
 

Formulação do Plano Est ratégico 2040                                                                                                       1 

Documento para discussão  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planejando 

juntos o futuro de 

Londrina 

 

 

 

Documento para discussão 



 

Formulação do Plano Est ratégico 2040                                                                                                       2 

Documento para discussão  

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ............................................................................................. 3 

PREMISSAS DO MASTERPLAN ....................................................................... 6 

ESTRUTURA GERAL DO PLANO ESTRATÉGICO 2040 ...................................... 8 

CAPÍTULO 1: VISÃO DE FUTURO LONDRINA 2040 ......................................... 9 

Visão de Futuro Síntese e Atributos ..................................................... 12 

CAPÍTULO 2: ÁREAS DE RESULTADO ........................................................... 14 

Estrutura e Metodologia ...................................................................... 15 

Londrina Inovadora e Criativa ............................................................. 19 

Londrina Dinâmica e Conectada ........................................................ 26 

Londrina Planejada e Sustentável ....................................................... 35 

Londrina Saudável e Pacífica .............................................................. 43 

Londrina Educadora e Inclusiva .......................................................... 52 

Londrina Protagonista e Eficiente ........................................................ 62 

MASTERPLAN LONDRINA 2040: CONSTRUÇÃO COLETIVA                                        

DO FUTURO DA CIDADE ............................................................................ 71 

FICHA TÉCNICA ........................................................................................ 72 

 

 

 

 

 

  



 

Formulação do Plano Est ratégico 2040                                                                                                       3 

Documento para discussão  

INTRODUÇÃO 

O MasterPlan Londrina 2040 foi concebido como um plano estratégico de longo 

prazo que traçará estratégias para o desenvolvimento da cidade para os próximos 

20 anos, um plano para a cidade de Londrina e não de governo. O MasterPlan é 

resultante da demanda da sociedade londrinense por um planejamento 

estruturante, que envolvesse diferentes atores sociais em prol do desenvolvimento 

de Londrina em todos os seus aspectos.  

A coleta de dados e percepções, o mapeamento das tendências, a identificação da 

visão de futuro e dos principais desafios a serem superados, a definição das 

estratégias a serem tomadas, foram realizados em conjunto com a sociedade – 

protagonista e colaboradora ativa na construção do plano e assim também deverá 

ser na sua execução e acompanhamento. 

Este trabalho, ainda em construção, é um projeto de desenvolvimento de Londrina 

e para Londrina, e tem como referencial os planos e instrumentos de planejamento 

já vigentes ou em construção, com o objetivo de fazer convergir diretrizes e 

estabelecer a continuidade das políticas públicas. 

O processo de elaboração do MasterPlan Londrina 2040 busca responder a três 

questões: 

• Onde estamos? 

• Aonde queremos chegar? 

• Como chegaremos lá? 

Para responder à primeira pergunta, “Onde estamos?”, buscou-se analisar a 

situação atual de Londrina a partir de aspectos quantitativos e qualitativos. A 

análise retrospectiva e comparativa de indicadores socioeconômicos identificou 

alguns desafios relevantes. As entrevistas em profundidade e os grupos de foco 

com agentes públicos, privados e da sociedade civil organizada contribuíram para 

captar percepções sobre gargalos do desenvolvimento, a visão de futuro e 

iniciativas estratégicas a serem implantadas no curto, médio e longo prazos no 

município. A análise das tendências e incertezas do ambiente auxiliaram a definir 

oportunidades e desafios para a cidade.   
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Figur a 1 .Processo  de E laboração da Visão  de Futuro para Londr ina 2040  

 

As respostas da primeira pergunta serviram de insumo para responder o segundo 

questionamento, “Aonde queremos chegar?”. Dessa maneira, a visão de futuro 

síntese para a cidade de Londrina foi elaborada para traduzir as aspirações dos 

londrinenses para o futuro, a situação onde a sociedade de Londrina deseja viver em 

2040. O objetivo é ter um marco referencial para a construção de uma agenda 

estratégica de longo prazo para a cidade. Este olhar para o futuro projeta Londrina 

como uma cidade inovadora, sustentável e com vida de qualidade. 

A visão de futuro foi desdobrada em áreas de resultado, ou, eixos estratégicos que 

concentram esforços e recursos, com o propósito de materializar as melhorias 

almejadas. A forma como as áreas foram pensadas estimula a gestão integrada dos 

eixos, cada uma com visão de futuro própria, desafios prioritários e direcionadores 

estratégicos, além de indicadores e metas de curto, médio e longo prazos, para que 

seja possível monitorar o desempenho das ações e avaliar os resultados do MasterPlan 

Londrina 2040.  

Todo o conteúdo desse documento foi elaborado mediante um processo de escuta 

de representantes do poder público, empresários, representantes da sociedade 

civil e a própria população por meio de reuniões, oficinas de trabalho, pesquisas 

online e contribuições que chegaram pelo site www.2040.londrina.pr.gov.br, 

envolvendo mais de 700 pessoas. 
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O próximo passo será responder à pergunta “Como chegaremos lá?” e, para isso, será 

elaborada uma carteira de projetos estratégicos que materialize as aspirações dos 

londrinenses e um modelo de governança e gestão do MasterPlan capaz de 

acompanhar e avaliar suas ações e resultados.  

O conteúdo deste documento ainda está em fase de construção e o MasterPlan se 

beneficiará muito com a contribuição de todos os que desejam ver nossa comunidade 

inovadora, sustentável e com vida de qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento para discussão  



 

Formulação do Plano Est ratégico 2040                                                                                                       6 

Documento para discussão  

PREMISSAS DO MASTERPLAN 

O sucesso do MasterPlan Londrina 2040 exige o esforço coordenado de planejamento e o 

desenvolvimento de ações integradas entre os mais diversos setores econômicos e grupos 

sociais. A materialização das transformações desejadas e o sucesso do plano demandarão 

comprometimento, esforços concatenados e muita disciplina na execução ao longo dos 

próximos anos.  

O processo de construção do plano estratégico de Londrina 2040 é fundamentado por 

premissas, ou princípios e valores, que deverão perpassar o plano em todas as fases de 

implementação e futuras revisões.  

As premissas que regem o MasterPlan Londrina 2040 são:  

Figur a 2 .  Premissas  Mas terPlan  

 

a. União. Um plano da magnitude do MasterPlan demanda a união e integração das forças 

locais, públicas e privadas, em prol do desenvolvimento da cidade e da região. Cada pessoa 

e entidade da cidade precisa fazer sua parte, e todos precisam ser reconhecidos, para que 

seja possível executar as ações que vão beneficiar a população de Londrina. 
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b. Continuidade e compromisso. A visão de futuro do MasterPlan é ousada e, por isso, 

depende da continuidade e do comprometimento com o desenvolvimento de longo prazo 

de Londrina, apesar das mudanças e das dificuldades que certamente acontecerão. 

c. Para todos. O desenvolvimento que se busca, expresso no MasterPlan como visão de 

futuro, direcionadores estratégicos e, futuramente, projetos, deve beneficiar a todos os 

cidadãos londrinenses.  

d. Transparência e participação. Transparência, clareza das informações e participação 

permanente de diferentes segmentos da população na construção e acompanhamento do 

MasterPlan. 

e. Governança e gestão. Instituição de mecanismos de decisão, execução e monitoramento 

do MasterPlan que assegure a união, a continuidade, o compromisso, a transparência, a 

participação e o benefício para todos os londrinenses.  

As premissas norteadoras adotadas no MasterPlan Londrina 2040 estão estruturadas na 

concepção de uma Londrina 2040 melhor para todos os londrinenses, cujo objetivo é construir 

uma cidade inovadora e inteligente, com ambiente de negócios atrativo, sustentável e 

equilibrada que ofereça uma vida com qualidade e bem-estar para os londrinenses. 
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ESTRUTURA GERAL DO PLANO ESTRATÉGICO 2040 

Figur a 3 .  Organ ização Esquemát ica d o MasterPlan Londrina 2040  
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APÍTULO 1: VISÃO DE FUTURO 

LONDRINA 2040 

  

Visão de Futuro 

Londrina 2040 

1 
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Atualmente, o conceito de cidades está em metamorfose. De um lado novos papeis ganham 

visibilidade em função das modificações nas relações socioeconômicas e nos desafios sistêmicos 

– como é o caso da inclusão e da sustentabilidade – e, de outro, há o impacto da inovação 

tecnológica, que altera, substantivamente, não apenas as formas de gestão e provimento de 

serviços nas cidades, mas também as relações entre o espaço e a sociedade que nele vive. 

As cidades podem ser concebidas em sua essência como espaços onde cidadãos buscam 

prosperidade e qualidade de vida em suas múltiplas dimensões. É o lugar onde os seres humanos 

buscam satisfazer suas necessidades básicas e têm acesso a bens públicos essenciais. A cidade 

é também onde ambições, aspirações e outros aspectos imateriais da vida são realizados, 

trazendo satisfação e felicidade, além de elevar o bem-estar individual e coletivo1. 

