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A Agência Paraná de Desenvolvimento é um importante instrumento de apoio a empresas locais e novos 
investimentos, acompanhando todas as fases do projeto com serviços de classe mundial.

A Agência atua como ponte entre governo e iniciativa privada, auxiliando no levantamento de dados, 
fornecimento de informações e tomada de decisões estratégicas. Para garantir a segurança do investidor e 

melhorar o ambiente de negócios em cada cidade do Paraná, foi criado o Programa Municipal de Atração de 
Investimentos (PMAI), que trabalha em conjunto com as prefeituras.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho, executado pela Agência Paraná de Desenvolvimento, contém o estudo 
locacional do município de Turvo - Paraná, e se destina à atração de investimentos 
empresariais para o município, tendo em vista os interesses da Prefeitura Municipal.

O Programa Municipal de Atração de Investimentos – PMAI, visa o alinhamento de 
estratégias que permitam ao município - juntamente com a Agência Paraná de De-
senvolvimento – realizar prospecção de negócios a médio e longo prazo para promo-
ção do desenvolvimento local e, para isto, utiliza-se de metodologia de ação desen-
volvida exclusivamente para este fim.

Por meio da metodologia do PMAI, é possível realizar uma análise abrangente das 
condições presentes no município, identificando suas vantagens e seus desafios para 
a atração de investimentos. O PMAI tem como objetivos principais:

Em suma, o objetivo é preparar os municípios para o recebimento de novos investi-
mentos, além de criar projetos de prospecção para atração de empresas considera-
das chave para impulsionar o crescimento da região.

A Agência Paraná de Desenvolvimento é um órgão criado no Governo do Estado do 
Paraná designada para apoiar o processo de desenvolvimento. Dentre suas principais 
atribuições, a Agência se ocupa da atração de investimentos, nacionais e estrangei-
ros, sempre com o objetivo de dinamizar a produção, o desenvolvimento econômico 
e a geração de renda no Estado.

A atuação da Agência Paraná de Desenvolvimento se divide em dois grandes eixos 
de atendimento:

Criar condições internas para au-
mentar a atração de investimentos

Avaliar as vantagens 
da microrregião do 
município

Medir indicadores que 
classificam municípios em 
termos de atratividade

Desenvolver estratégias 
de marketing para o 

município

Unir líderes locais para 
definir planos de ação 
para os problemas 
identificados

 APRESENTAÇÃO

Projetos concebidos para impul-
sionar os setores produtivos prio-
ritários do Paraná, onde se busca 
a atração de empresas-chave com 
o objetivo de adensamento das ca-
deias produtivas. Ainda dentro des-
te eixo de atuação, a Agência presta 
o serviço de suporte a empresa que 
queira se instalar no Estado forne-
cendo informações estratégicas, 
colaborando na definição da área e 
local para implantação e ajudando 
elucidar os sistemas tributários lo-
cal e nacional.

Projetos de cooperação técnica 
para elaboração de programas de 
desenvolvimento econômico para 
atração de novos investimentos 
produtivos. Por meio de metodolo-
gia especificamente desenvolvida 
para este trabalho, a Agência Para-
ná de Desenvolvimento analisa de 
maneira abrangente as condições 
presentes no município e, de ma-
neira participativa, identifica os de-
safios e aponta um plano de ação.

PROJETOS DE DESEN-
VOLVIMENTO SETORIAL

PROJETOS DE DESEN-
VOLVIMENTO REGIONAL

PROJETOS DE DESEN-
VOLVIMENTO SETORIAL

PROJETOS DE DESEN-
VOLVIMENTO REGIONAL
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PROJETO – PLANEJAMENTO PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPI0

PROPOSTAOBJETIVO

Com base nas justificativas teóricas apresentadas, a utilização do Programa Munici-
pal de Atração de Investimentos – PMAI vai ao encontro da necessidade de preparar 
o município para receber investimentos advindos de novas empresas. De forma ge-
ral, nem todos os municípios – principalmente os de menor porte – têm uma estru-
tura capaz de atender às necessidades das empresas e dos empresários no que se 
refere a informações que colaborem para a tomada de decisão sobre o local onde 
será realizado o investimento. Esta decisão está calcada em análises complexas que 
levam em consideração muitas variáveis, pois, o sucesso do empreendimento depen-
de desta escolha.

