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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 Nova Prata do Iguaçu - Paraná, e se destina à atração de 
investimentos empresariais para o município, tendo em vista os interesses da Prefei-
tura 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 MUNICÍPIO

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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Nova Prata do Iguaçu está situada na região sudoeste do estado do Paraná e perten-
ce à microrregião de Francisco Beltrão. Possui uma área geográfica de 352,565 km² 
com densidade demográfica de 29,43 habitantes por km².

FIGURA 1 - LOCALIZAÇÃO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU

Nesta seção é apresentado o levantamento de dados econômicos e sociais do mu-
nicípio de Nova Prata do Iguaçu, a fim de traçar um perfil municipal a partir de suas 
principais informações.

O PIB do município equivaleu, em 2016, a um montante de cerca de R$ 311,5 milhões, 
o que a torna a 170º maior economia do Paraná. Seu PIB per capita de R$ 29.024 é o 
158º do estado, menor do que a média estadual, que é de R$ 37.149. Abaixo, o Gráfi-
co 1 mostra como evoluiu o valor adicionado bruto de cada um dos setores econômi-
cos entre 2002 e 2016.

GRÁFICO 1 - VALOR ADICIONADO BRUTO POR SETOR DE NOVA PRATA DO 
IGUAÇU (em R$1.000)

| FONTE: Elaboração própria
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Situa-se a 438 metros de elevação em 
relação ao nível do mar, fazendo fron-
teira com os municípios de Salto do 
Lontra, Capitão Leônidas Marques, 
Realeza, Boa Vista da Aparecida, Boa 
Esperança do Iguaçu e Três Barras do 
Paraná. 

O censo demográfico do IBGE de 
2010 apontou para uma população de 
10.377, com estimativa de população 
para 2019 de 10.548, conforme o IBGE. 

| FONTE: IBGE, 2017

| NOTA: DEFLACIONADO PARA VALORES DE 2017
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Como o gráfico mostra, grande parte do crescimento econômico do município foi de-
vido ao crescimento do setor de comércio e serviços, que em 2016 representava 32% 
do valor adicionado bruto. Seguindo uma tendência nacional, a indústria de Nova 
Prata do Iguaçu se manteve praticamente estagnada em relação a 2002, alternando 
momentos de crescimente e queda. Em 2016, a participação da indústria no VAB foi 
de 9%. Nota-se que o setor mais representativo é o da agropecuária, alcançando 42% 
do valor adicionado bruto total do município. A administração pública manteve sua 
participação ao longo do período.

Um outro indicador para a capacidade econômica do município é sua taxa de poupan-
ça, que pode financiar investimentos e consumo no futuro, além de servir de reserva 
em caso de problemas econômicos. Utilizando os depósitos em poupança como pro-
xy¹ para medir esse indicador, é possível verificar a saúde econômica do município.

GRÁFICO 2 - DEPÓSITOS EM POUPANÇA DE NOVA PRATA DO IGUAÇU

Conforme mostra o Gráfico 2, os depósitos em poupança seguiam em uma trajetória 
positiva, atingindo um pico de R$ 25 milhões, mesmo após a recente crise na econo-
mia brasileira. Vale lembrar que a diminuição ocorrida entre 2015 e 2018 é ocasio-
nada, provavelmente, pela retirada de depósitos com o objetivo de pagar dívidas e 

cobrir a queda de remuneração e/ou desemprego. A partir de 2016, o movimento 
positivo se reinicia.

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 Nova Prata do Iguaçu, o Coeficiente de Gini mostrou que-
da entre os anos de 1991 e 2010, conforme apresentado no Gráfico 3, a seguir:

GRÁFICO 3 - ÍNDICE DE GINI DE NOVA PRATA DO IGUAÇU (1991-2010)

Acompanhando a tendência nacional dos últimos anos, observa-se que no período 
compreendido entre 2000 e 2010, últimos dados disponíveis do Censo Demográfico 
Nacional, houve redução no Índice de Gini do Brasil, chegando a 0,45 (12%).

