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CURITIBA - VISTA NOTURNA - BAIRRO JUVEVÊ
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O presente trabalho tem por finalidade analisar o resultado da Política Municipal de
Desenvolvimento Econômico. Para isso foram utilizadas duas metodologia. A primeira procura
mostrar os resultados obtidos ao longo do tempo - décadas de 70, 80, 90 e dos anos 2000 -,
por meio de 64 indicadores escolhidos com o apoio técnico da Agência Curitiba S/A e do Instituto
Municipal de Turismo, por simples comparação. A segunda, utiliza 27 desses indicadores para
construção de índice de Desenvolvimento Econômico, aplicando o Método Genebrino ou Distancial,
como Valor Zero (V0) para acompanhamento permanente do plano setorial.
Os indicadores utilizados estão divididos em três eixos estabelecidos no Plano de
Desenvolvimento Econômico que são: Renda, Economia e Turismo. Os dados dos indicadores
estão relacionados à população, à participação da distribuição de renda por classes, ao rendimento
das pessoas ocupadas, ao Produto Interno Bruto - PIB e ao PIB per capita, ao mercado de trabalho,
atividades econômicas, ao turismo e infraestrutura do turismo. Adotou-se sempre o dado mais atual
referente a cada década.
Pode-se afirmar, com base nos indicadores escolhidos para esta análise, que o índice de
desenvolvimento econômico de Curitiba é ótimo, com índice sintético de 68,6 de satisfação.
Os anos 70 constituem um marco da transformação do perfil econômico do Estado do Paraná
e de Curitiba com progressiva diversificação e modernização da base técnica de produção na
Agropecuária e com a introdução dos ramos modernos na linha metal-mecânica na área Industrial.
O setor primário, que em 1970, respondia por mais de 40% do Valor Adicionado Fiscal – VAF
gerado no Estado, foi sendo progressivamente superado pelo setor industrial, que atingiu, em 2000,
49,96%.
Os anos 80 foram marcados pela chegada de grandes grupos empresariais em Curitiba.
Nos anos 90, a estrutura industrial do estado incorpora novos segmentos e cria nova dinâmica
no Estado, aproveitando a estabilização monetária, o retorno do investimento direto estrangeiro, entre
outros, e implementa uma política de atração industrial. Aproveita, também, vantagens locacionais,
de grandes mercados no Brasil e sul da América Latina, como a proximidade do Porto de Paranaguá,
a oferta de boa infraestrutura de energia, telecomunicações, aeroporto internacional e rodovias.
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Esse conjunto de fatores propiciou, no final dos anos 90 e início dos 2000, um ciclo de
expansão de empresas de grande porte no Estado, principalmente na Região Metropolitana de
Curitiba - RMC. Destacam-se a instalação de grandes montadoras como a Renault e a Volkswagem/
Audi, e a expansão das atividades de empresas já existentes (Volvo, New Holland atual CNH, Krone
e Bosch).
Essas políticas resultaram no adensamento do segmento metal-mecânico, do setor de
material de transporte e também na atração de grande número de fornecedores e de empresas
complementares.
Essa concentração alterou substancialmente o perfil da economia metropolitana, com
transformações socioespaciais e ambientais.
Curitiba praticamente dobrou sua participação no PIB - Produto Interno Bruto estadual, de
13,5%, em 1975, para 20,12%, em 1999, passando a perder posição no final da década, atingindo,
em 2000, 19,67%, sofrendo uma ligeira recuperação em 2005 com 23,42%, e novamente passa a
diminuir sua participação, que em 2007 é de 23,39%.

COMÉRCIO E SERVIÇOS
Vários segmentos dos setores Serviços e Comércio como os supermercados, hotéis, agências
de publicidade, telecomunicações e outros foram internacionalizados, incrementando as relações
principalmente de Curitiba com outras cidades brasileiras e com o exterior.
Quanto à geração de empregos, o setor terciário da economia tem seis vezes mais ocupações
do que em relação ao setor secundário. No setor terciário, a participação mais relevante é do Setor
de Serviços, que apresenta maior capacidade de geração de postos de trabalho, tanto pela forte
representação do poder público quanto pelo setor privado, no atendimento às crescentes demandas
do consumidor individual, familiar e empresarial.
A importância das atividades do setor terciário já era observada em 1989, quando respondia
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por 66% do total de empregos gerados. Em 1999 o setor respondia por 81,7%, e em 2009 responde
por cerca de 83%. O incremento na oferta de postos de trabalho nesse setor acompanha o desenho
de distribuição do VAF - Valor Agregado Fiscal, com a maior concentração em Curitiba.
Já na década de 2000, observa-se uma alteração no perfil econômico de Curitiba, o setor
serviços teve um pequeno decréscimo na última década de 1,5%, enquanto que a participação do
setor comércio teve um crescimento de 5,5% nas duas últimas décadas.
Curitiba vem se consolidando como um dos novos e importantes polos de atração de visitantes
no Brasil, especialmente para turismo de negócios e eventos. Apesar do crescimento do número de
turista registrado ser de 185% de 1999 a 2009, o desempenho do setor apresentou um decréscimo
da década de 90 para cá. Em 1999 seu desempenho era de 4,5% do PIB de Curitiba e em 2009
representa um pouco mais de 2,1%. Fator esse que pode ser explicado pelo indicador “gasto médio
de hospedagem” que em 1999 era de 71,9 dólares e em 2009 ficou em 44,7 dólares, registrando
um decréscimo de 38%.
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BAIRRO NOVO - SÍTIO CERCADO

Histórico
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A alteração do perfil de Curitiba teve reflexos também na Região Metropolitana - RMC. Além
das indústrias metal-mecânica e eletroeletrônico, segmentos de alto valor agregado e tecnologia.
outras indústrias que se localizaram nos demais municípios da RMC atuam na área de fornecimento
de bens básicos e insumos. Paralelamente o setor terciário se fortaleceu na implantação de novos
serviços voltados para as áreas de informática, serviços tecnológicos, gestão empresarial, turismo,
publicidade e propaganda, instituições financeiras, logística entre outros. É também a área que
concentra o maior número de ocupações. A estratégia de atração da atividade econômica acabou
por reforçar os fluxos migratórios para a Região, acentuando a desigualdade, já que mesmo com o
crescimento da oferta de empregos, grande contingente de mão de obra permanece fora do mercado.
Em 1990, 32% das empresas paranaenses estavam na RMC, proporção que aumentou para 33%
em 2000. Em 1990, 81% das empresas da RMC estavam em Curitiba e em 2000, passaram para
73,4%, denotando uma redistribuição de empresas entre essas espacialidades, desencadeada com
maior intensidade na segunda metade da década. Curitiba e São José dos Pinhais participavam com
mais de 27% do total das empresas do Estado, em 1990, diminuindo para menos de 26% em 2000.
No período de 2000 a 2009, houve um aumento de 4,8% na participação feminina no mercado de
trabalho em Curitiba, sendo que as mulheres ocupavam 43,8% dos empregos formais e passaram
a ocupar 48,6%, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego. A participação no mercado
de trabalho entre os sexos por atividade econômica e que tais diferenças se devem, sobretudo pelo
aspecto da escolaridade, ou seja, em 2009 as mulheres com curso superior completo já ocupavam
58,5% das vagas. Constata-se que no setor industrial a predominância é dos homens 72,5%) e no
setor de serviços das mulheres (55,9%). Quanto à faixa etária dos trabalhadores de Curitiba, 28,7%
tem idade que varia de 30 a 39 anos.
De acordo com os dados da Pesquisa Mensal de Empregos (PME), de dezembro de 2009
pelo IPARDES e IBGE para Curitiba e Região Metropolitana estão ocupadas 1.531 milhão de
pessoas sendo que destes 278 mil são autônomas e 87 mil empregadores. Os desempregados são
60 mil pessoas, redução de 7,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os empregados
registrados 822.000 e destes 757.000 estão no setor privado, quanto ao número de empregados
registrados houve um aumento de 7,9% no mesmo período do ano anterior.
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A Lei 11.266/2004 dispõe sobre a adequação do Plano Diretor de Curitiba ao Estatuto da
Cidade. No Título IV trata da Política Social e Econômica e, no Capítulo II trata do Desenvolvimento
Econômico.