Entretanto, os desafios enfrentados pelas cidades são complexos. Em um cenário de profundas 

transformações globais e de enfrentamento de desafios estruturais, tais como a pobreza, a 

saúde, a degradação ambiental, a violência e o crescimento espacial desordenado, muitas 

cidades vêm redefinindo suas identidades. Tal movimento, cada vez mais intenso, traduz a 

necessidade de construir cidades adaptáveis às mudanças institucionais, políticas, econômicas 

e sociais, por meio do planejamento e da definição de estratégias e prioridades. 

Londrina, segunda maior cidade do estado do Paraná, formada por imigrantes de diferentes 

nacionalidades, com bons índices de qualidade de vida, perfil empreendedor e forte potencial 

de desenvolvimento econômico, possui em suas raízes a visão empreendedora e a capacidade 

de aproveitar as oportunidades como referências na formação da cultura. 

Essas características, já incorporadas às grandes narrativas sobre a cidade e valorizadas por seus 

cidadãos, somadas à demanda crescente por melhorias na condição de vida da população e por 

políticas públicas mais eficientes, motivaram a iniciativa do MasterPlan Londrina 2040, um plano 

de longo prazo que propõe justamente estabelecer estratégias robustas para o desenvolvimento 

de todos os londrinenses.  

  

 
1 ONU HABITAT, State of the World´s Cities Report 2012-2013 – tradução livre 
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Figur a 4 .  Nuvem de Atr ibutos  Suger idos  como  Visão para  Londrina  2040  

Fonte: Macroplan com base em contribuições de oficinas de trabalho e enquetes com sociedade civil. 

Um dos principais elementos do plano é a visão de futuro, uma descrição sintética das aspirações 

dos londrinenses para 2040. É a resposta à questão fundamental “Aonde queremos Chegar?”, 

que comprime em poucas palavras um mundo de significados e desejos para o futuro e para as 

próximas gerações.  

A visão pode ser interpretada como um "sonho bom", tangível e desafiador. Atingi-la será uma 

conquista que repercutirá profundamente e concretamente sobre a vida de todos os cidadãos 

londrinenses.  

Apresentada a seguir, a visão de futuro é o ponto de partida para a construção da agenda 

estratégica que colocará Londrina em uma trajetória de desenvolvimento ao longo dos próximos 

20 anos.  
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Londrina Inovadora,               

Sustentável e com                       

Vida de Qualidade 

Esta visão de futuro síntese expressa o desejo da sociedade londrinense para com a cidade em 

2040, e deve motivar o compromisso de longo prazo por parte das entidades governamentais, 

agentes privados e dos diferentes segmentos sociais de Londrina. A visão é composta pelos 

atributos, apresentados a seguir, que lhe dão significado e contorno.  

Atributos 

1. Inovadora  

“Uma cidade criativa e inteligente em todas as áreas, tecnologicamente avançada e com 

ambiente de negócios favorável à inovação e criatividade.” 

Inovação e criatividade são complementares. Um empresário, um artista ou um cientista sem 

imaginação são inconcebíveis. Mas depois de imaginar, é preciso inteligência, paciência e a 

persistência dos fortes para tornar realidade o empreendimento, o espetáculo e a pesquisa. Da 

inovação surgem processos e tecnologias que, aplicadas ao cotidiano (como o trânsito, a coleta 

de lixo, o transporte público, a educação, a saúde, a prevenção à violência, o emprego), 

melhoram concretamente a vida das pessoas. 

Cultivar a inovação demanda atenção especial ao ambiente que a faz florescer, em seus 

múltiplos aspectos, cuidando para que se crie um ambiente cultural e de negócios favorável que 

propicie oportunidades a todos os londrinenses de se desenvolverem, gerar e partilhar riquezas. 

E demanda também formação, desenvolvimento, atração e retenção de pessoas capazes de 

inovar. 

A inovação será o caráter distintivo de Londrina em relação às demais cidades, sendo 

reconhecida pelo ambiente e pela cultura inovadora, e capaz de gerar inovação e fazer com que 

a população dela se beneficie. 
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2. Sustentável 

“Uma cidade economicamente dinâmica, com oportunidades iguais para todos e com suas 

riquezas ambientais preservadas e valorizadas.” 

Uma cidade sustentável é aquela capaz de suprir as necessidades da geração atual sem 

comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. A sustentabilidade 

é importante para assegurar o crescimento econômico e o usufruto desse crescimento por toda 

a sociedade, sem esgotar os recursos naturais necessários. Portanto, a sustentabilidade que se 

busca para Londrina só será alcançada por meio das dimensões econômica, social e ambiental.  

Em termos econômicos, valorizar o espírito empreendedor londrinense e suas vocações atuais, 

sem descuidar de promover as vocações potenciais para gerar prosperidade e realização. Em 

termos sociais, dar condições dignas à população, especialmente aos que sofrem, e 

oportunidades para que todos possam buscar sua própria felicidade. Em termos ambientais, 

preservar, valorizar e desfrutar de forma consciente as grandes riquezas e belezas naturais e 

históricas de Londrina, em benefício de todos.  

3. Com vida de qualidade  

“Uma cidade humana, que provê acesso universal à educação, saúde, cultura e lazer, preserva 

a diversidade e a vida em comunidade, oferta trabalho e renda e promove segurança e bem-

estar em todas as fases da vida e para todos os extratos da sociedade.” 

Uma vida de qualidade implica uma melhoria substantiva do padrão de vida para todos os 

londrinenses, que inclui a moradia, o transporte, o saneamento, a saúde física e mental, a 

educação, a segurança, o trabalho e a renda, a vida em comunidade com pessoas diversas, o 

lazer e o esporte, entre muitos outros aspectos. São condições que aliviam o fardo e permitem 

uma vida digna. 

Para esse fim devem trabalhar os indivíduos, as instituições públicas, as entidades privadas e 

demais organizações da sociedade para que tenhamos uma cidade voltada para as pessoas, pelo 

valor intrínseco que possuem, e não por algum valor utilitário que possam ter. 
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CAPÍTULO 2: ÁREAS DE RESULTADO 

  

Áreas de Resultado 

2 
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Estrutura e metodologia 

A visão de futuro síntese foi desmembrada em 6 áreas de resultado, representando as grandes 

ênfases e os rumos escolhidos para o desenvolvimento da cidade e para a construção do seu 

futuro no horizonte de 20 anos. Essas áreas estão interligadas e deverão exigir esforços 

conjuntos e integrados de diferentes secretarias dentro da Prefeitura, e também nas empresas, 

organizações da sociedade civil e cidadãos, unindo as forças locais para fins comuns, numa 

perspectiva de gestão integrada.  

Para traduzir a estratégia em benefícios para a sociedade, foram definidas as seguintes áreas de 

resultado que guiarão os esforços dos atores envolvidos: Londrina Inovadora e Criativa; Londrina 

Dinâmica e Conectada; Londrina Planejada e Sustentável; Londrina Saudável e Pacífica; Londrina 

Educadora e Inclusiva; e Londrina Protagonista e Eficiente.  

Figur a 5 .  Áreas  de Resul tado  

 

As áreas de resultado estão interconectadas e se retroalimentam, de forma que, ao perseguir a 

visão de futuro de uma das áreas, ao superar um desafio prioritário ou ao perseguir uma 

determinada estratégia, isso impactará de forma positiva outros desafios prioritários de outras 

áreas. Todas as áreas de resultados são complementares e igualmente importantes para a 

construção do futuro da cidade. 

Além disso, pode-se entender cada área de resultado como um “modo de fazer” ou um “modo de 

proceder” para todas as demais áreas. Por exemplo, deve-se buscar ser inovador e criativo na 
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busca por uma Londrina mais saudável e pacífica, assim como deve-se adotar uma postura 

educadora e inclusiva na busca por uma Londrina mais dinâmica e conectada. Desse modo, as 

áreas não são somente “de resultados”, mas cada uma forma as bases da ação de todas as demais. 

A figura 6 a seguir mostra como as áreas de resultado estão estruturadas: visão de futuro, 

indicadores, metas, desafios prioritários, direcionadores estratégicos e projetos, que serão 

ainda identificados: 

Figur a 6 .  Organ ização Esquemát ica do MasterPlan –  Áreas  de Resu ltado  

 

A visão de futuro de cada área, monitorada através de um conjunto de indicadores e metas, é 

desdobrada em desafios prioritários respaldados em diagnósticos quantitativos e qualitativos, 

que representam os resultados que têm maior relevância para alcançar a visão de futuro. Por 

fim, para cada desafio prioritário foi definido um conjunto de direcionadores estratégicos que 

constituem os caminhos, as linhas de atuação para superar os desafios. 