• Análise das potencialidades locais

• Elaboração de um diagnóstico so-
cioeconômico do município

• Pesquisa aplicada para a avaliação 
do ambiente de negócio

PROSPECÇÃO DE 
INVESTIMENTOS

DEFINIÇÃO DE 
PROJETOS 

ESTRATÉGICOS

TRABALHO EM 
SOCIEDADE

DIAGNÓSTICO

• Criação de projetos para o desen-
volvimento da economia local

• Seleção de setores prioritários e 
proposta de valor baseados no re-
sultado do mapeamento

PROSPECÇÃO DE 
INVESTIMENTOS

DEFINIÇÃO DE 
PROJETOS 

ESTRATÉGICOS

TRABALHO EM 
SOCIEDADE

DIAGNÓSTICO

• Estratégias de marketing para o 
município

• Desenvolvimento de ações para 
prospectar novas especulações de 
negócio

PROSPECÇÃO DE 
INVESTIMENTOS

DEFINIÇÃO DE 
PROJETOS 

ESTRATÉGICOS

TRABALHO EM 
SOCIEDADE

DIAGNÓSTICO

• Discussão com a sociedade civil so-
bre assuntos levantados pelo diag-
nóstico

• Mapeamento de demandas existen-
tes e gargalos com visão da promo-
ção de desenvolvimento econômico 
do município

PROSPECÇÃO DE 
INVESTIMENTOS

DEFINIÇÃO DE 
PROJETOS 

ESTRATÉGICOS

TRABALHO EM 
SOCIEDADE

DIAGNÓSTICO

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

FASE 1 FASE 2

Embasado por dados secundários de fontes confiáveis, ou seja, coletados por meio de 
pesquisa exploratória em bases de dados oficiais, tais como IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística), IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e 
IPARDES (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social), que 
permite entender e avaliar a economia local.

RESULTADOS ESPERADOS

A expectativa é que, ao término do pro-
jeto, o município passe a contar com um 
guia de apoio que poderá ser utilizado 
para o desenvolvimento de estratégias 
de atração de investimentos. 

Este trabalho utiliza metodologias que 
envolvem o maior número possível de 
pessoas interessadas – tais como a Pre-
feitura e suas Secretarias Municipais, 
entidades da sociedade civil organiza-
da, empresas-âncoras, universidades e 
demais instituições parceiras.
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ECONOMIA$

Esta seção apresenta o levantamento de dados econômicos e sociais do município 
de Turvo, a fim de traçar um perfil municipal a partir de suas principais informações.

Com base em dados deflacionados para 2017, o PIB do município equivaleu, em 
2016, a um montante de cerca de R$ 400 milhões, o que a torna a 135º maior econo-
mia do Paraná. Já o seu PIB per capita de R$ 28.308 é o 173º do estado, menor do que 
a média estadual, que é de R$ 37.149.

Abaixo, o Gráfico 1 mostra como evoluiu o valor adicionado de cada um dos setores 
entre 2002 e 2016.

GRÁFICO 1 - VALOR ADICIONADO POR SETOR EM TURVO (em R$1.000)
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|  FONTE: IBGE, 2017 (DEFLACIONADO PARA 
VALORES DE 2017)

Como o gráfico mostra, muito do crescimento econômico do município foi devido ao 
crescimento do setor industrial, que em 2016 representava 38% do Valor adicionado 
bruto. Ao contrário da tendência nacional, a indústria de Turvo, grande força motriz 
do município, continuou com um crescimento relevante. É possível perceber, tam-
bém, que a administração pública manteve a dimensão nesses anos, enquanto a agri-
cultura continuou com grande relevância local (20% do VAB).

Um possível indicador para a capacidade econômica do município é sua taxa de pou-
pança. A poupança da população é o que se pode financiar investimentos e consumo 
no futuro, além de servir de reserva em caso de problemas econômicos.  Utilizando 
os depósitos em poupança como proxy¹ para medir esse indicador, é possível verificar 
a saúde econômica do município.