LEI 11.266/2004
O Art. 44. do capítulo II diz que:

“A política municipal de desenvolvimento econômico, entendida em sua ampla vinculação
com a de desenvolvimento social, tem o compromisso com a contínua melhoria
da qualidade de vida da população e com o bem estar da sociedade, com base nos
princípios de sustentabilidade e de desenvolvimento local e endógeno...”
e tem os seguintes objetivos:
- aumentar a competitividade regional;
- dinamizar a geração de emprego trabalho e renda;
- desenvolver potencialidades locais;
- consolidar a posição do Município como “Centro de Referência em Negócios”;
- fortalecer e difundir a cultura empreendedora;
- intensificar o desenvolvimento tecnológico, consolidando no Município um sistema regional
de inovação;
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- aperfeiçoar continuamente o modelo adotado a partir da perspectiva sistêmica, considerando
os desafios do crescimento econômico, a eqüidade social e o respeito ao meio ambiente.
- Apoiar e incentivar o desenvolvimento e aperfeiçoamento das iniciativas individuais e coletivas
com o fim de desenvolver e consolidar a economia solidária.
No seu Art. 45.trata das diretrizes dos programas, projetos e ações na área de desenvolvimento
econômico:
- promover a manutenção, consolidação e o surgimento de novas regiões competitivas em
termos econômicos;
- buscar parcerias com os atores do desenvolvimento econômico local, estabelecendo
consenso e a adesão criativa às iniciativas de promoção econômica;
- incentivar e apoiar iniciativas de geração de oportunidades de emprego, trabalho e renda;
- fortalecer e articular a base produtiva local;
- promover a infra-estrutura necessária e adequada ao desenvolvimento econômico, turístico
e social da Cidade;
- intensificar a promoção do desenvolvimento e aplicação de tecnologias vinculadas às
necessidades e possibilidades do sistema produtivo do Município;
- fomentar as atividades econômicas baseadas em inovação tecnológica e em uso intensivo
de conhecimento;
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- maximizar a sinergia dos ativos da Cidade Industrial de Curitiba, potencializando a criação,
difusão e uso do conhecimento e inovação;
- disponibilizar informações como instrumento de fomento para investimentos e negócios;
- desenvolver as relações nacionais e internacionais com associações e instituições multilaterais,
empresariais, bem como, com organismos governamentais de âmbito Federal e Estadual, no
intuito de ampliar as parcerias e a cooperação;
- incrementar a participação do setor produtivo no mercado mundial e diversificar a pauta de
exportações, favorecendo o aumento da competitividade regional;
- adotar políticas fiscais que favoreçam a redução das desigualdades sociais;
- disponibilizar serviços públicos em meios avançados de tecnologia, proporcionando economia
e rentabilidade temporal, espacial e ambiental;
- articular ações para a ampliação da sintonia entre a oferta e demanda de capacitação
profissional, em especial nas áreas prioritárias de desenvolvimento socioeconômico do
Município;
- articular e integrar as iniciativas de promoção econômica com os demais Municípios da
Região Metropolitana de Curitiba;
- implementar políticas de apoio às iniciativas de ocupação autônoma, associativa e
cooperativada;
- constituir instrumentos de apoio aos micros e pequenos empreendimentos, individuais ou

11

coletivos, na forma de capacitação gerencial, transferência tecnológica e fornecimento de
crédito;
- instituir o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico baseado em “territórios socioeconômicos”, estruturado em programas, projetos e ações locais e compatibilizado com
as diretrizes de estruturação urbana e de proteção do ambiente natural e cultural, observando

CIC - NEW HOLAND

a integração e complementaridade ao Plano Municipal de Desenvolvimento Social.
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INCUBADORA EMPRESARIAL - BOQUEIRÃO

Desempenho por décadas

1970 a 2009
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Para análise do desempenho do Desenvolvimento Econômico em Curitiba ao longo
das últimas décadas, foram utilizados 65 indicadores escolhidos por sua importância e por
existirem dados para a maioria dos períodos analisados. Foi avaliado o desempenho de
cada área pela comparação simples de melhoria do indicador ao longo do tempo. Alguns
desses indicadores não possuem base para comparação por não existir séries históricas.
Os indicadores são resultados de discussões entre o IPPUC, a Agência Curitiba S/A e o
Instituto Municipal de Turismo, na busca da construção de um sistema de acompanhamento do
setor em Curitiba. Para essa análise adotou-se sempre o dado mais atual referente a cada década.
Foi avaliado o desempenho de cada área pela comparação simples de melhoria do indicador
ao longo do tempo utilizando um sistema simples de cores onde:

Os indicadores analisados desde 1970 estão divididos em três grandes eixos: Renda, Economia
e Turismo.
O eixo Renda está composto por 10 indicadores. Nenhum deles possui base para comparação,
mas foram incluídos por sua importância e para estabelecerem o V0. O eixo Economia está composto
por quatro áreas: PIB, Mercado de Trabalho, Tecnologia da Informação e Atividades Econômicas. Os
indicadores PIB e PIB per capita obtiveram um bom desempenho ao longo das últimas décadas. Na
área Mercado de Trabalho está composto por 24 indicadores, onde três indicadores: População em
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Idade Ativa - PIA, População Economicamente Ativa - PEA e População Ocupada - POC, terão valor
V0 por não ter dados históricos para comparação; com desempenho negativo estão os indicadores:
empregos na agropecuária, empregos no setor secundário (indústria e construção civil), participação
de empregos nas médias empresas, empregados do sexo masculino, empregados com ensino
fundamental completo e também os salários médios nos setores da Indústria, Construção Civil,
Comércio e no Setor Primário; a participação dos empregos nas grandes empresas não apresentou
grande variação; os demais indicadores apresentaram desempenho favorável. Os três indicadores
da Tecnologia da Informação, não tem dados para comparação, e serão considerados V0. A área
Atividades Econômicas apresenta três indicadores com V0 : Empresas Exportadoras, Importadores
e de Tecnologia da Informação; quatro indicadores apresentaram desempenho negativo, foram eles:
número de empresas da indústria, de contrução civil, do comércio e número de empresas do setor
primário; as pequenas, médias e grandes empresas não apresentaram grande variação no período
analisado. Os demais indicadores do eixo apresentaram desempenho positivo. O eixo Turismo está
composto por duas áreas: turismo e infraestrutura do turismo. No turismo, obtiveram desempenho
ruim movimento anual de passageiros na Rodoferroviária e o gasto médio com hospedagem; a
taxa média de permanência em dias não teve grande variação e os demais indicadores tiveram
bom desempenho. Já na infraestrutura do turismo, os indicadores tiveram avaliação positiva, com
excessão do número de espaços para eventos, que por nãopossuir dados anteriores, estabelece o V0.
Essa análise histórica mostra que Curitiba nas décadas de 1970 e 1980, teve uma forte
tendência e organização para o setor terciário (comércio e serviços). O ciclo de expansão de empresas
de grande porte no Estado, ocorreu principalmente na RMC, com a instalação de montadoras e
expansão das atividades de empresas do ramo metal-mecânico. A participação da cidade na renda
do Estado teve um aumento de 47% da década de 70 até 2000. O número de empregos no setor
terciário tem quase seis vezes mais ocupações do que a indústria (Indicadores de Sustentabilidade,
IPPUC, 2008).
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ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR
PLANO SETORIAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO - 1970/2009

NOTA: Os dados apresentados correspondem a informação mais atualizada encontrada dentro de cada década.
¹dados referentes à RMC - Região Metropolitana de Curitiba
²gasto diário x média permanência x nº de turistas
FONTE: IBGE - 1991/1999/2000/2007, FGV/CPS - 1992/2008, IPARDES - 2009, MTE/RAIS - 1989/1999/2009, MDIC - 2009,
IMT - 1979/1989/1999/2008/2009, URBS/IPPUC - BANCO DE DADOS - 2009, SETU - 1999/2007/2008
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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CIC - CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA

Renda
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RENDA

PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO,
POR CLASSE E RENDIMENTO, POR SETOR

