).

A partir destes valores adotar-se-à as seguintes premissas para a
confecção dos cenários tendencial, possível e desejável constante do Plano
Municipal de Desenvolvimento Econômico da cidade de Curitiba. Se intervenções
de políticas significativas por parte da municipalidade não forem adotadas, supõese que a taxa de alfabetização de adultos não apresente alterações
consideráveis. Portanto, neste caso, o cenário tendencial sinaliza para uma
tendência da taxa de alfabetização de adultos no Município de Curitiba da ordem
de 1% para o período de 2007 a 2011, e, de 1,5% para o período 2011 a 2020.
Por outro lado, supondo que a municipalidade obtenha êxito nas intervenções,
fruto de políticas nas principais áreas potenciais para o Desenvolvimento
Econômico, no que tange à educação, conforme as Propostas e Diretrizes
constantes deste Plano, supõe-se que a taxa de alfabetização de adultos no
Município de Curitiba apresente uma evolução 20% superior à verificada no
cenário tendencial. Neste caso está – se referindo ao cenário possível. Por fim,
supondo que a municipalidade obtenha êxito na implementação de políticas que
impliquem em emancipar toda a população economicamente ativa da cidade de
Curitiba, no que tange à educação, conforme a abordagem constante dos termos
deste Plano, supõe-se que a taxa de alfabetização de adultos no Município de
Curitiba apresente uma evolução 40% superior à verificada no cenário tendencial.
Neste caso está-se referindo ao cenário desejável.
Deste modo, a tabela abaixo ilustra os três cenários anteriormente
abordados e a evolução da taxa de alfabetização de adultos no Município de
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Curitiba. Para o cenário tendencial, como já foi anteriormente descrito, a taxa de
alfabetização de adultos no Município de Curitiba será da ordem de 1% para o
período de 2007 a 2011, e, de 1,5% para o período 2011 a 2020. Já para o
cenário possível, a projeção da taxa de alfabetização de adultos no Município de
Curitiba será da ordem de 1,20% para o período de 2007 a 2011, e, de 1,80%
para o período 2011 a 2020. Por fim para o cenário desejável, a projeção da taxa
de alfabetização de adultos no Município de Curitiba será da ordem de 1,4% para
o período de 2007 a 2011, e, de 2,1% para o período 2011 a 2020.

Tabela 15. Projeção de evolução da taxa de alfabetização de adultos no Município
de Curitiba para os cenários tendencial, possível e desejável
Cenários
2007-2011
2011-2020
Tendencial
1,0
1,5
Possível
1,20
1,80
Desejado
1,40
2,10
Aplicando-se os valores da tabela acima para o último dado disponível para
a taxa de alfabetização de adultos no Município de Curitiba, isto é, o ano 2000,
tem-se a seguinte trajetória para os três cenários propostos em termos da taxa de
alfabetização de adultos no Município de Curitiba.
Tabela 16. Evolução da taxa de alfabetização de adultos no Município de Curitiba
para os cenários tendencial, possível e desejável
Período
Tendencial
Possível
Desejável
2007-2011
97,59
97,78
97,98
2011-2020
99,05
99,54
100
A partir dos dados da tabela anterior, elaborou-se o gráfico abaixo. Fica
claro a partir dos dados constantes da Tabela 16 que no período em questão, de
2007 a 2020, o valor observado para taxa de alfabetização de adultos no
Município de Curitiba para o ano de 2020, no cenário desejável, atinge o patamar
de cem por cento de alfabetização de adultos. Tal montante, se atingido, cumprirá
com o objetivo geral do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico que tem
por base a questão da inclusão das famílias curitibanas com renda entre zero e
dois salários mínimos. Como a variável educação é de fundamental importância,
uma taxa de alfabetização de adultos de cem por cento implica em uma
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considerável alteração dos níveis de renda das famílias que percebem entre zero
a dois salários mínimos por mês.

Gráfico 1. Evolução da taxa de alfabetização de adultos no Município de Curitiba
para os cenários tendencial, possível e desejável
100

98

96

94
2007-2011
Tendencial

2011-2020
Possível
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Por fim, proceder-se à estimava do valor do IDH-M para a Cidade de
Curitiba. O último valor disponível para esta variável é o divulgado pelo IBGE no
ano 2000, constante do cômputo do IDH para o Brasil no referido ano.
A partir destes valores adotar-se-à as seguintes premissas para a
confecção dos cenários tendencial, possível e desejável constante do Plano
Municipal de Desenvolvimento Econômico da cidade de Curitiba. Se intervenções
de políticas significativas por parte da municipalidade não forem adotadas, supõe
– se que o valor do IDH-M não apresente alterações consideráveis. Portanto,
neste caso, o cenário tendencial sinaliza para uma tendência de evolução do IDHM para o Município de Curitiba da ordem de 3% para o período de 2007 a 2011,
e, de 4,5% para o período 2011 a 2020. Por outro lado, supondo que a
municipalidade obtenha êxito nas intervenções, fruto de políticas nas principais
áreas potenciais para o Desenvolvimento Econômico, no que tange à educação,
conforme as Propostas e Diretrizes constantes deste Plano, supõe-se que o valor
do IDH-M para o Município de Curitiba apresente uma evolução 20% superior à
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verificada no cenário tendencial. Neste caso está-se referindo ao cenário possível.
Por fim, supondo que a municipalidade obtenha êxito na implementação de
políticas que impliquem em emancipar toda a população economicamente ativa
da cidade de Curitiba, no que tange a uma abordagem mais ampla de bem –
estar, conforme a abordagem constante dos termos deste Plano, supõe-se que a
o valor do IDH-M para o Município de Curitiba apresente uma evolução 40%
superior à verificada no cenário tendencial. Neste caso está – se referindo ao
cenário desejável.
Deste modo, a tabela 17 ilustra os três cenários anteriormente abordados e
a evolução o valor do IDH-M para o Município de Curitiba. Para o cenário
tendencial, como já foi anteriormente descrito, o valor do IDH-M para Curitiba será
da ordem de 3% para o período de 2007 a 2011, e, de 4,5% para o período 2011
a 2020. Já para o cenário possível, a projeção do valor do IDH-M para o Município
será da ordem de 3,6% para o período de 2007 a 2011, e, de 5,40% para o
período 2011 a 2020. Por fim para o cenário desejável, a projeção do valor do
IDH-M para Curitiba será da ordem de 4,2% para o período de 2007 a 2011, e, de
6,3% para o período 2011 a 2020.

Tabela 17. Projeção de evolução do valor do IDH-M para o Município de Curitiba
para os cenários tendencial, possível e desejável
Cenários
2007-2011
2011-2020
Tendencial
3
4,5
Possível
3,6
5,4
Desejado
4,2
6,3
Aplicando - se os valores da tabela acima para o último dado disponível
para do valor do IDH-M para o Município de Curitiba, isto é, o ano 2000, tem-se a
seguinte trajetória para os três cenários propostos em termos do valor do IDH-M
para o Município de Curitiba.

Tabela 18. Evolução do valor do IDH-M para o Município de Curitiba para os
cenários tendencial, possível e desejável
Período
Tendencial
Possível
Desejável
2007-2011
0,881
0,886
0,891
2011-2020
0,921
0,934
0,947
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A partir dos dados da tabela anterior, elaborou-se o gráfico abaixo. Fica
claro a partir dos dados constantes da Tabela 18 que no período de 2007 a 2020,
o valor observado do IDH-M para o Município de Curitiba no ano de 2020, no
cenário desejável, atinge-se o patamar de “0,948”. Tal montante, se atingido,
cumprirá com o objetivo geral do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico
que tem por base a questão da inclusão das famílias curitibanas com renda entre
zero e dois salários mínimos. Como do valor do IDH-M é uma medida de bemestar mais ampla que a utilização pura e simples do PIB per capita, o valo de
“0,948” implica em uma considerável alteração dos níveis de qualidade de vida
das famílias que percebem entre zero a dois salários mínimos por mês.

Gráfico 02. Evolução do IDH-M de Curitiba para os 3 cenários
1
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3.3 Cenários para a Área Ambiental

i. Tendencial
Como qualquer metrópole, Curitiba tende ao crescimento desordenado,
com elevada pressão antrópica especialmente em áreas de maior fragilidade
ambiental, como já ocorre em bairro como o Cajuru e Boqueirão. Áreas públicas,
sem nenhuma destinação seja ambiental ou recreacional, tende a ser invadida por
pessoas buscando um espaço sem custo para viver. Grilagem de terras ocorrida
no passado, no início da formação das favelas em Curitiba toma forma novamente
através da venda ilegal de terras públicas. As condições de vida dessa população
moradora é extremamente precária e isso potencializa ainda mais a pressão
sobre o meio natural, especialmente pela produção e destinação inadequada de
lixo e esgoto. Além disso, áreas de preservação são queimadas, degradadas ou
simplesmente substituídas por uma residência, um acesso ou pela extração ilegal
de areia. Sem contar em todos os problemas de saúde pública a que estas
pessoas estão submetidas convivendo diariamente com o risco eminente de uma
doença.
Curitiba já apresenta muitos mecanismos de intervenção, porém, na sua
grande maioria em áreas legais, onde existe a cobrança e a fiscalização através
especialmente do licenciamento ambiental de atividades, porém, ficando
descoberto o sistema residencial da cidade, apesar da aplicabilidade no sistema
de aprovação pela secretaria de urbanismo. Porém, as áreas periféricas são as
mais degradadas, pois são as mais atingidas pela pressão ilegal. Os rios hoje
degradados pelo lançamento clandestino de esgotos domésticos e industriais e
pelo lixo, além da poluição consentida causada pela ineficiência nos sistemas de
tratamento tendem a conduzir Curitiba a um sistema de insustentabilidade hídrica
O déficit no abastecimento é eminente e cuidados com os mananciais devem ser
tomados para que os citadinos não sejam penalizados como ocorreu em 2001
quando a barragem do Irai, principal sistema de abastecimento público foi
invadido por algas, causado por um problema ambiental grave denominado
eutrofização, que nada mais é que o lançamento de matéria orgânica na água,
especialmente de esgotamento sanitário.
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A abordagem deste cenário sem nenhum programa de intervenção,
nenhuma proposta ou diretriz, proporciona avaliar que existem quatro grandes
problemas completamente inter-relacionados e que conduzem a outros problemas
ambientais formando uma grande rede de interação e com grande poder
sinérgico. Esses quatro problemas principais que devem ser considerados em
Curitiba e Região metropolitana são: uso do solo, mananciais de abastecimento,
esgotamento sanitário e resíduos sólidos. São, portanto, quatro grandes sistemas
que tendem a fazer com que Curitiba apresente um grau de degradação cada vez
mais negativo incidindo diretamente na qualidade de vida das pessoas e nas
relações econômicas da região.

ii. Possível
As principais intervenções, buscando a sustentabilidade do tripé (social,
ambiental e econômico) se concentram em ações voltadas para a melhoria da
qualidade do ambiente que se reflitirá na qualidade de vida da população,
especialmente aquela mais marginalizada.
Para a garantia da eficiência dos instrumentos de gestão na integração do
desenvolvimento econômico e ambiental, é necessário rever o modelo atual de
desenvolvimento e, observando as leis de funcionamento dos ecossistemas, partir
para um “modelo sustentável”, com premissas claras especialmente em relação
aos três grandes problemas da maioria das cidades que são água, resíduos e
ocupação do solo.
Para Curitiba, em virtude da sua atual situação em relação aos rios
urbanos, a disposição final de resíduos sólidos e do esgotamento sanitário e da
ocupação desordenada de seus espaços físicos de maior fragilidade, a situação
urgente e possível se ser realizada deve se concentrar nesses aspectos através
do incentivo na utilização do suprimento externo contínuo de energia através do
melhor aproveitamento dos recursos naturais, como a água da chuva e a energia
solar, com o uso racional de energia e da matéria com ênfase à conservação, em
contraposição ao desperdício, melhorando os instrumentos legais já existentes no
município. Outro ponto importante a considerar é a promoção da reciclagem e do
reuso dos materiais e da definição de áreas prioritárias de ação governamental,
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melhorando os índices atuais de reciclagem de lixo. Ainda deve ser considerado o
estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas
relativas ao uso racional de recursos ambientais especialmente a água, buscando
através do diagnóstico e democratização da informação das regiões restritivas
pelo ponto de vista hidrogeológico, como forma de orientar a ocupação em áreas
de maior fragilidade em relação ao lençol freático, inferindo medidas mitigatórias
possíveis de serem tomadas. Além disso, é imprescindível estabelecer regras
adequadas levando em conta a densidade na ocupação de espaços territoriais
especialmente protegidos.

iii. Desejado
Qualquer intervenção no ambiente, mesmo que traga benefícios no
aspecto social e econômico, sempre trará prejuízo à qualidade ambiental. Dessa
forma o ideal é buscar uma dinâmica compatível entre as ações físicas de uma
atividade dentro das condições ambientais. Encontrar este sistema harmônico
para que a cidade possa crescer socialmente e economicamente dentro de um
ambiente equilibrado se torna um grande desafio, pois o que se vê hoje na
maioria das cidades é uma situação completamente contrária a esse pensamento,
que certamente é o ideal, mas nem sempre possível.
Buscando um pensamento de desenvolvimento ideal, nos aspectos
econômico, social e ambiental, após o município ter suprido suas deficiências
mais palpáveis em relação aos recursos hídricos (que inclui disponibilidade e
qualidade de água potável, destinação adequada de efluentes líquidos e resíduos
sólidos e ocupação das áreas de mananciais, fundos de vale e áreas de
preservação) é necessário, para o planejamento de toda a rede de atividades
necessárias ao desenvolvimento econômico e social da cidade, que o sistema e
licenciamento ambiental dessas atividades seja desburocratizado através de
regras pré-estabelecidas para cada atividade, agilizando processos mais simples
e se concentrando nos processos de maior impacto ambiental, melhorando a
fiscalização de todas as atividades. Além disso, em virtude da grande pressão
existente em áreas prioritárias a conservação, deve ser revisada a legislação de
zoneamento e uso do solo, especialmente em virtude de parâmetros onde a
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pressão ambiental se faz mais presente, buscando alternativas adequadas para
que o desenvolvimento econômico e social possa efetivamente acontecer, mas
com o devido cuidado com o ambiente.
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4. Diretrizes e Propostas
Nos capítulos anteriores a preocupação fundamental foi de realizar um
diagnóstico de como a Cidade de Curitiba se desenvolveu e se transforma ao
longo do tempo até conquistar o atual estágio de cidade polarizadora da Região
Metropolitana de Curitiba, Capital do Estado do Paraná e Cidade Referência para
algumas soluções urbanas como transporte público, questões de áreas verdes,
reciclagem de lixo entre outras.
Outro ângulo de análise foi de construção de cenários de como poderá ser
o desenvolvimento econômico, social, tecnológico do mundo, do Brasil e suas
influências no desenvolvimento de Curitiba.
Quais são as ações reativas às transformações mundiais e quais são as
ações pró-ativas para construção e conquista da cidade desejada e sonhada
pelos cidadãos curitibanos?
De acordo com (Ckagnazaroff/ 2004), “ao contrário do que sugerem os
sucessivos modismos que acometem a área da gestão (pública e privada), não é
possível definir de antemão e de maneira generalizável para todos os casos, as
melhores estruturas, estratégias de gestão e de implementação de políticas e
projetos sociais. Ao contrário, estas devem ser definidas a partir do próprio marco
conceitual e analítico da intervenção (conhecimento existente, natureza da
tecnologia, grau e tipo de interação com os beneficiários) e em relação ao
contexto político e institucional no qual se inserirá e com o qual interagirá para
produzir os resultados, esperados ou não, desejados ou não”.
A crescente mudança na configuração do emprego, a partir do século XXI,
consubstanciada no padrão técnico econômico mundial, motivada pela crescente
intensidade e complexidade do conhecimento, resultou em sérias implicações
sobre o perfil dos empregos e conseqüentemente sobre as necessidades de
formação e capacitação, atingindo igualmente os trabalho menos especializados.
De acordo com o documento “Decidindo Curitiba” realizado pela CURITIBA
S/A, a análise dos resultados da pesquisa parcial realizada no município,
desagregada por bairros e setores censitários, detectou-se que uma das
preocupações da atual administração deve estar voltada para as ações que
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possibilitem maiores oportunidades de trabalho e renda, estimulando o
surgimento de novas atividades econômicas compatíveis com as características
da parcela da população pertencente a esta situação.
Nesse contexto, para garantir o acesso ao emprego, além dos
investimentos em aperfeiçoamento dos conhecimentos, torna-se condição
fundamental para a inserção social dos trabalhadores informais, que sejam
viabilizadas novas estratégias, independentemente das já existentes (Economia
Solidária e outros...), que estimulem e reforcem o desenvolvimento de iniciativas,
que tenham como princípio, a absorção dessa mão de obra não integrante do
trabalho formal.

4.1 Desenvolvimento Local Sustentável
Nos tempos atuais intensifica-se a reflexão sobre as causas das
desigualdades entre os povos e classes sociais. E ao mesmo tempo buscam-se
alternativas para um novo modelo de desenvolvimento econômico e social mais
justo, igualitário e de inclusão de todos os segmentos sociais no processo do
desenvolvimento.
O novo modelo de desenvolvimento precisa estar embasado na melhoria
da qualidade de vida para todos e na renovação e consolidação da capacidade e
esperança da construção do próprio futuro de maneira duradoura.
O desejo das sociedades contemporâneas é de um novo modelo de
desenvolvimento que reduza a exclusão econômica, social, tecnológica, da
informação, política e que amplie as oportunidades de ocupação econômica,
trabalho, renda, educação, habitação, segurança, saúde, cultura e lazer.
A construção do novo modelo de sociedade, de um novo modo de
organização da produção capitalista em tempos de globalização e abertura
econômica, implica na construção da Sociedade do Conhecimento, de uma nova
economia baseada na intensidade de informações, comunicações, inovações e
invenções. Este processo não acontece apenas na elite econômica, intelectual,
cultural e política. Mas pode ser observado o despertar de novos interesses,
sonhos aspirações e necessidades em todos os segmentos da sociedade, mesmo
naqueles denominados como marginalizados econômica e socialmente.
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Esta sociedade pressupõe a liberdade de cada indivíduo exercitar em
plenitude suas habilidades e competências. Na como uma causa individual e
independente, mas como uma causa coletiva, de responsabilidade com sua
comunidade como uma causa compartilhada.
Cada indivíduo é responsável pelo seu próprio desenvolvimento. O governo
é responsável pela viabilização da organização social e política dos mecanismos
e instrumentos para que os indivíduos, isolada e coletivamente, se desenvolvam.
As empresas são responsáveis pela produção de bens e serviços portadores de
valores que atendam as necessidades dos consumidores, cidadãos que são ao
mesmo tempo agentes e beneficiários do processo de desenvolvimento.
Um futuro que não esteja baseado no crescimento econômico, mas no
desenvolvimento com qualidade de vida. O desenvolvimento que possa emergir
da diversidade de culturas, da diversidade de interesses, da diversidade de
posses, de informações, de conhecimentos, mas que permitam construir
caminhos com sinergia na busca do futuro que virá.
Os ativos para o desenvolvimento sustentável são os diferentes tipos de
capitais disponíveis, isto é, capital material, físico, financeiro, humano e social. É
articulação, cooperação, conquista de governança e empoderamento local para
envolver e comprometer forças externas à comunidade no fortalecimento das
causas internas da comunidade, na redução das fraquezas e na potencialização
das oportunidades.
Desenvolvimento é antes de tudo uma questão de crescimento e
aprimoramento do capital humano, do capital social e de aproveitamento do
capital natural em proveito de todos. Desta forma o desenvolvimento local será
sustentável. “A sustentabilidade do Desenvolvimento local é dada pelo
desenvolvimento do ser humano em constante inovação e renovação

do

processo de desenvolvimento econômico, social, cultural, político e institucional”.
(Caron, 2003) A articulação do capital financeiro e do empreendedorismo
econômico é resultante dos demais capitais. Não vem antes dos demais, mas em
conjunto ou após o fortalecimento do capital humano e social. Não basta
crescimento econômico. “O que as comunidades querem é a oportunidade do
desenvolvimento sustentável, isto é desenvolvimento continuado, constante,
permanente, com preservação dos recursos existentes, com renovação dos
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recursos disponíveis, sem desperdícios e criando condições para melhoria da
qualidade de vida.” (Caron, 2003).
A falta de desenvolvimento não é ausência de riqueza e de capital
financeiro. É antes de tudo ausência de capital humano e social desenvolvidos. É
falta de oportunidade de perceber e interpretar as mudanças, de identificar e
empreender novas ações e atitudes que se aperfeiçoam com o tempo, uma vez
que a sociedade do conhecimento em que vivemos é uma sociedade em
evolução, em mudança e em transformação.
O conhecimento evolui, as necessidades se modificam, os produtos se
transformam e o processo de produção e organização se altera para novamente
se reorganizar. Portanto a evolução, as adequações e os ajustes são
permanentes. O desenvolvimento local é uma conquista de cada comunidade que
se renova em cada novo tempo. “E o produto de toda essa transformação é um
novo ser humano e um novo cidadão”.
A expressão Desenvolvimento Sustentável foi popularizada pela Comissão
Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, no início da década de 80, passou
a ser incluída nas preocupações das organizações industriais e de prestação de
serviços. Este conceito é definido no relatório da Comissão Brundtland como “um
processo de transformação no qual a exploração de recursos, a direção dos
investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e as mudanças
institucionais se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de
atende às necessidades e aspirações humanas.” (LA ROVERE, 2000).
Desenvolvimento Humano – Processo de ampliação da gama de opções
das pessoas, oferecendo-lhes maiores oportunidades em educação, saúde,
trabalho, renda e outros componentes essenciais à melhoria da qualidade de vida.
(COEP - Comitê de Entidades Públicas no Combate à Fome, 1999)
Desenvolvimento Local Integrado Sustentável (DLIS) – Processo de
promoção do desenvolvimento através de parcerias entre Estado e sociedade, no
qual ocorrem ações multisetoriais integradas, convergentes numa dada
localidade, segundo uma metodologia que prevê, no mínimo: capacitação para
gestão; diagnóstico e planejamento participativos; articulação da oferta pública de
programas com a demanda social da localidade; monitoramento e avaliação;
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fomento ao empreendedorismo e criação de uma nova institucionalidade
participativa. (Documento de Referência do Programa Comunidade Ativa, 1999).