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

| FONTE: ESTBAN, 2010
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De forma paralela, esse índice passou de 0,52 para 0,46 em Nova Prata do Iguaçu, 
implicando uma melhor distribuição da renda local.

No Gráfico 4 estão dispostos os Índices de Gini dos municípios pertencentes à mi-
crorregião de Nova Prata do Iguaçu.

GRÁFICO 4 - ÍNDICE DE GINI DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DE NOVA 
PRATA DO IGUAÇU

| FONTE: CENSO IBGE, 2010

No Gráfico 5, a variação percentual dos índices nestes municípios entre 2000 e 2010.

GRÁFICO 5 - VARIAÇÃO PERCENTUAL NO ÍNDICE DE GINI DA MICRORREGIÃO 
DE NOVA PRATA DO IGUAÇU (2000-2010)

Estes níveis de concentração de renda demonstram que, de uma maneira geral, os 
municípios da região acompanharam a tendência nacional em relação à queda na de-
sigualdade. A primeira década do século foi notoriamente positiva, já que os ganhos 
obtidos durante o período de crescimento da economia brasileira beneficiaram os 
indicadores socioeconômicos das várias regiões do país. 

| FONTE: CENSO IBGE, 2010
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| FONTE: CENSO IBGE, 2010
| NOTA: Deflacionado para valores de 2018

Outra maneira de visualizar a desigualdade de renda é analisar a sua distribuição es-
pacial. Conforme pode ser observado na Figura 2, as áreas de maior renda estão loca-
lizadas no centro da cidade e em algumas áreas isoladas pontualmente.

FIGURA 2 - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA RENDA PER CAPITA 

Ainda segundo dados do IPEA, o IDHM de Nova Prata do Iguaçu passou de 0,399 em 
1991 para 0,716 em 2010 – um de crescimento de 79%. O hiato de desenvolvimento 
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 qualidade de vida da popula-
ção do município deste período.

No período entre 1991 e 2010, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos abso-
lutos foi a educação (crescimento de 0,48 pontos), seguida pela Longevidade (0,095) 
e pela renda (0,167). O Gráfico 6 demonstra o comportamento destes componentes 
do Índice neste período.

GRÁFICO 6 - COMPOSIÇÃO DO IDH DE NOVA PRATA DO IGUAÇU

| FONTE: IPEA, 2010.

Esta evolução dos índices, especialmente da educação, que saltou de 0,166 em 1991 
para 0,646 em 2010, mostra que o município tem apresentado avanços importantes, 
não apenas em termos econômicos, como o PIB, mas também em termos sociais.
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Um dos meios de analisar a performance da educação do município de maneira mais 
detalhada é com base no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que 
é o principal indicador de qualidade educacional do Brasil. O índice, que vai de 0 a 10, 
sintetíza dois aspectos importantes: o fluxo, que é a taxa de aprovação dos estudan-
tes, e a medição da aprendizagem, avaliada pelo resultado dos estudantes no Sistema 
de Avaliação da Educação Básica, por meio da Prova Brasil, aplicada de maneira cen-
sitária.

Os valores do IDEB das escolas públicas de Nova Prata do Iguaçu desde 2005 estão 
dispostos no Gráfico 7.

GRÁFICO 7 - IDEB MUNICIPAL 

A perda de população implica em retração do consumo interno de mercadorias, o que 
afeta 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 absorção 
de novos trabalhadores e tem o seu potencial de geração de renda diminuído.

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

O gráfico mostra claramente o crescimento gradual do índice ao longo do tempo. Em 
2015, o IDEB do município atingiu a nota 5,9, acima da meta nacional para o ano, que 
foi de 5,2, o que demonstra que o nível educação básica no município está, no mínimo, 
adequado, apesar de ser reduzido para 5,8 em 2017.

| FONTE: INEP, 2017
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Conforme o último censo, Nova Prata 
do Iguaçu tinha 10.377 habitantes em 
2010, configurando-a como um muni-
cípio de pequeno porte, o que impõe 
desafios específicos às cidades deste 
tamanho. Atualmente, segundo esti-
mativas do IBGE para 2017, a cidade 
tem 10.745 habitantes.