FONTE: FGV/CPS - 1992/2008, IBGE - 2000, IPARDES - 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
NOTA: Os dados apresentados correspondem a informação mais atualizada encontrada dentro de cada década.
¹dados referentes à RMC - Região Metropolitana de Curitiba

Em 2007 a Região Metropolitana de Curitiba teve a segunda melhor renda domiciliar per
capita do País, com R$ 806,82, de acordo com o estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), com
base nos microdados da Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar (Pnad), do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), perdendo apenas para Brasília R$ 1.095,11 (IPPUC - Curitiba em
Dados, 2009).
Na distribuição de renda segundo as classes sociais em Curitiba, conforme gráfico a seguir,
verifica-se que quase 50% correspondem às classes C, D e E; e 44% às classes A e B, revelando
um certo equilíbrio na distribuição de renda.
Por falta de informações históricas não é possível, neste momento, fazer uma avaliação de
mudança de renda na cidade.
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ESTIMATIVA DA DISTRIBUIÇÃO DE RENDA, POR CLASSES, EM CURITIBA - 2000

FONTE: IBGE - 2000
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

O rendimento em reais (R$) das pessoas, conforme gráfico abaixo, está dividido da seguinte
forma: com maior rendimento está o setor Público com R$ 2.920,04; seguido pelo Setor Privado
com R$ 2.269,57; em terceiro lugar estão as pessoas ocupadas com R$ 1.798,59 e por fim estão as
pessoas que trabalham por conta própria com R$ 1.427,25.

RENDIMENTO DAS PESSOAS POR SETOR DE OCUPAÇÃO REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - RMC - 2009

FONTE: IPARDES - 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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RENDA MEDIANA, POR BAIRROS CURITIBA - 2000
01-CENTRO
02-SÃO FRANCISCO
03-CENTRO CÍVICO
04-ALTO DA GLÓRIA
05-ALTO DA XV
06-CRISTO REI
07-JARDIM BOTÂNICO
08-REBOUÇAS
09-ÁGUA VERDE
10-BATEL
11-BIGORRILHO
12-MERCÊS
13-BOM RETIRO
14-AHÚ
15-JUVEVÊ
16-CABRAL
17-HUGO LANGE
18-JARDIM SOCIAL
19-TARUMÃ
20-CAPÃO DA IMBUIA
21-CAJURU
22-JARDIM DAS AMÉRICAS
23-GUABIROTUBA
24-PRADO VELHO
25-PAROLIN
26-GUAÍRA
27-PORTÃO
28-VILA IZABEL
29-SEMINÁRIO
30-CAMPINA DO SIQUEIRA
31-VISTA ALEGRE
32-PILARZINHO
33-SÃO LOURENÇO
34-BOA VISTA
35-BACACHERI
36-BAIRRO ALTO
37-UBERABA
38-HAUER

39-FANNY
40-LINDÓIA
41-NOVO MUNDO
42-FAZENDINHA
43-SANTA QUITÉRIA
44-CAMPO COMPRIDO
45-MOSSUNGUÊ
46-SANTO INÁCIO
47-CASCATINHA
48-SÃO JOÃO
49-TABOÃO
50-ABRANCHES
41-CACHOEIRA
52-BARREIRINHA
53-SANTA CÂNDIDA
54-TINGUI
55-ATUBA
56-BOQUEIRÃO
57-XAXIM
58-CAPÃO RASO
59-ÓRLEANS
60-SÃO BRAZ
61-BUTIATUVINHA
62-LAMENHA PEQUENA
63-SANTA FELICIDADE
64-ALTO BOQUEIRÃO
65-SÍTIO CERCADO
66-PINHEIRINHO
67-SÃO MIGUEL
68-AUGUSTA
69-RIVIERA
70-CAXIMBA
71-CAMPO DE SANTANA
72-GANCHINHO
73-UMBARÁ
74-TATUQUARA
75-CIDADE INDUSTRIAL

FONTE: IBGE/Censo Demográfico - 2000
ELABORAÇÃO: IPPUC/ Banco de Dados
NOTA: SM (Salário Mínimo). A mediana é a realização que ocupa a posição central
da série de observações quando estas estão ordenadas segundo suas grandezas.
Desta forma lê-se, a maior parte da população recebe até o valor especificado no
rendimento Mediano.
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RENDA MÉDIA, POR SETORES CENSITÁRIOS, EM CURITIBA - 2000

FONTE: IBGE/Censo Demográfico - 2000
ELABORAÇÃO: IPPUC/ Geoprocessamento e Banco de Dados

21

CIC - CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA

Economia
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PRODUTO INTERNO BRUTO E PER CAPITA

FONTE: IBGE - 2007, FGV/CPS - 1992/2008
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

O Produto Interno Bruto - PIB - principal indicador da atividade econômica exprime o valor da
produção realizada dentro das fronteiras geográficas de um país, estado ou cidade, num determinado
período, independentemente da nacionalidade das unidades produtoras. Sua importância é
fundamental, pois quantifica monetariamente a produção econômica.

COMPOSIÇÃO DO PIB DE CURITIBA -2007

FONTE: IBGE - 2007
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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Na última década, o PIB de Curitiba registrou um crescimento nominal de 204%.
Segundo a Agência Curitiba (2007), o setor de serviços é responsável por 79,66% na
composição total do PIB, a indústria responde por 20,29% e a agropecuária por menos de
1%.
Curitiba, em 2007 com um PIB de 37,79 bilhões de reais, ocupa o 5º lugar no ranking
das capitais brasileiras, com uma participação de 1,36% no PIB nacional. O PIB per capita de
Curitiba em 2007 ultrapassa R$ 21 mil, o que representa um crescimento nominal de 166% em
relação à década anterior.

PRODUTO INTERNO BRUTO PIB - bilhões de R$

PIB PER CAPITA - R$
FONTE: IBGE - 2007
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

FONTE: IBGE - 2007
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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PIB A PREÇO CORRENTE, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS DA RMC - 2007

PIB a preço corrente - 2007
R$44.043,18 - R$92.369,18
R$92.369,19 - R$141.580,51
R$141.580,52 - R$210.270,77
R$210.270,78 - R$569.254,18
R$569.354,19 - R$2.089.739,33
R$2.089.739,34 - R$9.536.014,94
R$9.536.014,95 - R$37.791.139,90

Escala: Mapa Ilustrativo
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais
ELABORAÇÃO: IPPUC - Banco de Dados
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PARTICIPAÇÃO NA EXPORTAÇÃO, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS DA RMC - 2009

Participação nas
Exportações (%) - 2009
Não Exportador
0,01 - 0,15
0,16 - 0,31
0,32 - 2,36
2,37 - 17,16
17,17 - 39,99

Escala: Mapa Ilustrativo
FONTE: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior / SECEX
ELABORAÇÃO: IPPUC - Banco de Dados
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MERCADO DE TRABALHO
POPULAÇÃO, EMPREGOS E SALÁRIOS

FONTE: IBGE - 1991/1999/2000, FGV/CPS - 1992/2008 , IPARDES - 2009, MTE/RAIS - 1989/1999/2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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Cerca de 84% da população de Curitiba, segundo dados do IBGE 2000, estão em idade
ativa (PIA). A população economicamente ativa (PEA - IBGE 2000) era de 52% da população. A
população ocupada (POC- IBGE 2000) representava 45% da população de Curitiba.
Na Região Metropolitana de Curitiba, segundo dados do IPARDES/IBGE 2007, a PIA, PEA e
POC tiveram um bom desempenho na última década. A população em idade ativa (PIA) teve um
crescimento de 42%, a população economicamente ativa (PEA) teve um crescimento de 37% e a
população ocupada (POC) teve um crescimento de 39%.