A construção desses elementos foi feita em colaboração com a sociedade londrinense, e com 

base nos dados quantitativos e qualitativos previamente coletados. Foram realizadas oficinas de 

trabalho que totalizaram 27 horas de debate e reflexão e contaram com a participação de 60 

participantes especialistas, representantes da sociedade civil, setor privado e do poder público, 

convidados em cada área de resultado. Soma-se a isso, a contribuição das governanças locais e 

da sociedade londrinense captadas, respectivamente, através de 14 oficinas de trabalho, além 

de contribuições de servidores públicos em resposta a uma pesquisa direcionada e de cidadãos 
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que enviaram sugestões pelo site do projeto www.2040.londrina.pr.gov.br). As figuras abaixo 

mostram o conjunto geral de visões de futuro, temas e desafios prioritários: 

Figur a 7 .  Áreas  de Resul tado e Temas Est ratégicos  

 

F igur a 8 .  Árvore de Des af ios  do Mast erP lan  e relação entre e les  
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Figur a 9 .  Conexão en tre  as  Áreas  de Resu ltado e  os  Desaf ios  Pr ior itár ios   
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Londrina Inovadora                                    

e Criativa 

Londrina é uma cidade de perfil empreendedor e com forte potencial de desenvolvimento 

econômico. Reconhecido como polo de conhecimento, o município agrega universidades, 

instituições de pesquisa e de formação técnica, além da riqueza cultural, o que ajuda a alavancar 

o seu ecossistema de inovação, que vem experimentando ao longo dos últimos 20 anos 

sucessivos e consistentes avanços. 

A inovação e a economia criativa destacam-se como alguns dos principais potenciais econômicos 

da cidade. Para os londrinenses, o conhecimento e a cultura são ativos estruturais e a inovação 

é vista como uma vocação a ser desenvolvida e capaz de mudar a face da cidade no futuro. No 

entanto, apesar de representarem vantagens competitivas, esses setores carecem de maiores 

esforços que promovam e aproveitem seu potencial de desenvolvimento econômico e social 

para a cidade.   

Nesse sentido, a área de resultado Londrina Inovadora e Criativa foi construída com o propósito 

de transformar a inovação e a criatividade como pilares de desenvolvimento da cidade. A partir 

da identificação dos principais problemas, foram definidos os desafios prioritários e 

direcionadores estratégicos que buscam implementar políticas multissetoriais para fomentar os 

setores criativos e inovadores.   

Reunindo as aspirações dos londrinenses para o horizonte de 2040, essa área de resultado tem 

como marco referencial e objetivo desafiador a visão de futuro de tornar Londrina uma cidade 

vibrante, criativa e promotora da inovação. 
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Visão de Futuro 

Vibrante, criativa, inteligente e promotora             

da inovação 

Essa visão de futuro tem quatro atributos, que dão sustentação e devem permear as estratégias 

da área para colocar Londrina em um novo padrão de desenvolvimento: 

• Vibrante: uma cidade que valoriza o seu patrimônio histórico, que apoia e incentiva 

manifestações culturais de diferentes campos da arte e da música, com vida cultural rica e 

atrativa, animada e ocupando os espaços públicos e privados com atividades culturais e 

criativas. 

• Criativa: uma cidade que possui forte presença de negócios na economia criativa, que se 

destaca nas artes e nos negócios criativos, capaz de desenvolver soluções pioneiras para os 

desafios da cidade, que conta com programas de formação voltados à aquisição de 

conhecimentos e desenvolvimento de competências alavancadores da criatividade nos 

diversos campos da economia e da cultura.  

• Inteligente: uma cidade com programas de formação e pesquisa reconhecidos nacional e 

internacionalmente e que se situam na fronteira do conhecimento, conectada e 

desenvolvendo trabalhos conjuntos a centros de pesquisa, que articula a inteligência das 

pessoas com as necessidades da população e utiliza tecnologias de ponta, como por 

exemplo a inteligência artificial, para melhorar a qualidade de vida e dinamizar o 

crescimento econômico. 

• Promotora da inovação: uma cidade que se destaca pela inovação, pelo grande número de 

empresas inovadoras e por um ecossistema de inovação forte e dinâmico, uma governança 

eficiente e um ambiente atrativo a empreendedores e inovadores, com forte integração 

entre academia, setor produtivo e governo. 

Para projetar e construir Londrina 2040 como uma cidade vibrante, criativa, inteligente e 

promotora da inovação, é necessário superar os seguintes desafios prioritários:  

• Impulsionar ambiente e cultura de inovação 

• Fortalecer as redes de inteligência e o desenvolvimento de talentos com foco na inovação 



 

Formulação do Plano Est ratégico 2040                                                                                                       21 

Documento para discussão  

• Potencializar vocações criativas da cidade e valorizar cultura local 

• Ampliar o uso de tecnologias na construção de soluções inovadoras para a cidade  

a. Impulsionar ambiente e cultura de inovação 

Londrina é uma cidade rica em ativos de inovação e capital intelectual. Entre as principais 

vantagens competitivas destacam-se o ecossistema de inovação em diferentes setores, o 

polo de conhecimento que agrega instituições de ensino e pesquisa de qualidade e 

reconhecimento, o parque tecnológico, a existência de incubadoras, aceleradoras e do hub 

de inteligência artificial.  

Figur a 10.  Ecoss istema de inovação de Londrina   

 

Fonte: Sebrae e Fundação CERTI 

Desde a criação da ADETEC – Associação do Desenvolvimento Tecnológico de Londrina e 

Região em 1993, Londrina tem avançado bastante no fortalecimento de seu ecossistema de 

inovação, inclusive por meio do ISS tecnológico, instituído pela Lei 10.994 de 15 de setembro 

de 2010, um incentivo para empresas de base tecnológica. Tais condições favoráveis têm sido 

fundamentais para atrair negócios inovadores para a base produtiva da cidade. Segundo 

mapeamento do ecossistema de startups do Paraná feito pelo SEBRAE (2020), Londrina é a 

segunda cidade do Paraná com mais startups – 85, o que representa 42% do total de startups 

do Norte do PR. 
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Apesar das vantagens e ativos que Londrina apresenta, a cidade ainda carrega entraves que 

dificultam o crescimento da inovação, sobretudo, a falta de política pública clara para o 

fomento da inovação na cidade, o excesso de burocracia que dificulta a atração, abertura 

e retenção de grandes empresas, a falta de investimentos e regulamentação para facilitar 

e acelerar a inovação em Londrina.  

b. Fortalecer as redes de inteligência e o desenvolvimento de talentos com foco na inovação 

A existência de um polo de conhecimento que agrega universidades, instituições de pesquisa 

e de formação técnica ajuda a alavancar o seu ecossistema de inovação e a formar pessoas 

qualificadas. Porém, muitos profissionais não encontram oportunidades atrativas em 

Londrina e acabam optando por sair da cidade. Além disso, falta melhorar a articulação do 

conhecimento gerado no meio acadêmico com a demanda das empresas.  

Nesta área de resultados, e neste desafio em particular, o MasterPlan coloca ênfase na 

necessidade de formar pessoas vinculadas a setores inovadores e de oferecer oportunidades 

para que essas pessoas possam empreender ou trabalhar nas empresas inovadoras existentes. 

 

Fonte: Fórum Desenvolve Londrina - Manual de Indicadores de Desenvolvimento 2020 – com base em diferentes fontes oficiais 

Figur a 11.  Nuvem de Palavras  do  Estudo Talentos  e Inovação para  Londrina  –  

Fórum Des envolve Londrina  

 

Fonte: Estudo Talentos e Inovação para Londrina - Geração de Emprego e Renda 
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c. Potencializar vocações criativas da cidade e valorizar cultura local 

Embora Londrina seja rica em cultura e tenha boa estrutura de hotelaria e gastronomia, há 

muito o que fazer para aproveitar todo o potencial da economia criativa. Os setores de 

cultura, audiovisual e turismo são pouco explorados como vetores de desenvolvimento. Por 

outro lado, a cidade apresenta uma forte dependência econômica do setor de serviços e 

comércio. 

Gráfico 1 .  Percentual  de  empregos  formais  nos  s etores  cr ia t ivos *  

 

Fonte: RAIS. Nota*São considerados os seguintes setores: Arquitetura e Design; Artes Performáticas; Artes visuais, plásticas e 

escritas; Audiovisual; Edição e impressão; Ensino e Cultura; Informática; Patrimônio; Pesquisa e Desenvolvimento; Publicidade 

e Propaganda (SEBRAE)  

d. Ampliar o uso de tecnologias na construção de soluções inovadoras para a cidade  

A tecnologia, especialmente a digitalização, pode ajudar a resolver problemas e a levar mais 

conveniência para o cidadão. A inclusão, a sustentabilidade, o trânsito, a segurança e muitos 

outros aspectos da vida cotidiana podem se beneficiar grandemente do uso de novas 

tecnologias, melhorando substantivamente a forma de gestão e provimento de serviços nas 

cidades.  

A análise de tendência e incertezas realizada na fase de diagnóstico do MasterPlan Londrina 

2040 apontou como uma tendência global, e uma oportunidade para Londrina, o 

crescimento das chamadas cidades inteligentes.  