A população do município foi reduzi-
da nos últimos anos. Em 1991, haviam 
11.615 habitantes, ou seja, entre 1991 
e 2010 houve uma redução de -11%, 
ante a um crescimento de 24% da po-
pulação do estado no período. Portan-
to, o município cresceu menos do que a 
média do Paraná.

DEMOGRAFIA
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O Gráfico 8 mostra como a população de Nova Prata do Iguaçu se compôs entre Ur-
bana e Rural ao longo das últimas décadas.

GRÁFICO 8 - EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA DE NOVA PRATA 
DO IGUAÇU

O gráfico aponta que, seguindo a trajetória geral no Paraná e no Brasil, houve uma 
queda na participação da população rural no total da população. A causa deste fenô-
meno é a mecanização da agricultura e a atração das novas gerações pelas oportuni-
dades urbanas de emprego e lazer.

| FONTE: IBGE, CENSO 2010

| FONTE: IBGE, CENSO 2010

Com o Gráfico 9 é possível verificar que a pirâmide etária já não tem a forma de uma 
pirâmide, devido ao aumento da quantidade de pessoas na faixa central. Além disso, 
já se vê que o número de idosos cresceu significativamente, também há uma queda 
no número de nascimentos. Este formato da pirâmide etária é chamado de “bônus 
demográfico” e é um período de transição em que a maior parte da população encon-
trase em idade ativa, sendo menor a parcela da população inativa (idosos e crianças). 
Isso significa que é um período que oportuniza maior crescimento econômico, pois 
a maior parte da população está apta a produzir e a pagar impostos. Contudo, é ne-
cessário que este período seja bem aproveitado, pois a partir desta fase, a pirâmide 
etária será progressivamente ampliada em sua parte mais alta, referente à população 
de idosos, em detrimento das faixas de idade mais novas.

No Gráfico 10 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 1.566, ou 17,21% da população do município naquele ano.

GRÁFICO 9 - EVOLUÇÃO DA PIRÂMIDE ETÁRIA DE NOVA PRATA DO IGUAÇU
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GRÁFICO 10 - PIRÂMIDE ETÁRIA DE NOVA PRATA DO IGUAÇU ESTIMADA PARA 
2040

A divisão dos trabalhadores formais entre os setores está disposta no Gráfico 11.

GRÁFICO 11 - DISTRUIBUIÇÃO DE TRABALHADORES POR SETOR EM 2017

O mercado de trabalho de Nova Prata do Iguaçu era formado por um universo de 1.809 
trabalhadores formais, segundo dados de 2017 do Ministério do Trabalho e Emprego, 
da RAIS/CAGED. Esse número representava 16,84 % da população do município. De-
ve-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 existente 
no município, segundo dados da RAIS, 15,92 % possuem curso superior completo. 
Entretanto, a maioria é formada por pessoas com o ensino médio completo, corres-
pondendo a 52,74 % dos trabalhadores, ou seja, 954 pessoas.

A produtividade do trabalho e do capital aumentam com maiores conhecimentos, 
mais educação e melhor saúde para os trabalhadores, assim como pelo uso de pro-
cessos e máquinas mais eficientes, o que eleva o ritmo do crescimento econômico.

Quanto maior o crescimento do progresso técnico em relação ao número dos traba-
lhadores, maior será a produtividade do trabalho e tanto mais altas serão as taxas da 
acumulação de capital e do crescimento econômico. O principal elemento que contri-
bui para o desenvolvimento de uma região é o perfil da sua mão de ob

| FONTE: RAIS, 2017

| FONTE: RAIS, 2017

Como é possível observar pelo gráfico, Nova Prata do Iguaçu tem um perfil bastante 
diversificado. 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 utiliza-
ção de mão de obra no processo fabril.

Dentro do município de Nova Prata do Iguaçu, a média salarial auferida é de R$ 1.800. 
No Paraná a média de salários pagos corresponde a R$ 2.797, ou seja, em Nova Prata 
do Iguaçu a média salarial é 35,6 % menor.