GRÁFICO 2 - DEPÓSITOS EM POUPANÇA EM TURVO (em milhões)
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| FONTE: CENSO IBGE, 2010

Conforme mostra o Gráfico 2, os depósitos em poupança seguiam em uma trajetória 
positiva até a recente crise na economia brasileira. Vale lembrar que a diminuição é 
ocasionada, muito provavelmente, pela retirada de depósitos com o objetivo de pa-
gar dívidas e cobrir a queda de remuneração e/ou desemprego.
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Outro fator a ser observado é a distribuição dos recursos entre a população, ou seja, 
o nível de concentração da riqueza. Para auferir estes resultados, a principal medida 
utilizada é o Coeficiente de Gini, que consiste em um número-índice situado entre 0 
e 1, no qual o zero corresponde à completa igualdade (no caso do rendimento, por 
exemplo, toda a população recebe o mesmo salário, não há concentração de renda) e 
o um corresponde à completa desigualdade (onde uma pessoa recebe todo o rendi-
mento e as demais nada recebem, concentração absoluta da renda). Portanto, quanto 
mais próximo de zero (0), melhor o indicador.

Na análise do município de Turvo, o Coeficiente de Gini mostrou variação entre os 
anos de 1991 e 2010, conforme apresentado no Gráfico 3, a seguir:

GRÁFICO 3 - ÍNDICE DE GINI DE TURVO (1991-2010)

Seguindo a tendência nacional dos últimos anos, observa-se que no período compre-
endido entre 1991 e 2010, últimos dados disponíveis do Censo Demográfico Nacio-
nal, houve grande redução no Índice de Gini. Na última década, houve redução de 
5% no Índice de Gini em Turvo - passando de 0,55 para 0,52, o que implica em uma 
melhor distribuição da renda local.
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| FONTE: CENSO IBGE, 2010

(1) Proxy: variável que tem forte correlação com a variável de interesse

GRÁFICO 4 - ÍNDICE DE GINI DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DE GUA-
RAPUAVA
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GRÁFICO 5 - VARIAÇÃO PERCENTUAL NO ÍNDICE DE GINI NA MICRORREGIÃO 
DE GUARAPUAVA

| FONTE: CENSO IBGE, 2010

Goioxim

Inácio Martins

Cantagalo

Marquinho

Rio Bonito do Iguaçu

Espigão Alto do Iguaçu

Candói

Nova Laranjeiras

Porto Barreiro

Pinhão

Guarapuava

Reserva do Iguaçu

Quedas do Iguaçu

Foz do Jordão

Laranjeiras do Sul

Turvo

Campina do Simão

Virmond

−20 −15 −10 −5 0

Estes níveis de concentração de ren-
da demonstram que, de uma maneira 
geral, os municípios da região acom-
panharam a tendência nacional em 
relação à queda na desigualdade. A 
primeira década do século foi notoria-
mente positiva, já que os ganhos obti-
dos durante o período de crescimento 
da economia brasileira beneficiaram os 
indicadores socioeconômicos das vá-
rias regiões do país.

Outra maneira de visualizar a desigual-
dade de renda é analisar a sua distri-
buição espacial. Conforme pode ser 
observado na Figura 1, abaixo, o centro 
do município é a região com maior ren-
da per capita. Essa é uma tendência das 
cidades, já que o centro costuma con-
centrar os serviços e infraestrutura, 
como comércio, praças e, consequen-
temente, os empregos.

FIGURA 1 - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE RENDA PER CAPITA

Renda per Capita
1155,01 – 7360,28
1073,33 – 1155,01
1001,3 – 1073,33
898,72 – 1001,3
754,31 – 898,72
521,31 – 754,31

| FONTE: CENSO IBGE, 2010

| NOTA: DEFLACIONADO PARA VALORES DE 2017

Outro aspecto que, necessariamente, precisa ser analisado ao se avaliar a qualida-
de de vida local são os índices de desenvolvimento humano. Estes índices são am-
plamente comentados - e atualmente estão no centro dos debates econômicos nas 
principais economias em escala mundial – e refletem o bem-estar socioeconômico 
da população. Estudos recentes revelam que a concentração de renda vem aumen-
tando, ou seja, a riqueza gerada está cada vez mais concentrada e isso prejudica, de 
forma direta, o desenvolvimento humano. 
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Ainda segundo dados do IPEA, o IDHM 
de Turvo passou de 0,336 em 1991 
para 0,672 em 2010 – um de cresci-
mento de 100%. O hiato de desenvol-
vimento humano, ou seja, a distância 
entre o IDHM do município e o limite 
máximo do índice, que é 1, foi reduzido, 
o que representa uma melhoria da qua-
lidade de vida da população do municí-
pio deste período.