PIA, PEA, POC em Curitiba

FONTE: IBGE - 1991/2000
ELABORAÇÃO: IPPUC - Monitoração

PIA, PEA, POC na RMC

FONTE: PME - IPARDES/IBGE - 1999/2007
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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Até meados da década de 90, o número de emprego por setores de atividades econômicas
apresentava uma oscilação bastante significativa no setor de serviços, observando-se um crescimento
nessa década de 12,5% e na última década um decréscimo de 1,5%. Apesar desse desempenho, é
o setor que mais emprega em Curitiba (65,3%).
Segundo dados da Agência Curitiba, em 2009 Curitiba manteve-se em 5º lugar nos ranking
das capitais, com 833.585 empregos. O total de empregos formais representa 2% do total nacional
e 32% do Paraná.
A taxa de desemprego na Região Metropolitana de Curitiba, acompanhada no período de
janeiro de 2003 a outubro de 2007, só esteve acima de dois dígitos em julho de 2003, apresentando
uma taxa de 10,3%. Em dezembro de 2009 houve uma baixa significativa apresentando uma taxa
de 3,8%.
EMPREGOS FORMAIS EM CURITIBA - 1989 a 2009

FONTE: MTE/RAIS - 1989/1999/2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

EMPREGOS FORMAIS EM CURITIBA
POR SETOR ECONÔMICO - 2009

FONTE: MTE/DES/CGET/RAIS - 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

O setor terciário (Serviços e Comércio), manteve-se na liderança com participação de 82,82%
no total de empregos formais em Curitiba, dos quais 146.385 (17,56%) correspondem ao comércio e
544.023 (65,26%) a serviços. O setor secundário (Indústria e Construção Civil) respondeu por 17%,
o setor industrial com 104.964 empregos e a construção civil com 36.766 empregos é responsável
por 4,41% desse total, e o setor primário (Agropecuária e outros) com 1.447 empregos, por 0,17%.
(Fonte: Guia do Investidor, 2010).
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O número de empregos formais do setor comercial, superou pela primeira vez em 1998 os
empregos da indústria.
A evolução dos empregos no o setor de serviços nas últimas três décadas mostra um acréscimo
de 30% entre 1989 e 1999. Na última década o crescimento foi de 51,3%. O setor de comércio entre
os anos de 1989 e 2009 teve um acréscimo de 121,4%. O setor industrial teve um decréscimo de
25,1% na década entre 1989 e 1999, e um crescimento de 40,5% na década seguinte. O setor da
construção civil sofreu um decréscimo de 3,7% de 1989 e 2009. Já o setor de agropecuária teve um
decréscimo de 7,3% entre 1989/2009.
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGOS EM CURITIBA, SEGUNDO SETORES - 1989 a 2009
1989

1999

2009

FONTE: MTE/RAIS - 1989/1999/2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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A soma do número de empregos do setor terciário representa 83% dos empregos em Curitiba,
com um acréscimo de 109,5% de 1989 a 2009. Nessa composição, vale ressaltar que o crescimento
do setor de Serviços foi de 101,9%, ou seja 274.565 empregos no período 1989/2009 .
O setor secundário teve um crescimento de 16,3%, e nessa composição a Construção Civil foi
a que registrou maior crescimento relativo do número de empregos.
O setor primário não teve alteração significativa, confirmando que Curitiba não é uma cidade
com vocação para a agricultura. Desde a década de 70 Curitiba não possui áreas agrícolas.

EVOLUÇÃO DO EMPREGO FORMAL, SEGUNDO OS SETORES
SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO, EM CURITIBA - 1989 a 2009

FONTE: MTE/RAIS - 1989/1999/2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGOS, SEGUNDO PORTE DAS EMPRESAS,
EM CURITIBA - 1989 a 2009

FONTE: MTE/DES/CGET/RAIS - 1989/1999/2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
NOTA: Microempresa - de 0 a 19 empregados
Pequena Empresa - de 20 a 99 empregados
Média Empresa - de 100 a 499 empregados
Grande Empresa - acima de 500 empregados

Em relação ao porte, as grandes empresas respondem por aproximadamente 42% do total
de empregos, mantendo-se estável na última década. As médias empresas vêm apresentando um
decréscimo desde 1989 até 2009. Na década de 90 as micro empresas aumentaram a participação
de empregos de 15,90% para 23,20%, mantendo-se praticamente estável na década posterior.
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O perfil dos empregados no mercado de trabalho, apresenta uma ligeira predominância dos
homens - 51,41% -, sobre as mulheres que representam 48,59% do trabalho formal. Ao analisarmos
esse perfil nas últimas três décadas, verificamos que a tendência é de igualar a participação de
ambos os sexos. Na década de 80, a predominância do sexo masculino era mais acentuada de
63% para 37% do sexo feminino. Na década de 90 essa proporção diminuiu de 56,80% do sexo
masculino para 43,20% do sexo feminino.

EVOLUÇÃO DO EMPREGO, SEGUNDO O SEXO, EM CURITIBA - 1980 a 2009

FONTE: MTE/RAIS - 1989/1999/2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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Em relação ao grau de instrução dos trabalhadores formais, houve um crescimento na
participação dos empregados com ensino médio completo, com ensino superior completo e com
pós graduação. Os empregados analfabetos estão decrescendo (0,1% em 2009) e o empregados
com ensino fundamental completo também apresentaram um decréscimo de 50,40% em1989 para
19,10% em 2009.
A maior participação é dos empregados com ensino médio completo de 47,20%, seguida dos
empregados com ensino superior completo de 33,20% e o empregado com pós graduação de 0,4%
- nas décadas anteriores esse indicador não foi apresentado.

EVOLUÇÃO DO EMPREGO, SEGUNDO O GRAU DE INSTRUÇÃO, EM CURITIBA - 1989 a 2009

FONTE: MTE/RAIS - 1989/1999/2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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SALÁRIO MÉDIO POR SETOR DE ATIVIDADE, SEGUNDO
A INFLAÇÃO DO PERÍODO DE 1999 a 2008

FONTE: MTE /RAIS /IPCA - 1999/2008
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Contabilidade

EMPREENDEDORISMO - PROGRAMA BOM NEGÓCIO
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EVOLUÇÃO DO SALÁRIO MÉDIO, POR SETOR DE ATIVIDADE, EM R$ - 1999 A 2008

FONTE: MTE/RAIS - 1999/2008
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

Ao analisarmos o salário médio por setor nos anos de 1999 e 2008, verificamos um grande
acréscimo nos salários (gráfico). No entanto quando calculamos a inflação acumulada do período,
segundo dados do IPCA, verificamos que só o Setor de Serviços teve um aumento real de 2%,
os demais setores apresentaram uma perda salarial de 3% na Indústria e no Comércio,de 6% na
Costrução Civil e de 12% no Setor Primário, conforme tabela abaixo.
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PARTICIPAÇÃO DE CURITIBA NAS EMPRESAS E
NOS EMPREGOS EM TI EM RELAÇÃO AO PARANÁ

FONTE: IBGE, FGV/CPS - 1992/2008 , MTE/RAIS 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

Tecnologia da Informação - TI, é o termo designado a um conjunto de atividades voltadas ao
armazenamento, processamento e comunicação da informação em larga escala de transmissão.
Curitiba tem sido referendada como um dos pólos brasileiros de Inovação e Tecnologia (Guia do
Investidor, 2009).
No segmento de Tecnologia de Informação, a cidade concentra um número significativo de
estabelecimentos do setor, aproximadamente 42,4% do total do Paraná. É responsável por 26.701
empregos em Curitiba, o que representa cerca de 3,2% do total de empregos formais. Esses
empregos foram gerados por 4.263 empresas em TI.
A participação de Curitiba no total de empregos formais no Paraná, no setor de TI é de
aproximadamente 58,2%.
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PARQUE DE SOFTWARE
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ATIVIDADES ECONÔMICAS

NÚMERO DE EMPRESAS POR SETOR DE ATIVIDADES

FONTE: IBGE, FGV/CPS - 1992/2008 , MTE/RAIS - 1989/1999/2009, MDIC - 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

O número de empresas formais em Curitiba na década de 90 teve um acréscimo
de cerca de 62% e na última década de 249%. O total de 135.142 empresas formais é
composta de 6,17% de indústrias, 4,60 % de construção civil, 40,08% de comércio e
48,71% de serviços, confirmando Curitiba como cidade em que ocorre a predominância do
setor comercial e serviço, uma tendência também já verificada em outros grandes centros
urbanos. Na análise das três últimas décadas verificamos que o percentual das empresas de
comércio em relação ao total de empresas formais tem crescido gradativamente, enquanto
a participação das empresas industriais e de construção civil vem diminuindo. O setor de
comércio na década de 90 apresentou um grande crescimento, porém na década seguinte
recuou na sua participação.
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NÚMERO DE EMPRESAS FORMAIS EM CURITIBA - 1989 a 2009

FONTE: MTE/RAIS - 1989/1999/2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Monitoração

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL DE EMPRESAS, POR TIPO, EM CURITIBA - 1989 a 2009

FONTE: MTE/RAIS - 1989/1999/2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Monitoração
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Na análise por porte das empresas, as microempresas ainda são a maioria e continuam
apresentando crescimento. Em 2009 elas representam aproximadamente 130.736 empresas em
Curitiba. As pequenas, médias e grandes empresas vem apresentando decréscimo nas três últimas
décadas.