O estudo aponta que governos e empresas investem cada vez mais em tecnologia para 

melhorar a operação e gestão das cidades, tornando-as mais responsivas e “inteligentes”. Os 

Investimentos em smart cities cresceram 36,6 % entre 2018 e 2020 e devem movimentar U$ 

2,5 trilhões no mundo até 2025 (Grand View Research, 2018).  
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Figur a 12.  Conceito  de Cidades  Inte l igentes   

 

Elaboração:  Macroplan  

Esse movimento internacional e nacional torna-se uma oportunidade para Londrina 

fortalecer seu ecossistema de inovação local e transformar-se em referência na produção de 

soluções tecnológicas para as cidades inteligentes, aproveitando-se do fato de ser um polo 

de conhecimento, rica em capital intelectual e com forte potencial de desenvolvimento 

econômico. 

O desenvolvimento de novos negócios e soluções para as cidades pode, ainda, gerar benefícios 

para o planejamento urbano e regional londrinense. O crescimento da cidade nos últimos anos 

demanda serviços urbanos cada vez mais eficientes, o que torna ainda mais importante termos 

uma Londrina mais inteligente, sustentável e inclusiva. 

Muitos desafios se apresentam para a cidade nessa área até 2040. Os prioritários são 

apresentados a seguir, cada um com um conjunto de direcionadores estratégicos que 

fornecem as linhas de atuação necessárias para orientar, posteriormente, as ações concretas 

e projetos estruturantes.  
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Londrina Dinâmica                              

e Conectada 

Segunda maior cidade do estado do Paraná, Londrina apresenta bons índices de qualidade de 

vida, ampla oferta de mão de obra qualificada e posição geográfica próxima aos grandes centros. 

Tais fatores, somados ao atual movimento de interiorização econômica, tem sido fundamentais 

para atrair novos negócios e alavancar a economia local.  

Com uma economia originalmente concentrada na agricultura, impulsionada pela cultura do 

café, a Londrina de hoje apresenta distintas vocações que passaram a compor seu setor 

produtivo. Além de ser um reconhecido polo do conhecimento, com forte presença de comércio 

e serviços e grande atividade empreendedora, a base produtiva de Londrina é marcada pelas 

atividades da cadeia do agronegócio, eletrometalmecânica, químicos e materiais, saúde e 

tecnologia da informação e comunicação, áreas classificadas como setores estratégicos no 

planejamento do ecossistema de inovação de Londrina realizado pela Fundação Certi em 2017. 

Apesar disso, Londrina tem baixa diversificação e dinamização econômica. A produção da cidade 

e os empregos estão concentrados nos setores de comércio e serviços e administração pública, 

em detrimento de uma baixa atividade industrial. Alguns indicadores como o PIB per capita e o 

rendimento médio dos empregos formais permanecem abaixo da média regional. 

Além disso, alguns problemas estruturais limitam o desenvolvimento econômico da cidade, como 

a inadequação das vias de acesso (rodovias e aeroporto), o excesso de burocracia relacionada aos 

negócios e a carência de espaços físicos destinados à expansão industrial. Tais pontos críticos 

influenciam negativamente não apenas o crescimento da economia local, mas também a 

capacidade de prospecção de investimentos e atração de novos negócios para a cidade. 

A área de resultado Londrina Dinâmica e Conectada identifica os desafios prioritários e define 

estratégias de atuação que reúnam esforços de atores públicos e privados em prol do 

desenvolvimento econômico de Londrina. Para isso, em primeiro lugar, a visão de futuro foi 

definida como um desejo tangível, porém desafiador que almeja que Londrina em 2040 detenha 

uma economia forte, com ambiente atrativo e favorável ao empreendedorismo e amplamente 

conectado.   
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Visão de Futuro 

Economicamente forte, empreendedora                          

e conectada 

Atributos  

• Economicamente forte: polo regional desenvolvido e diversificado, rico em oportunidades, 

com agronegócio, indústria, serviços e comércio fortes.  

• Empreendedora: cidade empreendedora, com muitas novas empresas de qualidade, com 

ambiente de negócios favorável, boa interlocução entre os atores econômicos e o poder 

público e que atrai investimentos, conhecimento e empreendedores. 

• Conectada: cidade integrada nacional e internacionalmente por meio de conexões físicas, 

virtuais e de conhecimento de elevada densidade e qualidade. Cidade que dispõe de 

infraestrutura de transportes moderna e eficaz e de tecnologias de informação e 

comunicação de excelência, que lhe permitem operar como hub de negócios, de 

conhecimento e de inovação. 

Para que Londrina se torne um polo economicamente forte, empreendedor e conectado capaz 

de atrair novos negócios e investimentos, internacionais e nacionais, é imprescindível que sejam 

superados os seguintes desafios prioritários: 

• Fortalecer e desenvolver vocações econômicas da cidade 

• Fomentar o empreendedorismo e o desenvolvimento do capital humano 

• Melhorar a infraestrutura logística e a conectividade 

• Atrair investimentos e novos negócios 

• Fomentar o processo de industrialização e dinamizar as cadeias produtivas 

a. Fortalecer e desenvolver vocações econômicas da cidade 

Atualmente, a economia de Londrina é dependente do setor de comércio e serviços. Cerca 

de metade dos empregos formais em Londrina (49%) está concentrada no setor de serviços, 
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com o comércio em segundo lugar (25%). Em decorrência da ausência de uma matriz 

econômica mais diversificada, a cidade torna-se vulnerável às crises econômicas que 

possam afetar o setor.  

Gráfico 2 .  Evolução da composição dos  estabelecimentos  por  s etor  (em %)  

 

Fonte: RAIS 

Embora o setor de serviços seja um grande gerador de emprego de Londrina – ainda que 

seja reconhecido como atribuidor de menor renda – para construir uma cidade 

economicamente forte é necessário impulsionar outras vocações econômicas, 

diversificando a base produtiva local e gerando mais oportunidades de trabalho e renda.  

Nesse sentido, considerando o estudo da Fundação Certi que analisa as vocações, as 

potencialidades, as tendências e oportunidades de negócios de Londrina, e mapeia as cinco 

áreas portadoras de oportunidade para o desenvolvimento de empreendimentos no 

município, o MasterPlan propõe ampliar investimentos nos segmentos listados, a fim de 

alavancar as cadeias produtivas e promover o desenvolvimento econômico de Londrina e 

região. 

Também é preciso investir em setores com muito potencial, mas ainda relativamente pouco 

explorados, como os da economia criativa, incluindo o turismo. 
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Figur a 13.  Ampliação da  compet it iv idade a  part i r  de  inovações  em áre as  

estratég icas  

 

Fonte: Fundação Certi 

b. Fomentar o empreendedorismo e o desenvolvimento do capital humano 

Londrina nasceu por conta do empreendedorismo de seus pioneiros e das pessoas que se 

estabeleceram em busca de uma nova vida. Esse espírito empreendedor é reconhecido 

como uma das forças da cidade, mas é preciso valorizar e estimular os “novos pioneiros”, 

pessoas que atualmente estão desbravando novas fronteiras nos negócios, na inovação e 

no conhecimento.  

As micro e pequenas empresas são componente importante desse empreendedorismo. Ao 

longo da última década, as pequenas empresas ganharam participação no total de 

estabelecimentos formais do município e 57,4% dos empregos formais de Londrina em 

2019 estavam em micro e pequenas empresas (MPE), taxa superior ao estado, região 

metropolitana e municípios de comparação.  
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Gráfico 3 .  Evolução da composição dos  estabelecimentos  por  porte -  Londrina  

 

Fonte: RAIS 

O nível de qualificação técnica da população economicamente ativa, entretanto, é 

preocupante. Segundo dados do RAIS, mais da metade dos trabalhadores formais 

londrinenses (52,9%) não possui o ensino médio. E, apesar da existência de muitas 

universidades em Londrina, um dos principais pontos de atenção para o desenvolvimento 

da cidade é o fortalecimento da relação entre essas instituições e as demandas do setor 

produtivo local.   

Gráfico 4 .  Percentual  de  v íncu los  formais  com ens ino médio completo  

 

Fonte: RAIS 

c. Melhorar a infraestrutura logística e a conectividade 

Londrina exerce influência em mais de 2,5 vezes o tamanho de sua população e ocupa o 

20º lugar entre os maiores centros de gestão empresarial do Brasil, sendo o 5º maior na 

região sul. Contudo, a cidade tem infraestrutura logística inadequada. A inadequação das 

vias de acesso - aeroporto e rodovias para aumentar a conectividade com os grandes 

centros – estão entre os principais entraves do desenvolvimento econômico da cidade. Na 

perspectiva do planejamento de longo prazo, tais fatores representam riscos econômicos 

para a produção local.   
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Figur a 14.  Arranjo popu lac iona l  de Londr ina –  Capita l  Regional  B  

 

Região de influência de Londrina: Centros Sub-Regionais A: Apucarana (PR) e Arapongas (PR); Centros Sub-Regionais B: 

Cornélio Procópio (PR), Ibaiti (PR), Ivaiporã (PR), Rolândia (PR) e Santo Antônio da Platina (PR); Centros de Zona A: AP Jandaia 

do Sul/PR e Bandeirantes (PR); Centros de Zona B: Faxinal (PR), Siqueira Campos (PR) e Wenceslau Braz (PR). IBGE, Regiões 

de Influências das Cidades, 2018. 