A dimensão que mede a Longevidade 
tem valor de 0,828, já o índice de ren-
da, 0,668 e o índice de educação, 0,549. 
Quando comparado aos municípios pa-
ranaenses Turvo, ocupa a 318ª posição 
estadual, sendo que no Paraná, Curi-
tiba é o município que possui o maior 
IDHM, de 0,823, conforme mostram os 
gráficos a seguir:

GRÁFICO 6 - COMPOSIÇÃO DO IDH DE TURVO
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| FONTE: IPEA, 2010.

Esta evolução dos índices, especialmente da educação, mostra que o município tem 
apresentado avanços importantes, não apenas em termos econômicos, como o PIB, 
mas também em termos sociais.

Os valores do IDEB das escolas públicas de Turvo desde 2005 estão dispostos no 
Gráfico 8.

GRÁFICO 8 - IDEB MUNICIPAL

3,6
4,4 4,7 4,7

5,4
6

0

2

4

6

2005 2007 2009 2011 2013 2015

| FONTE: INEP, 2017

O gráfico mostra claramente o crescimento acentuado do índice ao longo do tempo. 
Em 2015, o IDEB do município atingiu a nota 6, acima da média nacional para o ano, 
que foi de 5,2, o que demonstra que o nível educação básica no município está ade-
quado.
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DEMOGRAFIA

Nos últimos anos a população do município tem diminuido. Em 1991, haviam 14.146 
habitantes, ou seja, entre 1991 e 2010 houve uma queda de 2%, ante a um crescimen-
to de 24% da população do estado no período. A queda da quantidade de habitantes 
no município é um fator que gera preocupação e mostra a necessidade de políticas 
que façam a população local se manter em Turvo. 

A manutenção da dinâmica do crescimento populacional é importante, pois, caso con-
trário, a perda de população implica em retração do consumo interno de mercadorias, 
o que afetaria o setor de comércio e serviços, sendo estes os principais demandantes 
de mão de obra e geradores de renda local. Os municípios que perdem população, ou 
aqueles em que a população cresce a taxas baixas, possuem menor capacidade de ab-
sorção de novos trabalhadores e tem o seu potencial de geração de renda diminuído.

Os municípios brasileiros têm passa-
do por uma urbanização crescente nas 
últimas décadas. A mecanização do 
trabalho agrícola e a busca por melho-
res oportunidades foram as principais 
causas deste movimento. Como essas 
variáveis se mantém, é de se esperar 
que a parte urbana dos municípios con-
tinuem ganhando espaço.

O Gráfico 9 mostra como a população 
de Turvo se compôs entre Urbana e 
Rural, seguindo a trajetória geral de 
queda na participação da população 
rural no total da população. Cabe notar 
que em 1980 o município não existia, já 
que só fora desmembrado de Guarapu-
ava em 1983.

GRÁFICO 9 - EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA DE TURVO

| FONTE: IBGE, CENSO 2010
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GRÁFICO 10 - EVOLUÇÃO DA PIRÂMIDE ETÁRIA DE TURVO
GRÁFICO 11 - PIRÂMIDE ETÁRIA DE TURVO ESTIMADA PARA 2040

O Gráfico 10 mostra claramente como se deu esse movimento em Turvo. É possível 
verificar que a pirâmide apresenta alterações em relação ao seu formato original, de-
vido ao aumento da quantidade de pessoas na faixa central. Além disso, já se vê que o 
número de idosos cresceu vertiginosamente, além de uma queda elevada no número 
de nascimentos. 
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| FONTE: IBGE, CENSO 2010

No Gráfico 11 está disposta a previsão da mesma pirâmide feita por cálculos do IPAR-
DES para o ano de 2040. Pelas estimativas o número de idosos com mais de 70 anos 
será de 1.823, ou 16,36% da população do município naquele ano.
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MERCADO DE TRABALHO

O mercado de trabalho de Turvo era 
formado por um universo de 2.344 tra-
balhadores formais, segundo dados de 
2016 do Ministério do Trabalho e Em-
prego, da RAIS/CAGED. Esse número 
representava 17,18 % da população do 
município. Deve-se levar em conta que 
este número não leva em consideração 
os trabalhadores sem carteira assinada, 
o que subestima a proporção real de 
trabalhadores.

Outro ponto importante a destacar é a 
qualidade da mão de obra formal exis-
tente no município, segundo dados da 
RAIS, 11,95 % possuem curso superior 
completo. Entretanto, a maioria é for-
mada por pessoas com o ensino médio 
completo, correspondendo a 41,42 % 
dos trabalhadores, ou seja, 971 pessoas.