N° DE ESTABELECIMENTOS,
SEGUNDO PORTE - 1989

N° DE ESTABELECIMENTOS,
SEGUNDO PORTE - 1999
N° DE ESTABELECIMENTOS,
SEGUNDO PORTE - 2009

FONTE: MTE/RAIS - 1989/1999/2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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N° DE EMPRESAS IMPORTADORAS E
EXPORTADORAS EM CURITIBA - 2009

FONTE: MDIC - 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

Na análise das empresas importadoras e exportadoras, verificamos, conforme apresentado
no gráfico acima, que as empresas importadoras são responsáveis por 71% do mercado e as
exportadoras por 29%. Segundo o Guia do Investidor 2010, em 2009 24% das empresas exportadoras
do Paraná estão localizadas em Curitiba.
O gráfico abaixo confirma predominância das microempresas, aproximadamente 97%, em
relação ao porte dos estabelecimentos também no setor da Tecnologia da Informação.
% DOS ESTABELECIMENTOS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO, SEGUNDO O PORTE - 2008

FONTE: MTE/DES/CGET/RAIS - 2008
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
NOTA: Microempresa - de 0 a 19 empregados;
Pequena Empresa - de 20 a 99 empregados;
Média Empresa - de 100 a 499 empregados;
Grande Empresa - acima de 500 empregados.
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RANKING DOS 10 BAIRROS COM MAIOR INCIDÊNCIA DE ABERTURA DE ESTABELECIMENTOS

2003
01
56
09
75
38
27
10
08
65
21

Centro - 12,75%
Boqueirão - 4,52%
Água Verde - 4,34%
C.I.C - 3,86%
Hauer - 4,34%
Portão - 3,24%
Batel - 2,85%
Rebouças - 2,71%
Sítio Cercado - 2,57%
Cajuru - 2,30%

FONTE: SMF - Cadastro de Alvarás
ELABORAÇÃO: IPPUC/Banco de Dados

2005
01
09
56
75
27
21
65
10
57
08

Centro - 12,81%
Água Verde - 5,07%
Boqueirão - 4,30%
C.I.C - 3,77%
Portão - 3,29%
Cajuru - 3,05%
Sítio Cercado - 3,01%
Batel - 2,80%
Xaxim - 2,76%
Rebouças - 2,63%

FONTE: SMF - Cadastro de Alvarás
ELABORAÇÃO: IPPUC/Banco de Dados
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DE ATIVIDADES ECONÔMICAS EM CURITIBA 2003 a 2009

2009

2007
01
75
56
09
65
27
21
10
11
08

Centro - 13,17%
C.I.C - 4,09%
Boqueirão - 4,40%
Água Verde - 4,36%
Sítio Cercado - 3,01%
Portão - 3,01%
Cajuru - 2,54%
Batel - 3,32%
Bigorrilho - 2,57%
Rebouças - 2,42%

FONTE: SMF - Cadastro de Alvarás
ELABORAÇÃO: IPPUC/Banco de Dados

01
56
75
09
27
08
65
21
57
10

Centro - 13,17%
Boqueirão - 4,40%
C.I.C - 4,09%
Água Verde - 4,36%
Portão - 3,01%
Rebouças - 2,42%
Sítio Cercado - 3,01%
Cajuru - 2,54%
Xaxim - 2,57%
Batel - 3,32%

FONTE: SMF - Cadastro de Alvarás
ELABORAÇÃO: IPPUC/Banco de Dados
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LOCALIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS
DO COMÉRCIO EM CURITIBA - 2007

FONTE: Cadastro de Liberação de Alvarás - 2007
ELABORAÇÃO: CURITIBA S.A./Agência Curitiba
de Desenvolvimento

LOCALIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DO
SERVIÇO EM CURITIBA - 2007

FONTE: Cadastro de Liberação de Alvarás - 2007
ELABORAÇÃO: CURITIBA S.A./Agência Curitiba
de Desenvolvimento
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LOCALIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DA INDUSTRIA EM CURITIBA - 2007

FONTE: Cadastro de Liberação de Alvarás - 2007
ELABORAÇÃO: CURITIBA S.A./Agência Curitiba de Desenvolvimento
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ÔNIBUS LINHA TURISMO - CATEDRAL
BASÍLICA DE CURITIBA - CENTRO

Turismo

48

Curitiba vem se consolidando como um dos novos e importantes polos de atração de visitantes
no Brasil, especialmente para turismo de negócios. Segundo a Secretaria de Estado do Turismo
2007, 34% dos visitantes vêm a negócios, 25,1% (SETU 2007) visitam parentes e amigos e 24,3%
(SETU 2007) vêm a Curitiba para lazer.
O setor representa 5,1% (2007) do PIB de Curitiba, configurando forte tendência de crescimento.
Exemplo disso o fluxo de turistas que teve um aumento de 185% na última década.
Com relação aos polos emissores, Curitiba tem como seu principal turista, pessoas provenientes
do Brasil, correspondendo em 2.007 a 95,6% do total. Desses, a principal origem é do próprio Estado
do Paraná, correspondendo a 37% do total. Outros polos emissores importantes são o Estado de
São Paulo, que em 2.007 representou 25% do total e o Estado de Santa Catarina, que no mesmo
ano representou 16%.
Outro fator a ser destacado, é que o gasto médio com hospedagem na cidade diminuiu na
última década, de US$ 71,9 para US$ 44,7 em 2009.
O movimento anual de passageiros na rodoferroviária diminui cerca de 23 % na última década,
apontando uma tendência de migração dos turistas para outros meios de transporte.
Em 2008, o acervo hoteleiro de Curitiba passível de classificação era de 141unidades,
apresentando um acréscimo de cerca de 25% em relação a última década. Atualmente, no total,
são cerca de 18.000 leitos, um acréscimo de aproximadamente 38%.
O tempo de permanência médio dos turistas em Curitiba, teve um decréscimo de cerca de 6%
em relação a 1999.
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TURISMO

RECEITA, MOVIMENTAÇÃO E GASTOS

FONTE: FGV/CPS - 1992/2008, IMT - 2009, SETU - 2008, Infraero - 2009, URBS/IPPUC - Banco de Dados - 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

A receita gerada pelo Turismo teve um acréscimo na última década de 47,43%.
O número de turistas registrou um crescimento de 185% na década. Já a taxa média de permanência
do turista na cidade não apresentou uma grande variação, e o gasto médio de hospedagem registrou
um decréscimo de 38%. Também apresentou decréscimo o movimento anual de passageiros na
Rodoferroviária.
TURISMO EM CURITIBA, SEGUNDO O MOTIVO
DA VIAGEM - 2007

FONTE: SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - 2007
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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De acordo com a Secretaria de Estado do Turismo (SETU), a maior parte dos turistas que
visitam a cidade, 34%, vêm a negócios, seguido do turismo de lazer, 24,3%. Em pequena escala
estão o turismo de saúde - 5,8% , de eventos - 5,3% e outros motivos - 4,7%. O turismo de compras
tem uma parcela de apenas 0,7%.