4.2 Considerações para o Desenvolvimento Econômico de
Curitiba
O processo do desenvolvimento tem como finalidade principal garantir uma
melhoria da qualidade de vida para o cidadão. Então o ser humano torna-se o
centro, o objeto, o principal agente e o principal ator do desenvolvimento. A
melhoria da qualidade de vida está diretamente relacionada com a garantia de
ocupações econômicas, trabalho, emprego e renda para o cidadão. Igualmente
vital para a melhoria do nível de bem estar é garantir aos cidadãos habitação
digna, educação de boa qualidade, saúde e segurança.
Este são desafios fundamentais para Curitiba e Região Metropolitana de
Curitiba. Observa-se uma projeção positiva e acelerada de busca de melhorias
para as próximas décadas, no entanto, é necessária a ação continuada e
constante das políticas públicas na melhoria das condições de infra-estrutura e
dos investimentos públicos tanto nos aspectos de geração de ocupações
econômicas como nos cuidados com habitação, saúde, educação e segurança.
O fato de se observar um crescimento acelerado da força de trabalho em
Curitiba irá motivar a necessidade de investimentos públicos e privados em
habitação, saúde, segurança e educação de forma permanente e crescente,
adaptando-se a um contexto competitivo cada vez mais exigente. O diagrama
apresentado a seguir ilustra de forma simplificada a dinâmica do desenvolvimento
econômico e seus fatores-críticos.
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Diagrama 01. Dinâmica do Desenvolvimento Econômico
Diferenciais
competitivos
Ambiente
favorável
aos negócios

Atração de
investimentos

População (força
de trabalho) em
expansão

Educação
Saúde
Qualificação
profissional

Desenvolvimento
econômico
P

Produtividade dos
fatores

Instituições

P&D
Logística
Qualidade

Infra-estrutura
Planejamento
Gestão
Fonte: Elaboração própria equipe de consultores

Como foi mostrada no capítulo dedicado a análise do desenvolvimento
econômico empreendido, em nível municipal, as Secretarias e Agências coligadas
a administração pública municipal têm empreendido grandes esforços de
qualificação em inserção produtiva da população de Curitiba e RMC, através de
programas de capacitação. Há também um monitoramento interessante da
demanda futura de vagas e necessidades de qualificação pela Secretaria do
Trabalho através do “Observatório do Trabalho” em conjunto com o DIEESE, ação
que contribui significativamente para o processo de planejamento. Há instituições
sólidas e atuantes no município que com certeza poderíamos dizer que se
constituem em fator positivo de atratividade. A produtividade dos fatores é, de
forma comparativa com outras regiões e capitais do Brasil, também competitiva
na maioria dos fatores. Entretanto, desta constelação de fatores apresentados,
observa-se que a “fronteira” do posicionamento da cidade calcada nos seus
diferenciais “competitivos” e não meramente “comparativos” podem ser objeto de
adensamento de cadeias produtivas do município e região.
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Tabela 19. Vantagens comparativas e competitivas atribuídas a Curitiba
Vantagens comparativas
Vantagens competitivas
Potencial de consumo
Capital ecológica
Qualidade da mão-de-obra
Etnias
Qualidade das instituições
Qualidade de vida
Localização
Soluções inovativas urbanas
Ambiente para negócios
“Cidade-laboratório”
Ambiente tecnológico
Ambiente inovativo
Ensino de qualidade
Cultura de planejamento
Fonte: Elaboração própria equipe de consultores

Pelo diagnóstico realizado é inegável que Curitiba tem grandes acertos em
suas políticas de desenvolvimento econômico. Entretanto, no longo prazo os
planejadores da cidade deverão estar mais focados no aprofundamento e no
adensamento das vocações e “vantagens competitivas” da cidade que
efetivamente poderão dar uma contribuição efetiva para a “sustentabilidade” do
modelo de desenvolvimento econômico da cidade.
Igualmente importante para Curitiba e Região Metropolitana é observar e
acompanhar as transformações econômicas, tecnológicas e os novos modos de
organização da produção mundial e nacional e a nova maneira das sociedades se
organizar e administrar os interesses próprios em relação aos interesses de
outros grupos nacionais e/ou internacionais.
Algumas iniciativas da cidade já vislumbram estes aspectos como é o caso
do projeto do Tecnoparque, que visa transformar Curitiba em uma “cidade do
conhecimento”. Além da escolha de um segmento de atividade em franca
expansão e com um potencial enorme de geração de efeitos multiplicadores sobre
a economia local, pode-se potencializar resultados se houver um aprofundamento
na “expertise” do conhecimento e dos softwares a serem gerados. Seria “natural”
imaginar-se que a “capital ecológica” deve ser detentora do “melhor software de
gestão ambiental” do Brasil e, talvez, do mundo. Esta é uma analogia que é
possível desenvolver na mente dos consumidores, uma vez que o conceito de
“capital ecológica” já se encontra presente e a vocação para a produção de
software também. Ao associarmos estes dois conceitos, já presentes na mente
das pessoas, poderíamos ter uma fértil base de “vantagens competitivas” para
construir e desenvolver vocações produtivas. Lembremos que são as “vantagens
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competitivas” e não as “vantagens comparativas” aquelas capazes de gerar
sustentabilidade ao modelo de desenvolvimento econômico.
Vejamos a seguir como se pode potencializar no plano econômico certos
atributos “de marca” já associados à cidade de Curitiba:

Diagrama 02. Atividades econômicas derivadas de associações atribuídas a
Curitiba:

Associações potenciais
para atividades/produtos

“Recall de marca”

Curitiba

Artesanato

Tecnologias
limpas

Etnias

Ecologia

Artesanato
alimentar

“eco-indústrias”

Qualidade de vida
Softwares de
gestão ambiental

Turismo
Pólo de cosméticos,
saúde e beleza

Pólo de alimentos
naturais

Fonte: elaboração própria equipe de consultores do projeto.

Como pode ser observado no diagrama, a partir de associações já
formadas na mente das pessoas relacionadas à cidade derivariam certas
vocações a serem potencializadas. Na medida em que esta vocação é tratada de
forma específica e adensada, cria-se um “circulo virtuoso” de aprofundamento das
relações entre os agentes fazendo com que haja uma potencialização do “cluster”
em desenvolvimento. Vários exemplos são encontrados no mundo: Vale do
Silício, Hollywood, Detroit, Bordeaux, entre outros tantos exemplos de localidades
com vocações potencializadas. Estas vocações, embora estejam presentes por
uma circunstância histórica em determinado “sítio”, na maioria das vezes foram
potencializadas por um processo consciente e de geração de sinergias, baseado
em uma visão compartilhada de futuro e o desenvolvimento de competências
específicas e relações de confiança e cooperação.

Uma vez estabelecido este

processo, as “vantagens competitivas” tendem a aprofundar-se, reforçando o
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aspecto

de

sustentabilidade

do

modelo.

Em

Curitiba

especificamente,

encontramos diversos “ativos intangíveis” capazes de agregar valor à atividade
econômica que demandam, entretanto, um processo capaz de potencializar
vocações e competências para serem reconhecidos pelo mercado.
No viés da “Curitiba capital ecológica” além da atratividade turística,
desenvolver

vocações

produtivas

nos

campos

do

software,

com

o

desenvolvimento de produtos vinculados a esta vocação, na geração e na
produção em escala industrial de “tecnologias limpas” é fundamental. Isto também
se justifica pela tendência mundial. O conceito de “eco-indústrias” poderia
incorporar tanto a produção em escala industrial das tecnologias geradas na
própria cidade através de uma incubadora, por exemplo, como a implantação de
indústrias tradicionais, porém com padrões de emissões dentro dos parâmetros
mundialmente aceitos como ecologicamente corretos.
O viés “qualidade de vida”, já associado a capital paranaense, poderia
servir de base à formação de um “cluster” de produção de alimentos naturais e
saudáveis e cosméticos e produtos de beleza. Além do conceito já presente,
existem algumas empresas-âncoras atuando no segmento, o que reforça a
vocação e a potencial apropriação de valor pela denominação geográfica e pela
rede de relações do próprio “cluster”.
No aspecto relacionado às etnias presentes na cidade, além do potencial
turístico, vocações podem ser aprofundadas principalmente nos bairros da cidade
onde a presença de imigração é caracterizada. Emergem deste processo o
artesanato e o artesanato alimentar, conceito herdado dos italianos que são
mestres em agregar valor aos produtos agro-industrializados.
Em termos de planejamento em nível macro, estes objetivos e diretrizes
poderiam estar compatibilizados através do seguinte modelo de referência.
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Diagrama 03. Políticas, componentes e objetivos para estruturação de um modelo
de desenvolvimento econômico municipal
Políticas

Componentes

Inclusão
social

Inserção
Competitiva

Objetivos:

Portadores de
futuro

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).

Criação de
ambiente favorável
aos negócios e ao
empreendedorismo

Políticas de desenvolvimento econômico verticais: são
aquelas políticas que fazem opções de setores,
atividades, geográficas, entre outros, que assumem 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).

Alavancagem de
setores com
vantagens
competitivas e
efeito multiplicador

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 sócioeconômico de uma região e por este motiva merece um
tratamento diferenciado. Ex.: empresas de tecnologia no
contexto do projeto “Tecnoparque”.

Criação de
sinergias e
adensamento de
vocações em
micropólos
urbanos
(“clusters”)

Fonte: elaboração própria equipe de consultores do projeto

O diagrama apresentado tenta compatibilizar os objetivos do modelo, ou
drivers de crescimento, com as ferramentas de intervenção (políticas) em diversos
níveis e as componentes estratégicas do processo, quais sejam: a inclusão social,
a inserção competitiva e o desenvolvimento de atividades portadoras de futuro. A
partir destas três vertentes, uma teia de correlações se estabelece, reforçando a
sinergia do modelo. A criação de um “ambiente favorável aos negócios e ao
empreendedorismo”, por exemplo, servirá como importante fator para a atração
de investimentos, que podem ser de grande porte; até o micro-empreendedor que
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estará iniciando uma atividade em sua casa. Este driver é importante porque
estará absorvendo quantitativamente um grande número de trabalhadores nas
empresas atraídas para Curitiba, e ao mesmo tempo está potencializando
empreendedores locais. Neste caso não se está fazendo “opções estratégicas”
setoriais, mas atraindo-se qualquer tipo de atividade que seja vantajosa para o
município e região.
A alavancagem de setores com “vantagens competitivas” visa, além do
ambiente favorável aos negócios, ter um tratamento diferenciado por acreditar-se
nas vocações como fator de sustentabilidade e conseqüentemente de geração de
emprego (especializado) e renda (acima da média). Isto requer “opções
estratégicas” pactuadas com atores sociais locais, criando-se uma visão
compartilhada de futuro e uma pactuação de responsabilidades neste processo. A
razão destas escolhas é muito simples: empresas que tem raízes de vocação são
mais competitivas, tendem a ser mais competitivas e vivem mais.
Os “micropólos” urbanos ou “cluster” seria a aplicação do conceito anterior,
porém em uma dimensão menor, de bairro, por exemplo. A “clusterização” do
comércio e dos serviços é um fenômeno em expansão e que poderá ser
potencializado em várias dimensões, reforçando ativos culturais e agregando
valor a investimentos públicos e privados. Está relacionado diretamente a políticas
“vetoriais” que tratam certos investimentos como estruturantes, ou seja, com
capacidade de interferir no seu entorno sócio-econômico. O exemplo do
Tecnoparque associado com o projeto da Linha Verde é um belo exemplo de
potencialização de um “micropólo”, um “cluster”, que sinergiza em uma pequena
área uma vocação de alto valor agregado e, por esta razão, geradora de
importantes efeitos multiplicadores sobre a economia local.
Uma vez revisados os instrumentos, programas e projetos hoje vigentes e
algumas proposições de revisão do modelo de desenvolvimento econômico da
cidade, veremos agora alguns exemplos de aplicação destes conceitos a
programas já existentes e novos programas que poderão vir a ser desenvolvidos.
Vale lembrar, que este é um exercício de prospecção de idéias que requer um
aprofundamento e estudo específico para atestar sua viabilidade caso-a-caso.
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4.3 Diretrizes para o Desenvolvimento Econômico de Curitiba
Nesta fase procura-se destacar algumas diretrizes e princípios que poderão
orientar o crescimento e o desenvolvimento econômico e social de Curitiba e
mesmo da região metropolitana. Considerando a dinâmica das transformações
mundiais, nacionais, do global e do local.
A diretriz fundamental está centrada no ser humano como agente e
beneficiário do processo de desenvolvimento. Neste sentido, o desenvolvimento
presente e futuro procura dar ao cidadão curitibano a oportunidade de exercer seu
direito à cidadania priorizando a eqüidade social, a geração de ocupações
econômicas, trabalho e renda que contribuam com a melhoria da qualidade de
vida e a evolução contínua do ser humano que vive e mora em Curitiba.
Propõe-se implementar um modelo de desenvolvimento sustentado de
natureza endógena através do aumento da capacidade de decisões locais e
regionais; da internalização do crescimento local e regional; da administração
participativa em conjunto com a comunidade local; da diversificação estratégica
da base produtiva local; da internacionalização da cidade e região com
articulações e cooperações com outros centros mundiais em transformação; do
processo de geração, incorporação e irradiação de novas tecnologias de
produtos, de processos e de gestão para o setor privado e para o setor público.
As inovações tecnológicas devem levar em consideração as alternativas
tecnológicas de produção que maximizem lucros, mas principalmente as
tecnologias adequadas “Tecnologias Sociais” que priorizem a valorização do ser
humano e o desenvolvimento integral dos indivíduos e cidadãos que aqui vivem.
Procura-se levar em consideração para o desenvolvimento econômico
questões relativas as ações e reações locais e regionais das macropolíticas, das
micropolíticas e das mesopolíticas que influenciam o desenvolvimento econômico
e social.
Macropolíticas
- Fortalecer as relações regionais fortalecendo a competitividade em nível
nacional e internacional;
- Ampliar as ligações formais e informais entre cidades internacionais de
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referência congêneres à Curitiba;
- Hospedar instituições públicas e privadas locais e regionais com atuação
nacional e internacional.

Micropolíticas
- Apoiar as bases produtivas locais, visando a diversificação e ampliação
da
base produtiva;
- Estimular oportunidades produtivas que correspondam à vocação da
cidade ou que signifiquem novas oportunidades para empreendedores;
- Prioriza atividade produtivas geradoras de ocupações econômicas,
trabalho, emprego e renda estimulando o empreendedorismo local;
Mesopolíticas – Mecanismos e instrumentos
- Apoiar o desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas
estimulando a modernização, inovação, invenções e inovatividade;
- Estimular o desenvolvimento e aprimoramento de redes de fornecedores
com aumento de qualidade, produtividade, racionalidade nos uso dos
fatores de produção e ganhos de competitividade nacional e internacional;
- Estimulara a formação e capacitação profissional buscando sempre
atualização, renovação de conhecimentos e incorporação de novos
saberes nacionais e internacionais;
- Estimular a transferência de novas tecnologias criando mecanismos
facilitadores para geração, incorporação e irradiação de conhecimentos e
tecnologias que aumentem a qualidade de vida dos cidadãos e a
conquista dos mercados nacionais e internacionais com produtos e
serviços portadores de novos valores agregados e soluções para as
necessidades e ansiedades dos consumidores.
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4.3.1 Diretrizes e Orientações estratégicas para enfrentar os
desafios do desenvolvimento econômico de Curitiba e RMC
Os tempos atuais são de pensar o desenvolvimento de uma cidade, de um
Estado e de um país não mais a partir das opiniões e proposições de alguns mas
a partir dos interesses contraditórios e divergentes dos diferentes segmentos
sociais que compõe a sociedade local.
A construção de um novo tempo para o desenvolvimento de Curitiba e
Região Metropolitana é uma causa compartilhada entre poder público, sociedade
organizada através de entidades de classe e associações, indivíduos que sonham
e querem um novo modo de convivência e desenvolvimento.
Neste sentido é fundamental a criação de processos e alternativas de
articulação, coordenação, atuação em redes intra-sociedade local e de
empoderamento do local com outras regiões e esferas de poder nacional e
internacional visando promover e acelerar o desenvolvimento local inserido e
como parte das transformações globais.
No contesto das transformações mundiais e dos novos desafios do modo
de produzir e organizar a sociedade é fundamental fortalecer os processos de
governança local, as articulações e elos de ligação com ambientes nacionais e
internacionais para inovação e prospecção do futuro e para a construção de um
novo tempo de desenvolvimento que promova e valorize o ser humano e possa
gerar novos conhecimentos, absorver novos saberes e soluções e irradiar
conhecimentos.
É necessário pensar novos rumos para o desenvolvimento econômico,
tecnológico e social de Curitiba e Região Metropolitana como parte ativa do
processo das transformações da sociedade moderna em tempos de globalização,
de economias abertas, de acirramento da competição e de uma sociedade
baseada no conhecimento, na equalização de oportunidades, na promoção e
valorização do ser humano.
Considerando-se os novos cenários e tendências das sociedades
modernas nas quais pensar uma cidade, um local, uma região é perceber, ouvir e
compreender o que deseja a mente e o coração dos seus habitantes
recomendam-se as seguintes diretrizes de reflexão e atuação:
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a)

Articular

cooperações,

parcerias

e

alianças

nacionais

e

internacionais.
b)

Encontrar alternativas para o desenvolvimento econômico e social

de Curitiba e região através do fortalecimento e estímulo da livre iniciativa
criadora de negócios e soluções de desenvolvimento e qualidade de vida.
c)

Gerar e difundir o conhecimento local acumulado, bem como

incorporar e irradiar informações portadoras de oportunidades de negócios, de
inovações tecnológicas e aprimoramentos do conhecimento e da cultura para o
desenvolvimento econômico e social da sociedade.
d)

Articular a consolidação, o fortalecimento e o surgimento de

instituições e mecanismos facilitadores relações econômicas, sociais e culturais
de cooperação e alianças com outros países e regiões. Estabelecendo redes
(Networks, Teamnets) que facilitem a inserção competitiva dos produtos, dos
serviços e das empresas de Curitiba e Região nos mercados nacionais e
internacionais.
e)

Criar canais de acesso e participação de todos os segmentos da

sociedade no processo de construção do desenvolvimento desejado, ouvindo e
auscultando sonhos e aspirações dos diferentes cidadãos.
f)

Buscar sinergia e convergência entre as proposições e alternativas

divergentes e contraditórias. Pois, da divergência e do contraditório nasce a
negociação de interesses para o encontro de caminhos comuns.
g)

Integrar e interagir o pensamento estratégico local com o

pensamento estratégico nacional e internacional, via aproximação e envolvimento
de cidadãos comuns, pensadores, pesquisadores, empreendedores, estudantes,
jovens, esportistas, e diferentes manifestações culturais.
h)

A centralização de todos os dados disponíveis sobre o Município,

numa mesma unidade, independentemente da sua origem, a fim de que haja uma
homogeneização e facilidade de acesso às informações;
i)

Ampliar esforços para integrar as políticas de trabalho e renda não

apenas entre si, mas com outras políticas públicas - ações inter-institucionais onde se articulam a questão social e a questão do desenvolvimento;
j)

Agilizar a implantação de um sistema municipal público de trabalho

e renda, não só para o Município de Curitiba, mas integrada à RMC, em função
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das características mercadológicas e espaços geográficos. O novo sistema viria
centralizar todas as iniciativas já em andamento pelos diversos órgãos de governo
e outras iniciativas, com vistas a geração de trabalho e renda.

4.4 Propostas de ações estratégicas
Esta parte do trabalho procura relacionar um conjunto de propostas de
planos, programas, projetos e ações que deverão fazer parte das mudanças e
transformações possíveis dos novos rumos do crescimento e desenvolvimento
estratégico desejado para Curitiba e Região Metropolitana nos aspectos social,
econômico, tecnológico. O Trabalho está organizando pensando-se em eixos do
desenvolvimento econômico, e uma atuação programática em cooperação,
alianças e parcerias entre o setor público, setor privado e o terceiro setor.

4.4.1 Eixo do Desenvolvimento de Indústria, Comércio e Serviços
Curitiba ao longo de sua história, até a década de 1970 caracterizava-se
como uma cidade cujo desenvolvimento econômico estava baseado no comércio
e serviços para geração de trabalho, emprego e renda.
Com o início da implantação da cidade industrial de Curitiba no início dos
anos 70 e o surgimento de um novo surto de investimentos no setor industrial na
segunda metade da década de 90, Curitiba promove a atração de investimentos
industriais de grande porte, visando integrar a economia regional no processo
produtivo nacional e internacional.
Atualmente Curitiba vivencia a diversificação de sua economia pelo
desempenho do comércio, do setor de serviços e da incorporação, geração e
irradiação de tecnologias em diferentes níveis serviços especializados. Curitiba
está vivenciando a consolidação de um pólo de comércio e de serviços
tecnológicos modernos.

Ações estratégicas para o desenvolvimento da indústria, comércio e
serviços
a) Estimular o surgimento de novos empreendedores;
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b) Fortalecer empreendedores existentes;
c) Atrair novos investimentos nacionais e internacionais;
d) Incorporar transformações tecnológicas de produto, processo, gestão
para setores privados e público, agregando valores aos produtos e serviços
gerados na região;
e) Fortalecer o desenvolver novas bases de conhecimento para participar
das conquistas e transformações mundiais.
f) Fortalecer e garantir processos de atuação cooperadas como Redes,
Networks, Teamnets; Cadeias Produtivas, Arranjos Produtivos, Associativismos ,
dentre outros.
g) Estimular e valorizar tecnologias, espaços e culturas locais;
h) Valorizar a imagem de cidade Universitária; de Cidade ecologicamente
correta; de soluções urbanas; de bases culturais como alternativas de negócios,
de geração e atração de investimentos, de geração de novas oportunidades de
ocupação econômica, trabalho, emprego e distribuição de renda.
i) Desenvolver habilidades e competência em áreas especializadas de
prestação

de

serviços

tecnológicos.

(Exemplo:

Comunicação,

Software,

informática, área médica, geoprocessamento e fotogrametria.
j) Fortalecer e apoiar o surgimento, crescimento das pequenas e médias
empresas, estimulando parcerias, associações e alianças entre empresas locais e
estas com empresas internacionais para inserção competitiva nos mercados
locais, nacionais e internacionais.
k) Criar, implementar e manter banco de dados e de informações que
facilitem a atração, criação e instalação de empresas e novas atividades
econômicas
l) Rever a sistemática do processamento para concessão de alvará ,
autorização de funcionamento de novas empresas reduzindo assim o tempo
médio hoje despendido pelos novos empreendedores.

4.4.2 Eixo do Desenvolvimento do Turismo e Eventos
A atividade de turismo é uma das principais atividades econômica do
mundo, freqüentemente é também denominada a indústria do turismo
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considerando-se as múltiplas oportunidades de negócio, empresas, trabalho
renda e impostos envolvidos nesta atividade.
O turismo é lazer para o turista. Porém, é negócio, comércio,
investimentos, oportunidades para, empresários, prestadores de serviços
autônomos, artistas, desportistas, especialidades médicas, etc...
O setor de turismo embora conte com a participação de grandes
investimentos é uma atividade econômica constituída predominantemente por
pequenas e médias empresas que no seu conjunto tem um papel fundamental na
geração de empregos, distribuição da renda, geração de impostos e promoção da
riqueza e cultura nacional.
Um dos principais atrativos de Curitiba é sua marca de boa qualidade de
vida, que mesmo sendo um dos pontos fortes de Curitiba, ainda assim requer
ações

integradas

e

complementares

na

divulgação

e

promoção

das

oportunidades locais e na atração de Turismo de Eventos; Turismo de Negócios;
Turismo Cultural, Turismo Esportivo; Turismo Médico, entre outros.

Ações para a Promoção do Turismo e Negócios
a) Perceber e valorizar o Turismo como um complexo produtivo importante
para o desenvolvimento, econômico e social da sociedade;
b) Promover e estimular o constante aprimoramento das instituições
públicas e privadas que se ocupam das atividades turísticas em Curitiba e Região,
valorizando as competências e habilidades técnico-profissionais.
c) Identificar, promover e estimular o desenvolvimento de ações integradas
e complementares entre as instituições públicas e privadas na divulgação e
aproveitamento das oportunidades turísticas locais e regionais, buscando sinergia
entre empresas privadas instituições municipais, estaduais e federais.
d) Promover acordos de cooperação e alianças com agências e operadoras
de turismo, redes nacionais e internacionais para criar elos de interdependência e
ações conjuntas de negócios de interesses comuns.
e) Estimular o surgimento de novas competências empreendedoras do
Turismo regional através da capacitação de recursos humanos profissionais para
a prestação de serviços especializados, e principalmente com o objetivo de
perceber e empreender atividades turísticas locais e regionais;
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f) Divulgar as oportunidades de negócios e as vantagens competitivas de
Curitiba como Cidade Referência nas áreas universitária, de comércio e serviços,
de desenvolvimento científico e tecnológico, de eventos esportivos, eventos
culturais e de lazer, transporte urbano e meio ambiente;
g) Valorizar o esporte como uma atividade que acompanhou o ser humano
em todos os tempos de sua existência. O esporte é hoje um setor de produção
técnica, científica, médica, industrial, de turismo. Portanto, são negócios e
oportunidades técnico-profissionais. Muito se procura e muito se deixa de investir,
buscando-se por produtos em outros espaços e países.
h) Divulgar a

cidade

de

Curitiba

como

referência em algumas

especialidades médicas que contribuem em muito para soluções de problemas de
saúde, mas são também oportunidades de promoção, valorização da cidade, dos
especialistas e de atração de pessoas em busca de soluções de saúde;
i) Valorar o fato de Curitiba há muitos anos ser conhecida como cidade
universitária e de boas bases culturais, portanto o turismo de eventos culturais é
uma alternativa que valoriza e promove os ser humano.
j) Fomentar novas iniciativas de lazer (parques temáticos, por exemplo) em
áreas turísticas com potencial já reconhecido, a exemplo de Santa Felicidade.
Iniciativas dessa ordem, além de gerar empregos, podem resultar em maiores
receitas para o Instituto de Turismo de Curitiba;
k) Promover a negociação de roteiros turísticos em processos integrados e
articulados com Região Metropolitana de Curitiba; com outros pólos turísticos do
Estado do Paraná, do Sul do Brasil, Nordeste e Região Amazônica, e Pantanal.
l) Negociar e articular Roteiros Turísticos com Agentes Emissores e
transportadores aéreos e marítimos de outros continentes, (Europa, Ásia, África),
em diferentes países das Américas do Norte e Central, visando visitas

em

diferentes cidades de diferentes países. (Ex. Recife, Rio de Janeiro, Curitiba, Foz
Iguaçu, Buenos Aires, Santiago do Chile, Cusco).
m) Valorar e promover valores referenciais da cidade já conquistados como
Cidade Universitária; Capital Ecológica; Soluções urbanas e de transportes;
Referências médicas; Referências esportivas; Múltiplas etnias em convivência
harmônica; etc...
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4.4.3 Eixo do Desenvolvimento Tecnológico
A existência da Universidade, Faculdades, Institutos Pesquisa e Tecnologia
públicos, confessionais e privadas tornam Curitiba e Região Metropolitana um
pólo de geração, incorporação e irradiação de conhecimentos e tecnologias.
Considerando-se também as bases de tecnologias de ponta de empresas
estrangeiras e de empresas nacionais que atuam em Curitiba e Região
Metropolitana percebe-se que o fortalecimento do setor produtivo é fundamental
para o presente e futuro.
Considerando-se ainda que se vive um tempo denominado de Sociedade
do Conhecimento, onde o desenvolvimento de conhecimentos, de tecnologias, de
invenções e inovações é indispensável para o desenvolvimento sustentável de
curto médio e longo prazo o aprimoramento de bases tecnológicas locais e
regionais e fundamental para articular-se com as transformações econômicas e
sociais que acontece nas sociedades nacionais e internacionais.