Dentro do município de Turvo, a média 
salarial auferida é de R$ 1.707. No Pa-
raná a média de salários pagos corres-
ponde a R$ 2.711, ou seja, em Turvo a 
média salarial é 37 % menor. 

A produtividade do trabalho e do capital 
aumentam com maiores conhecimen-
tos, mais educação e melhor saúde para 
os trabalhadores, assim como pelo uso 
de processos e máquinas mais eficien-
tes, o que eleva o ritmo do crescimento 
econômico.

A produtividade do trabalho e do capital 
aumentam com maiores conhecimen-
tos, mais educação e melhor saúde para 
os trabalhadores, assim como pelo uso 
de processos e máquinas mais eficien-
tes, o que eleva o ritmo do crescimento 
econômico.

O principal elemento que contribui para 
o desenvolvimento de uma região é o 
perfil da sua mão de obra. 

Isso mostra que o município tem uma 
produtividade média menor do que do 
estado, além de concentrar empregos 
em setores com remunerações mais 
baixas. 

A divisão dos trabalhadores formais entre os setores está disposta no Gráfico 12.

GRÁFICO 12 - DISTRUIBUIÇÃO DE TRABALHADORES POR SETOR EM 2016
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16%

20%

38%

Setor
Indústria de transformação − 892

Administração Pública − 479

Comércio − 368

Serviços − 275

Agropecuária, extração vegetal e pesca − 170

Construção Civil − 147

| FONTE: RAIS, 2017

Como é possível observar pelo gráfico, Turvo tem um perfil majoritariamente indus-
trial. Os municípios brasileiros, em geral, vêm tendo um aumento no peso do setor 
de serviços, em detrimento da indústria, o que é acentuado pela menor utilização de 
mão de obra no processo fabril.
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Melhorar a produtividade é condição necessária e o principal meio para alcançar o 
desenvolvimento de uma região. No Gráfico 13 está o histórico dos salários do muni-
cípio e do estado.

GRÁFICO 13 - MÉDIA SALARIAL DE TURVO E DO PARANÁ

Quando se analisa a distribuição do rendimento médio no município verifica-se que, 
com base no salário mínimo, a faixa com mais trabalhadores, correspondente cerca 
de 40% do total, está na faixa de 1 a 1,5 salário mínimo, conforme apresentado no 
Gráfico 14. No Paraná a configuração de rendimentos é semelhante. Na mesma faixa 
de rendimento, estão 21,4 % dos trabalhadores.

GRÁFICO 14 - NÍVEL DE RENDIMENTO DE TURVO E DO PARANÁ

O gráfico mostra que, ao longo do período, Turvo não conseguiu aumentar sistemati-
camente os salários médios. Além disso, é possível perceber que a diferença da média 
estadual vem aumentando, principalmente devido a incapacidade do município de 
melhorar seu ritmo de crescimento. 

Portanto, Turvo deve adotar estratégias diferentes para dinamizar sua economia e 
alcançar o patamar paranaense. Em termos reais o salário variou 26,8 % em Turvo 
entre 2002 e 2016. A variação real do salário médio no município foi 17,1 pontos per-
centuais abaixo da variação ocorrida no Paraná, que foi de 43,9 % no mesmo período.
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MERCADO DE TRABALHO

A variação do salário médio nos sete setores do IBGE, entre 2002 e 2016, está dis-
posta no Gráfico 15.

GRÁFICO 15 - VARIAÇÃO DOS SALÁRIOS PELOS SETORES DO IBGE

Os maiores salários de Turvo estão no setor de Intermediação Monetária, que atin-
giu o valor médio de R$2.690. Além disso, é possível observar que os serviços foi o 
setor que mais teve crescimento nos salários. Em mais detalhes, o Infográfico 1 mos-
tra os setores com maiores remunerações no município.
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estruturas metálicas

Administração pública

Celulose e outras pastas

Obras urbanas

Outros produtos
alimentícios

Desdobramento de madeira

Produtos de madeira
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48
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121