PASSEIO PÚBLICO - CENTRO
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INFRAESTRUTURA DO TURISMO
EVENTOS, HOTÉIS, E SERVIÇOS

FONTE: IBGE, FGV/CPS - 1992/2008, IMT - 1979/1989/1999/2008/2009, SETU - 1999/2007, MTE/RAIS - 2008
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

A infraestrutura na área de turismo, com exceção do espaço para eventos que só começou
a ser computado em 2008. O número de hotéis e ﬂats que na década de 70, era de 40, hoje
chega a 141. O número de leitos hoteleiros segue a mesma proporção de aproximadamente 127
leitos por hotel/ﬂat. As unidades habitacionais tiveram um crescimento nas últimas décadas de
cerca de 259%, contando atualmente com 9.542 UH. Já a taxa de ocupação das UH mantevese praticamente a mesma com uma variação mínima de 43,43 dias para 47,9 dias. O número de
estabelecimentos de serviços do turismo teve um acréscimo de 12,8%, passando de 8867 em 2006
par 1001 estabelecimentos em 2009.
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FOTO BAIRRO CENTRO - VISTA NOTURNA

Índice de desenvolvimento econômico 52
Método Genebrino 2009

INFRAESTRUTURA DO TURISMO
EVENTOS, HOTÉIS, E SERVIÇOS

FONTE: IBGE, FGV/CPS - 1992/2008, IMT - 1979/1989/1999/2008/2009, SETU - 1999/2007, MTE/RAIS - 2008
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

A infraestrutura na área de turismo, com exceção do espaço para eventos que só começou
a ser computado em 2008. O número de hotéis e ﬂats que na década de 70, era de 40, hoje
chega a 141. O número de leitos hoteleiros segue a mesma proporção de aproximadamente 127
leitos por hotel/ﬂat. As unidades habitacionais tiveram um crescimento nas últimas décadas de
cerca de 259%, contando atualmente com 9.542 UH. Já a taxa de ocupação das UH mantevese praticamente a mesma com uma variação mínima de 43,43 dias para 47,9 dias. O número de
estabelecimentos de serviços do turismo teve um acréscimo de 12,8%, passando de 8867 em 2006
par 1001 estabelecimentos em 2009.
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MUSEU OSCAR NIEMEYER - CENTRO CÍVICO
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A metodologia utilizada é a Genebrino ou Distancial. Os trabalhos iniciaram com a
identificação dos indicadores que poderiam medir o desempenho da cidade a partir de diretrizes
gerais apresentadas pelo Plano Setoriai. O resultado desse trabalho e dos grupos de discussões
montados dentro do IPPUC – Supervisão de Informações e Supervisão de Planejamento – com a
participação de especialistas de outras secretarias resultou em três grandes grupos de indicadores:
de resultados, de infraestrutura e de processo.
Neste primeiro momento, por dificuldades na obtenção de informações dos indicadores de
processo, optou-se por avaliar os indicadores de resultado e de infraestrutura. A implantação de
um Sistema de Informações – em elaboração pelo IPPUC, ICI e Sala de Situação do Gabinete do
Prefeito – permitirá ampliar essa avaliação também para os indicadores de processo.

MÉTODO GENEBRINO OU DISTANCIAL
Os Planos Setoriais contam com um determinado número de indicadores, que podem ser
arranjados dentro de outros grupos e assim sucessivamente. Seja qual for este indicador, neste texto ele
será denotado por Y, e ainda admite-se que um determinado grupo conte com i = 1, 2, ..., n indicadores.
Após definir os indicadores, a aplicação do Método Distancial é direta usando a seguinte
fórmula básica para cada indicador.
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onde:

Índice Parcial

representa o indicador
observado

o limiar mínimo

o limiar máximo

Observa-se que o índice calculado varia entre 0 (zero) e 100(cem), obtendo-se o primeiro
valor quando o nível observado coincide com o limiar mínimo estabelecido, e o segundo, quando o
valor observado coincide com o limiar máximo.
Uma questão chave para a aplicação do Método é a definição destes limiares, Sliwiany,
(1997), propõe algumas alternativas:
1. Critério estatístico - média dos melhores e piores valores encontrados com um corte de
20% dos bairros com melhor desempenho e 20% com pior desempenho, quando os
indicadores estão desagregados por bairro.
2. Critério de planejamento – alguns limiares principalmente os ótimos (máximos), são
determinados através de metas de variados programas.
3. Critério comparativo – os limiares são definidos com base na prática de outros países ou
regiões mais desenvolvidas.
4. Método delfick – os limiares são firmados segundo consenso e validação de especialistas.
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Estabelecidos os limiares, e aplicando a formula (1) tem-se o valor padronizado para aquele
indicador. O próximo passo é agrupar todos os indicadores de um determinado grupo, para formar
um índice grupal que é obtido através da média aritmética simples dos índices parciais do grupo:

índice grupal

(2)

onde:
número de medidores representantes
aceitos para a caracterização estatística
do nível de satisfação do grupo de
necessidades sociais.

A fórmula (2) será aplicada para cada um dos grupos de indicadores propostos.
Para obtenção do índice sintético, ou seja o alcance do índice de satisfação de todos os
grupos de necessidades sociais, calcula-se a média aritmética dos índices grupais, conforme a
fórmula (3) a seguir:

(3)

onde:

índice sintético.

número de grupos de necessidades sociais.
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Para aplicação do Método Genebrino ou Distancial foram utilizados 27 dos 64 indicadores
escolhidos. Essa redução ocorreu em função de não haver informações históricas e/ou referências
nacionais ou internacionais largamente utilizadas para elaboração dos limiares - pior e melhor
valor.
Como o método classifica o desempenho - valor empírico - conforme a distância que o dado
real está da melhor situação possível, os resultados foram divididos em cinco faixas de satisfação,
a saber:

A avaliação geral, ou seja, o índice sintético para o Desenvolvimento Econômico de Curitiba
chegou a 68,6 % de satisfação, classificado na tabela de desempenho como “ótimo”.
Os indicadores - valor empírico - foram comparados com outras capitais brasileiras, por terem
características similares às de Curitiba. São elas: Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Brasília,
Goiânia e Campo Grande.
O método permitiu, também, encontrar índices grupais, ou seja, qualificar o desempenho por
áreas. Tem-se, então, que na área:
Renda - trata do rendimento do total das pessoas ocupadas e ocupadas no setor público e
privado, e também do rendimento das pessoas que trabalham por conta própria. Essa área teve um
excelente desempenho - de 81,5%.
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Produto Interno Bruto - PIB e PIB per capita - o índice é de 90,5% de satisfação, classificado
como excelente.
Mercado de Trabalho - trata da PIA, PEA e POC, taxa de desemprego, total de empregos
formais e empregos por setor. Teve desempenho regular de 36,7%.
Tecnologia da Informação - empregos em TI com desempenho bom de 66,3%.
Atividades Econômicas - número de empresas formais, número de empresas por Setor
(Secundário e Terciário), número de empresas importadoras, exportadoras e de TI. Teve ótimo
desempenho de 79,4%.
Turismo - o número de turistas, taxa média de permanência e gasto médio com hospedagem.
Esse indicador apresentou bom desempenho com 54,6%.
Infraestrutura do Turismo - que avalia o número de hotéis e flats, leitos hoteleiros, unidades
habitacionais - UH e estabelecimentos de serviços de turismo. Obteve um desempenho ótimo com
índice grupal de 69,4%.