Ações para Desenvolvimento Tecnológico (Invenções e Inovações)
a) Criar e implantar um Banco de Dados dos ativos tecnológicos
(Instituições de P&D, laboratórios, Instituições de Apoio Tecnológico,
empresas de base tecnológica, empresas de grande porte com
presença nacional e internacional, etc.), e de formação de recursos
humanos (Instituições de Ensino Superior) da região, privilegiando
inclusive

projetos de

expansão futura. Destacam-se áreas de

excelências já conquistadas por Curitiba tais como: Tecnologias de
informações e comunicações; biotecnologias e ciências da saúde;
tecnologias de gestão urbana e meio ambiente; tecnologias desportivas;
tecnologias do setor de metal mecânica;
b) Estimular,

fortalecer

e

ampliar

as

articulações,

cooperação

internacionais, tanto por parte de instituições como dos indivíduos. São
ativos ocultos importantes para a efetiva concretização de uma
tecnópolis. Faz-se necessário um levantamento das conexões já
existentes no âmbito de interesse da tecnópolis. Na seqüência, deve-se
elaborar um plano complementar visando estabelecer ligações com
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entidades e empresas que possam trazer informações e demandas
para Curitiba;
c) Desenvolvimento

de

Tecnologias

Sociais

estimulando

o

desenvolvimento de empresas locais com tecnologias adequadas ao
desenvolvimento de produtos e serviços voltados aos cidadãos de
menor renda;
d) Implantar o Parque Tecnológico para Curitiba e Região.

Parece ser prudente pensar Curitiba como Cidade Referência em
Tecnologias avançadas não restritas a um espaço geográfico de uma área física,
mas abrangendo toda a cidade e mesmo Região Metropolitana. Há vários centros
de excelência que não podem ser restritos ao espaço geográfico do Tecnoparque,
mas acontecem invenções, inovações em todos os espaços geográficos da
cidade.
A iniciativa do Tecnoparque e de transformação de Curitiba em uma
“Tecnópolis” é sem dúvida louvável e segue uma tendência de última geração.
Entretanto acredita-se que, se a esta plataforma tecnológica forem acoplados
certos drivers de desenvolvimento, os resultados poderão ser potencializados.
Alguns “focos estratégicos” de desenvolvimento poderiam ser:
Pólo de desenvolvimento de “tecnologias limpas”;
Pólo de desenvolvimento de soluções urbanas inovativas;
“Eco-indústrias”;
Softwares de gestão ambiental;
Tecnologia em alimentos naturais;
Tecnologias em cosméticos, fitoterápicos, saúde e beleza.
Tecnologias esportivas e indústrias relacionas;
Tecnologias médicas e odontológicas com seus respectivos processos
industriais decorrentes.
Tecnologias de ponta no setor automotivo a partir das bases de
conhecimentos já existentes e a desenvolver nas universidades e das bases
produtivas industriais já instaladas na Região.
Todas estas vocações que se encontram já presentes como associadas à
cidade, passariam a ser geridas como um “foco estratégico”, atuando como um
62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico

vetor de orientação aos esforços de pesquisa, ao desenvolvimento de
competências e, sobretudo, de orientação estratégica às instituições públicas e
privadas do município sobre quais são suas opções estratégicas de futuro.
Esta complementariedade entre uma sólida base de desenvolvimento
tecnológico e convictas opções estratégicas, estaria potencializando a atração de
novos investimentos e fortalecendo as relações de cooperação. Toda esta
“sinergia” estaria potencializando a criação de um sistema de inovação setorial
que, uma vez mais, reforçaria a questão da “sustentabilidade”. Iniciado este
processo, o mesmo virá a adquirir uma dinâmica própria de aprofundamento e
adensamento de suas vocações.
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Box 1. Uma visão sobre a integração das Instituições de
Ensino Superior e as Empresas e o Setor Público
Existem em Curitiba, atualmente 30 instituições de ensino superior (IES). Para se ter uma idéia
geral, o Paraná tem cerca da 172 faculdades e universidades, de acordo com o censo do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2007) referente a 2005. Isto
é, Curitiba tem cerca de 17% das instituições do Estado e mais de 4.200 professores, sendo que
aproximadamente 104 docentes são doutores e 790 mestres lecionando na Capital.
Em relação ao número de matrículas, no Paraná são mais de 312 mil alunos estudando nos
cursos de graduação presencial, sendo que em Curitiba já passa de 108 mil discentes. Desse
total, a capital registra cerca de 26 mil na área pública e 82 mil nas instituições privadas.
Pelo fato das IES serem abrangentes em suas áreas e em alguns casos até mesmo bem
específicas em seus campos de atuações é impossível e irrelevante destacar, nesta análise as
possíveis conexões dos cursos de graduação com todas as atividades produtivas do setor público
e privado. Entretanto, o Plano de Desenvolvimento de Curitiba destaca a importância de se
compreender como os cursos de graduação, a partir de uma visão geral, podem atender a duas
demandas básicas das empresas.
Mas quais são basicamente essas demandas? E como podem ser atendidas?
Primeiro, as empresas necessitam de profissionais com bacharelado e com especialização em
alguma área. Tenham uma boa visão prática, mas com uma formação teórica consistente. Com
isso, eles podem atuar em pesquisas, planejamento, organização de equipes e processos de
produção, por exemplo. As principais áreas de atuação desses profissionais são advocacia,
arquitetura, engenharia, medicina, administração, economia, contabilidade, nutrição, estatística,
matemática, entre outros. Muitas vezes também atuam como profissionais liberais.
Segundo, as empresas necessitam de profissionais qualificados e com bom conhecimento prático,
isto é, operacionais. Neste sentido os cursos superiores de tecnologia (CST) podem preencher
essa demanda. O ideal seria se os CST pudessem atender uma demanda específica e em tempo
mais curto, em média dois anos de estudo. O custo de implantação não é tão grande,
principalmente os cursos na área de gestão. Estima-se que, em comparação com um curso de
Administração, um curso superior de tecnologia em gestão custe 40% menos. Os principais cursos
são: Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos; Gestão Financeira; Logística; e Marketing.
De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o Curso Superior de Tecnologia (CST) é um
curso de graduação que abrange métodos e teorias orientadas a investigações, avaliações e
aperfeiçoamentos tecnológicos com foco nas aplicações dos conhecimentos a processos,
produtos e serviços. Desenvolve competências profissionais, fundamentadas na ciência, na
tecnologia, na cultura e na ética, com vistas ao desempenho profissional responsável, consciente,
criativo e crítico. Como todo curso de nível superior, o curso dessa natureza é aberto a candidatos
que tenham concluído o ensino médio, ou equivalente, e que tenham sido classificados em
processo seletivo. Os graduados nos CST denominam-se tecnólogos e são profissionais de nível
superior com formação para a produção e a inovação científico-tecnológica e para a gestão de
processos de produção de bens e serviços. Os graduados podem fazer pós-graduação e, com
isso, aperfeiçoar suas áreas de estudo.
Neste sentido, na área da educação, a Prefeitura de Curitiba deve monitorar e ampliar as relações
entre as empresas tanto pública, em áreas de pesquisa, por exemplo, como as privadas nas áreas
de tecnólogos.
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
Censo da Educação Superior: sinopse estatística – 2005/Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Brasília: O Instituto, 2007.
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4.4.4 - Eixo de Desenvolvimento de Negócios Internacionais
O desenvolvimento econômico, tecnológico e social ocorrido em Curitiba e
região com a implantação da cidade industrial de Curitiba na década de 70 e o
advento de um novo complexo produtivo industrial com forte presença da indústria
automobilística e do setor eletro-eletrônico contribuiu muito para inserir Curitiba e
Região Metropolitana no mercado nacional e internacional.
As transformações da nova economia mundial que se refletem também em
Curitiba, permitem a incorporação, geração e irradiação de informações da nova
sociedade do conhecimento, com inovações tecnológicas de produtos, processos,
organizações

e

mercados

articulados

com

as

mudanças

nacionais

e

internacionais. Curitiba diversifica sua economia e bases tecnológicas de ensino,
produção e comunicação. Vivencia a implantação de novas atividades de
produção, de comércio, de serviços portadores de tecnologias de ponta tais como
design, software, projetos urbanos, tecnologia ambiental, mecânica de precisão,
telemática, automação industrial, equipamentos médicos, serviços médicos e
odontológicos altamente especializados.
Portanto, o desafio de Curitiba e Região é a construção de uma sociedade
interativa, interdependente, integrada e articulada com a sociedade global que
vive um novo tempo de transformações econômicas, tecnológicas, políticas e
sociais. Curitiba quer ser universal, então canta sua “aldeia”.

Ações de Negócios Internacionais
a) Buscar permanentemente formas e alternativas de pensar e desenvolver
a cidade considerando as vontades e desejos dos cidadãos locais e as mudanças
e transformações que ocorrem em outros espaços mundiais. Entende-se como
necessário tornar permanente o debate e as análises de novos rumos do
desenvolvimento econômico e social para Curitiba e Região Metropolitana.
b) A existência de bancos de informações e de oportunidades de negócios
tendem a implementar e facilitar articulações de instituições e empresas locais
com similares de outras partes do mundo. Portando banco de dados atualizados
são desafios para os novos tempos de negócios, cooperações e alianças
estratégicas;
65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico

c) O desenvolvimento local é uma causa compartilhada. Propões-se então
a criação de conselhos setoriais de interesse econômico e social para Curitiba e
região, como: Conselho dos executivos estrangeiros que atuam em Curitiba;
Conselho das empresas estrangeiras que atuam em Curitiba; Articular-se com
Corpo Consular sobre oportunidades de cooperação e promoção de Curitiba no
exterior, bem como atração de investimentos e negócios para a cidade de
Curitiba; utilizar o potencial das Câmaras de Comércio como elos facilitadores de
negócios e atração de capitais e missões internacionais, e ou promoção de
oportunidades de negócios com Curitiba em outros países e cidades.
d) Articular mudança do Eixo de Polarização das cargas dos Aeroportos de
São Paulo para Curitiba;
e) Transformar Curitiba e Região Metropolitana como central de
distribuição de fluxos de cargas e mercadorias em termos nacionais e
internacionais, de mercadorias oriundas do Mercosul, dos países das Américas
considerando-se as modalidades de transportes aéreos, marítimos e rodoviários
de cargas nacionais e internacionais;
f) Atrair para Curitiba serviços de informática e telecomunicações nacionais
e internacionais considerando-se as boas condições dos sistemas de informação
e comunicação existentes. (Teleporto, Centrais 0800 e assemelhados).
g) Identificar capital humano para ser elo de ligação em diferentes partes
do mundo e que sejam promotores da cidade e captadores de oportunidades de
negócios. (Cabeças de ponte em espaços mundiais estratégicos). Criar grupos de
“Jovens Pensantes”, “Um Novo DNA” de pensamento estratégico internacional
sobre as alternativas de inserção de Curitiba no mundo;
h) Intensificar o processo de acordos de cidades-irmãs para facilitar
cooperações e intercâmbios de interesses culturais, educacionais, técnicos,
turísticos e de negócios com parcerias e alianças.
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4.4.5 Eixo do Desenvolvimento Econômico e Social
Como a concentração de renda rompeu a unidade de mercado,
segmentando-o por níveis de renda, há um espaço para intervenção no mercado
destinado aos extratos mais baixos de renda (franjas de mercado), que
necessitam para sua sobrevivência, de produtos alternativos com preços mais
acessíveis de acordo com o seu poder aquisitivo, mesmo que industrializados ou
semi-industrializados, porém com qualidade diferenciada daqueles produzidos
pela economia formal, pelas empresas mais estruturadas.
Trata-se de um espaço econômico que pode ser ocupado por meio do uso
de materiais alternativos ou da busca de novas utilidades aos materiais e
produtos com aplicações tradicionais. Os perfis de produção e as tecnologias
necessárias, normalmente, são caracterizando-se por serem poupadoras de
capital e pelo uso intensivo de mão-de-obra.
Este tipo de iniciativa além de gerar trabalho e renda pode transformar
algumas regiões da cidade em alternativas de produção regional. Desenvolver
localmente o que se importa de pólos vizinhos.

Ações para o Desenvolvimento Econômico-Social
a) Difundir a “marca” de Curitiba sobre a questão ambiental, em especial a
partir do sucesso do “Programa Lixo que não é Lixo” e procurar atrair para o
Município, indústrias direcionadas para a reciclagem dos diversos tipos de
materiais, cujas características fazem uso de mão de obra não especializada,
constantes do mercado informal.
b) Democratizar as informações e as bases tecnológicas estimulando o
desenvolvimento de tecnologias sociais adequadas que favoreçam a melhoria da
qualidade de vida dos cidadãos menos favorecidos acelerando a inclusão social e
reduzindo-se as desigualdades econômicas, sociais e culturais;
c) Divulgar e criar canais de comunicação permanente, eficientes e
eficazes que informem os cidadãos sobre os problemas e as alternativas
tecnológicas de solução para a conquista de uma melhor qualidade de vida;
d) Coordenar, articular e buscar sinergia entre diferentes processos de
intervenção econômica, tecnológica, social envolvendo atividades comuns como
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comunicação, promoção do empreendedorismo, inovação, ambiente de negócios,
soluções

urbanas,

incentivos

fiscais,

infra-estrutura

comum

e

inserção

internacional;
e) Apoiar a capacitação e o desenvolvimento do empreendedorismo por
necessidade que ao promover muitas atividades econômicas denominadas como
economias informais trazem respostas para ocupações econômicas, trabalho,
emprego e renda para um importante segmento de cidadãos de Curitiba e região;
f) Envidar esforços no sentido de coordenar, por meio de seus órgãos
institucionais, a geração de estatísticas oficiais, visando à capacitação e
desenvolvimento do empreendedorismo voltado para ocupações econômicas que
absorvam, inclusive, mão de obra não qualificada, e gerem emprego e renda,
incluindo-os socialmente no mercado de trabalho de Curitiba e região. Ex:
Organização dos profissionais voltados à coleta e transformações de materiais
recicláveis.

68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico

Box 2. Catadores de papel: da visão da árvore à visão da floresta
Ao cogitar-se a opção estratégica de Curitiba resgatar e enfatizar sua condição de “capital
ecológica” e tornar-se uma capital “provedora de soluções ambientais” podemos exemplificar esta
mudança no padrão de desenvolvimento das vocações da cidade utilizando-se como referência os
catadores de papel ou “carrinheiros”. Hoje, estes “trabalhadores da pré-revolução industrial”, –
lembremos que o grande avanço representado pela revolução industrial foi a substituição da
tração humana/animal pela máquina a vapor – quando olhados isoladamente significam um
grande problema social, ambiental e de mobilidade urbana. Atrapalham o trânsito, carregam a
numerosa família junto ao seu carrinho gerando alto risco de acidentes e, aparentemente,
degradam mais do que contribuem para a preservação ambiental, aglomerando lixo em insalubres
pátios de casas da periferia.
No entanto, se considerarmos o mercado de materiais recicláveis advindos dos resíduos sólidos, a
economia nacional apresenta índices crescentes a cada ano, colocando o Brasil como referência
mundial em termos de reciclagem. Além de passar a ser recordista na transformação de latas de
alumínio, o país destaca-se também nos demais segmentos o que rendeu ao país R$ 6 bilhões em
2003 e gerou em torno de 850 mil empregos.
No Paraná, o desenvolvimento industrial e, principalmente, a instalação das montadoras
automotivas foi responsável pelo grande salto no mercado de recicláveis, em especial os metais,
destacando-se como o terceiro maior estado reciclador do país, resultando em 2003 na geração
R$ 720 milhões na economia paranaense. Em Curitiba são produzidos em torno de 600 ton/dia de
material reciclável, sendo que a coleta de 450 ton/dia, ou 75%, representa trabalho informal e
renda à aproximadamente 5.000 famílias carentes, que somados com as da Região Metropolitana
chegam a 12.000.
Porém, se inserido este “ator social” em uma visão de “cadeia produtiva da reciclagem”, este
cidadão marginalizado pode se transformar em um “agente ambiental” desempenhando um papel
importante para a comunidade, resgatando sua auto-estima e melhorando seu padrão de vida.
Como realizar esta mágica? Basicamente resolvendo um problema de logística. Cooperativas e
organizações sociais gerenciariam seus “sócios” com um sistema de pagamento e contabilização
da coleta e centros de “consolidação de resíduos” poderiam ser criados em locais estratégicos.
Estes centros estariam conectados por “rotas estratégicas” que minimizariam os problemas de
trânsito. O “catador” desta forma, não precisaria se deslocar de forma autônoma com seu carrinho
até o receptador de resíduos e de lá para sua casa carregando seu carrinho e sua família. Bastaria
um deslocamento até um centro de consolidação de resíduos. O carrinho “dorme” no centro de
consolidação e o carrinheiro retorna para casa de ônibus. Daí as cargas são consolidadas e
transportadas em “lotes econômicos” em caminhões para as plantas de processamento. Cargas
consolidadas significam maior poder de barganha com as usinas de reciclagem e/ou empresas
consumidoras de resíduos.
Contratos de fornecimento de longo prazo poderiam ser firmados, garantindo maior previsibilidade
ao processo. Novos tipos de resíduos seriam identificados e consolidados viabilizando novas
empresas de reciclagem. Uma ONG ou uma incubadora tecnológica vocacionada ao
processamento dos “resíduos sólidos urbanos” criaria condições favoráveis para os
“empreendedores do lixo”. O “carrinheiro” pilotaria um carrinho elétrico, desenvolvido em Curitiba,
alimentado por baterias solares afixadas no teto e venderiam “espaço de mídia outdoor móvel” nas
superfícies laterais. Enfim, toda uma “cadeia produtiva” estaria se organizando e ao mesmo tempo
se viabilizando simplesmente deixando-se de pensar no “elo” e passando-se a olhar a “cadeia” e
suas inter-relações produtivas e sociais daí derivadas.
Em síntese: um projeto com a “cara” de Curitiba que muitas prefeituras certamente viriam comprar
alimentando um “círculo virtuoso” que começa com a coleta seletiva do “agente ambiental” e
culmina com o pagamento de royalties pela utilização de tecnologias ambientais desenvolvidas por
“eco-indústrias” de Curitiba.
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4.4.6 Considerações
Econômico de Curitiba

Organizacionais

para

o

Desenvolvimento

Como surgem os Planos, Programas, Projetos e Ações dos Governos?
Há três vetores básicos para o nascimento dos programas públicos: a)
vontade do político e do executivo público; b) vontade e as necessidades dos
cidadãos expressas de forma individual ou em geral através de entidades
organizadas; c) viabilidade técnica oriundas dos técnicos e especialistas que no
assessoramento e condução dos projetos de iniciativa política ou da sociedade
organizada tentam viabilizar técnica e economicamente desejos, sonhos e
vontades em planos, programas, projetos e ações.
As últimas duas décadas caracterizaram-se por rápidas e intensas
mudanças tanto no modo capitalista de produção, nas novas formas de
organização da sociedade como na busca de novas estratégias de atuação dos
governos nacionais e locais.
Uma das principais características deste novo tempo é a necessidade dos
governos reinventar suas estratégias de atuação. Pode-se sintetizar o núcleo
central desta reinvenção do governo em três características básicas. A primeira é
a adoção de políticas econômicas, tecnológicas e sociais comparadas com outros
governos internacionais, nacionais e locais. A segunda característica está
centrada nas questões tributárias e fiscais. Observa-se uma forte tendência a não
tributar investimentos e sim tributar consumo, uma vez que os investimentos são
geradores de lucro para os investidores, mas, também oportunidades de trabalho,
renda, desenvolvimento econômico e social. A terceira característica é um novo
papel estratégico da ação dos governos através da democratização dos
programas e estratégias de atuação.
Neste processo a mudança que ocorre é uma intensa busca de alternativas
para causas compartilhadas entre governos e cidadão através das diferentes
formas de organizações da sociedade. Busca-se com intensidade formas de
consultar os diferentes segmentos da sociedade sobre suas prioridades e
interesses e ajustar os programas e ações de governos aos desejos, ansiedades,
sonhos e necessidades dos cidadãos organizados em diferentes formas de
articulações sociais tais como Associações de Moradores; Associações
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Comunitárias; Entidades do Terceiro Setor que não decorrem da iniciativa pública,
mas da capacidade organizativa da sociedade para defesa de interesses comuns
dos cidadãos.
A partir destas constatações são recomendadas estratégias de ação do
poder público que consideram:
1. Existência de mecanismos e instrumentos de consultas permanentes
dos interesses e aspirações da sociedade.
2. Execução de planos, programas, projetos, e ações de governo de forma
compartilhada com a sociedade.
3. Estimular o gerenciamento comprometido, participativo, compartilhado
com segmentos organizados da sociedade;
4. O papel do governo é de gerenciador, estimulador e catalisador dos
interesses e esforços da sociedade e não do exercício da autoridade,
que embora conquistada pelo foto e garantida pelos instrumentos legais
de Estado precisam ser ajustadas ao fato da sociedade ser compostas
por cidadãos mais exigentes e informados e politizados a partir dos
conhecimentos, informações e saberes incorporados.
5. Estimular o sentimento de pertinência e empoderamento dos cidadãos e
da sociedade organizada no processo de acompanhamento e avaliação
dos programas de governo tanto nos aspectos da conformidade legal,
como também na adequação e ajustamento dos interesses de
transformação

e

progresso

no

curto,

médio

e

longo

prazo.