Outro fator é a infraestrutura de conexão virtual, que tem capacidade de influenciar 

fortemente o futuro de Londrina, de acordo com o levantamento prospectivo que mapeou 

os grandes vetores de mudanças e suas implicações para a cidade. O uso cada vez maior de 

tecnologias avançadas na produção e automatização de negócios e funções contribuirá 

para uma maior produtividade e conexão com o mundo. Para acompanhar essa tendência e 

aproveitar os benefícios associados a ela, é preciso investir na maior qualidade e cobertura de 

infraestrutura de internet.  

d. Atrair investimentos e novos negócios 

Atualmente, o Brasil passa por um movimento de reorganização e desconcentração da 

atividade econômica, com a redução da participação do Sudeste e a interiorização do 

desenvolvimento. Observa-se a ascensão das cidades de médio porte e a criação de novas 

metrópoles no interior do país, a partir da migração de pessoas e grandes empresas para 

as novas bases localizadas longe dos grandes centros urbanos. Tal tendência pode ter sido 

acelerada devido ao contexto atual em que muitas profissões podem ser exercidas, em 

grande parte, à distância, e não dependem da presença física.  

Conforme o dinamismo econômico do Brasil continua seguindo rumo ao interior e os custos 

dos grandes aglomerados urbanos permanecem elevados, a acessibilidade ao escoamento 

da produção e mecanismos de desoneração tributária são determinantes. Londrina pode se 

beneficiar desse movimento por conta do porte atual da cidade, nem grande nem pequena, da 
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sua cultura empreendedora e dos índices de qualidade de vida, todos fatores condicionantes 

de atração para investimento e negócios.    

Com seus quase 600 mil habitantes, Londrina é uma cidade média “típica”, com um 

tamanho que lhe torna, de um lado governável e sem o ônus das grandes cidades e, de 

outro lado, com mercado e condições de atração de capital e investimentos. Por isso a 

necessidade de que cidadãos, empresas, instituições de ensino e governo construam 

coletivamente agendas dinâmicas de cooperação para atrair e manter investimentos e 

negócios para a cidade. 

Figur a 15.  In ter ior i zação  

 
Fonte:  Elaboração Macroplan a partir dos eixos nacionais de desenvolvimento 

e. Fomentar o processo de industrialização e dinamizar as cadeias produtivas 

Assim como as demais cidades brasileiras, Londrina iniciou precocemente o processo de 

desindustrialização, marcado pela perda de densidade industrial e aceleração da 

servitização da produção. Esse processo desencadeou, nacional e localmente, inúmeras 

fragilidades para as cadeias produtivas e forte dependência econômica externa. 

Atualmente, a produção interna bruta londrinense é composta em sua maioria pelas 

atividades de comércio, serviços e administração pública, com a atividade industrial em 

queda. Durante período 2008-2018, a indústria perdeu 5,8 p.p. de participação no VAB – 

Valor Adicionado Bruto, contra 0,3 p.p. de queda na agropecuária e crescimento de 2,6 p.p 

na administração pública e de 3,5 p.p nos serviços. O contexto de restrições econômicas 

iniciado em 2020 pode ter aumentado ainda mais a dependência da administração pública. 
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Gráfico 5 .  Composição do PIB de Londr ina  

    

Fonte: IBGE. Nota: ²Líquidos de subsídios sobre produtos. 

*Região Metropolitana de Londrina sem considerar Londrina 

Para muitos dos entrevistados no diagnóstico qualitativo, o processo de desindustrialização 

foi uma opção política equivocada e prejudicial ao desenvolvimento, pois resultou em 

rendimentos médios mais baixos, queda de arrecadação e do dinamismo econômico, além 

de afetar diretamente a capacidade do município de gerar oportunidades de trabalho. 

Gráfico 6 .  Rendimento médio por setor  -  Londr ina 

 

Foram definidos desafios prioritários para esta área, assim  como direcionadores 

estratégicos que reúnem esforços dos atores públicos e privados em prol do objetivo em 

comum de fomentar o desenvolvimento econômico e construir uma economia forte, 

dinâmica e conectada, apresentada na figura a seguir: 
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Londrina Planejada                                     

e Sustentável 

Ao longo de sua jovem história, Londrina passou por um movimento de rápido crescimento 

populacional e urbanização, o que desencadeou crescentes problemas habitacionais e de 

mobilidade urbana, além de enorme pressão na oferta dos serviços públicos essenciais.  

Quatro décadas após sua fundação, Londrina já contava com 230 mil habitantes. O crescimento 

mais expressivo ocorreu entre as décadas de 1950 e 1960, quando a população mais que 

triplicou no período. A década de 1960 foi marcada pelo processo de verticalização e 

adensamento populacional no centro da cidade, conferindo à Londrina uma paisagem moderna 

como a das áreas centrais de grandes cidades. Na década de 1970, o êxodo rural ocasionado 

pela forte geada de 1969, e especialmente pela geada negra de 1975, fez diminuir o ritmo de 

crescimento populacional e ocasionou mudanças sentidas até hoje. 

A população de 575,4 mil habitantes em 2020 representa 51,3% da população da região 

metropolitana, tendo crescido 12,6% entre 2010 e 2020, mais que o Paraná (8,7%). Londrina 

tem grau de urbanização de 97,4%, maior que o da região (94,6%) e do estado (85,3%). 

 

O planejamento urbano adequado passou a ser uma demanda recorrente da população 

londrinense. O Plano Diretor 2018-2028, ainda em discussão, é um importante fator de 

organização urbana, desenvolvimento e planejamento do futuro e, portanto, o MasterPlan 

busca convergência com as diretrizes constantes desses normativos. 
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Visão de Futuro 

Planejada para pessoas, resiliente e                         

bem cuidada 

Atributos 

Planejada para pessoas: cidade com espaços planejados e interligados capazes de promover 

maior qualidade de vida, bem-estar e sustentabilidade urbana e ambiental, em benefício de toda 

a população.  

Resiliente: cidade com capacidade de enfrentar, sobreviver e adaptar-se às consequências de 

eventos extremos. 

Bem cuidada: com infraestrutura e espaços funcionais, organizados, limpos, bonitos, 

valorizados, preservados e de ampla acessibilidade. 

A partir dessa definição da visão de futuro foram mapeados os principais desafios a serem 

enfrentados ao longo dos próximos 20 anos: 

• Garantir crescimento ordenado de Londrina 

• Promover adensamento, integração e ampla mobilidade urbana 

• Garantir acesso à infraestrutura de qualidade em toda Londrina 

• Adotar os princípios da economia verde 

• Proteger, preservar, valorizar e ampliar os ativos ambientais de Londrina e região 

a. Garantir crescimento ordenado de Londrina 

Segundo projeções baseadas no IBGE, Londrina terá uma população de 626 mil pessoas em 

2040. Para garantir qualidade de vida a essa população, o padrão de desenvolvimento 

urbano e ocupação do solo deve ser constantemente analisado e planejado pelas 

autoridades urbanísticas para garantir o crescimento ordenado da cidade. 
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Entre os entrevistados na fase de diagnostico qualitativo, há um consenso em relação à 

necessidade de melhorar a legislação, tanto no sentido de exigir bairros mais bem 

planejados, com facilidade de acesso aos serviços e empregos, quanto na segurança jurídica 

para os investidores. 

Gráfico 7 .  Pro jeções  populacionais  ideais  para  o  ano 2040 –  est imativa  IBGE e 

opin ião dos  entrevis tados  

 

Elaboração: Macroplan  

¹Mantendo a mesma participação do município no estado conforme a projeção do IBGE para o Paraná 
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b. Promover adensamento, integração e ampla mobilidade urbana 

Ainda que uma das maiores densidades populacionais se localizem no centro de Londrina, 

a cidade tem apresentado crescimento populacional relevante nas áreas periféricas do 

município.  

A expansão populacional nas franjas periféricas tem resultado em um espraiamento do 

município, questão que pode ser muito negativa para a mobilidade. Devido a esta 

característica espacial e a inexistência de eixos estruturais de crescimento, o serviço de 

transporte coletivo sofre grande dificuldade para abranger toda a cidade com a mesma 

qualidade. O padrão de desenvolvimento urbano supracitado também gera aumento de 

distâncias e piora o acesso a atividades como educação, serviços e saúde, concentrando 

problemas de transporte coletivo e individual em áreas específicas2. 

Outro fator preocupante é a existência de vazios urbanos. Atualmente, apenas 53% do 

perímetro urbano é ocupado. O espraiamento da cidade na década de 80 decorrente do 

intenso crescimento e da implantação dos conjuntos habitacionais em regiões distantes da 

área central desencadeou o aumento de grandes áreas de vazios urbanos. 