70

98

102

R$2.690

R$2.045

R$2.028

R$1.940

R$1.782

R$1.526

R$1.418

R$1.414

ATIVIDADE EMPREGO REM. MÉDIA

No Paraná, a indústria de transformação responde pela geração de 619 mil empre-
gos, sendo responsável por 20,5% do total de empregos da economia. Já Turvo possui 
892 trabalhadores, ou 38% da sua força de trabalho na indústria de transformação, 
segundo dados da RAIS/MTE 2017.
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Outro fator importante que coloca a indústria de transformação em evidência é a 
questão salarial. Quando avaliada a massa salarial no Estado do Paraná, verifica-se 
que 18,5% da massa salarial total – de cerca dos R$ 7,5 bilhões em salários gerados, 
mais de R$ 1,4 bilhão vêm da indústria de transformação. Em Turvo, este total equi-
vale a 40,11 % da massa salarial do município, pois dos R$ 3.914.303 gerados em 
salários, cerca de 1.569.961 advêm da indústria de transformação.

Os R$ 3.914.303 da massa salarial do município é distribuída da seguinte forma entre 
os tipos de setores:

Os três setores que lideram na proporção da massa salarial no município são: Celulo-
se e outras pastas para a fabricação de papel (26.5%), Administração do estado e da 
política econômica e social (24.3%), Construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas 
e obras de arte especiais (5.39%).

| FONTE: RAIS, 2017

GRÁFICO 16 - MASSA SALARIAL POR ATIVIDADE
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COMÉRCIO EXTERIOR

No que tange ao comércio internacio-
nal, avalia-se as transações realizadas 
pelo município em relação às expor-
tações e importações realizadas. Vale 
destacar que o comércio internacional 
reflete a complexidade econômica da 
localidade. A exportação de produtos 
indica competitividade e dinamismo lo-
cal, já a importação permite acesso aos 
bens produzidos em outros países.

No que se refere aos principais produ-
tos, Turvo exportou USD 28.475.642 
e importou USD 199.367 em 2017. O 
principal produto exportado foram 
os Papel e cartão; obras de pasta de 
celulose, de papel ou de cartão (USD 
23.361.987) e o importado foram os 
Reatores nucleares, caldeiras, máqui-
nas, aparelhos e instrumentos mecâni-
cos, e suas partes (USD 145.145).

É possível perceber que os produtos exportados em Turvo são pouco variados, frutos 
da mesma cadeia da madeira. Conforme é demonstrado no Gráfico 17, esse padrão 
vem sido mantido desde 2002. 

GRÁFICO 17 - PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS EM TURVO AO LONGO 
DO TEMPO
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| FONTE: COMEX, 2018
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Novamente, há pouca diversificação da pauta importadora e boa parte aparenta gi-
rar em torno da indústria de madeira e papel. Conforme o Gráfico 18, as importações 
tiveram forte oscilação em volume, mas pouca em termos dos produtos.

GRÁFICO 18 - PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS EM TURVO AO LONGO 
DO TEMPO
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| FONTE: COMEX, 2018

Quanto as importações, o principal 
parceiro é a Suíça, com USD 116.566. 
Em segundo lugar vem a Suécia, com 
USD 46.732 Em terceiro a Espanha, 
que é origem de USD 15.363 em pro-
dutos importados por Turvo.

Para avaliação da estrutura econômi-
ca e produtiva do município utilizou-
-se como base teórica das pesquisas o 
conjunto de teorias desenvolvido por 
Nurkse , em que o investimento isolado 
nem sempre apresenta rentabilidade 
devido à pequena dimensão do merca-

Enquanto no cenário nacional a China 
e os Estados Unidos são os parceiros 
protagonistas de comércio, no caso de 
Turvo, o comércio é predominado com 
parcerias de países europeus.

do interno. Incentivos governamentais 
concedidos – como redução da carga 
tributária e melhorias da infraestrutu-
ra – aumentam a competitividade, po-
rém, são insuficientes para gerar cres-
cimento significativo. 

A Figura 2, abaixo, ilustra este círculo vicioso:

Baixa
Acumulação
de Capital

Gera Baixo
Crescimento
Econômico

Derruba
a Renda

per Capita

Derruba

Aumenta
o Custo
Médio

o Mercado
Interno

Derruba a
Produtividade

do Trabalho
e do Capital

Derruba o
Investimento

Diminui

|  FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA COM BASE EM NURKSE.