Compromissos de resultados da transformação da sociedade no seu
traço histórico de longo prazo e não circunscrito ao período do mandato
para o qual o executivo e legislativo foram eleitos.
6. Fortalecer e estimular o empreendedorismo e a iniciativa privada como
fonte geradora de ocupações econômicas, trabalho, emprego e renda
que promovam o desenvolvimento econômico e social trazendo
equidade entre os cidadãos, igualdade de oportunidades, justiça social
e desenvolvimento econômicos, social e humano sustentável.
Partindo-se da premissa de que há ativos intangíveis de diversas naturezas
em Curitiba e RMC, a forma de potencializá-los seguindo tendências mundiais de
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mercado é criar processos de sinergia entre atores locais e atrelar estas
características a determinado território.
a)
do

Clusterização do “Bom Negócio”: é inegável o sucesso e pertinência

programa

desenvolvido

pela

Curitiba

S.A.,

premiado

nacional

e

internacionalmente. Na medida em que esta tão bem sucedida iniciativa
começasse, em alguns núcleos, a ser conectada com vocações produtivas e
ativos culturais do bairro, por exemplo, nos parece que haveria apropriação de
ganhos financeiros pela criação de diferenciais e fortalecimento das relações
entre os atores locais, o que a longo prazo poderia caracterizar um “cluster” que
além de ter características únicas, impossíveis de se copiar, é formadora de mãode-obra e de vocações específicas. Um exemplo seria: se Santa Felicidade é um
bairro onde há muitas marcenarias por uma tradição italiana, o “Bom negócio”
neste bairro seria orientado (“customizado”) para empreendedores de marcenaria
e atividades conexas. Isto, além de reforçar a vocação do bairro, o que é um fator
mercadológico positivo, desenvolveria um aprofundamento de “expertise” em
marcenaria nesta região com transbordamentos (externalidades positivas) para
empreendedores do ramo e trabalhadores em formação de toda a cidade.
b)

Clusterização das vocações dos bairros: no espaço urbano de

Curitiba são várias as percepções de ativos culturais e vocações que se
desenvolvem pela cidade. Algumas com maior densidade cultural, Santa
Felicidade, por exemplo, outras com menor intensidade cultural, mas não por isso
com menor expressividade econômica, a rua Teffé e sua inequívoca vocação para
o comércio de calçados. O fato é que uma política deliberada de aprofundamento
de vocações produtivas dos bairros aportaria uma série de benefícios ao processo
de desenvolvimento econômico e social, a saber:
Resgate de ativos culturais;
Aprofundamento de “expertises”;
Geração de emprego no bairro, minimizando custos e tempos de
deslocamento para o trabalho;
Agregação de valor ao produto pela denominação geográfica;
Agregação de valor ao produto pela identidade cultural e processos
artesanais de fabricação;
Diferenciação e posicionamento de mercado;
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Potencialização de empreendedores locais;
Resgate da auto-estima do morador do bairro.
Todos estes benefícios oriundos do processo de “clusterização” estariam
compondo um projeto específico, uma espécie de “metodologia”, que poderia
estar lançando bases mais concretas para um processo de desenvolvimento
econômico

“sustentável”.

Ademais,

atores

locais

como

universidades

e

incubadoras tecnológicas e empresariais estariam também participando e
desempenhando um papel extremamente importante, engajados com sua
realidade local e contribuindo para um processo de desenvolvimento mais
harmônico e sustentável no longo prazo. As incubadoras passariam a ser
“focadas” nas vocações do bairro, aprofundando competências e fortalecendo-se
como referências setoriais/culturais paras toda a cidade. Este modelo poderia ser
aplicado em diversos níveis de aprofundamento, desde o conceito de um
“shopping a céu aberto” vocacionado para uma atividade até um “cluster” com
denominação de origem controlada (D.O.C.) e forte identidade cultural.
c)

Qualificação

profissional

clusterizada:

seguindo-se

o

mesmo

raciocínio, a proposta seria que a qualificação profissional que muitas vezes é
aberta e difusa, desconectada das atividades presentes nos bairros, seja
orientada de forma a suprir eficazmente a demanda do cluster.
d)

Potencialização de investimentos estruturantes: uma cidade ou

região, só cresce quando há algum “movimento” no contexto sócio-econômico de
seu espaço. Tais investimentos podem ser instalações industriais ou comerciais ,
shopping centers, escolas, museus, novas avenidas, túneis, terminais de ônibus
ou parques e áreas de lazer, públicas ou privadas, que enfim tem a característica
de modificar o seu “entorno” sócio-econômico. Assim, o lançamento de um
Shopping Center, por exemplo, não representa apenas a instalação de um novo
prédio, mas, também, a mudança do fluxo de pessoas, a mudança de
comportamento daqueles que freqüentam o local, melhorias viárias decorrentes
deste processo, e uma infinidade de transformações que ocorrem a partir do
investimento inicial. Investimentos classificados nesta categoria de “estruturantes”
têm a capacidade de criar uma espécie de constelação econômica, onde diversas
oportunidades passam a “gravitar” em torno de um “empreendimento-mãe”.
Como estes empreendimentos, na maioria das vezes, já têm similares em outras
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localidades, no país ou fora do país, é possível desenhar-se um comportamentopadrão de quais atividades são criadas e prosperam em torno de um novo
“empreendimento-mãe”.

A

título

de

exemplo,

uma

vez

instalada

uma

universidade, é previsível que no seu entorno surjam rapidamente lanchonetes,
livrarias e papelarias munidas de serviços de fotocópia e encadernação,
estacionamentos, bares, entre outras atividades.
O conhecimento prévio de um padrão de desenvolvimento, que se segue a
um investimento de porte, pode apontar oportunidades mercadológicas para
empreendedores, de forma muito mais precisa que outras análises, como
vocações de uma cidade ou comportamento de mercado, dada a sua
pontualidade e facilidade de referência geográfica.
A proposta de intervenção pública nesse sentido é de atuar de forma mais
assertiva neste processo potencializando oportunidades na cidade. Um exemplo
concreto poderia ser o Museu Oscar Niemayer, o Museu do olho. Uma série de
oportunidades conexas ao complexo do museu são viáveis em seu entorno e
poderiam estar sendo apontadas e potencializadas para novos e/ou atuais
empreendedores, aumentando a atividade econômica, o emprego e a renda.
Para atingir este objetivo, algumas etapas de investigação devem ser
cumpridas:
1. Identificação dos investimentos estruturantes;
2. Compreender o comportamento típico das atividades do entorno dos
investimentos estruturantes, mapeando os investimentos satélites que estes
atraem;
3. A partir do conhecimento do desenvolvimento típico de cada
investimento e do mapeamento dos espaços preenchidos nos investimentos
existentes,

apontar

espaços

mercadológicos

que

ainda

representam

oportunidades de investimentos;
Estima-se, que esta pode ser uma poderosa ferramenta de promoção ao
empreendedorismo e de adensamento de cadeias produtivas pontuais, definindo
um micropólo urbano de desenvolvimento econômico e social. Além da questão
oportunidade que está sendo oferecida aos empreendedores, deve-se considerar
que “propensão ao sucesso” é comparativamente maior que uma oportunidade
gerada fora deste contexto uma vez que corresponde ao preenchimento de um
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espaço vazio já identificado como típico em outras ocorrências deste
empreendimento-mãe.

Mais

uma

vez,

se

considera

a

variável

da

“sustentabilidade” como presente no modelo de desenvolvimento econômico.
Ações estratégicas recomendadas:
a) Fortalecer e ampliar a ação da Agência Curitiba de Desenvolvimento
S/A.
b) Criar

mecanismos

e

instrumentos

de

consulta,

articulação

e

gerenciamento com participação ativa da sociedade organizada;
c) Estimular comunicação e integração inter e intra-órgãos e entidades
públicas e estas com a sociedade organizada;
d) Capacitar gerentes e executivos públicos para compreender os desafios
dos tempos atuais e incorporar competências para gerenciamento das
necessidades dos cidadãos;
e) Reorganizar o sistema organizacional dos órgãos públicos municipais
adequados ao processo de reinvenção e renovação do governo para
atender os novos desafios e dar respostas efetivas às exigências dos
cidadãos e aos desafios das transformações mundiais, nacionais e
locais.
f) Desenvolver um sistema de gerenciamento por projetos, cujos
resultados possam ser avaliados e acompanhados pela sociedade.
g) Desenvolver programas e projetos em cooperação, interdependência e
articulação com Região Metropolitana.
h) Desenvolver

sistemas

de

análise

dos

ambientes

mutantes

internacionais, nacionais e regionais considerando seus impactos no
desenvolvimento local da cidade de Curitiba, da melhoria qualidade de
vida dos cidadãos (IDHM), e da busca da realização do potencial
humano de cada indivíduo e da conquista da felicidade humana (IFH).
i) Comprometer as Universidades, As faculdades, os centros de pesquisa
públicos e privados, mesmos das empresas com a busca de soluções
para os desafios do tempo presente e futuro.
j) Capacitar cidadãos para os desafios de um mundo novo e de uma nova
sociedade resultante da construção e conquista compartilhada.
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4.4.7 Diretrizes e propostas para as Administrações Regionais
O Plano de Desenvolvimento Econômico de Curitiba até aqui tem
procurado apresentar os principais desafios que a capital paranaense deverá
enfrentar nos próximos doze anos nos mais diversos eixos do desenvolvimento
econômico e social, levando-se em consideração a influência que as políticas
municipais, nacionais e até mesmo internacionais têm sobre o município.

Figura 04. Mapa das Administrações Regionais de Curitiba

Fonte: IPPUC
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Nesse sentido, esse tópico busca discutir as propostas para o
desenvolvimento local, porém com ênfase nas administrações regionais do
município a partir de um estudo recém concluído pelo IPPUC denominado “A
Regional desejada-etapa planejamento”. No referido estudo são identificadas as
principais necessidades e potencialidades das nove administrações regionais,
bem como as demandas prioritárias identificadas pela comunidade, a partir do
ponto de vista local, ou seja, esse documento procurou identificar “in loco” as
carências e oportunidades de cada uma das administrações, não a partir de uma
ótica externa ou meramente burocrática do gestor, mas do ponto de vista dos
envolvidos nas questões inerentes à sua região.
É preciso ressaltar que os planos regionais desenvolvidos visam
aperfeiçoar o desempenho das administrações regionais juntamente ao
planejamento global do município, indicando prioridades e ações de curto, médio
e longo prazos que possam orientar os investimentos públicos. Esta forma de
planejamento está baseada nas premissas legais do Estatuto da Cidade e do
Plano Diretor.

4.4.7.1 Administração Regional da CIC (A.R. CIC)
A Regional CIC, formada pelos bairros CIC, São Miguel, Augusta e
Riviera, foi criada em 2005 e possui aproximadamente 150 mil habitantes. A
Cidade Industrial de Curitiba (CIC), resultado de um convênio firmado entre a
Prefeitura Municipal de Curitiba e o Governo do Estado do Paraná, é o maior e
mais populoso bairro de Curitiba e foi concebido em 1973 para impulsionar o
desenvolvimento industrial do município. Atualmente é um dos mais importantes
pólos industriais do Brasil, gerando cerca de 50 mil empregos diretos e 150 mil
indiretos e abrigando quase 5 mil empresas nos mais diversos setores
econômicos.
Mesmo contando com o apoio dos governos municipal e estadual desde a
sua criação e a despeito do surgimento de um parque industrial dos mais
diversificados do país, a Regional CIC ainda apresenta inúmeras necessidades de
ordem socioeconômica.
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Na

tabela

20

são

apresentadas

as

principais

necessidades

socioeconômicas da Regional CIC.
Tabela 20. Necessidades Socioeconômicas da A.R. CIC

Geração de Trabalho e Renda

Implementar uso do Centro de Design em espaço
ocioso;
Construção de um Barracão Empresarial nas
proximidades da Vila Sandra e Sagrada Família em
forma de Parceria com a iniciativa Privada;
Melhorar qualificação para postos de trabalho nas
indústrias.

Ação Social

Mapear e cadastrar as áreas de Interesse Social,
principalmente ao longo do Rio Barigui;
Intensificar o trabalho com catadores de papel nas
áreas de maior concentração: Vila Verde, Vila
Sandra, Sabará e Sagrada Família;
Implantar mais unidades dos centros de Referência
da Família;
Fortalecer Centros de Referência da Assistência
Social (CRAS) já existentes;
Implantar medidas preventivas para Menores
Infratores e Gravidez na Adolescência;
Estudo para implantar Capelas Mortuárias.

Educação

Orientação nas escolas para fomentar a cultura
brasileira;
Implantar programa Comunidade/Escola.

Saúde

Implantar Unidade de Saúde: Vila Sandra, Campo
Alegre, Vitória Régia e Centro de Especialidades;
Reconstrução de unidade de saúde Barigui; Centro
de Especialidades e 24 Horas da CIC;
Reconstrução de Espaço Saúde: Vila Sandra e São
Miguel.

Esporte e Lazer

Buscar patrocínio para manutenção de agentes de
esportes ou recreação em espaços públicos;
Implantação de área de lazer:
Vila Nossa Sra da Luz; Bela Vista I e II; Vila Verde;
Bosque Vila Sandra, Bosque Campo Comprido,
Bosque Moradias Itatiaia.

Habitação

Regularização: ocupações irregulares já consolidadas
e passíveis de regularização;
Realocação: Vila Olinda, Bela Vista do Passaúna,
Belo Ar, Vila Verde e Barigui;
Reurbanização: Reurbanização da Vila Rose;
Urbanizar a Vila Verde - sem calçadas, sem
pavimentação, sem recuo, com alagamentos;
Bela Vista do Passaúna - FONPLATA ou solução
local (face ao comprometimento com a população
atingida).
Habitação de interesse social: Repassar lotes para a
COHAB do Vitória Régia;
Elaboração de projetos para áreas ociosas para evitar
ocupações;
Implantar novos programas PAR/Iniciativa Privada;
Estudo para utilização em área desocupada - evitar
novas ocupações irregulares.
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Segurança

Circulação de Pedestres: Vila N. Srª da Luz problemas viários atingem principalmente crianças;
Necessidade de solução para atropelamentos e
acidentes: Av. Juscelino Kubistchek, entre Bolsão
Sabará e Rose/ Barigui, próximo a Rodovia do Xisto e
próximo a Eduardo Sprada; Rua Cid Campelo com
Arthur Martins Franco; Rua Raul Pompéia trecho
entre a JK e o Terminal Fazendinha; Rua João
Dembinski próximo ao cruzamento com a Luiz
Tramontina e Eduardo Sprada; Rua Eduardo Sprada
próximo a invasão São José do Passaúna.
Melhorar segurança em espaços públicos: Bosque
São Nicolau, Bosque do Trabalhador e Bosque da
Vila Sandra.

Legal-Fiscal

Reorganizar o processo de cobrança do IPTU;
Regularizar empresas locais (mais ou menos 50%
das construções) e levantar patrimônio e passivos
ambientais
para
implementar
medidas
compensatórias;
Fiscalização em terrenos baldios sem muros
(inclusive os próprios municipais).

Fonte: IPPUC

De acordo com o Índice Sintético de Qualidade de Vida, criado para medir
o grau de desenvolvimento de cada bairro, quando são analisados os indicadores
dos setores - educação, saúde, transporte, segurança e habitação a Regional CIC
apresentou uma certa homogeneidade em relação aos dados de 2000.
Considerando que o ideal é 100%, os dados mostram que a Habitação com um
índice de 20,81% foi a que apresentou pior desempenho seguido pela Segurança
com 26,72% e pela Educação com 30,44%. Os índices de Transporte com
40,99% e de Saúde com 49,40% apresentaram desempenhos regulares para os
padrões desejados.
Além de identificar as principais necessidades socioeconômicas da AR
CIC, o estudo do IPPUC aponta ainda algumas potencialidades da regional no
sentido de ampliar o debate entre governo, comunidade e iniciativa privada a fim
de consolidar as parcerias que ajudem a promover o desenvolvimento local a
partir dos mais diversos setores, sem perder de vista que a sustentabilidade
ambiental é um fator fundamental. Na tabela 21 são apresentadas as
potencialidades identificadas na Regional CIC.
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Tabela 21. Potencialidades Socioeconômicas da A.R. CIC

Geração de Trabalho e Renda

Assistência Social

Transporte Coletivo

Habitação

Promover seminários periódicos com empresários da
região para informá-los das ações da prefeitura e
solicitar parcerias.
Potencial do ponto de vista de parcerias e
empregabilidade:
Propõe-se realizar levantamento de necessidade nas
empresas, de mão de obra menos qualificada de
modo a inserir habitantes das localidades de maior
carência;
Aproveitamento de resíduos industriais para
conformação de novas empresas, gerando renda e
empregabilidade;
Mais parcerias com os grandes empresários para
obras de caráter comunitário/social;
Ampliar parcerias com empresas locais em várias
áreas de atuação pública;
Buscar parcerias para subsidiar investimentos
públicos viários;
Parque de Software: a BOSCH e a EBS Sistemas já
atuam em trabalhos comunitários na área de meio
ambiente, infra-estrutura, Bosque Escola (projeto) e
estágios para a comunidade. A Kraft Foods tem a
Universidade dos Alimentos.
Eixo potencial para desenvolvimento de atividades:
Centros de bairros Vila Verde, Vila N. Srª da Luz,
Pedro Gusso, Cid Campelo, Raul Pompéia,João
Dembinski, Conjunto Osvaldo Cruz, Emílio Romani.
Fortalecimento dos CRAS já implantados;
Implantação dos Centros de Referência da Família CRAS. Programa com subsídios do Governo Federal
em áreas de muita carência;
Implantação do Programa de Governo Municipal Comunidade Escola;
Fortalecer a Rede de Proteção ao jovem, idoso e
Portadores de Necessidades Especiais.
Implantação da Extensão da linha 658 - MAUÁ até a
R. Sen Accioly Filho X Sold;
Em estudo: Alteração de itinerário da linha 654 CAMPO ALEGRE,
Proposta de implantação do Madrugueiro Tatuquara
que deverá atender parte da Regional CIC.
Novas habitações através do PAR/Iniciativa Privada:
Diadema, Arroio Assaí, Acapulco e Flamboyant.
Regularização: Regularização do Cruzeiro do Sul 254
lotes (Bolsão Sabará), previsto para 2004/05;
Bolsão da Vila Sandra aprovação do loteamento;
Morro do Juramento (Bolsão Sabará) região com
algumas realocações;
Sagrada Família região com parte em regularização;
Ferrovila em aprovação.
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Legal-Fiscal

Fiscalização e mutirão para Bota Fora do Lixo com
ampla divulgação, reunir Administração Regional CIC
e secretarias: SMU, SMDS, DIRETRAN-URBS E
SMMA.
Mapear e cadastrar áreas de interesse para permuta
ou compra, principalmente de regularização das
empresas (+ ou - 50% das construções). Troca de
Potencial Construtivo para utilização em outros
projetos municipais.

Fonte: IPPUC

Como mencionado no início do item 4.4.7, a ênfase dada pelas
administrações regionais do município se dá no sentido de identificar as principais
necessidades e potencialidades das nove administrações regionais a partir do
ponto de vista local e aqui essa preocupação se torna mais evidente já que o
estudo do IPPUC destaca as prioridades apontadas por cada um dos Núcleos
Regionais, tais como:
• Tratamento e sinalização da Av. Juscelino Kubistchek;
• Urbanização da Vila Rose;
• Melhorias no Bosque São Nicolau e Vila Sandra;
• Transporte de acesso à Regional CIC;
• Pavimentação da Rua Paul Garfunkel;
• Parcerias com empresas do Parque Industrial para investimentos viários;
• Recuperação das margens ocupadas do Rio Barigüi;
• Fomento cultural nas escolas;
• Geração de Trabalho e Renda;
• Prevenção à Gravidez precoce;
• Ação preventiva a menor infrator;
• Criação de capelas mortuárias.
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4.4.7.2 Administração Regional do Portão (A.R. Portão)
A Administração Regional do Portão, criada em 1986 e reconfigurada em
2005, é formada pelos bairros Água Verde, Campo Comprido-2 (uma parte
pertence à A.R. Santa Felicidade), Fanny, Fazendinha, Guaíra, Lindóia, Novo
Mundo, Parolin, Portão, Santa Quitéria e Vila Izabel e possui aproximadamente
230 mil habitantes. O Bairro Portão – que dá nome à Regional – teve origem nos
conflitos entre lavradores e tropeiros pelos campos de criação de gado que
acabaram determinando caminhos e o surgimento de cercas e portões. A
passagem e o comércio de animais procedentes de Curitiba e dos Campos Gerais
levou à instalação de um posto de fiscalização na região, daí o nome Portão.
A Regional Portão possui 19.926 estabelecimentos econômicos, dos
quais

7.662

são

estabelecimentos

comerciais,

7.483

estabelecimentos

prestadores de serviços, 1.733 indústrias e 3.048 estabelecimentos com
atividades não identificadas. Isso representa 15,41 % do total de empresas da
cidade. A renda dos responsáveis pelos domicílios em 2005 variou de 3 a 15
salários mínimos (s.m.). A tabela 22 apresenta as principais necessidades da A.R.
Portão.

Tabela 22. Necessidades Socioeconômicas da A.R. Portão

Cultura

Habitação

Saúde

Necessidade de combater a pichação através de
palestras de sensibilização - implantar cursos e
oficinas relacionados com a arte do grafite (curso de
cidadania);
Fila de espera nos cursos da rua da cidadania.
Proposta de trabalho para evitar vandalismo em
Patrimônio Histórico.
Necessidade de intervenção em áreas de risco:
realocação emergencial em áreas de risco,
realocação e reurbanização na Vila Parolin,
urbanização do Bolsão Formosa, urbanização da Vila
Ferrovila Guairá;
Necessidade de regularização de 800 lotes em áreas
de ocupação irregular;
Necessidade de implantação de denominação e
código de ruas - Vila Nova República, Progresso,
Recanto das Andorinhas e Rigone.
Construção de nova unidade de saúde em Sta
Quitéria e ampliação das unidades já existentes.
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Esporte e Lazer

Educação

Abastecimento

Melhoria nos equipamentos existentes - colocação de
alambrado: cancha do Parolin, cancha Nova
República, rua Aristides Borsato, Pça Dr. Francisco R.
A. de Macedo, Pça Afonso Botelho;
Revitalização e implantação de mobiliário: Pça Pastor
João Emílio Honck; Eixo de Animação Arthur
Bernardes, Eixo de Animação Wenceslau Braz maior
demanda;
Revitalização de equipamentos: quadras esportivas
do Centro Cultural do Portão, Ginásio Esportivo
Parolin.
Necessidade de implantação de um Centro Municipal
de Educação Infantil. Na Regional Portão existe uma
demanda reprimida significativa, sendo prioritária a
implantação de CMEIs nos bairros Parolin, Novo
Mundo (região da Uberlândia), Santa Quitéria,
Fazendinha e Campo Comprido devido a existência
de bolsões de pobreza.
Projeto PiÁ - Fanny, Parolin e Fazendinha.
Ampliar Armazém da Família da Rua da Cidadania.

Fonte: IPPUC

De acordo com o Índice Sintético de Qualidade de Vida, os setores
educação, saúde, transporte e habitação da Regional Portão apresentaram
grandes variações no período entre 1996 e 2000. Considerando que o ideal é
100%, os dados de 2000 mostram que a Saúde com um índice de 43,97% foi o
que apresentou pior desempenho seguido pela Educação com 56,52%. Os
índices de Habitação com 62,63% e de Transporte com 69,20% apresentaram
desempenhos satisfatórios para os padrões desejados.
Tabela 23. Potencialidades Socioeconômicas da A.R. Portão

Mobilidade Urbana

Meio Ambiente

Melhoria de mobilidade e acessibilidade - Conectoras
2, 3 e 4; trinário da av. Mal Floriano Peixoto; eixo
Mario Tourinho/ Pres. Arthur Bernardes; fechamento
da malha viária;
Ligação Linhão do Turismo / Linhão do Emprego Alternativa de ligação Leste/Oeste;
Eixo de ocupação de empreendimento setoriais;
Linha Verde (Eixo Metropolitano);
Novo Eixo de Desenvolvimento;
Revitalização da região da área de influência;
Uso e ocupação do solo com empreendimentos de
características urbanas;
Utilização de instrumentos instituídos no Estatuto das
Cidades;
Implantação do metrô sob o Setor Estrutural:
requalificação da superfície.
Revitalização da região do Rio Barigui;
Equipamentos pra lazer e esporte - Rio Barigui;
Proteção do meio ambiente.
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Habitação
Outros
Fonte: IPPUC

Urbanização do trecho na Ferrovila - eixo Av Brig.
Franco/ Estação Fanny.
Trabalho Integrado FAS, Saúde e Educação.