Isso mostra que o município tem uma produtividade média um pouco menor do que a 
do estado.
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O gráfico mostra que, ao longo do pe-
ríodo, Nova Prata do Iguaçu reduziu 
a diferença para a média salarial do 
estado. Contudo, o município deverá 
aprimorar estratégias para dinamizar 
de forma mais ampla sua economia e 
alcançar o patamar o paranaense. Em 
termos reais o salário variou 99,11 % 
em Nova Prata do Iguaçu entre 2002 e 
2017. Essa variação foi 50,6 superior à 
ocorrida no Paraná, que foi de 48,5 % 
no mesmo período.

Quando se analisa a distribuição do ren-
dimento médio no município verifica-se 
que, com base no salário mínimo, a faixa 
com mais trabalhadores, corresponden-
do a 43,2 % do total, está na faixa de 1 
a 1,5 salários mínimos, conforme apre-
sentado no Gráfico 13. No Paraná a con-
figuração de rendimentos é semelhante. 
Na mesma faixa de rendimento, estão 
24,9 % dos trabalhadores.

No Gráfico 12 está o histórico dos salários do município e do estado.

GRÁFICO 12 - MÉDIA SALARIAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇU E DO PARANÁ

A variação do salário médio nos oito setores do IBGE, entre 2002 e 2017, está dis-
posta no Gráfico 14.

GRÁFICO 14 - VARIAÇÃO DOS SALÁRIOS PELOS SETORES DO IBGE

GRÁFICO 13 - NÍVEL DE RENDIMENTO DE NOVA PRATA E DO PARANÁ

| FONTE: RAIS, 2017
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Os maiores salários de Nova Prata do Iguaçu estão no setor de Administração Pú-
blica. Além disso, é possível observar que a Indústria de Transformação foi um dos 
setores que mais teve crescimento nos salários, elevando a média de R$755 para 
R$1.387. Em mais detalhes, o infográfico 1 mostra as atividades profissionais com 
maiores remunerações no município.

INFOGRÁFICO 1 - REMUNERAÇÃO MÉDIA DE ACORDO COM A ATIVIDADE 
PROFISSIONAL EM NOVA PRATA DO IGUAÇU

| FONTE: RAIS, 2017

| FONTE: RAIS, 2017

Em Nova Prata do Iguaçu, este total equivale a 27,04 % da massa salarial do muni-
cípio, pois dos R$ 3.256.719 gerados em salários, cerca de R$ 880.673,7 advêm da 
indústria de transformação.

Os R$ 3.256.719 da massa salarial do município são distribuídos da seguinte forma 
entre as atividade:

GRÁFICO 15 - MASSA SALARIAL POR ATIVIDADE

Os três setores que lideram na proporção da massa salarial no município são: Outros 
(66.3%), Administração do estado e da política econômica e social (12.1%), Abate e 
fabricação de produtos de carne (4.66%).
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O comércio internacional reflete a complexidade econômica da localidade. A expor-
tação de produtos indica competitividade e dinamismo local, já a importação permite 
acesso aos bens produzidos em outros países, com maior tecnologia, ou a preços mais 
competitivos.

A atuação do município no comércio exterior, em 2017, se deu com a exportação de 
USD 20.771 de Alumínio e suas obras.

É possível perceber que o único produto exportado por Nova Prata do Iguaçu é muito 
específico do setor industrial. Conforme é demonstrado no Gráfico 16, o volume de 
exportação, que teve início em 2016, foi ampliado em 2017.

GRÁFICO 16 - EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE NOVA PRATA DO IGUAÇU

Diferente do perfil nacional, que possui como parceiro comercial, principalmente, a 
China e os EUA, o destino das exportações do município foi apenas o Paraguai.

| FONTE: COMEX, 2018

Ao longo da história, algumas regiões, principalmente aquelas onde eram notáveis 
concentrações de empresas de determinados setores industriais, se destacaram por 
apresentar um desempenho econômico superior à média da economia em que se in-
seriam. A concentração geográfica e setorial das empresas é capaz de proporcionar 
economias externas aos produtores que beneficiam sua competitividade. A vanta-
gem competitiva das empresas advém dos efeitos de externalidades associados à dis-
ponibilidade de mão de obra especializada no interior da aglomeração, ao ambiente 
de negócios, o acesso a fornecedores de insumos e equipamentos, as economias ex-
ternas (tais como menores custos de transporte, infraestrutura, dentre outros) e os 
benefícios das economias de aglomeração.