BAIRRO CENTRO CÍVICO - PALÁCIO 29 DE MARÇO
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TORRE DE TELECOMUNICAÇÕES - MERCÊS
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QUADRO GERAL DOS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ANÁLISE MULTICÊNTRICA - CIDADE DE CURITIBA - 2009

FONTE: IBGE - 1991/1999/2000/2007, FGV/CPS - 1992/2008, IPARDES - 2009, MTE/RAIS - 1989/1999/2009, MDIC - 2009,
IMT - 1979/1989/1999/2008/2009, URBS/IPPUC - BANCO DE DADOS - 2009, SETU - 1999/2007/2008
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
NOTA: Os dados apresentados correspondem a informação mais atualizada encontrada dentro de cada década.
¹dados referentes à RMC - Região Metropolitana de Curitiba.
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JARDIM BOTÂNICO

Renda
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RENDA

RENDIMENTO DAS PESSOAS, NO SETOR PÚBLICO, PRIVADO E POR CONTA PRÓPRIA

FONTE: FGV/CPS - 1992/2008, IBGE - 2000, IPARDES - 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
NOTA: ¹dados referentes à RMC - Região Metropolitana de Curitiba

O eixo Renda obteve excelente desempenho - 81,5%.
Nos indicadores de rendimento das pessoas ocupadas, pessoas ocupadas no setor privado e
pessoas que trabalham por conta própria entre as capitais brasileiras, Curitiba apresenta o melhor
valor com um índice parcial de 100%. O indicador que mede o rendimento de pessoas ocupadas
no setor público foi o que apresentou menor índice parcial, 26,02%, comparado com Salvador (pior
valor) e Porto Alegre (melhor valor).
RANKING DAS PESSOAS OCUPADAS - POC, POR CAPITAIS

FONTE: Agência Curitiba SA - 2010
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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EVOLUÇÃO DO RENDIMENTO DAS PESSOAS OCUPADAS,
SEGUNDO OS SETORES, POR CAPITAIS - R$

FONTE: IPARDES/PME, IBGE/PME - 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
Nota: empregados no setor privado exclusive trabalhadores domésticos

BAIRRO SANTO INÁCIO - PARQUE BARIGUI - EIXO ESTRUTURAL OESTE
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BAIRRO NOVO MUNDO - SHOPPING POPULAR

Economia
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PIB

PIB BRUTO, PER CAPITA

FONTE: IBGE - 2007, FGV/CPS - 1992/2008
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

O Produto Interno Bruto - PIB de Curitiba foi comparado com Campo Grande e Belo Horizonte
como pior e melhor valor, resultando num índice parcial de aproximadamente 92%.
O PIB per capita, foi comparado com Salvador e Porto Alegre, no pior e melhor valor, resulta
num índice parcial de aproximadamente 67%.
A análise desse eixo teve uma avaliação de desempenho excelente, apresentando um índice
grupal de aproximadamente 90,5%.
EVOLUÇÃO DO PIB (em bilhões - R$) E PIB PER CAPITA (em
mil - R$) POR CAPITAIS

FONTE: IBGE - 2007
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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Conforme mapa ao lado verificamos que os melhores PIB per capita entre os municípios que
compõe a Região Metropolitana de Curitiba, são os de Araucária e de São José dos Pinhais (cidades
essas com potencial industrial), seguidos por Curitiba e Quatro barras.

PIB PER CAPITA, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS DA RMC - 2007

PIB per capita - 2007
Até R$ 4.423,24
R$ 4.423,25 - R$ 6.471,11
R$ 6.471,12 - R$ 8.983,54
R$ 8.983,55 - R$ 11.302,84
R$ 11.302,85 - R$ 14.444,23
R$ 14.444,24 - R$ 32.218,03
R$ 32.218,04 - R$ 86.135,99
FONTE: Agência Curitiba SA
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de
Contas Nacionais
Elaboração: IPPUC - Banco de Dados
Escala: Mapa Ilustrativo
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PARTICIPAÇÃO DO PIB DE CURITIBA E DEMAIS MUNICÍPIOS
DA RMC EM RELAÇÃO AO PARANÁ - 2002 a 2007

FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor Banco de Dados

BAIRRO BATEL - SETOR ESTRUTURAL SUL
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MERCADO DE TRABALHO
POPulAçãO EMPREGADA E DESEMPREGADA E EMPREGOS, POE SETOR DE ATIVIDADES

FONTE: IBGE - 1991/1999/2000, FGV/CPS - 1992/2008 , IPARDES - 2009, MTE/RAIS - 1989/1999/2009
ELABORAÇÃO: IPPuC - Setor de Monitoração

O eixo mercado de trabalho apresenta um desempenho regular de 36,7%.
Nas avaliações de desempenho dos indicadores PIA, PEA E POC, foram comparados com
os valores de outras regiões metropolitanas brasileiras. Curitiba teve um desempenho ruim, sendo
nos três casos, o pior dentre as comparadas - Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre. A região
metropolitana que teve o melhor desempenho na área foi Belo Horizonte.
Os demais indicadores também foram comparados com outras regiões metropolitanas
brasileiras, sendo que, a taxa de desemprego da região metropolitana de Curitiba apresenta o
melhor desempenho. Os empregos formais tiveram um bom desempenho (56,9%) e os empregos
no Setor Secundário tiveram excelente desempenho, atingindo 100% de satisfação. Os empregos
no Setor Terciário apresentaram índice parcial ruim, Curitiba ficou com o índice mais baixo dentre as
capitais comparadas, sendo Brasília a que apresenta o melhor desempenho.
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RANKING DAS CAPITAIS COM MAIOR
NÚMERO DE EMPREGOS FORMAIS - 2009

FONTE: Agência Curitiba SA
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

No ranking da capitais brasileiras, consideradas neste trabalho, para o número de empregos
formais, Curitiba está em 3º lugar, ficando atrás de Belo Horizonte.

NÚMERO DE EMPREGOS FORMAIS POR ATIVIDADES ECONÔMICAS EM CURITIBA - 2009

FONTE: Agência Curitiba SA
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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Nos mapas a seguir estão as representações gráficas dos desempenhos na PIA, PEA e POC,
por bairro. As cores representam o percentual da população em idade ativa, economicamente ativa
e ocupada, segundo o total de habitantes, por bairros.

POPULAÇÃO IDADE ATIVA - PIA, EM
RELAÇÃO AO TOTAL DA POPULAÇÃO DO
BAIRRO - 2000

POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE
ATIVA - PEA, EM RELAÇÃO AO TOTAL DA
POPULAÇÃO DO BAIRRO - 2000

0 a 20 - RUIM
20 a 40 - REGULAR
40 a 60 - BOM
60 a 80 - ÓTIMO

FONTE: IPPUC - B. Dados

80 a 100 - EXCELENTE

FONTE: IPPUC - B. Dados
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POPULAÇÃO OCUPADA - POC, EM RELAÇÃO AO
TOTAL DA POPULAÇÃO DO BAIRRO - 2000
01-CENTRO
02-SÃO FRANCISCO
03-CENTRO CÍVICO
04-ALTO DA GLÓRIA
05-ALTO DA RUA XV
06-CRISTO REI
07-JARDIM BOTÂNICO
08-REBOUÇAS
09-ÁGUA VERDE
10-BATEL
11-BIGORRILHO
12-MERCÊS
13-BOM RETIRO
14-AHÚ
15-JUVEVÊ
16-CABRAL
17-HUGO LANGE
18-JARDIM SOCIAL
19-TARUMÃ
20-CAPÃO DA IMBUIA
21-CAJURU
22-JARDIM DAS
AMÉRICAS
23-GUABIROTUBA
24-PRADO VELHO
25-PAROLIN
26-GUAÍRA
27-PORTÃO
28-VILA IZABEL
29-SEMINÁRIO
30-CAMPINA DO
SIQUEIRA
31-VISTA ALEGRE
32-PILARZINHO
33-SÃO LOURENÇO
34-BOA VISTA
35-BACACHERI
36-BAIRRO ALTO
37-UBERABA
38-HAUER
39-FANNY

40-LINDÓIA
41-NOVO MUNDO
42-FAZENDINHA
43-SANTA QUITÉRIA
44-CAMPO
COMPRIDO
45-MOSSUNGUÊ
46-SANTO INÁCIO
47-CASCATINHA
48-SÃO JOÃO
49-TABOÃO
50-ABRANCHES
51-CACHOEIRA
52-BARREIRINHA
53-SANTA CÂNDIDA
54-TINGUI
55-ATUBA
56-BOQUEIRÃO
57-XAXIM
58-CAPÃO RASO
59-ÓRLEANS
60-SÃO BRAZ
61-BUTIATUVINHA
62-LAMENHA
PEQUENA
63-SANTA
FELICIDADE
64-ALTO
BOQUEIRÃO
65-SÍTIO CERCADO
66-PINHEIRINHO
67-SÃO MIGUEL
68-AUGUSTA
69-RIVIERA
70-CAXIMBA
71-CAMPO DE
SANTANA
72-GANCHINHO
73-UMBARÁ
74-TATUQUARA
75-CIDADE
INDUSTRIAL

0 a 20 - RUIM
20 a 40 - REGULAR
40 a 60 - BOM
60 a 80 - ÓTIMO
80 a 100 - EXCELENTE
FONTE: IPPUC - B. Dados
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EMPREGOS

FONTE: MTE/RAIS - 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

O setor de Tecnologia da Informação soma 26.701 empregos em Curitiba. Quando comparada
a outras capitais brasileiras, Belo Horizonte apresenta o melhor desempenho e Campo Grande o
pior desempenho. Pelo método distancial Curitiba apresenta um desempenho ótimo de 68,3%.