Uma das preocupações assinaladas anteriormente é a ênfase dada pelas
administrações regionais do município no sentido de identificar as principais
necessidades e potencialidades das nove administrações regionais a partir do
ponto de vista local. Da mesma forma como realizado na AR CIC, o estudo do
IPPUC destaca as prioridades apontadas pela comunidade da AR Portão, tais
como:
• construção da rua da cidadania do portão;
• ampliação do treinamento da guarda municipal para notificações e multa de
perturbação de sossego (utilização do aparelho decibelímetro) e pichações;
• estabelecer negociação técnica para diretrizes de regularização e
equipamentação;
• gerar trabalho e renda (discussão);
• estabelecer uma política de manutenção e revitalização da malha viária;
• ampliar a rede de proteção para idosos e PPD;
• ações culturais com foco em áreas de risco;
• priorizar ações voltadas a qualidade ambiental - Parque Linear Barigüi;
• discutir internamente a denominação das áreas de abrangência
• ampliar o acesso à cultura para diferentes públicos;
• ações para melhorar a drenagem - Rio Vila Guaíra, Córrego do Cortume,
córrego Henry Ford e Córrego Vila Formosa.

4.4.7.3 Administração Regional do Bairro Novo (A.R. Bairro Novo)
A Administração Regional do Bairro Novo, criada em 1997 com o
desmembramento da Regional Pinheirinho, possui aproximadamente 125 mil
habitantes - pouco mais de 7,9% da população de Curitiba - e atualmente é
formada pelos bairros Umbará, Ganchinho e Sítio Cercado. O nome da Regional
surgiu em 1989 em virtude do “Projeto Bairro Novo”. Maior projeto habitacional da
história de Curitiba, o projeto foi concretizado em etapas, utilizando recursos do
município (COHAB, PMC e FMH), da iniciativa privada e do sistema financeiro do
Programa de Arrendamento Residencial -PAR. Em 1992 a região já contava com
10 mil lotes.
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O bairro Sítio Cercado é o maior em número de habitantes, com
aproximadamente 102 mil habitantes, sendo, portanto, o 2º bairro mais populoso
da cidade com uma concentração de 80% da população da Regional.
Segundo dados da Secretaria da Fazenda, em 2004, a AR Bairro Novo
possuía

3473

estabelecimentos

econômicos,

dos

quais

1964

são

estabelecimentos comerciais, 882 estabelecimentos prestadores de serviços, 492
indústrias e 415 estabelecimentos com atividades não identificadas.
O bairro Sítio Cercado destaca-se em todos os setores de atividade
econômica, com 1.510 empresas comerciais, 760 empresas de serviços, 408
indústrias e 342 empresas com atividades não identificadas. Já o rendimento
médio dos trabalhadores foi de 4 salários mínimos, conforme Censo 2000 do
IBGE.

Na

tabela

24

são

apresentadas

as

principais

necessidades

socioeconômicas da AR Bairro Novo.
Tabela 24. Necessidades Socioeconômicas da A.R. Bairro Novo
Geração de Emprego e Renda

Avaliação de uso dos equipamentos do Linhão do
Emprego.
Carência de profissionais para várias áreas de
atuação devido a distância da Regional - estudar
incentivos

Habitação

Em Loteamentos regulares: Adequação de Sistema
Viário, iluminação, sinalização, identificação de ruas
(Sítio Cercado, Guaraqueçaba, Antonina e Madre
Tereza);
Ocupação desordenada: 23 de Agosto;
Solucionar problemas de inundações, coibir
crescimento
(áreas
sem
possibilidade
de
regularização);
A falta de unidade nos parâmetros utilizados dentro
da própria PMC, COHAB, SMS, FAS - para
identificação de áreas de subabitação também gera
problemas.

Obras Necessárias

Realocação de famílias em área de risco: em 5 áreas;
Canalização: na área do Jardim Futurama.
Necessidades Físicas: Criação de Centros Culturais
(Ganchinho, Umbará e Sítio Cercado), com espaços
para cursos, exposições, teatro, (cinema e biblioteca).

Cultura

Necessidades Operacionais:
Recursos Humanos: administrativos e agentes
culturais, para atender as atividades nas áreas de
abrangência da Regional;
Transporte para acompanhamento das ações na área
de abrangência da Regional.
Necessidades Sociais:
Contratação de orientadores de artes-teatro, música,
85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico

Cultura

Esporte e Lazer

dança e artes plásticas, para o desenvolvimento de
ações artísticas e culturais;
Artistas locais (Sítio Cercado, Ganchinho e Umbará).
Utilização de espaços físicos da própria comunidade
(sede de associações de moradores, salões
paroquiais), espaços públicos (escolas, colégios e
praças), nas regiões do Sítio Cercado, Ganchinho e
Umbará.
Parcerias com grupos de teatro da Regional
03 Organizações Culturais (Associação de Moradores
Cultura, Lazer e Turismo, Pastoral da JuventudeParóquia Profeta Elias e Associação Kanaombo),
localizadas no Bairro Novo e Vila Xapinhal.
Espaços Culturais Equipados
A criação de novos espaços culturais demandam
preocupações que precisam estar contempladas, tais
como: equipamento de som,palco / coxia / camarins,
auditório
com
tratamento
acústico,
espaço
administrativo, etc.
Criação de centros de esporte e áreas de lazer:
Por ordem de prioridade – Eixo Hussein Ibrahim
Omairy, Eixo Rio Ponta Grossa (da Unidade de
Saúde Umbará até o Túnel Linner Guaraqueçaba),
Eixo Ribeirão Ganchinho.
Criação de parques: os parques Umbará - Lago Azul
e o Parque Rio Iguaçu, equipados com: pista para
caminhadas, ciclismo e patins; sala de ginástica e/ou
academia; campo de futebol e quadras de voleibol;
equipamentos para alongamentos; posto da guarda
municipal; museu Moinho do Fubá; quiosques.
Necessidade de equipamentos: armazém da Família
no Umbará (Marupiara, Calixto, Vila Osternack), Sítio
Cercado (Moradias Santa Lúcia - ao lado da Escola
Municipal Sobral Pinto).
Em estudo: ampliação do Armazém São João Del Rei
- Sítio Cercado.

Abastecimento

Turismo

Educação

Necessidades
operacionais:
necessidade
de
nutricionista para programas de educação alimentar
nos programas Horta Alimentar e Projeto Lavoura;
Ampliação de programas - Câmbio Verde: 4 pontos Umbará (Calixto e Guaraqueçaba), Sítio Cercado
(Parque do Semeador e Nossa Senhora Aparecida ao lado da Unidade de Saúde).
Inclusão de um programa de turismo visando agregar
valor às atividades desenvolvidas na região com
relação a: gastronomia, cerâmica, frigoríficos, rodeio,
pesque-pagues e parques;
Criação do Portal de acesso ao Bairro Umbará - Rua
Nicola Pelanda esquina com Bortolo Pelanda.
Necessidade de Centros Municipais de Educação
Infantil (CMEI): Umbará - Marupiara e entre as
escolas Maria Neide e Cláudio Morelli, Calixto,
Ganchinho - Moradias 23 de Agosto.
Necessidade de escolas municipais:
Osternack, Umbará e Calixto., Estudos para a E.M.
Yara Bermam com 3 turnos.
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Educação

Necessidade de escolas estaduais (atendimento de 5ª
a 8ª Série e E.M.):
Ganchinho (Moradias Madre Teresa), Umbará Calixto, Sítio Cercado (Sambaqui e Rio Negro).
Localizar distante da linha férrea (solicitação da
população).
Construção de unidades de saúde:
Umbará (proximidades da Igreja do Umbará, Calixto e
Jardim Cedro), Sítio Cercado (Sítio VI e Coqueiros).
Centro de Atendimento do Idoso (dia):
Sítio Cercado – Vila Vitória.
Centro Dia Pessoas Portadoras de Deficiência: Sítio
Cercado – Moradias Sitio Cercado II.

Saúde

Fonte: IPPUC

De acordo com o Índice Sintético de Qualidade de Vida, criado para medir
o grau de desenvolvimento de cada bairro, quando são analisados os indicadores
dos setores - educação, saúde, transporte, segurança e habitação, a AR Bairro
Novo mostrou que os bairros Sítio Cercado e Ganchinho possuem dados
homogêneos, enquanto o bairro do Umbará apresenta dados preocupantes
levando-se em conta os dados de 2000.
Considerando que o ideal é 100%, os dados mostram que o Transporte
com um índice de 19,74% foi o que apresentou pior desempenho, seguido pela
Educação com 26,05%, pela Habitação com 26,85% e pela Segurança com
27,99%. O índice de Saúde com 45,92% foi o que apresentou melhor
desempenho para os padrões desejados. No geral, os indicadores de qualidade
de vida indicam que a AR Bairro Novo requer bastante atenção do setor público
no sentido de criar políticas de desenvolvimento humano que reduzam as
enormes disparidades sociais e econômicas verificadas ao longo de décadas de
descaso das autoridades políticas. Na tabela 25 são apresentadas as principais
potencialidades socioeconômicas da AR Bairro Novo.
Tabela 25. Potencialidades Socioeconômicas da A.R. Bairro Novo

Geração de Trabalho e Renda

Educação

Incentivar olarias a produzirem cerâmicas;
Programa Bom Negócio;
Projeto Vitrine Social;
Diagnóstico para otimização do Barracão do lixo;
Incentivar o uso da BR 116 como eixo
desenvolvimento econômico.

de

Pólo Cultural e Educacional;
Casa de Cultura do Bairro Novo;
Intensificar os programas: Comunidade Escola e
Alfabetização;
Ecológica.
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Cultura

Artistas Locais (Sítio Cercado, Ganchinho e Umbará);
Utilização de Espaços Físicos da Própria
Comunidade (Sede de Associações de Moradores,
Salões Paroquiais), Espaços Públicos (Escolas,
Colégios e Praças no Sítio Cercado, Ganchinho e
Umbará);
Parcerias com Grupos de Teatro da Regional (Sítio
Cercado);
03 Organizações Culturais (Associação de Moradores
Cultura, Lazer e Turismo, Pastoral da Juventude
Paróquia Profeta Elias e Associação Kanaombo);
Incrementar a Procissão de Corpus Christi.

Assistência Social

Parcerias - com empresas e organizações para
manutenção de Casas;
Lares para recuperação de jovens, idosos e
portadores de problemas mentais.

Habitação

Definir critérios e diretrizes para a melhoria das
ocupações irregulares.

Fonte: IPPUC

Em relação à participação da comunidade no que diz respeito à sua
contribuição em termos de sugestões de políticas públicas para a AR Bairro Novo,
o estudo “A Regional Desejada” do IPPUC aponta que as demandas devem
priorizar ações voltadas para os seguintes itens:
• Priorizar implantação de parques - Lago Azul, Parque Metropolitano do
Iguaçu;
• Melhorar a acessibilidade - marginais contorno, viadutos Nicola Pellanda e
Estrada do Ganchinho;
• Negociação técnica para diretrizes de regularização fundiária e
equipamentação;
• Geração de trabalho e renda - apoio ao turismo e incentivo às olarias para
produção de cerâmica;
• Ampliação de rede de parcerias com empresas e organizações para
atendimento ao jovem, idosos e portadores de problemas mentais (PPD);
• Ampliação de rede de proteção para idosos e PPD;
• Ações culturais com foco em áreas de risco;
• Defesa civil - orçamento / aumento da demanda;
• Problemas de drenagem: Jardim Futurama;
• Ampliação do acesso à cultura para diferentes públicos.
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4.4.7.4 Administração Regional Boa Vista (A.R. Boa Vista)
A Administração Regional Boa Vista foi consolidada através do Decreto
665, de 29 de março de 2005 e mantém a mesma conformação desde 1989.
Compreende uma área de 6.222,40 ha. É composta pelos bairros: Abranches,
Atuba, Bacacheri, Bairro Alto, Barreirinha, Boa Vista, Cachoeira, Pilarzinho, Santa
Cândida, São Lourenço, Taboão, Tarumã e Tingui.
O bairro Boa Vista que empresta o nome à Regional recebeu a
denominação devido a sua situação geográfica privilegiada que tornava possível
avistar, do local, grande parte da cidade. Até a década de 50, a região, onde hoje
está situado o bairro, não passava de um extenso campo de pecuária, no qual a
existência de codornas e perdizes atraía grande número de apaixonados pela
caça.
A AR Boa Vista possui uma população de 225.696 habitantes, o que
representa 14,22% em relação à cidade. A Regional apresenta uma pirâmide
etária semelhante à da cidade. Há grande concentração de jovens na faixa entre
15 e 24 anos (Abranches, Bairro Alto, Boa Vista, Tarumã, Tingui) e uma
expressiva população de idosos acima de 65 anos (Bacacheri, Cachoeira, São
Lourenço, Tarumã).
Em relação à economia, a Regional Boa Vista possui 12.752
estabelecimentos econômicos, 10,46% do total de empresas da cidade. Sendo
4.950 estabelecimentos comerciais; 4.456 estabelecimentos prestadores de
serviços; 1.319 indústrias; e 2.027 estabelecimentos não identificados. Já a renda
média dos responsáveis pelo domicílio era de 8,4 salários mínimos, conforme
Censo 2000 do IBGE. Na tabela 26 são apresentadas as principais necessidades
socioeconômicas da AR Boa Vista.
Tabela 26. Necessidades Socioeconômicas da A.R. Boa Vista

Habitação

Loteamentos irregulares:
Adequação
de
Sistema
Viário,
iluminação,
sinalização, identificação de ruas
Ocupação desordenada
Necessidades:
Solucionar problemas de inundações, coibir
crescimento
(áreas
sem
possibilidade
de
regularização).
Obras Necessárias:
Realocação de famílias em área de alagamento –
Bairro Atuba/Vila Esperança - Rua Dona Nenê, Bairro
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Alto - Rua Mucuri e Praça da Liberdade e Santa
Cândida/ Jardim Califórnia e Ruas Jornalista Ali C.
Bark, João Manoel Jeremias, Dario Nogueira dos
Santos, Pilarzinho - Rua Campo Largo da Piedade
necessitam de relocação de residências construídas
sobre manilhas.

Ação Social

Construção do Centro de Referência da Assistência
Social no Cachoeira e no Bairro Alto (previsto para
2008).
Melhoria na sistematização dos dados de famílias em
situação de risco, de forma a permitir a busca ativa de
crianças em trabalho infantil.

Cultura

Necessidades Físicas:
Ampliação da sala da FCC na Rua da Cidadania com
a contrução de um mezanino para acomodar a equipe
e materiais.
Necessidade de um auditório com maior capacidade
de atendimento, infraestrutura de palco, som e luzes,
para atendimento das manifestações artísticas da
população e dos alunos da Núcleo da FCC.
Adequar espaço da Biblioteca Augusto Stresser.
Necessidades Operacionais:
Estruturar o Núcleo Regional como uma chefia de
Núcleo (com respectiva gratificação). Disposição de
um carro para o Núcleo Regional, em substituição aos
cheques taxi (em número insuficiente).
Recursos Humanos:
Necessidades de mais 2 funcionários (administrativos
e agentes culturais) para atender as atividades nas
áreas de abrangência da Regional .
Justifica-se a solicitação, pois o funcionamento do
Núcleo é de 2ª à 6ª feira das 08:30 às 21:30h, aos
sábados das 08:30 às 18:30h e aos domingos.
Necessidade de atividades Culturais
Pilarzinho - Vila Nori, Cachoeira – Parque das
Nascentes, Barreirinha - Vila Diana, Santa Cândida,
Rua da Cidadania, Atuba - Nova Esperança e no
Bairro Alto - Pça. Bernardo Manoel Hosti.
Necessidades Sociais:
Contratação de professores para ampliar oferta de
cursos gratuitos nas diversas modalidades.

Esporte e Lazer

Criação de centros de esporte e áreas de lazer: Nos
Parques - Tingui, Barreirinha ou São Lourenço,
Atuba, Pça Bernardo Manuel Hostin, Pça da
Liberdade, no Santa Efigênia.
Construção de ginásio coberto:
Praça Pedro de Almeida.
Equipamentos e Reforma em parques e praças de
maior movimento:
manutenção, pista de caminhada e iluminação: no
Parque Tingui, no Parque do Boa Vista, no Bosque
Zaninelli, no ParqueTanguá, no São Lourenço, na
Barreirinha, na Praça Pedro de Almeida, Atuba - na
Vila da Madeira, no Parque General Iberê de Matos,
Parque Nascente do Rio Belém e Parque das
Pedreiras. Instalação de gradil: na praça Pedro de
Almeida e Rua da Cidadania.
Construção de sala de musculação:
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Rua da Cidadania.
Recuperação de Pista de corrida e caixa de salto:
Centro esportivo Avelino Vieira.
Melhorar acessibilidade para PPDS:
Parque São Lourenço/Centro de Criatividade, Rua da
Cidadania, no Parque Gal. Iberê de Matos, Pça
Aurora Geronasso e Pça Pedro de Almeida
Melhora de estrutura:
Parque São Lourenço, Rua da cidadania, Pça Pedro
de Almeida e Aurora Geronasso, Centro Esportivo
Avelino Vieira.
Fechamento da quadra de esportes:
Rua da Cidadania visando compatibilizar seu uso com
a existência da Unidade de Saúde 24 horas.

Abastecimento

IMPLANTAÇÃO
DE
ARMAZÉM
DA
FAMÍLIA/SACOLÃO: Pilarzinho - Jardim
Aladin; Santa Cândida - Jardim Aliança; Bairro Alto Terminal Bairro Alto; Cachoeira,
Almirante Tamandaré, Pinhais e Colombo - convênio
com RMC.
IMPLANTAÇÃO DE CÂMBIO VERDE - Abranches Saibreira, Cachoeira.
AMPLIAÇÕES: Armazém Boa Vista - Rua da
Cidadania e Armazém Bairro Alto - próximo da Praça
da Liberdade

Educação

CMEI no Pilarzinho (está no orçamento 2008 a
desapropriação do terreno), no Santa Cândida, Santa
Efigênia e Abranches. No bairro Cachoeira ampliação
do CMEI Vila Leonice.
Construção: escola de 5ª a 8ª série no Atuba.
Ampliação e reforma em andamentos:
CMEI Santa Cândida, CMEI Cassiopéia, CMEI
Krashinki.
Em licitação:
CEI Curitiba Ano 300 (ampliação e reformas), CMEI
Cantinho do Sol (ampliação e reformas), CEI Doutel
de Andrade (reformas e melhorias), Contraturno E.M.
Madre Antonia (reformas e melhorias); Quadras
cobertas: E.M. Eny Caldeira, Araucária; Ricardo
Krieger e Anísio Teixeira.
Obras Concluídas:
Reforma e melhorias na E.M.Jaquaraíva, E.M.Raul
Gelbeck, Reforma para acomodar o PIÁ Fernando de
Noronha, calçada no CMEI Atuba, quadra coberta
CEI
Bela
vista
do
Paraíso;
ampliação,
equipamentação e reformas no CMEI Irmã Dulce,
CMEI Irmã Dorothy Mae Stang, CMEI Santa Efigênia,
CMEI Vila Nori (reforma e melhorias no muro), CEI
Augusto César Sandino ( muro e alambrado), E.M.
Abranches (construção em fase final), CMEI Campo
Alto (concluída a ampliação e acomodação de
crianças do CMEI Nova Esperança).

Outros

Estudo geral de adequação/ampliação do espaço das
secretarias na rua da cidadania.
Ampliação dos recursos físicos e humanos para
atender programa de governo Comunidade Escola
nos finais de semana.

Fonte: IPPUC
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O

índice

sintético

de

Qualidade

de

Vida

mostra

o

grau

de

desenvolvimento de cada bairro, quando são avaliados os indicadores de todos
os setores analisados - educação, saúde, transporte, segurança e habitação. Na
Regional Boa Vista não há grandes diferenças entre os bairros no alcance das
necessidades básicas. A maioria dos bairros, em 2000, alcançou a faixa superior
a 50% no atendimento das necessidades básicas. Os bairros Pilarzinho (43,37%),
Abranches (43,89%) e Cachoeira (48,45%) são os que estão com pior
classificação com índices que variam de 25,01 e 50,00%. Os bairros que
alcançaram os melhores índices foram: Bacacheri (84,23%), São Lourenço
(82,83%) e Tingui (74,14%).
De todos os setores analisados, aquele que apresentou o pior resultado
foi o setor de saúde com um índice de 49,83%, seguido pela Educação com
55,5%. Por outro lado, os setores da Habitação com 71,75% e da Segurança com
71,09% apresentaram os melhores resultados.
Na

tabela

27

são

apresentadas

as

principais

potencialidades

socioeconômicas da AR Boa Vista.
Tabela 27. Potencialidades Socioeconômicas da A.R. Boa Vista

Mobilidade Urbana

Linha Verde
Ligação com o centro da cidade e integração com
Norte-Sul, para melhoria da mobilidade e integração
entre bairros.
Aproveitar o potencial paisagístico
Rua Teodoro Makiolka para projeto de via
diferenciada.
Ampliar rede de ciclovias, principalmente as ligações
entre parques.
Estruturação das ligações viárias com vista ao
incremento das atividades turísticas/ecológicas,
aumento da freqüência aos parques, preservação do
patrimônio construído e natural, ampliação da
oportunidade do emprego e renda e desenvolvimento
geral da região.
Implantação dos programas:
Transporte Urbano de Curitiba/BIDII e CirculAção.

Economia

Linha Verde
Com a implantação da mesma, ocorrerá um
crescimento econômico local, devido a possibilidade
de instalação de empresas no entorno dessa região,
visto a alteração do zoneamento que permite o
desenvolvimento socioeconômico da região.
Existência de supermercados e de algumas empresas
de grande porte como: Nutrilatina, Penha e Votoran.
Apresenta vias com desenvolvimento de atividades
comerciais e de serviços.
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Cultura

Existe um grande número de parques com excelente
infra-estrutura:
- Parque Natural Municipal Atuba;
- Parque General Iberê de Matos;
- Parque Barreirinha;
- Parque São Lourenço;
- Ópera de Arame;
- Pedreira Paulo Leminski;
- Parque Tanguá;
- UNILIVRE.
Recente incorporação do Centro de Criatividade para
ações culturais e de lazer da regional

Esporte e Lazer

Incrementar o Pólo Esportivo da Av. Victor Ferreira do
Amaral.

Meio Ambiente

Abastecimento

Saúde

Regional que mais formou multiplicadores em
educação alimentar.
Replicar o Projeto Anjo Dourado de ação integrada
que visa reduzir gravidez na adolescência. Exemplo:
a Vila Esperança tinha o maior índice de gravidez na
adolescência da cidade e hoje não se encontra mais
entre as piores situações.

Parceiros Junto a Prefeitura

Quartel; Clubes Rio Branco, Duque de Caxias e
Thalia; AMORC - Ordem Rosa Cruz; Colégios
Particulares: Madalena Sofia, Adventista, Expoente,
Nossa Senhora do Rosário, Santa Maria e Militar.

Educação

Existência de uma universidade e uma faculdade.
Ampliar o número de escolas integradas ao Programa
Comunidade Escola.