Gráfico 8 .  Dist r ibuição da ocupação em per í metro urbano  

 

Fonte: Apresentação do Projeto de Lei nº 207/2018 

O Plano Diretor de Londrina tem como um de seus objetivos direcionar o crescimento 

populacional do município, indicando os locais em que o adensamento é mais adequado e 

locais onde não se quer a expansão do município. Em geral, uma cidade mais densa 

proporciona maior proximidade na oferta de serviços e atividades urbanas e exige menos 

deslocamentos, favorecendo o uso otimizado do espaço e da infraestrutura urbana, além 

 

2 Fonte: Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Londrina P2B - Diagnóstico e Prognóstico 
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de possibilitar diversificação de modais de transporte e incentivar o uso de meios de 

transporte mais sustentáveis. 

c. Garantir acesso à infraestrutura de qualidade em toda Londrina 

Dado o crescimento populacional, o espraiamento da cidade e o surgimento de novas áreas 

periurbanas a demanda por serviços públicos essenciais cresceu nos últimos anos. Não se 

trata apenas de garantir uma organização urbana adequada nos centros, mas também de 

construir bairros mais bem planejados e qualificar os existentes, com facilidade de acesso 

aos serviços, equipamentos urbanos e oportunidades em toda extensão do município. 

Londrina deve estimular o desenvolvimento efetivo de sua multi-centralidade, com as 

novas zonas residenciais contando com comércio e serviços (saúde, educação, lazer etc.) 

que atendam à população local e evitem deslocamentos. 

 

d. Adotar os princípios da economia verde 

Promover o crescimento sustentável da cidade passa pelo alinhamento do 

desenvolvimento econômico e social com a sustentabilidade ambiental. A preocupação 

com o meio ambiente tem impulsionado cidades a aderirem a agendas de sustentabilidade 

urbana que incorporam as dimensões social, ambiental, econômica, política e cultural em 

seu planejamento municipal. 

As previsões científicas dos impactos das mudanças climáticas são bastante preocupantes 

e apontam para consequências socioeconômicas devastadoras nos próximos anos, o que 

vai requerer transformações estruturais para o seu enfrentamento. Nesse contexto, a 

aderência aos princípios da economia verde apresenta-se como uma tendência da 

economia mundial. 

De acordo com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), a economia de baixo 

carbono criará uma espécie de “corrida do ouro” entre empresas e entre países para ocupar 

mercados de desenvolvimento sustentável em formação. Estima-se que parte significativa 

do crescimento econômico global dos próximos anos virá da agenda do clima, com 
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oportunidades de negócios que passariam dos US$ 70 trilhões até 2030 e com a criação 

de muitas dezenas de milhões de novos empregos.3 

As oportunidades da economia verde envolvem negócios em setores críticos como energia, 

cadeia do agronegócio, mudanças nos padrões de consumo, gestão de recursos, entre 

outros. O recém estudo do instituto WRI Brasil, “ Uma Nova Economia para Uma Nova Era”, 

aponta que além das vantagens econômicas, como a criação de novos empregos e o 

aumento do PIB, a modelagem econômica de baixo carbono demonstra um ganho de R$19 

bilhões em produtividade agrícola e R$742 milhões em receitas fiscais adicionais até 2030.  

Dessa forma, a compatibilidade com uma agenda sustentável será chave para o 

desenvolvimento das cidades. Cidades desenvolvidas adotam estratégias para suprir as 

necessidades do presente sem comprometer a habilidade das futuras gerações em garantir 

suas próprias necessidades. O tripé da sustentabilidade visa suprir econômica, ambiental e 

socialmente as demandas de uma população em determinada rede urbana.  

Veja a seguir algumas características de cidades verdes: 

Figur a 16.  Caracter íst icas  das  c idades  verdes  

 

Adaptado de: New Climate Economy, 2019 & World Resouses Institute 

e. Proteger, preservar, valorizar e ampliar os ativos ambientais de Londrina e região 

De modo geral, os entrevistados relatam que Londrina está razoavelmente bem na questão 

ambiental, sem grandes passivos e com bom nível de conservação de seus ecossistemas. A 

preservação dos fundos de vale é um ponto de forte destaque – um ativo que proporciona 

segurança hídrica e atua como corredor climático, deixando a cidade menos quente. Mas 

existem problemas específicos, como ligações clandestinas de esgoto, lançamento de 

 

3 Fonte: Valor Econômico. A política industrial do século XXI. Maio, 2021. 
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resíduos industriais (que provocam o assoreamento do lago Igapó), derrubada de matas 

ciliares e ocupações irregulares.  

 

Apesar dos vários parques existentes, é preciso dotá-los de infraestrutura para que a 

população possa utilizá-los e para que possam ser mais bem aproveitados nos roteiros de 

turismo. Além disso, é preciso criar novas áreas, como por exemplo o Parque Metropolitano 

do Tibagi – citado no Plano da Metrópole Paraná Norte, elaborado em 2019 por iniciativa 

do governo do Estado – ou ainda parques lineares que aproveitem as características do 

relevo da cidade. 

Outro fator relevante é o alinhamento do compromisso ambiental com o crescimento da 

cidade. Durante as entrevistas e oficinas de trabalho, muitos entrevistados entendem que 

a construção da nova identidade da cidade – que combina inovação e tecnologia – deve 

incluir simultaneamente a dimensão ambiental e a econômica, especialmente industrial, 

buscando o equilíbrio entre essas dimensões.  

O conjunto de desafios prioritários e seus respectivos direcionadores estratégicos a serem 

seguidos nos próximos 20 anos são apresentados a seguir:
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Londrina Saudável                         

e Pacífica 

 

Atualmente, Londrina possui bons índices de qualidade de vida, boa cobertura de saúde, com 

vida cultural ativa e índices de relativamente bons, especialmente quando se compara com o 

restante do Brasil. No entanto, as novas condicionantes do desenvolvimento, tais como o 

envelhecimento populacional e a crescente demanda por serviços públicos mais eficientes 

causam preocupações quanto à capacidade estrutural de Londrina para atender às expectativas 

da população em relação à saúde, segurança e bem-estar. 

Nos últimos 10 anos, a expectativa de vida no Brasil elevou-se em 2,8 anos, passando de 73,9 

para 76,7. Até 2040, espera-se que a população brasileira de mais de 65 anos crescerá batendo 

recordes de representatividade. Em Londrina, segundo projeções4, espera-se que a quantidade 

de pessoas de mais de 65 anos representará 20,8% da população em 2040. 

Com a saúde no centro das preocupações da população e o aumento das pressões sobre as redes 

públicas e privadas de saúde, que demandam o crescimento da cobertura e melhoria da 

qualidade dos serviços, a capacidade e a qualidade de atendimento do sistema precisa sempre 

ser atualizada e aprimorada. 

Outro fator de grande impacto é a segurança pública. Atualmente, em níveis gerais os 

indicadores de criminalidade e violência de Londrina não são alarmantes e apresentaram queda 

ao longo dos últimos 10 anos. De acordo com o DataSUS, a taxa de homicídios de Londrina caiu 

38,5% na década, com o número de homicídios passando de 140 em 2009 para 96 em 2019. 

Com 16,8 homicídios a cada 100 mil hab. em 2019, Londrina teve taxa inferior à média da região 

metropolitana e do estado. 

 

4 DataSUS e IBGE. Nota: Projeção da população levando em consideração projeção na faixa etária do IBGE do estado do Paraná, 
mantendo a participação da população de Londrina no estado. 
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Apesar disso, considerando o horizonte de 2040, é necessário priorizar investimentos nas ações 

de prevenção e mitigar problemas sociais indutores da violência para melhorar ainda mais a 

qualidade do sistema de segurança de Londrina e construir uma cidade mais saudável, pacífica 

e referência em qualidade e bem-estar.  

Com tal propósito, foram identificados os desafios prioritários dentro dos temas de saúde, 

segurança, cultura, lazer e esporte e as principais linhas estratégicas capazes de reunir esforços 

dos atores locais em prol desse objetivo em comum. 

Visão de Futuro 

Qualidade de vida integral em todas as                     

fases da vida 

Atributos 

Qualidade de vida integral:  

Cidade com medidas efetivas de prevenção e atenção primária à saúde como foco, que oferece 

bem-estar físico e mental para a população em todas as fases da vida, que promove o esporte, 

a cultura e o lazer como propulsores do desenvolvimento humano e que proporciona uma vida 

sem medo e de convivência harmoniosa. 

Desafios Prioritários 

• Expandir o acesso e melhorar a rede de atenção à saúde 

• Fortalecer e promover a inovação no setor de saúde 

• Promover esporte, lazer, cultura e bem-estar 

• Reduzir criminalidade e violência em todas as suas dimensões 
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a. Expandir o acesso e melhorar a rede de atenção à saúde 

Londrina, por ser uma cidade referência em saúde e serviços especializados, atrai pessoas de 

toda a região para utilizarem os serviços de suas redes pública e privada. Atualmente, Londrina 

responde por pelo menos 2/3 da capacidade hospitalar em termos de leitos de internação 

(com reflexo nos custos). 