Para identificação das principais aglomerações produtivas em Nova Prata do Iguaçu 
foi calculado o QL – Quociente Locacional – a fim de se obter o número de aglomera-
ções existentes no município. Em relação aos valores dos índices que podem ser con-
siderados aglomeração, segue-se o conceito adotado por Suzigan 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 mínimo, duas empresas, dado o tamanho do município. 
Estes cálculos foram realizados de modo a medir as vantagens competitivas geradas 
pelas especializações produtivas existentes. O recorte metodológico utilizado foi se-
lecionado a partir dos setores da indústria, desagregados ao nível de CNAE Classe 
cinco dígitos. Para obtenção do Quociente Locacional da Indústria em Nova Prata do 
Iguaçu utilizou-se a forma tradicional de cálculo, em que o índice é uma razão entre 
a proporção de empregos em um determinado setor na cidade e a mesma proporção 
no estado do Paraná.
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Calculados o Quocientes Locacionais dos setores em Nova Prata do Iguaçu é possí-
vel observar que, segundo os critérios pré-estabelecidos, houve a identificação de 
algumas aglomerações industriais, de distintas cadeias produtivas: setor alimentício, 
metalurgia e textil.

TABELA 1 - QUOCIENTE LOCACIONAL DA INDÚSTRIA E AGLOMERAÇÕES 
IDENTIFICADAS

| FONTE: RAIS, 2017.

| FONTE: Elaboração própria

Considerando-se que a proposta de desenvolvimento do Município é uma constru-
ção conjunta com os atores locais, foi realizado um workshop objetivando o mape-
amento das percepções sobre o ambiente de negócios do Município, bem como, a 
coleta de sugestões de ações e pontos de melhoria. O workshop foi composto por 
membros da administração pública municipal, dentre eles, secretários e funcionários 
municipais, membros do poder legislativo local, empresários e sociedade civil orga-
nizada. As informações coletadas foram compiladas e analisadas em contraponto ao 
diagnostico socioeconômico e da estrutura produtiva local, sendo que os resultados 
foram validados e consolidados no planejamento estratégico apresentado a seguir, 
dividido em Visão de Futuro, Análise Ambiental, Potenciais e Pontos de Melhoria, e, 
Plano de Ação.

Após a realização do diagnóstico socioeconômico e da estrutura produtiva, passos 
fundamentais para a base do estudo, segue-se para a próxima etapa, de efetivo pla-
nejamento. Assim, é necessário estabelecer, de forma objetiva, uma visão de futuro 
a ser perseguida pelo Município, de forma a alinhar as ações e projetos com vistas a 
alcançar essa finalidade. Segue a Visão de Futuro de Nova Prata do Iguaçu.

Para analisar o ambiente em que se encontra inserido o Município foi utilizada a 
metodologia de Matriz SWOT, que visa identificar aspectos internos e externos ao 
campo de atuação dos dirigentes do Município, sendo classificados os pontos fortes, 
fraquezas, oportunidades e ameaças ao desenvolvimento econômico local. Os resul-
tados são apresentados consolidados a seguir, na tabela 2.