Fonte: IPPUC

Em relação à participação da comunidade, várias sugestões de políticas
públicas para a AR Boa Vista foram feitas no intuito de apontar as demandas que
devem ter prioridades junto ao poder municipal. As principais ações são as
seguintes:
• investir em programas de educação ambiental, conscientizando a
população da necessidade de preservar as margens dos rios e suas áreas
de preservação permanente (APP‟s), priorizando ações para reduzir os
problemas de drenagem (mutirões de limpeza, etc);
• ampliar a rede de ciclovias, prevendo também a ligação entre parques, em
especial o Parque São Lourenço e Barreirinha;
• geração de trabalho e renda;
• ampliação da rede de proteção para idosos e Pessoas Portadoras de
Deficiência (PPD);
• negociação técnica para diretrizes de regularização e equipamentação;
• ações culturais com foco em áreas de risco;
• revitalização do pavimento de ruas integrantes dos corredores de tráfego;
• parcerias em pavimentação;
• ampliar o acesso à cultura para diferentes públicos;
• necessidade de implantação de Terminal de Transporte Coletivo no
Pilarzinho.
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4.4.7.5 Administração Regional do Pinheirinho (A.R. Pinheirinho)
A Administração Regional Pinheirinho deve este nome ao fato de no
passado ter sido uma região constituída por várias fazendas de gado que era
chamada de “Capão Alto” ou “Capão dos Porcos” devido à grande criação desses
animais. Em decorrência da criação da Regional CIC sofreu alterações de
abrangência por meio do Decreto nº 665, de 29 de março de 2005, e hoje é
composta pelos bairros: Capão Raso, Pinheirinho, Tatuquara, Campo de Santana
e Caximba. Compreende uma área de 5.676,70 há.
A Regional possui uma população de 141.674 habitantes, o que
representa 8,20% da população total. Possui uma elevada e crítica taxa de
crescimento populacional, com destaque para os Bairros Caximba, com 8,44%, e
Tatuquara, com 16,88%, enquanto que a cidade de Curitiba é de 1,83%.
A Regional Pinheirinho possui uma ocupação que mescla usos
habitacionais, comerciais, de serviço e até militares, além de possuir uma grande
área de proteção ambiental. O uso e ocupação do solo da regional se
caracterizam por possuir zonas de maiores densidades habitacionais na porção
norte e áreas menos adensadas na porção sul, devido a presença de zonas
industriais, de serviço, de proteção ambiental e de ocupação controlada.
Embora a renda média do responsável domiciliar que residente na
Regional

Pinheirinho

seja

de

4,73

S.M.,

constata-se

uma

significativa

desigualdade quando distribuídas por bairros. Nos bairros Capão Raso e
Pinheirinho a renda média fica entre 3 e 5 S.M., enquanto que nos bairros
Tatuquara, Caximba e Campo de Santana situa-se na faixa de até 3 S.M.
A principal atividade econômica da Regional Pinheirinho é o comércio
varejista que representa pouco mais de 40% de todas as atividades. Existem
5.053 estabelecimentos econômicos na Regional, sendo 2.766 empresas
comerciais, 1.625 prestadores de serviços e 662 estabelecimentos com atividades
industriais. O único bairro da Regional onde predomina a atividade industrial em
detrimento do comércio é o Caximba com 10 unidades industriais voltadas para a
fabricação de produtos minerais não-metálicos e extração de minerais não
metálicos.
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Tabela 28. Necessidades Socioeconômicas da A.R. Pinheirinho

Mobilidade social

Meio ambiente

Socioeconômicas

Habitação

Construção de pontes e passagens: na marginal da BR
476 - junto à rua Orestes Codega.
Abertura de ruas: rua Antônio Skrepec até a Pe. Rafael
Kalinoski.
Transporte Coletivo - Necessidade de linhas de ônibus
impedidas pelos loteamentos clandestinos.
Ampliação de linha de ônibus para atender Moradias
Santana.
Adequação de rua (meio fio, calçada, rede de iluminação):
rua Enette Dubard.
Ciclovia: ruas Pe. Rafael Kalinoski, João Goulart,
Delegado Bruno de Almeida e Francisca Paolini.
Pavimentação – Implantação:
Tatuquara - rua Jovenilson A. de Oliveira - entre Ernesto
G. F. Hanemann e Ernani Abreu;
- rua Odir G. Da Rocha - entre Enette Dubard e João
Goulart;
- rua Enette Dubard - entre Odir da Rocha e Emílio Zola
Florenzano.
Caximba - rua Francisca B. Paolini até o rio Barigui.
Continuidade do Programa de Pavimentação em parceria
com a comunidade.
Pavimentação - Revitalização
Capão Raso - rua Laudelino F. Lopes - entre Pedro
Gusso e Leonardo Pianowski;
- rua Santa Mônica - entre Wiston Churchill e Mal. Althayr
Rozany;
- rua Fátima Bark - entre José Zaleski e Olindo Sequinel;
- rua Atílio Brunetti - entre José Zaleski e Olindo Sequinel.
Pinheirinho - rua João Bley Filho - entre BR 476 e José
Baglioli;
- rua Al. Sagrado Coração - entre Nicola Pelanda e
Antonio Skrepec;
- rua Nicola Pelanda.
Obstrução de passeio com mercadorias
Capão Raso - ruas José Rodrigues Pinheiro e Winston
Churchill.
Pinheirinho - ruas Cid Marcondes de Albuquerque,
Winston Churchill e Nicola
Pelanda.
Ampliação dos serviços de iluminação pública;
Identificação de ruas;
Manutenção do sistema viário.
Revitalização das margens dos rios com trabalho de
conscientização da população;
Canalização trechos pequenos de córregos que se
encontram interrompidos;
Descontaminação de fundos de vales e melhor
fiscalizações ambientais.
Planejamento de ações para absorver os impactos
advindos da implantação da REPAR (estima-se 17.000
empregos de mão de obra especializada em um
cronograma de 8 anos).
Implantação de novos loteamentos para atender a
demanda que advirá com a implantação da REPAR.
Realocação de famílias em área de risco - em 5 áreas:
Vila Papelão, Vila Pluma, Vila Ulisses Guimarães, Terra
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Educação/Cultura

Esporte e Lazer

Abastecimento

Santa - HABITAR BRASIL Beira Rio.
Regularização de loteamento: Juliana, Dantas, Primeiro
de Setembro, Milinho, Cruz, Dom Bosco II, Califórnia II,
Olinda II e Rurbana.
Preencher lacuna deixada pelo Projeto Piá para
atendimento da população entre 13 e 17 anos;
Atender demanda por cursos de línguas, artesanato e
violão;
Subsidiar transporte coletivo para ampliar o atendimento
da população de baixa renda e ampliar o horário de
integração até às 21h15;
Mais salas e educadores de arte para atendimento
gratuito da população;
Implantação de Centros Culturais, que ofertem cursos
rápidos que visem geração de renda.
Criação de centros de esporte e áreas de lazer;
Saturação do atendimento - ampliar área estrutural,
pessoal e material;
Revitalização de praça - Zumbi dos Palmares - Praça
Poeta B. Guimarães e do ginásio - Ginásio Santa Rita.
Implantação de área de lazer:
No Pinheirinho - Rua Pe. Rafael J. Kalinoski
No Campo de Santana - Moradias Rio Bonito
No Caximba
Ampliar o atendimento da 3ª idade - ginástica e
alongamento;
Implantação de iluminação - pista de caminhada da Rua
da Cidadania;
Estudo para otimizar o uso do mezanino da Rua da
Cidadania e dos vestiários.
Áreas de pressão por programas de abastecimento:
Caximba - São João Batista
Pinheirinho - Vila Acordes

Fonte: IPPUC

A concentração de problemas e, conseqüentemente, de desigualdades
socioeconômicas na Regional do Pinheirinho são enormes, fato que exigirá do
poder municipal, juntamente com a iniciativa privada e sociedade de um modo
geral, a criação e implantação de políticas públicas eficazes no enfrentamento de
tais disparidades.
Este fato fica evidenciado quando analisado o Índice Sintético de
Qualidade de Vida, onde os dados de 2000 indicam que o pior desempenho por
setor da Regional Pinheirinho é o da Segurança com 33,65%, vindo em seguida o
da Saúde com 42,45% e Educação com 47,73%. Nesta Regional, a exceção à
regra fica por conta do setor Transporte com 94,15%. Em função desses fatores o
grau de desenvolvimento da Regional é considerado regular, com destaque
apenas à condição do Bairro Capão Raso que apresenta um índice de
desempenho considerado bom.
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As piores situações da regional se encontram nos bairros Caximba e
Tatuquara, onde, como nos demais, há áreas com ocupações irregulares, sendo
que a maior delas é a Gralha Azul que está situada no bairro Tatuquara, e que
avança em direção à Regional CIC.
De acordo com o levantamento do IPPUC e COHAB-CT, no período de
1999 à 2005 surgiu uma (1) área nova de ocupação irregular na Regional.
Entretanto, nesse mesmo período foi realizada a realocação de uma (1) área
existente e cinco (5) outras foram regularizadas. Ocorreu, portanto, uma redução
no número de áreas de 46 (1999/00) para 40 em 2004/05, porém um aumento no
número de unidades que passaram de 5.511 (1999/00) para 5.856 em 2004/05.
Abaixo são apresentadas algumas das potencialidades da regional
Pinheirinho:
• localização estratégica à integração metropolitana;
• forte eixo comercial ao longo da Av. Winston Churchill;
• Linha - avenida Curitiba Verde maior de Curitiba, pista exclusiva para os
ônibus e 9 estações de transporte;
• ampla rede de equipamentos de serviços sociais;
• área do exército e área da Britanite (unidade de conservação);
• Rio Barigüi -Parque Linear do Barigüi, Parque Santana, Parque das Olarias;
• Parque do Iguaçu;
• bosques públicos;
• ferrovia: diretriz de arruamento ao longo da linha férrea, concentração de
coletores de material reciclável;
• concentração de olarias em atividade;
• cavas ao longo dos rios Barigüi e Iguaçu;
• concentração de linhas de transmissão da Eletrosul - faixas não edificáveis
possibilitando ligações e outros usos: Ex: hortas comunitárias.2007 IPPUC

Em relação à participação da comunidade no que diz respeito à sua
contribuição em termos de sugestões de políticas públicas para a Regional
Pinheirinho, o estudo “A Regional Desejada” do IPPUC aponta as seguintes
prioridades:
• investir em programas de educação ambiental, conscientizando a
população da necessidade de preservar margens dos rios;
• negociação técnica para diretrizes de regularização e equipamentação;
• geração de trabalho e renda;
• parcerias em pavimentação;
• revitalização de ruas: capão raso e pinheirinho;
• ampliar rede de proteção para idosos e PPD;
• ações culturais com foco em áreas de risco;
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• defesa civil - orçamento pequeno para compra de materiais necessários;
• priorizar ações para os reduzir problemas de drenagem;
•ampliar o acesso à cultura para diferentes públicos;
• planejar ações para minimizar os impactos advindos da ampliação da
REPAR (Refinaria de Petróleo de Araucária);
• priorizar implantação de parques, em especial o Parque Linear do Barigüi.

4.4.7.6 Administração Regional do Boqueirão (A.R. Boqueirão)
A Administração Regional do Boqueirão foi criada em 1986 pelo Decreto
nº 142 e consolidada através do Decreto nº 665 de 29/03/2005. Mantém a mesma
conformação desde 1993. É composta pelos bairros: Boqueirão, Alto Boqueirão,
Xaxim e Hauer. Está localizada na região leste da cidade fazendo divisa com o
município de São José dos Pinhais.
A origem do nome Boqueirão vem da designação de “cava grande e
profunda, terreno úmido e alagadiço” e a região foi marcada pelo povoamento
inicial de descendentes russos Menonitas que, vindos de Santa Catarina
fundaram, em 1938 a Colônia Boqueirão. Destaca-se, também a partir de 1948, o
loteamento de grandes áreas de terras pertencentes à família Hauer e que veio a
dar origem ao nome do Bairro Hauer.
A Regional possui uma população de 188.192 habitantes, que
corresponde a 11% da população em relação à cidade de Curitiba. A Regional
possui 3.985,9 hectares e uma densidade de 47,21 (hab/ha). A renda média do
responsável pelo domicilio é considerada baixa, em torno de até 3 SM, sendo que
somente o Bairro Hauer apresenta uma renda um pouco melhor, entre 3 e 5 SM.
No que concerne aos aspectos econômicos a Regional possui 13.898
estabelecimentos, representando 11,40% do total de empresas de Curitiba,
sendo: 6.016 estabelecimentos comerciais; 3.841 estabelecimentos prestadores
de serviços; 1.754 indústrias e 2.287 estabelecimentos não identificados.
Na análise dos Índices Sintéticos de Qualidade de Vida, criado para medir
o grau de desenvolvimento de cada bairro, quando são analisados os indicadores
dos setores de Segurança Pública, Educação, Habitação, Saúde e Transportes,
verifica-se que houve expressivas variações. Considerando-se que o ideal de
atendimento que é de 100%, os dados de 2000 mostram que a Segurança
Pública foi o setor que apresentou o pior desempenho com 23,11%, em virtude
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dos elevados índices de violência, vindo em seguida a Educação com 30,61%,
Habitação com 31,48%, Saúde com 36,81% e Transportes com 50,00%. Na
tabela abaixo, são apresentadas as principais necessidades da Regional
Boqueirão.

Tabela 29. Necessidades Socioeconômicas da A.R. Boqueirão

Mobilidade Social

Meio ambiente

Diminuir o tempo de viagem Bairro/Centro;
Implantação de Ligeirão;
Iluminação: Ruas Frederico Maurer, entre BR 476 e Sônia
Maria; Octacyr Reynaldo Mion; David Tows; Ayrton
Pizzatto Gusi; Sebastião Lima até Francisco
Derosso; Paula Freitas, entre Francisco Alves e Francisco
P. dos Santos; Francisco Alves de Oliveira, esquina com
Jorge Simão; Profª. Joanita Bernet de Passos com Anne
Frank.
Alterações Viárias: Implantação de binários nas ruas:
Valdemar Loureiro de Campos e Des. Antônio de Paula;
Anne Frank e Ten. Francisco Ferreira de Souza; Oliveira
Viana, João Soares Barcelos e Francisco Derosso.
Alargamento de Vias: com implantação de sentido duplo
nas Ruas Cel. José Luiz dos Santos e Bley Zornig (ambas
com desapropriação).
Pavimentação/revitalização: Rua das Carmelitas (vários
tipos de pavimentos), Av. Mal. Floriano Peixoto, Ruas
Ten. Francisco Ferreira de Souza, João Soares Barcelos,
Paulo Setubal, Waldemar Loureiro Campos (previsto no
BID II), Des. Antônio
de Paula, Eduardo Pinto da Rocha, David Towns /Júlio C.
R. de Souza, Júlio Hauer/Izaac F. da Cruz, Cascavel,
Conde de São João das Duas Barras, José Hauer e Anne
Frank.
Preservação das áreas verdes e da vegetação nativa
existente / Ocupação sustentável.
Sistema de Unidades de Conservação
APA Iguaçu / bosques / hidrografia
Eliminação de pontos críticos de inundação: Ruas das
Carmelitas com Joaquim de Freitas; Carlos Essenfelder
com Via Férrea; Profª. Joanita B. de Passos, entre
Mal.Floriano Peixoto e José Hauer; João B. Z. Passos
com David Tows; Ribeirão dos
Padilhas; Anne Frank com Rev. Augusto P. De Ávila e
Carolina Derosso com Aníbal Requião.
Rede de esgoto e drenagem: Drenagem nas Ruas João
B. Z. Passos, Ten. Tito T. de Castro, Dr. Simão
Kossobudski e Prof. José Maurício Higgins;
Valetas a céu aberto: Ruas Joanita Bernett Passos, Cleto
da Silva e Abrão Winter;
Implantação de rede de esgoto nas Vila Pantanal e Vila
Nova.
Revitalização de Parques, bosques: Parque Náutico,
Bosque Reinhardt Maack e Zoológico.
Necessidade de área para depósito de material reciclável:
Shalon, Vila Bromélias (Rua Luiz Carlos de Oliveira) e
próximo ao barracão na Rua José Maurício Higgins).
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Cultura

Esporte e lazer

Segurança

Saúde

Abastecimento

Atendimento infantil

Proteção ao cidadão

Habitação

Recuperação de margens: Canal Belém, Córrego Alto
Boqueirão, Córrego Esmeralda, Ribeirão dos Padilhas e
Canal Evaristo da Veiga;
Despoluição de fundos de vale e canais.
Construção de 1 anfiteatro; Centro Cultural; Espaço
Multifuncional que contemple sala de exposição, cinema e
espetáculos; Salas para atender a demanda para cursos,
oficinas etc; Limitação para atender a demanda de bolsas
solicitadas pelo Conselho Tutelar, Liberdade Solidária,
Formando Cidadão, PETI etc.
Construção: Quadra coberta na Praça Eucaliptos; Centro
de Esporte e Lazer na Praça D. Geraldo Fernandes;
Espaço de Lazer para implementar atividades no
Moradias Belém.
Necessidade de expansão: Praça Alfredo Hauer (Hauer) Praça Jardim Esmeralda (Xaxim); Praça Eucalíptos (Alto
Boqueirão).
Mais recursos humanos para ampliar atendimento.
Ampliar treinamento da Guarda Municipal para notificação
e multa de perturbação de sossego (aparelho
decibilímetro) e pichações.
Retorno da “vigília velada” para compatibilizar o tempo
entre o término das construções e o funcionamento dos
equipamentos para evitar sobrecarga de atos de
vigilância;
Segurança quanto a drogadição nas escolas e em lugares
públicos.
Construção: Unidade de Saúde - Rua Waldemar Loureiro
Campos com Francisco Derosso (em construção).
Reconstrução: US Xaxim.
Ampliação: US Jardim Esmeralda.
Câmbio Verde - Tapajós I e II, São Pedro, Esmeralda,
Bromélias, Vila Cidadania/Meia Lua.
Armazém da Família: Xaxim, Hauer e Alto Boqueirão.
Construção: CMEI no Alto Boqueirão, na Associação de
Moradores Quatro Vilas (LOA 2007); no Boqueirão, entre
a Av. Mal. Floriano Peixoto e Belém; e no Xaxim, no Conj.
Duque de Caxias.
Ampliar atendimento infantil com creches conveniadas.
Ampliar programas: Liberdade Solidária, Rede de
Proteção e Direito da Família no Bairro Xaxim.
Regularizar Pantanal (projeto FONPLATA);
Realocar famílias e regularizar Vila Nova (Nova Hortência
e Nova - Evangélica) no Alto Boqueirão;
Realocar famílias da Vila Iguape/Parque Náutico;
Cidadania, Ribeirão dos Padilhas (Jardim Europa,
Esmeralda I, II e III, Rex - Vila São Pedro, Mariana I e
Gramados (Vila Acordes).

Fonte: IPPUC

As necessidades apontadas acima são resultados do trabalho da
Regional do Boqueirão, em conjunto com entidades representativas e sociedade
local, as quais refletem as enormes desigualdades sociais existentes e visam
subsidiar, a exemplo de outras realidades semelhantes em outras Regionais, a
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elaboração e implantação de políticas públicas efetivas no enfrentamento de tais
fatos.
Por outro lado, o estudo do IPPUC assinala também as potencialidades
existentes nas Regionais, destacando-se na do Boqueirão, as constantes da
tabela abaixo.

Tabela 30. Potencialidades Socioeconômicas da A.R. Boqueirão
Transporte

Economia

Meio ambiente

Mobilidade urbana

Educação
Abastecimento

FAS

Melhoria do sistema de transporte com a reforma dos
terminais Hauer e Boqueirão.
Criação de Zona Industrial com aproveitamento da
mão-de-obra local.
Existência do SESI e do SEST/SENAT (único da
cidade).
Pólo das Malhas
Linhão do Emprego
Bosque Reinhard Maack
Parque Iguaçu - Zoológico
Praças Alfredo Hauer, Menonita, Eucalíptos, Cabo
Nacar, Passarela do Hauer, Nelson Monteiro e Rev.
Elias Abraão (Parque das Araucárias).
ÁREAS/COMUNIDADE
Comunidade Menonita
Quartel
Revitalização da Waldemar Loureiro Campos ligando Xaxim e Boqueirão.
Linha Verde - ligação com o centro da cidade e
integração com Norte-Sul da cidade.
Revitalização da Av. Marechal Floriano Peixoto com a
implantação do Trinário.
Parque Náutico - potencial esporte/turístico e de
negócios.
Implantação de ensino fundamental com 9 anos
(incluir a 5ª série).
Refeição Solidária - parceria com 13 empresas e 23
entidades (ampliação, pois o programa só funciona no
Boqueirão).
Implantação dos CRAS (Centro de Referência de
Assistência Social):
- Alto Boqueirão;
- São Pedro;
- Meia Lua.

Fonte: IPPUC

O estudo “A Regional Desejada” aponta ainda, entre as potencialidades
existentes na Regional, os fatores abaixo, os quais podem ser considerados como
subsídios por ocasião da elaboração e implantação de políticas públicas
adequadas a cada realidade:
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• infra-estrutura urbana (BR 476, Mal. Floriano Peixoto e Linhão do
Emprego): possibilidade de mudanças de zoneamento, densidades e
diversidade de renda;
• transporte coletivo de alta capacidade (Linha Verde, Mal. Floriano Peixoto
e Linhão do Emprego);
• malha viária predominantemente ortogonal - possibilidade de ligações
transversais no sul da cidade;
• malha viária diagonal („losango‟ - Rua José P. Lacerda Werneck, Av.
Nossa Senhora da Paz, Rua Regina Schulman e Rua Ver. Antônio
Carnasciali): criação de alameda com ciclovias, calçadas amplas,
arborização, mobiliário próprio, priorizando o pedestre para atividades
recreacionais e esportivas;
• Quartel Militar: reserva de área no centro da Regional para usos futuros lazer e cultura;
• bosques e praças (Reinhard Maack, Pça da Colonização Menonita,
unidade de conservação - Xaxim);
• Rio Belém - ocupação diferenciada e aproveitamento para lazer;
• ruas com córregos: paisagismo diferenciado - identidade própria e
referência na paisagem local;
• ferrovia: diretriz de arruamento ao longo da linha férrea, concentração de
coletores de reciclados;
• áreas em processo de regularização fundiária - vila nova e pantanal;
• APA Iguaçu: Zoológico, Parque Náutico e Parque do Iguaçu.
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4.4.7.7 Administração Regional Cajuru (A.R. Cajuru)
A Regional Cajuru é formada pelos bairros Cajuru, Capão da Imbuia,
Guabirotuba, Jardim das Américas e Uberaba. Congrega aproximadamente
200.000 habitantes tendo 2 bairros classificados entre os 10 mais populosos da
cidade (Cajuru e Uberaba). O bairro Cajuru é o mais populoso da regional e o
terceiro mais populoso da cidade. O bairro Uberaba, além de densamente
povoado, apresentou a 4ª maior taxa de crescimento (7,21%) significativamente
superior à média da cidade que é de 1,83% segundo dados do IPPUC (2005).
Seu

perfil

econômico

contabiliza

aproximadamente

4.000

estabelecimentos comerciais, 3.000 empresas prestadoras de serviços, 1.000
indústrias e 1.500 estabelecimentos de classificação variada e/ou não
identificada.

A grande concentração de população somada a localização

geográfica, que engloba diversas artérias viárias importantes da cidade, criam
condições para o surgimento de diversificadas atividades econômicas que servem
tanto a moradores locais como a clientes de outras regiões que acessam com
facilidade a região por diferentes vias.
Na

tabela

31

são

apresentadas

as

principais

necessidades

socioeconômicas da Regional Cajuru.

Tabela 31. Necessidades Socioeconômicas da A.R. Cajuru
Geração de Trabalho e Renda/
Abastecimento

Ação Social

Educação

Saúde

Aumentar pontos do câmbio verde no bairro Cajuru:
Audi-União, Cajuru I e II, Parque Nacional.
Construção do Armazém da Família Uberaba.
Implantação do CRAS – Centro de Referência
Assistência Social nos territórios priorizados.
Criação do Centro da Juventude Lotiguaçú,
espaços específicos para o desenvolvimento
jornada ampliada –PETI.
Ampliação e reforma da Casa da Comunidade,
Centros da Juventude e do espaço comunitário
reciclagem Iraí.

da
de
de
de
de

Construção de CATI nos territórios priorizados.
Implantação da escola municipal V.Autódromo, CMEI
Autódromo e CMEI Irai. Escola estadual/municipal
CMEI bolsão AUDI-União, União Ferroviários, Icaraí.
US bolsão Audi-União, União Ferroviários e Icaraí na
região do Lotiguaçú/Alvorada.
Espaço saúde bolsão Audi-União, União Ferroviários,
Icaraí
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Esporte e Lazer

Cultura

Outros equipamentos públicos

Necessidades de atendimento à
população adulta em situação de
risco e vulnerabilidade social.

Ampliação das áreas de atuação para portadores de
deficiência.
Novos espaços e equipamentos na SMEL.
Ampliação do número de técnicos atuantes no Parque
dos Peladeiros.
Implantação de 5 pistas de “skate”.
Recursos para o transporte, manutenção de
equipamentos culturais, subsídios ou bolsas para
carentes para melhoria dos trabalhos.
Construção da Rua da Cidadania Cajuru.
Implantação de 4 capelas mortuárias nos bairros
Uberaba, Cajuru, Capão da Imbuia e Guabirotuba.
Ampliar a capacidade de atendimento das unidades
de saúde para atender a demanda crescente da
população dependente do SUS.
Aumento de recursos e rede de atendimento para
pessoas idosas e pessoas portadoras de deficiência.
Ampliação da rede e recursos para atendimento das
populações comproblemas de drogadição e de saúde
mental.
Melhorar a integração e organização dos carrinheiros.