(6) Ragnar Nurkse, economista americano especialista em 
desenvolvimento econômico, nasceu na Estônia em 1907. 
Estudou economia na Universidade de Tartu em 1929 e 
Viena 1933, fortemente influenciado pela escola austría-
ca. Entre suas principais teorias está a defesa de que o cres-
cimento depende de muitos fatores e está especialmente 
ligado aos investimentos em indústrias diversificadas.
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Para identificação das principais aglo-
merações produtivas em Turvo foi 
calculado o QL – Quociente Locacio-
nal – a fim de se obter o número de 
aglomerações existentes no município. 
Em relação aos valores dos índices que 
podem ser considerados aglomeração, 
segue-se o conceito adotado por Suzi-
gan et al (2003), que estabelecem que 
o valor do QL deve ser superior a 2. 
Além disso, é preciso que o número de 
estabelecimentos seja significativo, no 
caso será adotado o critério de no mí-
nimo cinco empresas, dado o tamanho 
do município. 

Calculados o Quocientes Locacionais 
dos setores em Turvo é possível ob-
servar que, segundo os critérios pré-
-estabelecidos, houve a identificação 
de algumas aglomerações industriais, 
basicamente do setor de madeira e ce-
lulose. 

Estes cálculos foram realizados de 
modo a medir as vantagens competiti-
vas geradas pelas especializações pro-
dutivas existentes. O recorte metodo-
lógico utilizado foi selecionado a partir 
dos setores da indústria, desagregados 
ao nível de CNAE Classe cinco dígitos. 
Para obtenção do Quociente Locacio-
nal da Indústria em Turvo utilizou-se a 
forma tradicional de cálculo. Resumi-
damente, o índice é uma razão entre a 
proporção de empregos em um deter-
minado setor na cidade e a mesma pro-
porção no estado do Paraná.

Este fato pode ser um ponto a ser tra-
balhado, pois, o ganho de competiti-
vidade e agregação de valor das ope-
rações depende da estruturação de 
clusters industriais para que os efeitos 
multiplicadores possam ser estendidos 
à região.

ESPECIALIZAÇÃO PRODUTIVA EM TURVO QUOCIENTE LOCACIONAL NA INDÚSTRIA

TABELA 1 - QUOCIENTE LOCACIONAL DA INDÚSTRIA

SETOR

Fabricação de Celulose e Outras Pastas para a Fabricação de Papel

Desdobramento de Madeira

Fabricação de Produtos de Madeira, Cortiça e Material Trançado, Exceto Móveis

Fabricação de Estruturas Metálicas e Obras de Caldeiraria Pesada

Fabricação de Outros Produtos Alimentícios

QL

160,117

5,029

3,081

2,910

1,520

VÍNCULOS

547

98

102

48

70

ESTABELECIMENTOS

3

12

4

6

4

| FONTE: RAIS, 2017
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Considerando-se que a proposta de desenvolvimento do município é uma construção 
conjunta com os atores locais, foi realizado um workshop composto por membros da 
administração pública – dentre eles o prefeito, secretários e funcionários municipais, 
vereadores e servidores da Câmara Municipal – e da sociedade civil organizada – da 
Associação Comercial, de escolas municipais e estaduais e de empresas locais – para 
debater e apontar possíveis soluções para os problemas apontados no diagnóstico.

INFOGRÁFICO 2 - DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO
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|  FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA

Importante observar que os pontos pas-
síveis de melhoria refletem, em geral, 
fatores que o município deverá atuar de 
forma proativa, buscando parcerias com 
o Estado ou com a iniciativa privada – 
por meio de PPPs, por exemplo. No caso 
da infraestrutura, instituições como Co-
pel, Sanepar e Compagás e, no caso de 
logística, o DER e as concessionárias de 
rodovias e ferrovias – como Caminhos 
do Paraná, Rodonorte, Rumo, Ferro-
este, entre outras – poderão se tornar 
parceiros fundamentais para melhoria 
dos serviços e consequente aumento da 
atratividade de Turvo.

Já no que se refere à mão de obra lo-
cal, dentre os principais entraves apon-
tados estão a baixa qualificação dos 
trabalhadores, que compromete a pro-
dutividade local e afeta diretamente o 
nível dos salários. Além disso, o estí-
mulo à educação de nível superior tam-
bém é um fator relevante, uma vez que 
não há campi universitários em Turvo e 
seus jovens precisam se deslocar para 
os municípios vizinhos, especialmen-
te Guarapuava, para estudar. Como 
medida auxiliar, a prefeitura mantém 
transporte público para que estes jo-
vens possam cursar a faculdade. 