TABELA 2 - MATRIZ S.W.O.T. DE NOVA PRATA DO IGUAÇU

SETOR

Fabricação de produtos de carne 

Metalurgia de alumínio e sua ligas

Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

QL

63,7

63,5

3,3

VÍNCULOS

283

100

160

ESTABELECIMENTOS

2

2

13

VISÃO DE FUTURO

ANÁLISE AMBIENTAL

- Exploração turística do lago 
da hidrelétrica Salto Caxias
- Expansão do setor industrial 
de alumínio
- Fertilidade do solo
- Implantação de empresas 
para reciclagem de resíduos 
sólidos

 FORÇAS  FRAQUEZAS

 OPORTUNIDADES  AMEAÇAS

- Água
- Segurança
- Produção de grãos e carne
- Setor agropecuário
- Frigorífico para peixes e 
embuditos de frango e suíno 
- Indústria de alumínio
- Localização geográfica

- Ausência de Centro de 
Eventos Empresariais
- Ausência de Distrito Indus-
trial
- Baixa qualificação de mão 
de obra
- Redução da população
- Dificuldade em logística

- Dificuldade com licencia-
mentos ambientais 
- Limitação no fornecimento 
de energia
- Agravamento da infraes-
trutura logística 
- Redução do emprego

- Oportunidades de negócios 
nas cadeias produtivas : fábri-
ca de ração, frigorífico, incuba-
dora e derivados de leite

- Turismo - Baixa qualidade de infraes-
trutura: energia e sanea-
mento básico
- Visão limitada de empre-
endedorismo

- Falta de incentivos às mi-
croempresas
- Concentração de segmen-
tos do comércio

Impulsionar as atividades de turismo e
reforçar a vocação natural para o agronegócio
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| FONTE: Elaboração própria

| FONTE: Elaboração própria

O levantamento realizado no workshop permitiu identificar a percepção da popula-
ção e das entidades acerca do ambiente de negócios local, caracterizando os aspec-
tos com potencial de atração de investimentos e os principais desafios ao desenvol-
vimento, que devem ser analisados com vistas a proposição de melhorias. Abaixo, 
infográfico 2 com os potenciais e os pontos de melhorias.

INFOGRÁFICO 2 - POTENCIAIS E PONTOS DE MELHORIA

A partir da elaboração do diagnóstico, avaliação dos itens potenciais para atração de 
investimentos e dos pontos passíveis de melhoria, é possível traçar ações e projetos 
que visem levar o Município para a visão de futuro definida. A seguir são apresenta-
dos os pilares que a serem trabalhados e as ações inseridas em cada um deles, con-
forme Figura 3.

FIGURA 3 - PLANO DE AÇÃO PARA NOVA PRATA DO IGUAÇU

POTENCIAIS DO MUNICÍPIO PLANO DE AÇÃO
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I. Atração de investimentos em infraestrutura  
 turística
II. Concessão de espaços à iniciativa privada
III. Incentivos à exploração comercial do Lago da  
 Hidrelétrica Salto do Caxias
IV. Busca de recursos para investimento em espa- 
 ços urbanos turísticos

I. Ampliar esforços em ações de planejamento de  
 longo prazo
II. Ações e incentivos para a integração dos pro- 
 cessos produtivos locais
III. Implantação de curso técnico em agricultura e  
 agronegócio
IV. Incentivar o estabelecimento de universidades e  
 instituições de ensino superior
V. Facilitar os procedimentos burocráticos envol- 
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LOGÍSTICA
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implantação de projetos
• Escassez de ações visando o 
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• Potencial Turístico: Lago 
da Hidrelétrica de Salto 
Caxias

• Potencial de Adensamento de 
Cadeias Produtivas  (Grãos, Bovi-
nos, Aves, Leite)
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CONCLUSÕES FINAIS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

O aspecto preponderante no processo 
de desenvolvimento econômico é o que 
gera a convergência dos interesses dos 
atores das comunidades em questão. 
Partindo da premissa 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 atingiu sua finalidade.

A finalização deste trabalho é a sua pró-
pria continuidade, é preciso colocar em 
prática todas as possibilidades aventa-
das através dos números expostos em 
tabelas e gráficos. As ações e projetos 
que, naturalmente, transcorrem den-
tro um instante temporal finito são os 
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peadas através dos números. 
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pos muito bem formulados. Além disso, 
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que as etapas se desenvolvam com ra-
pidez e eficiência, dando assim, vida e 
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situações complexas que envolvem o 
desenvolvimento local.
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