Fonte: IPPUC

De acordo com o Índice Sintético de Qualidade de Vida, criado para medir
o grau de desenvolvimento de cada bairro, quando são analisados os indicadores
dos setores - educação, saúde, transporte, segurança e habitação, a Regional
Cajuru (índice grupal) apresentou dados críticos com apenas uma variável
(transportes) atingindo o patamar de “bom” com 74,29%. O item “segurança”
apresenta-se em um patamar considerado “ruim” com apenas 16,48% e os
demais itens (habitação, saúde e educação) com classificação “regular” com
índices em torno de 30% da situação ideal. Analisados individualmente, apenas o
bairro Jardim das Américas foi classificado como “ótimo”. Capão da Imbuia e
Guabirotuba foram considerados “bons” e Cajuru e Uberaba como “regulares”.
Considerando a grande concentração populacional observada nesta regional e
seu desempenho em termos de indicadores, temos uma situação crítica a ser
administrada que já demonstra sinais de agravamento, especialmente manifesta
na variável “segurança”. O bairro Cajuru, o mais populoso, é também o que
apresenta pior performance em termos de indicadores o que é preocupante
quando analisado na perspectiva tendencial. Em contrapartida, não se identificam
no diagnóstico de necessidades/potencialidades/prioridades um viés consistente
de atuação focado na geração de emprego e renda na região, ação que poderia
atenuar a médio prazo a tendência dos indicadores de qualidade de vida.
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Além de identificar as principais necessidades socioeconômicas da AR
Cajuru, o estudo do IPPUC aponta ainda algumas potencialidades da regional no
sentido de ampliar o debate entre governo, comunidade e iniciativa privada a fim
de consolidar as parcerias que ajudem a promover o desenvolvimento local a
partir dos mais diversos setores, sem perder de vista que a sustentabilidade
ambiental é um fator fundamental. Na tabela 32 são apresentadas as
potencialidades identificadas na Regional Cajuru.
Tabela 32. Potencialidades Socioeconômicas da A.R. Cajuru

Meio ambiente

Projetos
de
andamento

habitação

Transporte Coletivo

Educação

em

Ampliação das condições de uso – Unidades de
conservação ambiental: bosque Capão da Imbuia,
parque linear do Cajuru, bosque da rua David de
Moraes e da rua Augusto Steembock. Pça. na rua
Fábio B. Arns e Victor L. Maganhoto, Parque Linear
do Iguaçu (exploração do ecoturismo e projeto
Curitiba Olímpica), Parque Peladeiro, Espaço
Armazém do Esporte e Lazer. Adequação de
instalações do Museu de história natural Capão da
Imbuia.
Recuperação ambiental das áreas remanescentes de
realocação Bolsão Audi-União e Irai, Parque
Nacional, Acrópole, São Domingo, etc...
Eixo potencial para desenvolvimento de atividades:
ao longo dos principais caminhos de ligação, centros
de bairros (gastronomia – Av. das Torres, Av.
Salgado Filho, R. Filipinas/Eng. Costa Barros, R. Del
Leopoldo Belczack e eixo metropolitano).
Parque linear na Vila Nacional / Acrópole, ao longo do
Rio Atuba.
Implantação dos itens previstos no capítulo
necessidades otimiza todo o sistema de transporte
coletivo na região.
Aumento de vagas em CMEIs utilizando vagas
ociosas do ensino fundamental.
Implantação do programa Comunidade Escola.

Fonte: IPPUC

Como mencionado no início do item 4.4.7., a ênfase dada pelas
administrações regionais do município se dá no sentido de identificar as principais
necessidades e potencialidades das nove administrações regionais a partir do
ponto de vista local e aqui essa preocupação se torna mais evidente já que o
estudo do IPPUC destaca as prioridades apontadas por cada um dos Núcleos
Regionais, tais como:
• Construção da Rua da Cidadania Cajuru;
• Parque Linear do Iguaçú;
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• Solução para a concentração de problemas urbanos e ambientais em áreasde
subabitação – APA - Iguaçú;
• Geração de emprego e renda;
• Revitalização de ruas: Jardim das Américas, Guabirotuba, Capão da Imbuia;
• Aumento do número de técnicos e recreacionistas no Parque Peladeiros;
• Regularizar/urbanizar: Audi, União, Icaraí (situação mais crítica), Solitude,
Autódromo, Savana e Lorena;
• Ações culturais com foco em áreas de risco;
• Ceder espaço público para publicidade: ex. Parque Peladeiros, área de frente
para a BR;
• Retomar “defesa comunitária”;
• Ciclovia Rio Belém: estudo e integração com AR – CIC para efetividade do
problema;
• Ampliar transporte coletivo para ligação terminal Centenário/Boqueirão – Av. do
Trabalhador.
Discutir a relação nível central x local (prioridades e continuidades);
Trabalho com coletores de material reciclável e excesso de resíduos;
Ampliar acesso à cultura para diferentes públicos;
Ampliar recursos: transporte, manutenção de equipamentos, subsídios ou bolsas
para carentes para melhoria dos trabalhos.

Mais uma vez, ao revisar as prioridades elencadas, questiona-se a falta
de um viés mais consistente no que diz respeito à geração de emprego e renda
na região, bem como uma certa dispersão de objetivos que podem comprometer
a eficácia das ações prioritárias. Muitas prioridades podem transparecer muitas
vezes falta de prioridades.
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4.4.7.8 Administração Regional Matriz (A.R. Matriz)
A Administração Regional Matriz está composta pelos seguintes bairros:
São Francisco; Rebouças; Prado Velho; Mercês; Juvevê; Jardim Social; Jardim
botânico; Hugo Lange; Cristo-rei; Centro Cívico; Centro; Cabral; Bom Retiro;
Bigorrilho; Batel; Alto da rua XV; Alto da Glória; e Ahú.
A população abrangida pela regional contabiliza em torno de 202.304
habitantes, representando 12,75% da população total da cidade, e uma densidade
populacional de 55,75 habitantes/ha. As taxas de crescimento se comportam de
forma estável, na maioria das vezes abaixo da média de crescimento da cidade
(1,83% a.a.) e em muitos casos até apresentando taxas negativas. Exceção à
regra são os bairros do Cabral (+6,86%) e São Francisco (- 3,66%).
Este grande número de bairros agrupados sob a mesma regional abrange
em torno de 43.536 estabelecimentos econômicos equivalendo a 35,72% do total
de empresas da cidade. A divisão setorial destes estabelecimentos aponta a uma
predominância de atividades de prestação de serviços (21.069 estabelecimentos)
seguidos de comércios (12.876 estabelecimentos), estabelecimentos diversos
e/ou não identificados (7.154 estabelecimentos) e 2.437 indústrias segundo dados
de 2005 fornecidos pelo IPPUC. Com relação às necessidades Socioeconômicas,
encontram-se sintetizadas na tabela a seguir:

Tabela 33. Necessidades Socioeconômicas da A.R. Matriz

Educação

Saúde

Fundação Cultural de Curitiba

Abastecimento

Necessidades emergenciais de unidade nas regiões:
Bom Retiro, Centro Cívico, Mercês, Rebouças,
Centro, Prado Velho, Vila Torres, Praça Osório, Alto
da XV e Hugo Lange.
Ampliação do contraturno: Vila Torres, Rebouças e
Centro.
Municipalização do Manoel Ribas
Dobrar vagas do PIA
Maior demanda por vigilância sanitária: adequações
necessárias e saúde ambiental.
Aquisição de material permanente.
Melhor sinalização.
Divulgação em outros sites e Estados.
Ampliação de atividades dentro e fora do espaço
(sede).
Implantação de 2 (dois) Armazéns da Família na Vila
das Torres (previsão 2008).
Mercado Central da Rua da Cidadania (em licitação).
Elaboração de um diagnóstico nutricional (hábitos
alimentares) por bairros da regional matriz.
107

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico

Assistência Social

Defesa Social

Melhoria da Acessibilidade ao CRAS (Rua da
Cidadania Matriz na Pça. Rui Barboza).
Potencialização do trabalho com idosos residentes
em pensões insalubres no centro da cidade.
Potencialização do trabalho com adolescentes na Vila
Torres, em conjunto com entidades do território do
CRAS Vila Torres.
Discutir Integradamente a implantação de projetos
para adequar as necessidades de segurança.
Otimizar segurança e ampliação de uso tecnológico.
Matriz perdendo a característica de guarda
patrimonial para demanda social, necessitando uma
readequação para enfrentar esta realidade.

Fonte: IPPUC

O Índice Sintético de Qualidade de Vida aponta para o consolidado desta
regional um indicador classificado como “regular” (segurança com 46,94%), dois
indicadores classificados como “bons” (saúde e transporte com 59,69% e 69,49%
respectivamente) e dois indicadores classificados como “‟ótimos” (habitação e
educação, 93,61% e 80,67% respectivamente). As potencialidades a serem
desenvolvidas nesta regional são apresentadas sinteticamente a seguir:

Tabela 34. Potencialidades Socioeconômicas da A.R. Matriz
Educação

Habitação

Abastecimento

Mobilidade Urbana

Georreferenciamento do ensino de 5ª. série
permitindo acesso a todos os alunos.
Existência de ONGs.
Disponibilidade de espaços para alfabetização.
Implementar inclusão digital nas praças.
Revitalização de áreas/edificações do centro para
moradias de interesse social.
Desenvolvimento de programas de melhorias
habitacionais para incentivar a ocupação da área
central pelas famílias.
Moradias sociais para idosos (COHAB).
Implantação do mercado orgânico e do centro de
referência em educação alimentar anexo ao mercado
municipal (em construção).
Rede de abastecimento municipal possui função
reguladora de preços.
Atratividade para o retorno do comércio tradicional e
incremento das atividades culturais, de negócios e de
turismo, atendidas as questões de segurança na
mobilidade de pedestres e veículos nos horários
destas atividades.
Atratividade para o uso habitacional com maior
utilização da infra-estrutura instalada.
Reforço das identidades de cada bairro, com as
condições adequadas de acessibilidade a cada ponto
de interesse.

Fonte: IPPUC
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Não são apontadas no estudo apresentado pelo IPPUC as prioridades
elencadas pela regional. Entretanto, a heterogeneidade dos bairros abrangidos
por esta regional, bem como a concentração de problemas típicos de regiões
urbanas centrais de grandes metrópoles como Curitiba, demandariam uma
atuação mais “customizada” para cada bairro ou subgrupos de bairros. Uma
divisão que agrupasse bairros a partir do núcleo central da cidade dividindo-os por
“anéis concêntricos” a partir da região do centro, traduziria melhor a(s)
realidade(s) da regional resultando em maior produtividade e eficácia na sua
atuação. Apesar da proximidade geográfica, há significativa heterogeneidade
sócio-econômica a ser considerada.
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4.4.7.9 Administração Regional Sta Felicidade (A.R. Sta Felicidade)
A Administração Regional de Santa Felicidade é formada pelos bairros:
Butiatuvinha; Campina do Siqueira; Campo Comprido; Cascatinha; Lamenha
pequena; Mossunguê; Órleans; Santa Felicidade; Santo Inácio; São Braz; São
João; Seminário; Vista Alegre e Cidade Industrial – CIC.
A população abrangida por esta divisão administrativa contabiliza 135.981
habitantes, representando aproximadamente 15,11% da população total da
cidade, e uma densidade habitacional de 21,94 habitantes/ha. As taxas de
crescimento populacional dos bairros que compõe a regional apresentaram, sem
exceções, taxas positivas com destaque para incrementos significativos (acima da
média da cidade que é de 1,83 % a.a.) nos bairros Mossunguê (6,13%),
Cascatinha (5,70%), Butiatuvinha (4,57%) e Órleans (4,34%).
Este grande número de bairros agrupados sob a regional Santa
Felicidade congrega aproximadamente 6.058 estabelecimentos econômicos o que
representa em torno de 5,0 % do total de empresas da cidade. Estes
estabelecimentos se distribuem setorialmente da seguinte forma: 2.341
estabelecimentos comerciais, 2.232 estabelecimentos dedicados a prestação de
serviços, 823 indústrias e 662 estabelecimentos não identificados. Quando
somados os estabelecimentos industriais por bairro, encontramos, entretanto,
uma divergência com respeito aos dados consolidados pela mesma fonte. São
contabilizados no somatório das informações parciais por bairros, 1.742
estabelecimentos industriais, ou seja, praticamente o dobro informado nos dados
consolidados (888 estabelecimentos industriais para a regional Santa Felicidade).
Levando-se em conta que sob esta regional encontra-se parte da Cidade
Industrial de Curitiba consideramos que o número de 1.742 estabelecimentos
industriais seja o mais próximo à realidade.
As necessidades socioeconômicas da regional encontram-se sintetizadas
na tabela apresentada a seguir:
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Tabela 35. Necessidades Socioeconômicas da A.R. Santa Felicidade

Esporte, Lazer e cultura

Educação

Abastecimento

Cultura

Implantar centros de esporte e lazer: junto ao terminal
Campo Comprido ou na Pça. Adolfo Hilário da Veiga.
Academia municipal Judith Passos: ampliação da
capacidade de atendimento de 700 para 1000
usuários.
Prática esportiva: manter a estrutura de nível técnico
das quadras montadas pelo Banco do Brasil.
Novos equipamentos de esporte e lazer para uso
comum: FCC/SMEL/FAS Parque Tingüi, Vila Verde,
Conjunto Saturno e Pça. Jodat Nicolas Kury.
Conjunto Saturno: implementar atividades para
pessoas da 3ª idade.
Assegurar implantação de iluminação das quadras
abertas previstas no orçamento 2008.
Ampliação do número de vagas: Bairro São João,
CMEI Campina do Siqueira, Lamenha Pequena,
Santo Ignácio, Campo Comprido, Órleans e
Cascatinha.
Implantação de contraturno até a 4ª série.
Armazén da Família: necessidades de implantação no
bairro Órleans próximo a divisa com o bairro Santo
Ignácio. Estudo para outro armazém no Jardim
Gabineto e São Braz.
Câmbio Verde: ampliação de mais 3 pontos: Jardim
Itália, São Braz e Santos Andrade.
Sacolão: construção anexo ao armazém de Santa
Felicidade.
Rua da Cidadania: adequação, ampliação e
melhorias.
Centros culturais: implantação nas regiões do Jardim
Pinheiros, Jardim Três Pinheiros, Jardim Santos
Andrade, Jardim Gabineto e Vista Alegre.
Estruturação dos espaços culturais: disponibilização
orçamentária para operacionalização das atividades,
manutenção e investimentos.

Fonte: IPPUC

O Índice Sintético de Qualidade de Vida, criado para medir o grau de
desenvolvimento de cada bairro, para o AR Santa Felicidade mostrou indicadores
apenas regulares para a maioria das variáveis (saúde, educação, segurança e
transporte) e apenas um indicador classificado como “bom” (habitação).
As potencialidades socioeconômicas da A.R. Santa Felicidade são
apresentadas sinteticamente a seguir:
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Tabela 36. Potencialidades Socioeconômicas da A.R. Santa Felicidade
Potencialização de vocações ambientais: resgate das
características rurais presentes nos bairros
Butiatuvinha, Lamenha Pequena e Órleans,
direcionando para o turismo rural e integrando com
Almirante Tamandaré que já possui turismo rural
desenvolvido.
Contorno norte: estudo para acesso de turistas de
passagem a Santa Felicidade; estudos para
construção de um hotel na região.
Eventos: equipar área para ser base do rallye da
Graciosa; Realizar estudos para construção de um
centro de convenções atrás do Restaurante Toscana.
Meio ambiente: viabilizar potencial construtivo do
patrimônio natural do Bosque do Imigrante.
Implantação do “Corredor da Biodiversidade” ligando
o Parque Barigüi ao Parque Tingüi (previsto para
2008). Estudos para adequação do Bosque São
Cristóvão para a “Corrida das Nascentes”.

Turismo

Meio Ambiente

Mobilidade Urbana

Educação

Abastecimento

Revitalização da Pça. Vêneto; Preservação da
paisagem urbana como elemento de identidade do
bairro. Experiência de preservação de área verde,
utilizando reservas particulares, concedendo ao
proprietário potencial construtivo.
Revitalização da Av. Fredolin Wolf, considerando a
retirada da circulação de caminhões. Implantação dos
programas transporte urbano de Curitiba/BID II e
CirculaAção. Estruturação das ligações viárias com
vistas
ao
incremento
das
atividades
turísticas/ecológicas e divulgação das tradições
locais, aumento da freqüencia aos parques/qualidade
de vida, preservação do patrimônio construído e
natural, ampliação da oportunidade de emprego e
renda e desenvolvimento geral da região.
Implantar Comunidade Escola: Escola municipal
Monsenhor Boleslau Falarz, E.M. Jardim Santos
Andrade, E.M. Foz do Iguaçu.
Aumento das parcerias com o público para atividades
de educação alimentar. Otimizar cursos de educação
alimentar.
Desenvolvimento de parceria com a Universidade
Evangélica.
Projeto “Lavoura” em áreas ociosas na APA, e maior
divulgação deste programa e do “Nosso quintal” para
ampliar o interesse da população.
Estudos para adequação e ampliação do projeto
“Cambio Verde”.

Fonte: IPPUC

As potencialidades identificadas nos bairros que compõe a regional Santa
Felicidade misturam cultura (fortemente caracterizada pelos traços da imigração
italiana), meio-ambiente (com abundância de recursos naturais e traços de
comunidade “rural”), vocações produtivas já presentes e potencializadas (pólo
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gastronômico-cultural de Santa Felicidade) e uma localização privilegiada
(proximidade do centro e de um dos principais acessos à cidade). Sendo assim,
representa um altíssimo potencial de desenvolvimento sócio-econômico uma vez
que responde com consistência a diversas tendências de comportamento e
consumo contemporâneas, quais sejam a gastronomia, o lazer ao ar livre, o
desfrute do meio-ambiente e o consumo étnico-cultural. Estas demandas de
consumo tipicamente urbanas encontram-se em um local próximo à cidade, uma
oferta já bem caracterizada e com grande potencial de crescimento e
aprofundamento de sua identidade.

4.4.8 Conclusões e Resultados Esperados
O objetivo deste conjunto de idéias, recomendações e propostas de ação
foi o de sistematizar algumas das grandes preocupações da sociedade de
Curitiba e Região Metropolitana para o seu Desenvolvimento Econômico e Social
Sustentável.
A preocupação central foi a de refletir sobre alternativas para o
desenvolvimento econômico e social que respondam aos sonhos, esperanças,
crenças e

aspirações

da

sociedade e

viabilizem

novos

caminhos do

desenvolvimento continuado com melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.
O pensamento que norteou a sistematização deste levantamento de idéias,
informações, dados e propostas foi o de pensar o Desenvolvimento Econômico e
Social de Curitiba a partir da percepção de oportunidades de negócios e da
valorização e promoção do ser humano. Não como especulação capitalista e
lucrativa, mas com a consciência de que todo cidadão é responsável por seu
auto-sustento e reprodução. E que o direito mais sagrado de todo ser humano é o
direito à ocupação econômica e ao trabalho para, com o suor do seu rosto,
conquistar a própria sobrevivência, uma melhor qualidade de vida e o
reconhecimento da sociedade da qual participa.
Todas estas diretrizes e propostas ora apresentadas incorporam duas
variáveis básicas que poderiam ser consideradas “as novas fronteiras do
desenvolvimento econômico de Curitiba”, quais sejam: a apropriação de ativos
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culturais e de imagem “intangíveis” e sua relação com a sustentabilidade do
padrão de desenvolvimento da cidade.
Cada cidadão livre quer ser o autor do seu tempo. Autor da sua vida. Um
Cidadão local e universal. Portanto, o cidadão é o centro do planejamento do
desenvolvimento

da cidade.

Autor e agente ativo

desenvolvimento.
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5. Diretrizes e propostas para o Meio-ambiente
As diretrizes aqui mencionadas se referem a proposições relacionadas à
melhoria do sistema de gestão do município na busca de uma melhoria na
conduta ambiental frente ao seu desenvolvimento social e ambiental, lembrando
que o desenvolvimento e as relações sociais e econômicas de uma cidade
ocorrem dentro de um espaço físico que sofre interferências e que precisa ser
focado como forma de continuar oferecendo suas potencialidades para a
continuidade do desenvolvimento dessas relações. Para isso este item apresenta
um Plano de ação mostrando paras cada potencialidade sua deficiência real de
ocorrência no município e inferindo a partir disso uma política através de
programas ambientais com suas diretrizes ambientais.
Vale ressaltar, que diretrizes e propostas ambientais também foram
definidas pelo Plano Municipal de Controle Ambiental e Desenvolvimento
Sustentável, buscando inclusive maior detalhamento de todos os sistemas
ambientais de uma cidade, o que se propõe aqui são diretrizes ambientais
focando o desenvolvimento econômico e social de Curitiba de acordo com as
diretrizes já estabelecidas pelo Plano Diretor. Assim dentro dessa perspectiva,
podem-se inferir duas grandes potencialidades para a cidade de Curitiba se
referindo a disponibilidade de recursos hídricos e o uso e ocupação do solo.

5.1 Potencialidade: Recursos Hídricos
Deficiências: risco de aumento da contaminação dos recursos hídricos;
risco de aumento de perda de solos e assoreamento dos corpos d‟ água;
degradação das nascentes e mata ciliar.
Política: de Conservação Ambiental
Programas: Controle Ambiental e Recuperação Ambiental
Projetos: Controle da quantidade e qualidade hídrica; controle da erosão
do solo;
Ações: melhorar a sistematização do controle da qualidade hídrica
(especialmente em áreas de mananciais); levantamento de áreas sujeitas à
inundação em virtude de seu tempo de recorrência de pelo mínimo 40 anos;
controle da poluição, gerando menos resíduos para serem absorvidos pelo meio
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ambiente; complementação dos diagnósticos físico e ambiental das bacias
hidrográficas,

prioritariamente

naquelas

com

maior

pressão

ambiental;

Identificação mínima das fontes de poluição pontual nos cursos hídricos que
funcionam como mananciais de captação como forma de recuperar o dano
ambiental, controlar os poluentes e prevenir novos pontos de lançamento;
estabelecer através de leis e decretos padrões de qualidade ambientais aceitáveis
para que se faça cumprir no ambiente; estabelecer que recursos provenientes de
medidas compensatórias de processos de licenciamento ambiental sejam
prioritariamente aplicados em programas vinculados ao ambiente como o apoio e
melhoria da organização e associações dos catadores de papel de Curitiba.