Com base nas projeções demográficas calculadas no diagnóstico prospectivo, a população 

londrinense segue em tendência de envelhecimento. A quantidade de pessoas com mais 

de 65 anos representará 20,8% da população em 2040, o que pressionará as redes pública 

e privada a aumentar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços. 

Gráfico 9 .  Pirâmide Etár ia  de Londr ina 2020  e 2040  

 

Fonte: IBGE 

Além do envelhecimento populacional, o padrão de evolução das taxas de mortalidade 

infantil e mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) também 

merecem atenção prioritária para a gestão do sistema de saúde e manutenção do bem-

estar populacional.  

Com relação ao indicador de mortalidade infantil, a partir de 2017, a taxa em Londrina 

superou o patamar de 10 por mil nascidos vivos. Houve um crescimento em 2019, 

alcançando 11,1 óbitos infantis por mil nascidos vivos, nível inferior ao resto da região 
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(12,9), mas superior ao do estado (10,3) e municípios selecionados como comparação 

(Joinville, Uberlândia e Ribeirão Preto).  

 

Gráfico 10.  Taxa de mortal idade in fant i l  

 

Fonte: DataSUS. 

*Região Metropolitana de Londrina sem considerar Londrina 

No caso de mortalidade prematura por DCNT, Londrina situa-se abaixo da média estadual 

e regional. Na década, a taxa caiu 5,5%, chegando em 2019 a 291,0 mortes por 100 mil 

habitantes de 30 a 69 anos. Porém, no último ano o indicador apresentou crescimento de 

3,2% na taxa. As causas prevalentes são oriundas de neoplasias representando cerca de 

metade do total de mortes de 30 a 65 anos por DCNT. 

Gráfico 11.  Óbitos  prematuros  por  DCNT por  t ipo de doenças  em Londrina   

 

Fonte: DataSUS.  
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b. Fortalecer e promover a inovação no setor de saúde 

Considerando a tendência de crescimento e envelhecimento populacional que apontam 

para uma possível sobrecarga do sistema público-privado de saúde, o uso intensivo das 

novas tecnologias se apresenta como uma das estratégias para a solução do problema.  

A mudança no perfil etário da população e os avanços na medicina com atendimentos de 

maior complexidade pressionam resultam em cuidados de longo prazo e aumento dos 

custos médico-hospitalares. As despesas com o financiamento da saúde no Brasil devem 

chegar a 12% do PIB em 2045, um crescimento de R$ 1,08 trilhão. Deste total, 

aproximadamente R$ 403 bilhões corresponderiam às necessidades do setor público 

(IEPS,2020, com bases em projeções elaboradas pelo Instituto).  

Gráfico 12.  Necess idad e de f inanciamento em Saúde (em % do  PIB)  

 

Fonte: Instituto de Estudos para Políticas de Saúde 

No Paraná, o crescimento dos gastos com a população acima de 70 anos, que atualmente 

corresponde a 24,6% do total das despesas na saúde suplementar, passará para 34% em 

2030 (IESS,2018).  
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Gráfico 13.  Projeção da proporção das  fa ixas  etár ias  na compos ição do gasto,  

2017-2030  

 

Fonte: Instituto de Estudos para Políticas de Saúde 

Nota: a projeção considera o impacto isolado do crescimento populacional e do envelhecimento da população sobre a 

despesa assistencial. Fonte: Instituto de Estudos de Saúde Suplementar – IESS, 2018.  

O crescimento das healthtechs e o avanço da telemedicina refletem justamente esse 

esforço de incorporação de novas tecnologias, desenvolvimento de novos produtos e 

serviços na área da saúde para suprir o aumento da demanda e oferecer serviços de mais 

qualidade. Entre os avanços na tecnologia na medicina, podemos destacar o 

sequenciamento genético e a bioinformática, novas fronteiras no tratamento 

individualizado de doenças e na medicina de prevenção.  

c. Promover esporte, lazer, cultura e bem-estar 

Criar espaços e momentos para a prática de atividades físicas, o lazer e o usufruto da cultura 

contribuirão sobremaneira para a saúde integral de cada pessoa, promovendo o convívio 

social e a saúde mental.  

Londrina é rica em áreas verdes, mas esses espaços ainda são pouco aproveitados pela 

sociedade londrinense para o esporte e o lazer, especialmente para as famílias e crianças. 

Em geral, os parques existentes carecem de infraestrutura e os atrativos ainda são escassos. 

A proximidade com a natureza pode ser incentivada por meio da disponibilização de mais 

áreas verdes, parques e praças equipados com pistas de caminhada, equipamentos de 

alongamento, academias, quadras esportivas, além de promover atividades e eventos 

culturais e esportivos.  
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d. Reduzir criminalidade e violência em todas as suas dimensões 

Uma cidade segura e pacífica pressupõe também a redução dos índices de criminalidade e 

violência. Londrina é descrita pelos entrevistados como uma cidade que tem qualidade de 

vida e segurança, uma cidade onde se pode “caminhar a pé” sem medo.  

Segundo o DataSUS, a taxa de homicídios de Londrina caiu 38,5% na década, com o número de 

homicídios passando de 140 em 2009 para 96 em 2019. Com 16,8 homicídios a cada 100 mil 

hab. em 2019, Londrina teve taxa foi inferior à média da região metropolitana e do estado, 

porém superior a de Ribeirão Preto, Uberlândia e Joinville. Quando comparado aos 100 maiores 

municípios brasileiros, o município ocupou a 46ª menor taxa de homicídios em 2019. 

Gráfico 14.  Taxa de homicíd ios  (por  100 mi l  hab . )  

 

Fonte: Com base no DataSUS e IBGE. 
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*Região Metropolitana de Londrina sem considerar Londrina 

As maiores vítimas de homicídios no município são homens (93,7% do total em 2019), 

brancos (55,2%) e jovens (53,1%). Ademais, estima-se que 55,2% dos homicídios no 

município nesse ano tenham envolvido o uso de arma de fogo. A taxa de homicídios dos 

jovens é de 40,2 por 100 mil pessoas de 15 a 29 anos. 

Gráfico 15.  Homic íd ios  por  fa ixa  etár ia  –  Londr ina 2019  

 

Fonte: DataSUS e IBGE.  

A melhoria da segurança, considerando as tendências de crescimento para a cidade até 

2040, requer o foco no planejamento e na prevenção. Os investimentos em inteligência 

policial, integração das forças de segurança atuantes em Londrina, o planejamento das 

ações com base em evidências serão fundamentais no enfrentamento desse desafio. 

Além disso, a promoção de políticas públicas sociais e as ações de fomento à educação 

cidadã são imprescindíveis à redução do índice de criminalidade no município, sobretudo 

nas áreas que concentram população com maior risco à incidência da violência. 

Para concretizar a visão de futuro dessa área e promover efetivamente qualidade de vida 

integral para todos, Londrina deverá construir projetos estruturante com base nos 

seguintes direcionadores estratégicos:  
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Londrina Educadora                    

e Inclusiva 

 

Londrina é uma cidade reconhecida pela qualidade de vida que apresenta à maior parte de seus 

cidadãos e destaca-se na oferta de serviços públicos de educação e saúde. Entre as 100 maiores 

cidades brasileiras, que representam metade do PIB brasileiro, Londrina ocupa a 17ª posição no 

ranking geral de Desafios da Gestão Municipal (DGM) – estudo que avalia 15 indicadores em 

quatro áreas essenciais para a qualidade de vida: Educação; Saúde; Segurança; e Saneamento e 

Sustentabilidade. Apesar do bom índice, a cidade ainda não consegue oferecer uma vida digna 

a todos os seus cidadãos, enfrentando graves problemas com relação à pobreza, ao déficit 

habitacional e ao número de pessoas vulneráveis em geral.  

Os indicadores sociais indicam o crescimento da pobreza e o agravamento da desigualdade 

social no município. O número de pobres, de pessoas em situação de rua e de vulneráveis 

aumentou com as recentes restrições às atividades econômicas e sociais restrições impostas por 

conta da pandemia, pressionando ainda mais os serviços sociais. Em decorrência, o déficit 

habitacional e o número de aglomerados subnormais têm se agravado, inclusive em áreas de fundos 

de vale.  

No processo de inclusão social, um dos fatores de desenvolvimento de uma cidade é a qualidade 

da educação ofertada, começando pelo ensino básico. Em geral, os entrevistados entendem que 

Londrina possui uma boa cobertura na educação básica e não se observam críticas específicas 

em relação à sua qualidade. De fato, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

do Fundamental I Londrina está bem posicionada, e mesmo no Fundamental II e Ensino Médio 

não encontra-se em grande desvantagem.  

No entanto, indicadores de qualidade de ensino apontam deficiências no aprendizado das 

crianças que podem ser prejudiciais ao seu desenvolvimento. De acordo com dados da 

plataforma QEdu, baseados nos resultados da Prova Brasil 2019 do Inep, 50% dos alunos 

matriculados na rede pública de ensino aprenderam o adequado na competência de leitura e 

interpretação de textos até o 9º ano. Os números são ainda mais graves na disciplina de 

Matemática, apenas 31% aprenderam o adequado na competência de resolução de 

problemas até o 9º ano na rede pública de ensino. 

https://www.qedu.org.br/#2
https://www.qedu.org.br/#2
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É imprescindível, portanto, construir um planejamento de longo prazo que considere o grave 

cenário social e proponha estratégias para erradicar tais mazelas. Assim, através das ações 

conjuntas em prol do desenvolvimento social será possível construir uma Londrina com vida de 

qualidade para todos.  