RANKING DOS NÚMEROS DE EMPREGOS EM TI DAS CAPITAIS

FONTE: Agência Curitiba SA - 2010
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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BAIRRO MERCÊS - TORRE DE TELECOMUNICAÇÕES COM MIRANTE
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ATIVIDADES ECONÔMICAS
EMPRESAS

FONTE: MTE/RAIS - 1989/1999/2009, MDIC - 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

Nas atividades econômicas, Curitiba, quando comparada com outras capitais brasileiras obtém
um excelente desempenho.
RANKING DO NÚMERO DE EMPRESAS FORMAIS, POR CAPITAL

FONTE: Agência Curitiba SA - 2010
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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RANKING DAS EMPRESAS, SEGUNDO SETOR DE ATIVIDADE, POR CAPITAL - %

FONTE: Agência Curitiba SA - 2010
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

O número de empresas formais teve um desempenho excelente. Curitiba está em 2º lugar
entre as capitais comparadas. Já quando se avalia as empresas do Setor Secundário a cidade
apresenta um desempenho regular enquanto as do setor terciário e de TI tiveram um ótimo
desempenho. O desempenho do número de empresas exportadoras e importadoras, comparado
com as demais capitais analisadas foi excelente, sendo Curitiba a melhor dentre elas.
Na comparação entre as sete capitais brasileiras eleitas por este trabalho, Curitiba em 2009
está em 4º lugar com maior número de empresas do setor terciário, e em 3º lugar com maior número
de empresas do setor secundário.
Os mapas a seguir, apresentam o ranking dos bairros com concentrações de estabelecimentos
da indústria, comércio e serviços, em Curitiba.

76

CONCENTRAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS
INDUSTRIAIS EM CURITIBA - 2008

FONTE: SMF / Cadastro de Liberação de Alvarás - 2008

CONCENTRAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS
DO COMÉRCIO EM CURITIBA - 2008

FONTE: SMF / Cadastro de Liberação de Alvarás - 2008
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CONCENTRAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE
SERVIÇOS EM CURITIBA - 2008
01-CENTRO
02-SÃO FRANCISCO
03-CENTRO CÍVICO
04-ALTO DA GLÓRIA
05-ALTO DA RUA XV
06-CRISTO REI
07-JARDIM BOTÂNICO
08-REBOUÇAS
09-ÁGUA VERDE
10-BATEL
11-BIGORRILHO
12-MERCÊS
13-BOM RETIRO
14-AHÚ
15-JUVEVÊ
16-CABRAL
17-HUGO LANGE
18-JARDIM SOCIAL
19-TARUMÃ
20-CAPÃO DA IMBUIA
21-CAJURU
22-JARDIM DAS
AMÉRICAS
23-GUABIROTUBA
24-PRADO VELHO
25-PAROLIN
26-GUAÍRA
27-PORTÃO
28-VILA IZABEL
29-SEMINÁRIO
30-CAMPINA DO
SIQUEIRA
31-VISTA ALEGRE
32-PILARZINHO
33-SÃO LOURENÇO
34-BOA VISTA
35-BACACHERI
36-BAIRRO ALTO
37-UBERABA

38-HAUER
39-FANNY
40-LINDÓIA
41-NOVO MUNDO
42-FAZENDINHA
43-SANTA QUITÉRIA
44-CAMPO COMPRIDO
45-MOSSUNGUÊ
46-SANTO INÁCIO
47-CASCATINHA
48-SÃO JOÃO
49-TABOÃO
50-ABRANCHES
51-CACHOEIRA
52-BARREIRINHA
53-SANTA CÂNDIDA
54-TINGUI
55-ATUBA
56-BOQUEIRÃO
57-XAXIIM
58-CAPÃO RASO
59-ÓRLEANS
60-SÃO BRAZ
61-BUTIATUVINHA
62-LAMENHA PEQUENA
63-SANTA FELICIDADE
64-ALTO BOQUEIRÃO
65-SÍTIO CERCADO
66-PINHEIRINHO
67-SÃO MIGUEL
68-AUGUSTA
69-RIVIERA
70-CAXIMBA
71-CAMPO DE SANTANA
72-GANCHINHO
73-UMBARÁ
74-TATUQUARA
75-CIDADE INDUSTRIAL

Fonte: SMF / Cadastro de Liberasão de Alvarás - 2008
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RANKING DAS EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS POR CAPITAL

FONTE: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior/SECEX - 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

Curitiba está em 1º lugar entre as capitais brasileiras com maior número de empresas
exportadoras e importadoras.

AVENIDA MARECHAL DEODORO
- REVITALIZADA - CENTRO
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BAIRRO TABOÃO - PARQUE TANGUÁ

Turismo
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TURISMO

TURISTAS - PERMANÊNCIA, GASTO MÉDIO

FONTE: SETU - 2008, IMT - 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

O turismo teve um desempenho considerado bom de 54,6%.
A área avaliou os indicadores de nº de turista, taxa média de permanência em dias e gasto
médio com hospedagem em dólares. Esses indicadores comparados com outras capitais brasileiras
tiveram um bom desempenho tanto parcial como grupal.
RANKING DO NÚMERO DE TURISTAS POR CAPITAL

FONTE: Agência Curitiba SA - 2010
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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TAXA MÉDIA DE PERMANÊNCIA/DIAS, POR CAPITAL

FONTE: Agência Curitiba SA - 2010
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

GASTO MÉDIO COM HOSPEDAGEM (US$), POR CAPITAL

FONTE: Agência Curitiba SA - 2010
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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INFRAESTRUTURA DO TURISMO
HOTÉIS, FLATS, ESTABELECIMENTOS, LEITOS E UNIDADES HABITACIONAIS

FONTE: IMT - 1979/1989/1999/2008/2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

Esse eixo analisa a infraestrutura do turismo em Curitiba, e teve ótimo desempenho com
69,4%.
Comparada com outras capitais, o índice parcial do número de hotéis e flats e unidades
habitacionais foi classificado como ótimo; o número de leitos hoteleiros foi bom. Quanto ao número
de estabelecimentos, Curitiba teve o melhor desempenho atingindo 100%. No gráfico a seguir,
verificamos o ranking do número de estabelecimentos entre as capitais comparadas com Curitiba.

SETOR HISTÓRICO - SÃO FRANCISCO
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RANKING DO NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS DE TURISMO, POR CAPITAIS - 2009

FONTE: Agência Curitiba SA - 2010
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

NÚMERO DE HOTÉIS, POR CAPITAIS - 2009

FONTE: Agência Curitiba SA - 2010
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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ÁREA DE CONCENTRAÇÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS E DE LAZER EM CURITIBA- 1999
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DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO
IPPUC - SETOR DE DOCUMENTAÇÃO
Angela M. Silvia Cherobim – CRB/ 9ªr - 601

159

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC
Plano Diretor de Curitiba: desenvolvimento econômico – Análise
de desempenho, 1970 a 2009. / Coordenação de Maria Teresa
Bonatto de Castro e Marilía Isfre Ravanello.
Curitiba: IPPUC 2010.
.... p. ; il.
1.Planejamento urbano – Monitoração - Curitiba. 2.
Desenvolvimento econômico - Análise de desempenho, 1970-2009
– Curitiba 3. Renda – Análise de desempenho, 1970-2009 –
Curitiba 4. Turismo - Análise de desempenho, 1970-2009 –
Curitiba 5. Economia - Análise de desempenho, 1970-2009 –
Curitiba I. CASTRO, Maria Teresa Bonatto. II. Ravanello, Marilía
Isfer. III Título. IV. Série.
CDD (20.ed.)
711.4981621
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