Quando questionados sobre o perfil produtivo do município, os participantes deve-
riam apontar, dentre os oito segmentos destacados, qual são os setores prioritários 
para desenvolvimento de ações estratégicas, tendo como resultado:

INFOGRÁFICO 3 - PRIORIZAÇÃO SETORIAL DE TURVO

|  FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA
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Para aplicar a matriz do marco lógico, foi realizada a metodologia SWOT (ou FOFA 
– Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças), que visa analisar o ambiente nos as-
pectos interno e externo e na qual os participantes deveriam apontar soluções para 
as fraquezas e ameaças levantadas, bem como as ações necessárias para aproveitar 
as forças e oportunidades. Com base nos estudos teóricos da Agência Paraná de De-
senvolvimento a Matriz SWOT de Turvo ficou da seguinte forma:

TABELA 2 - MATRIZ SWOT DE TURVO

- Grande empresa no município

- Crescimento estável do valor adicionado bruto (VAB)

 FORÇAS  FRAQUEZAS

 OPORTUNIDADES  AMEAÇAS

- Plano de infraestrutura e logística (PIL)

- Trecho da ferroeste que passa pela região

- Ênfase do governo estadual no desenvolvimento regional

- Envelhecimento da população

- Diminuição da taxa de natalidade

- Diminuição da demanda mundial por papel e madeira

- Logística desfavorável

- Concentração industrial (madeira)

- Administração pública muito grande comparada ao tamanho 
do município

|  FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA

Além destes pontos, durante a reunião foram discutidas questões como o êxodo ru-
ral, educação profissional, pedágio e utilização das margens das rodovias para estabe-
lecimentos comerciais (tal como restaurantes e pousadas para atender os viajantes 
que passam pela região), potencial de ampliação de fornecedores de matérias-primas 
para o mercado local, instalação do parque industrial I e II de Turvo, entre outros.
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FIGURA 3 - PLANO DE AÇÃO DO PMAI TURVO

ESTRUTURAÇÃO Das áreas industriais

REVITALIZAÇÃO Dos acessos ao município

PROMOÇÃO COMERCIAL
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ESTRUTURAÇÃO Das áreas INDUSTRIAis

Criação de diretrizes e requisitos para o desenvolvimento indus-
trial de Turvo, com ênfase na implementação de nova política de 
desenvolvimento econômico.

Assessoria técnica para a normatização

Articulação junto às empresas estatais para 
disponibilização de infraestrutura

Prospecção de empresas

Definição estratégica

Checklist para enquadramento de empresas

Mapeamento de público-alvo e empresas âncora

revitalização dos acessos ao município

A renovação da rodovia municipal João Maria de Jesus, bem como 
a readequação da PR466 para ampliar a competitividade das em-
presas são condições do desenvolvimento local de Turvo.

Intermediar as negociações entre o município e o 
Estado do Paraná e a IBEMA

Articulação entre as entidades para permear a 
inclusão de Turvo nos projetos do Estado

Acompanhamento dos projetos técnicos das 
rodovias

promoção comercial

Estratégia que visa inserir o município nas dinâmicas de negócio 
global.

Evidenciar potencialidades para atração de 
investimentos

Aproveitar a presença de empresas inseridas na 
cadeia global de valor para divulgar o município

Estruturar plano de melhoria de imagem de Turvo

Criação de evento de premiação empresarial

Realizar ações de divulgação do município em 
eventos, feiras e missões de prospecção

A APD fará assessoria em todas as etapas dos projetos.
O município irá coordenar esforços para executar o plano de ação.
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CONCLUSÕES FINAIS

O objetivo, agora, é colocar em ação o cenário levantado colocando-o em forma de 
indicadores e ações que possam ser acompanhados por metas muito bem definidas e 
de escopos bem formulados.

O aspecto fundamental no processo de 
desenvolvimento econômico é o que 
gera a convergência dos interesses dos 
atores das comunidades em questão. 
Partindo do princípio de que todo o 
processo de desenvolvimento deve ser 
participativo, buscando a canalização 
de todos interesses da comunidade em 
questão, pode-se concluir que este tra-
balho está atingindo sua finalidade.

A finalização deste trabalho é a sua 
própria continuidade, é preciso colo-
car em prática todas as possibilidades 
aventadas por meio dos números aqui 
expostos em tabelas e gráficos. Os pro-
jetos que, naturalmente, transcorrem 
dentro um instante temporal finito são 
os instrumentos mais importante para 
se pôr em prática todos as tendências 
mapeadas.
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