5.2 Potencialidade: Uso do Solo
Deficiência: elevada incidência de áreas de risco; diminuição da
permeabilidade do solo urbano; incidência de áreas irregulares, grande incidência
de áreas degradadas; ocupação de fundos de vale; ausência de infra-estrutura
em ocupações irregulares; aumento da pressão em áreas de conservação.
Política: Sustentabilidade sócio-espacial
Programas:

Estruturação

habitacional,

estruturação

espacial

e

estruturação legal.
Projetos: Regularização da ocupação do solo; ordenamento do espaço
urbano (realizado também através do programa de estruturação legal)
Ações: estabilizar áreas de risco e promover a relocação social adequada
da população residente nestes locais; adequar progressivamente os instrumentos
urbanísticos à realidade e possibilidade de crescimento urbano, promovendo
quando possível a regularização dos loteamentos clandestinos e/ou irregulares;
recuperar áreas degradadas, procurando incorporá-las à estrutura urbana,
valorizando seus aspectos naturais; definição de áreas prioritárias de ação
governamental; promover a difusão de tecnologia de manejo do meio ambiente, a
divulgação de dados e informações ambientais e a formação de uma consciência
pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do
equilíbrio ecológico; oferecer incentivos estabelecidos formalmente na produção
ou instalação de processos voltados para a melhoria da qualidade ambiental;
estabelecer regras para o sistema poluidor ou predador, da obrigação de
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recuperar e/ou indenizar os danos causados; revisão e atualização das atividades
efetivamente ou com potencial poluidor; manter e atualizar o sistema de
informação sobre o meio ambiente, permitindo seu acesso promovendo assim a
democratização da informação; estabelecer processos compatíveis com as
atividades para solicitação de avaliação de impacto ambiental; desenvolver uma
legislação específica em relação ao uso e ocupação do solo para fins residenciais
(condomínios horizontais, verticais, loteamentos) baseado na avaliação de
impacto simplificada, mas eficiente, pois o parcelamento do solo exige estudo de
impacto apenas em áreas acima de 100 hectares, dessa forma o ambiente fica
completamente vulnerável em relação aos demais empreendimentos; estabelecer
regras adequadas levando em conta a densidade na ocupação de espaços
territoriais especialmente protegidos.
Dentro dos processos de desenvolvimento antagônicos a qual Curitiba foi
levada de um lado mostrando uma cidade com elevado planejamento urbano com
o desenvolvimento de uma estrutura física positiva, repercutindo na qualidade de
vida de seus habitantes e nos seus indicadores de qualidade, mostra também um
outro lado de uma Curitiba também sujeita aos efeitos excludentes do próprio
desenvolvimento que também degrada a vida urbana e polui o ambiente
repercutindo negativamente na sua conjuntura de cidade ecológica e capital
social. Para a mudança desse prisma é preciso aprimoramento, mudanças de
orientação e atitude preventivas que envolvam a cidade e suas formas de uso,
buscando acima de tudo uma integralidade de pensamento que congregue o
desenvolvimento econômico com a qualidade de vida mantida pela preocupação
do ambiente ocupado pelo citadino.
Manter Curitiba como capital ecológica, sem perder o foco do
desenvolvimento econômico e social pode ser considerado como um grande
desafio para a próxima década, mas em virtude de seu histórico é perfeitamente
viável. A manutenção da capital com o titulo ecológico envolve ações pró-ativas
dentro dos mecanismos de gestão, legislações especificas e políticas públicas
dentro do foco das ações ambientais, sendo todas envolvidas em uma grande teia
de integração.
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5.3 O aspecto ambiental nas Administrações Regionais
Dentre as necessidades ambientais considerando cada uma das 9
regionais pode-se considerar que a regional da CIC apresenta necessidades em
relação à ocupação, áreas verdes e à degradação ambiental.
Em relação à ocupação há necessidade de requalificação da paisagem
urbana na Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira e principais acessos/ligações e
instalação de infra-estrutura de serviços, viária e de manutenção pelo grande
adensamento populacional, principalmente nas áreas de subabitação. Além disso,
há necessidade de implantação de um projeto de controle de cheias do Rio
Barigui e implantação de tratamento paisagístico característico e de referência
para a regional.
Em relação às áreas verdes da regional faz-se necessário a revitalização
do Parque dos Tropeiros, do Bosque São Nicolau, do Bosque do Trabalhador e
do Bosque da Vila Sandra, além da ampliação do Bosque do Trabalhador.
A regional apresenta algumas áreas degradadas ou que apresentam
alguma fragilidade ambiental e que necessitam de um plano de controle. Entre
essas paisagens degradadas destaca-se os bolsões da Vila Verde, Sagrada
Família e Rose/ Barigui. Entre as medidas de curto prazo destaca-se a
necessidade de ações para remoção de entulhos principalmente às margens do
Rio Barigui e planos de ação para áreas de alagamento constante como ocorre na
Vila Verde, Barigui I e II e Sagrada Família, bem como a necessidade urgente de
implementação de sistema de esgotamento sanitário (rede coletora) na Região da
Vila Sandra II e III, Colibri e Augusta. Somado à essas necessidades, como um
plano de ação mais holístico deve-se projetar um sistema de contenção de
Ocupações Irregulares em fundo de vale.
A regional apresenta um grande desenvolvimento industrial, porem,
necessita de regularização de cerca de 50% das construções, podendo ainda
através das permissões de zoneamento efetuar troca de potencial construtivo.
Apresneta também potencial turístico a desenvolver especialmente pela presença
da APA do Passaúna que precisa ser mais explorada e o Parque dos Tropeiros.
A Regional Bairro Novo possui um total de 12.684.652,77 m2 de maciços
vegetais. O bairro com maior quantidade de maciços vegetais é o Umbará,
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seguido do bairro Ganchinho. O bairro Sítio Cercado, o mais populoso, apresenta
apenas 3,05 m2 por habitante, portanto muito abaixo dos 12 m2 por habitante
recomendados como mínimo pela Organização Mundial da Saúde. Os bairros
Umbará e Ganchinho, mantém grande parte de sua área com cobertura vegetal,
34,62% e 41,01%, respectivamente. A regional apresenta cinco áreas com grande
fragilidade ambiental: Jardim Futurama, Novo Horizonte/Sambaqui, Calixto, 23 de
Agosto e Campo Cerrado. Portanto, os bairros da regional necessitam de uma
ocupação sustentável, desenvolvendo programas de preservação das áreas
verdes e da vegetação nativa existente conforme programas já existentes na
cidade de Curitiba, porém, não incorrendo nos mesmos erros de muitas áreas que
atualmente são classificadas como áreas nativas e na verdade apresentam um
domínio de espécies exóticas.
A regional também sofre com a presença da ocupação irregular 23 de
Agosto, já mencionada, e de loteamentos irregulares, que não apresentam
licenciamento ou alvará de funcionamento. Em relação à infra-estrutura faz-se
necessário a adequação de Sistema Viário, iluminação, sinalização e identificação
de ruas. A regional, para um crescimento sustentável precisa solucionar os
problemas de inundações especialmente no Jardim Futurama onde é urgente a
instalação de canalização de água pluvial e coibir o crescimento desordenado pra
então relocar as famílias de 5 áreas de risco.
Porém, a regional apresenta algumas potencialidades ambientais que
podem ser melhor exploradas melhorando as condições sociais e ambientais da
região e população. Deve-se explorar os vazios urbanos encontrados nos bairros
Umbará, Ganchinho e Campo de Santana com potencial para o desenvolvimento
de projetos de parques ambientais e turísticos com atividades aquáticas e
atividades ao ar livre como trilhas, camping, oficinas e atividades cultuais e
desenvolvimento do eco-turismo e turismo rural reconhecidos internacionalmente,
bem como a exploração do Campo de Girassóis, para cultivo de ervas e flores
com valor econômico para substituir grameiras (Holambra do Bairro Novo).
A Regional Boa Vista apresenta grande cobertura de área verde. São 7
parques e 3 bosques que somam 1.154.241 m2 e 76.622 m2 respectivamente.
Porém, apresenta grande fragilidade em relação às áreas de ocupação irregular
sujeitas a inundação nas localidades de Justiça, Jóckey Club, Vila 13 constituídas
119

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico

por loteamentos clandestinos, nas localidades de Bracatinga, Nori (Jd Cosmos),
Enoé, Vila 9, Asa Branca-Esperança, Atuba, Campo Alto, Jardim Jalisko, Joanita,
Kuliki, Praça das Mamonas, Rio Negro, Tarumã, Vera Lúcia e Vila 27 constituídas
por assentamentos espontâneos e as localidades de São Francisco, Dolores D.
Souza, Delatre que fazem parte do Prolocar. Portanto, os bairros que compõe a
regional apresentam suas maiores necessidades relacionadas à ocupação e suas
conseqüências, visto que a maior necessidade dos bairros que compõe a
regional, refere-se aos problemas advindos da ocupação desordenada.
Para solucionar esses problemas com inundações especialmente no
bairro Atuba, Bairro Alto, Santa Cândida e Pilarzinho deve-se primeiramente
apresentar uma política de uso do solo eficiente para coibir as invasões e o
crescimentos das já instaladas para então, a partir da estabilização da situação
propor medidas para regularização das áreas ou relocação das famílias em áreas
de alagamento. Como medidas de infra-estrutura para melhorar as condições
físicas e ambientais dessas áreas é necessário a limpeza e dragagem do rio
Atuba em alguns trechos com maior prioridade, redimensionamento de tubulação
de drenagem pluvial que deságuam em rios e córregos especialmente nos bairros
Atuba, Bacacheri e Santa Cândida, contenção de erosão nos bairros do Tarumã,
Bacacheri, Tingui, Santa Cândida, Boa Vista e Pilarzinho, que vem provocando
desmoronamento de margens de fundo de vale e lançamento irregular de esgoto
no bairro Santa Cândida.
Ainda no plano do uso e ocupação do solo, alem da ocupação irregular de
ocorrência nesses bairros que compõe a regional é importante destacar a
necessidade de adequação ou regularização dos empreendimentos instalados
irregularmente. São loteamentos e condomínios que não passaram por processos
de licenciamento e hoje se encontram irregulares.
Somado à essas necessidades, como um plano de ação mais holístico
deve-se projetar o desvio ferroviário da Av. Anita Garibaldi, o binário no início da
Av. Pref. Erastro Gaertner, melhorar acesso a parques municipais, adequar o
traçado viário à topografia acidentada da regional e revisar os traçados das
diretrizes de rua considerando as normas ambientais.
Dentro das potencialidades ambientais já oferecidas pela regional
destacam-se os parques instalados em grande numero e com boa infra-estrutura
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cuja visitação necessita ser impulsionada. Os parques mais conhecidos e que
hoje apresentam boa divulgação são o Parque São Lourenço, a Ópera de Arame,
a Pedreira Paulo Leminski, o Parque Tanguá e a UNILIVRE, resta ainda um maior
apoio para o Parque Natural Municipal Atuba, Parque General Iberê de Matos, e
Parque Barreirinha.
A regional do Cajuru apresenta poucos maciços vegetais e um pequeno
número de áreas verdes quando comparado às demais regionais. Como
fragilidade ambiental ainda apresenta áreas de preservação permanente de
entorno dos cursos hídricos com processo de degradação pela existência de
ocupações irregulares e deficiência de infra-estrutura e áreas de alagamento em
virtude da declividade das áreas e tipologia de terreno. Assim, as necessidades
ambientais da regional concentram-se em serviços de recuperação ou
urbanização em áreas de fragilidade ambiental, através da realização de serviços
de drenagem diminuindo os riscos de inundação e/ou erosão. Como é uma área
com recursos hídricos de grande importância apresenta extensas áreas de
fragilidade ambiental, que hoje se encontram praticamente todas ocupadas, assim
para diminuir os impactos negativos sobre essas áreas é necessário a
preservação das áreas de proteção ambiental e as áreas de preservação
permanente através de programas de relocação de residências e melhoria na
circulação e integração no Parque Linear Cajuru.
Dentro da infra-estrutura, é necessário a recuperação da Ciclovia do rio
Belém e ampliação da área física e das instalações do Bosque do Capão da
Imbuia - Museu de História Natural.
A regional apresenta grande potencialidade em relação à utilização das
unidades de conservação ambiental como o Bosque Capão da Imbuia, Parque
Linear do Cajuru, Parque Linear do Iguaçu, Bosque da rua Augusto David de
Moraes e da rua Augusto Steembock, bem como a exploração do ecoturismo e
Projeto Curitiba Olímpica, além de outras praças, parques e jardinetes porém,
necessita urgentemente de recuperação ambiental das áreas remanescentes de
realocação do Bolsão Audi-União e Iraí, Parque Nacional, Acrópole, São
Domingos etc.
A Regional Boqueirão apresenta uma extensão bastante significativa de
áreas verdes, 8.264.316 m2, formada por dois parques nos bairros Alto Boqueirão
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e Boqueirão e um bosque no bairro Hauer. Apenas o bairro Xaxim não possui
parque público, porém, apesar da quantidade de área verde é uma regional que
se apresenta em área de relevo baixo, proporcionando maior encharcamento do
solo, propício à alagamentos. Assim, as necessidades ambientais da regional
concentram-se em serviços de recuperação ou urbanização em áreas de
fragilidade ambiental, próximos aos cursos hídricos. Para diminuir os impactos
negativos sobre essas áreas é necessária a preservação das áreas de proteção
ambiental e as áreas de preservação permanente. Em relação à infra-estrutura é
importante a eliminação de pontos críticos de inundação, instalação de rede de
esgoto e drenagem, com atenção à Vila Pantanal e Vila Nova, revitalização do
Parque Náutico, bosque Reinhardt Maack e Zoológico, área para depósito de
material reciclável e recuperação de margens do Canal Belém, Córrego Alto
Boqueirão, Córrego Esmeralda, Ribeirão dos Padilhas e Canal Evaristo da Veiga.
As mesmas áreas que apresentam grande fragilidade ambiental por
esatrem em uma posição de relevo desfavorável podem ser aproveitadas do
ponto de vista turístico, aumentando a potencialidade da região através da
exploração dos parques já existentes como o Bosque Bosque Reinhard Maack, o
Parque Náutico com grande potencial para esporte, turismo e negócios, o Parque
Iguaçu e o Zoológico.
A Regional Matriz apresenta alta densidade de ocupação em várias
regiões, porém, há pouca área verde. Os parques estão localizados no Centro,
Jardim Botânico e Mercês e os bosques no Centro Cívico e Jardim Social, somam
1.009.778 m2 de áreas verdes.
A regional caracteriza-se pela ocupação urbana com a implantação de
edificações, infra-estrutura e intensas atividades comerciais, sociais e culturais
com alteração significativa no meio natural. O grande fluxo de pessoas vindas das
outras regionais e da Região Metropolitana de Curitiba acarreta a elevada
utilização destes espaços, sendo necessária a intervenção permanente do poder
público para a manutenção dos mesmos.
A expressiva ocupação urbana na regional compromete profundamente o
sistema hídrico local. Quase a totalidade dos rios da regional foram retificados,
canalizados e/ou fechados e tem uma vazão permanente reduzida. A redução das
áreas verdes e a excessiva impermeabilização das áreas fizeram com que as
122

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico

vazões registradas durante as chuvas aumentassem bastante provocando
alagamentos em vários pontos ao longo da regional, em compensação vazões
permanentes foram bastante reduzidas. A qualidade das águas é prejudicada por
lançamentos de esgotos e por resíduos sólidos oriundos das ruas e terrenos
baldios e carregados para a rede de drenagem e para os rios. Várias ruas e
cruzamentos da regional apresentam problemas com alagamentos pontuais
devido à obstrução ou falta de capacidade da rede de drenagem e dos rios.
A regional tem um elemento relativamente novo e que interfere na
paisagem e também na qualidade eletromagnética ou no estado das radiações
eletromagnéticas e cujo efeito ainda não é bem conhecido. Essa fragilidade se
refere às dezenas de antenas de telefonia e linhas de alta tensão, que estão
concentradas nos bairros Centro e Batel, e presentes em todos os bairros da
regional.
A região por ser central apresenta vários tipos de poluição como a sonora
associada à poluição atmosférica em virtude da grande quantidade de tráfego
veicular, poluição visual em virtude da quantidade de resíduos gerados e
dispostos inadequadamente especialmente próximos aos cursos d‟ água. Em
relação ao esgotamento sanitário, outra grande fonte de poluição em Curitiba,
estatisticamente a regional apresenta 96% de coleta de esgoto, porém, é de
conhecimento que o início de implantação das redes começou por esta regional,
portanto, a vida útil da rede se encontra bastante comprometida, inclusive tem
que ser considerado que o inicio das implantações de sistema de esgotamento
eram realizados através de sistemas mistos, ou, seja a água pluvial e esgotos
domésticos eram conduzidos pela mesma tubulação. Deve-se considerar ainda a
carga de efluente não tratado que é lançado aos cursos hídricos em virtude das
ligações irregulares.
Portanto, as necessidades ambientais da regional da Matriz estão
concentradas em aspectos físicos do terreno como processos de erosão e
desbarrancamento das margens do Rio Água Verde com algumas vias além do
estreitamento e assoreamento de rio Pilarzinho provocando alagamentos. Dentro
do aspecto da fragilidade das áreas destaca-se a grande fragilidade ambiental na
regional como a ocupação irregular de áreas públicas como bosques e a
presença de bota fora de resíduos bem como cursos d´água canalizados ou
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abertos, contaminados por lançamento de esgoto em vários córregos da regional
e que necessitam com urgência de planos de ação.
A regional do Pinheirinho apresenta extensas áreas vinculadas às
questões ambientais como a APA do Iguaçu, o Aterro Sanitário da Caximba, a
Estação de Tratamento de Esgoto CIC/XISTO e as proximidades da área
industrial de Araucária. É uma regional também de alta vulnerabilidade em função
da precariedade do saneamento básico, com lançamento in natura de esgoto em
fundos de vale e córregos, além de áreas com potencial para alagamento e
loteamentos clandestinos.

Assim, a regional apresenta como necessidade a

intensificação da limpeza de terrenos baldios, nos bairros Campo de Santana,
Tatuquara e Pinheirinho, bem como a utilização de áreas de bota fora de
materiais de construção sem licenciamento transformados em lixões da
construção civil além da poluição sonora por música ao vivo. Dentro do aspecto
da

ocupação

destacam-se

as

construções

irregulares

em

fundo

de

vale/valeta/córrego nos bairros Capão Raso e Pinheirinho. Esses mesmos bairros
também apresentam problemas com a falta da drenagem da água pluvial e
canalização de cursos hídricos, necessitando de limpeza do Canal extravasor do
Rio Barigui no Tatuquara, Arroio Cercado e Córrego Passo dos Mello no bairro
da Caximba. Ainda em relação à ocupação do solo é necessário a realocação de
famílias em 5 áreas de risco (Vila Papelão, Vila Pluma, Vila Ulisses Guimarães,
Terra Santa - HABITAR BRASIL, Beira Rio) bem como a necessidade de
regularização dos loteamentos Juliana, Dantas, Primeiro de Setembro, Milinho,
Cruz, Dom Bosco II, Califórnia II, Olinda II e Rurbana.
Em virtude do crescimento da região pela implantação da REPAR é
necessária a instalação de novos loteamentos para atender esta demanda,
porém, importante que essas estruturas sejam construída dentro dos aspectos
legais através de processos de licenciamento e alvará de construção e que
respeitem as fragilidades físicas, ambientais e legais para a ocupação dessas
áreas.
A regional do Portão se apresenta como uma área de grande ocupação e
com pouca área verde, se apresentando como a região de menor relação entre
densidade e área verde da cidade. Apresenta apenas o bosque da Fazendinha e
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poucas praças espalhadas pela região e como grande fragilidade áreas de
invasão ao longo do Rio Formosa e Rio Barigui.
Como necessidades importantes, destacam-se a implantação de Parque
Linear no Rio Barigui, mas para isso é necessário a realocação de ocupações
irregulares nas suas margens, bem como a intervenção em áreas de risco
visando a realocação e reurbanização emergencial na Vila Parolin, Bolsão
Formosa e Vila Ferrovila na Vila Guairá. Como forma de organização do espaço
há necessidade de implantação de denominação e código de ruas na Vila Nova
República, Progresso, Recanto das Andorinhas e Rigone.
A regional de Santa Felicidade apresenta grande cobertura de áreas
verdes, apresentando três bosques que somam 99.334 m² e dois parques, o
Barigui (parte) e o Tingui, caracterizando grande potencial Eco - Turístico Histórico. Já a APA do Passaúna margeia toda a extensão do território,
correspondendo a 11.915 Km² da área total.
É a regional que menos sofre com áreas de ocupação irregular, porém
ainda

apresenta

necessidades

em

relação

à

importantes

intervenções

relacionadas à drenagem urbana, visando diminuir os pontos de alagamento em
diversos cruzamentos, bem como fragilidade relacionada à falta de rede de coleta
de esgoto ausente na maior parte da regional. Isso decorre do tipo de ocupação
da regional ainda bastante rururbano, pela existência de muitas chácaras.

125

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico

6. Indicadores de Controle e Avaliação
Gerenciar é controlar. O controle estratégico está preocupado com a
mensuração e avaliação das estratégias da organização para o alcance com
eficiência, eficácia e efetividade os objetivos desejados.
Tratando-se de programas, projetos e ações do setor público com o
objetivo de conquistar desenvolvimento econômico e social com melhoria da
qualidade de vida para os cidadãos os mecanismos e instrumentos de controle e
avaliação devem procurar avaliar resultados no curto, médio e longo prazo.
Nestes casos há resultados que podem ser observados em meses, outros em
anos, outros em décadas.
Outro cuidado fundamental é o de estabelecer indicadores identificados
com padrões mundiais e nacionais já determinados por organismos nacionais e
internacionais de desempenho que possam ser comparados com padrões já
definidos pelos organismos nacionais e internacionais e que possam ser
comparados com outras cidades, outros estados e outros países.
São processos contínuos de avaliação e correção de rumos estratégicos
muitas vezes exigindo a mudanças de planos e projetos em função às mudanças
de variáveis internacionais, nacionais e/ou locais. Porém o que não se pode
perder é o rumo de melhoria da qualidade de vida do cidadão no presente e no
futuro.
Controle estratégico é o acompanhamento e avaliação entre o que foi
planejado e o resultados desejados e efetivamente realizados.
São

necessários

um

conjunto

de

indicadores

de

avaliação

e

acompanhamento de projetos para averiguar os resultados dos planos,
programas, projetos e ações considerando as necessárias adequações aos
ambientes em mudanças e aos resultados desejados para conquistar o
desenvolvimento econômico e social com melhoria da qualidade de vida para os
cidadãos.
Basicamente são necessárias três etapas para o controle estratégico;
a)

Conjunto de indicadores para mensurar o desempenho da

organização em função dos resultados desejados;
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b)

Estabelecer comparações do desempenho organizacional com os

objetivos e padrões desejados para cada fase;
c)

Adotar medidas de ajustamentos e correções entre o realizado, os

objetivos desejados e os padrões de desempenho para cada projeto e atividade.
Procura-se nesta fase do trabalho definir um conjunto de mecanismos e
instrumentos que permitam acompanhar, avaliar e corrigir o que foi planejado.
Principais fontes de padrões de referência para mensurar, acompanhar,
avaliar e corrigir resultados:
1. Organismos Internacionais:
a) Organização das Nações Unidas – ONU
b) Organização Mundial da Saúde - OMS
c) Banco Mundial - BM
d) Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD
e) Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID
f) Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento –
UNCTAD
g) Fundo das Nações Unidas para Infância – UNICEF
h) Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura UNESCO
i) Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE
j) Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento - PNUD

2.

Organismos nacionais:

a.

Ministério da Saúde

b.

Ministério da Educação

c.

Ministério de Ciência e Tecnologia

d.

Ministério da Justiça

e.

Ministério do Planejamento e orçamento

f.

Ministério da Economia

g.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior

h.

Ministério do Desenvolvimento Urbano

i.

Ministério das Cidades

j.

Ministério do Meio ambiente
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3.

Organismos estaduais:

a.

Secretaria Estadual da Saúde

b.

Secretaria Estadual da Educação

c.

Secretaria Estadual de Indústria e Comércio

d.

Secretária Estadual da Segurança

e.

Companhia de Habitação

4.

Organismos municipais

a.

Aspectos legais determinados pelos mecanismos e intrumentos

legais especialmente:
i. Plano Plurianual – PPA
ii. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO
iii. Lei do Orçamento Anual – LOA
b.

Instrumentos e mecanismos definidos pelos órgãos municipais de

controle e avaliação – Planejamento, finanças, IMAP, IPPUC, etc...
c.

Instrumentos e mecanismos definidos por cada Secretaria Municipal,

Instituto, Fundação, Agência, Empresa
d.

Padrões de desempenho sugeridos e recomendados pelo IBAM –

Instituto Brasileiro de Administração Municipal
5.

O que avaliar e acompanhar

a.

Planos

b.

Programas

c.

Projetos

d.

Atividades

6.

Como avaliar

a.

Eixo de Desenvolvimento

b.

Plano – Programa – Projeto – Ações de cada eixo.

c.

Cronograma físico

d.

Cronograma financeiro

e.

Responsável

f.

Resultados e Ajustamentos Estratégicos
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Os formulários, instrumentos e mecanismos e os indicadores que serão
utilizados estão entregues no Documento anexo denominado INDICADORES DE
CONTROLE E AVALIAÇÃO.
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