Visão de Futuro 

Educação de qualidade, oportunidades                     

e vida digna 

Atributos 

Educação de qualidade: cidade que garante a todas as crianças as melhores condições de 

aprendizagem, com resultados aferidos por métricas nacionais e internacionais, e que promove 

o seu desenvolvimento integral e a aquisição de conhecimento e competências relevantes para 

sua ampla inserção na sociedade 

Oportunidades:  cidade que oferece igualdade de oportunidades na educação e que promove a 

geração de emprego e renda 

Vida digna: cidade que assegura condições dignas de bem-estar social a todas as pessoas, 

incluindo acesso à moradia digna, aos serviços públicos de qualidade para pessoas em situação 

de vulnerabilidade e a oportunidades de trabalho e geração de renda. Uma cidade que possui 

boa oferta e qualidade na educação infantil e fundamental, sem disparidades entre as escolas 

da rede municipal de ensino e que promova a inclusão e a diversidade nos espaços públicos e 

privados. 

Desafios Prioritários 

• Prover acesso à moradia digna 

• Garantir que pessoas em situação de vulnerabilidade tenham acesso aos serviços públicos 

de qualidade 

• Facilitar acesso às oportunidades de trabalho e geração de renda 

• Ampliar a oferta e melhorar a qualidade da educação infantil e fundamental 
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• Reduzir disparidades entre escolas na rede municipal de ensino 

• Promover a inclusão e a diversidade nos espaços públicos e privados 

a. Prover acesso à moradia digna 

Ainda há a percepção, corroborada pelos dados, de que Londrina sente falta de moradias 

adequadas para parte da população – situação agravada com a crise econômica decorrente 

das restrições impostas para combater a pandemia.  

Nos últimos anos a crise econômica, agravada pelas fortes restrições à atividade 

econômica, contribuíram para aumentar a população em situação de pobreza e residindo 

em moradias irregulares ou em aglomerados subnormais, inclusive em áreas de fundos de 

vale. Os 3.338 domicílios em aglomerados subnormais estimados em Londrina representam 

1,67% do total de domicílios em 2019, percentual abaixo do estado (3,57%) mas acima da 

Região Metropolitana, que possui apenas 0,26% dos domicílios nessas condições (IBGE) 

Figur a 17.  Mapa de ocupação  i rregu lares  -  2017  

 

Fonte: COHAB 
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b. Garantir que pessoas em situação de vulnerabilidade tenham acesso aos serviços públicos 

de qualidade 

O aumento da vulnerabilidade é uma expressão sintética para representar as diversas 

mazelas sociais que cresceram nos últimos anos, como fome, pobreza, depressão, violência 

doméstica, educação insuficiente das crianças (especialmente em idade de alfabetização), 

uso de drogas e diversos outros males na área da saúde física e mental. 

Tudo isso ocasionou uma maior demanda sobre os serviços sociais – cestas básicas, 

acolhimento, renda complementar, entre outros, que passaram a ser utilizados por 

contingentes populacionais cada vez maiores e mais diversificados. De acordo com 

Diagnóstico Socioterritorial, elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, o 

volume de famílias atendidas ano a ano vem aumentando. Na última década, o número de 

pessoas na base do Cadastro Único teve aumento de 37,53% e a base de dados municipal 

do Sistema de Informatização da Rede de Serviços de Assistência Social (IRSAS) aponta para 

um crescimento de 77,87%. 

Período Estimativa Populacional População CAD. Único População IRSAS 

2010 506.701 99.782 61.580 

2011 511.279 104.102 64.485 

2012 515.707 118.753 62.296 

2013 537.566 127.007 59.559 

2014 543.003 136.491 56.094 

2015 548.249 131.784 68.100 

2016 553.393  122.797  67.037 
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Período Estimativa Populacional População CAD. Único População IRSAS 

2017 558.439  119.938  73.360 

2018 563.943  116.156  84.148 

2019 569.733  128.779  99.501 

2020 575.377  138.664  109.530 

Fonte: IRSAS/IBGE/CECAD 

A cobertura da população londrinense na base do Cadastro Único sai de 19,69% em 2010 e 

chega 24,09% em dezembro de 2020, sendo que o ano que houve maior percentual foi 

2014, com 25,14%. Tomando a mesma lógica para o IRSAS, sai de 12,15% em 2010 e chega 

em 19,04% em 2020, ano de maior percentual (SMAS, 2020).  

Tal agravamento do quadro social torna-se preocupante para as autoridades à medida que 

há uma “invisibilidade” na pobreza em Londrina, que se concentra em determinadas áreas. 

O enfrentamento da pobreza demanda ações conjuntas e políticas que combinem os 

serviços de assistência, saúde, previdência e inserção no mercado de trabalho, sobretudo, 

nas áreas de maior vulnerabilidade social. 

c. Facilitar acesso às oportunidades de trabalho e geração de renda 

Entre as estratégias mais eficazes no combate à pobreza está a geração de oportunidades 

de trabalho e renda para a população, sobretudo a parcela mais vulnerável. Do ponto de 

vista econômico, podem ser consideradas vulneráveis as famílias de baixa renda e as que 

moram em aglomerados subnormais ou não possuem condições mínimas de moradia.  

Apesar da alta qualidade de vida em Londrina, há uma parcela significativa da população 

que ainda se encontra em situação de vulnerabilidade social. Londrina tem mais de 66 mil 

pessoas inscritas no Cadastro Único em situação de pobreza e extrema pobreza, o que 

representa 11,6% da população total (considerando como pobres as pessoas vivendo com 

renda mensal per capita de até R$ 178,00 – maio de 2020). 

Para essa parcela da população, o acesso aos serviços públicos e às oportunidades de 

trabalho são mais escassas, fato que agrava e perpetua as condições de pobreza. Segundo 

o Diagnóstico Socioterritorial (SMAS), a ocupação da população atendida pela Política de 

Assistência Social piorou na comparação dos últimos dois anos. Em 2020, 48% das pessoas 

do Cadastro Único declararam que não exerceram nenhum trabalho remunerado nos 12 

meses anteriores. 
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Gráfico 16.  Trabalho remunerado    
nos  ú lt imos 12 anos  

Gráfico 17.  Trabalh ou na semana 
passada?  

 

Fonte: CECAD mês de referência agosto/2020 

d. Ampliar a oferta e melhorar a qualidade da educação infantil e fundamental 

Em geral os entrevistados entendem que Londrina possui uma boa cobertura na educação 

básica e não se observam críticas específicas em relação à sua qualidade. Quando feitas, as 

críticas dirigem-se mais às características dos modelos educacionais em geral 

(metodologias, sistemas de avaliação e indicadores) e menos às especificidades da 

educação de Londrina. 

Os dados do IDEB da rede pública de Londrina mostram que a cidade se posiciona acima 

da média regional e da média do estado, com exceção do ensino médio, que tem 

desempenho inferior à média estadual. O IDEB dos anos iniciais do EF da rede pública em 

Londrina cresceu de 5,7 em 2009 para 6,8 em 2019. Em todos os exames da última década, 

o município cumpriu as metas estabelecidas pelo INEP. O município também se manteve 

acima da média da região e do estado do Paraná ao longo de toda a década 

Gráfico 18. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Rede Pública - 2019 

 
Fonte: INEP. 
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Por outro lado, o acesso à creche, apesar das matrículas estarem aumentando, está a 12 

pontos percentuais distante da meta de atendimento definida pelo Plano Nacional de 

Educação (50% de crianças até 3 anos na creche até 2024). Essa baixa cobertura da 

educação infantil influencia, entre outros aspectos, a capacidade das famílias a serem 

inseridas no mercado de trabalho, especialmente mulheres.  

e. Reduzir disparidades entre escolas na rede municipal de ensino 

Apesar dos bons resultados, ainda há melhorias as serem alcançadas na rede municipal de 

ensino para combater as disparidades entre as escolas e a evasão escolar. As figuras a seguir 

apresentam as disparidades entre os resultados no IDEB. No Ensino Fundamental I, a 

maioria expressiva das escolas (91,6%; 76) conseguiu alcançar a nota 6 no IDEB de 2019. Já 

no Ensino Fundamental II, apenas 20,8% das escolas alcançaram nota 6 ou mais. Esses 

números revelam as desigualdades entre a rede que podem desencadear externalidades 

negativas, tais como a redução da qualidade do ensino. 

Londrina ainda apresenta problemas de abandono escolar e distorção idade-série no 

fundamental I e II. Indicadores que, assim como nos demais municípios brasileiros, se 

agravaram com a restrição às aulas presenciais.  

Figur a 18.  IDEB Ens ino Fundamental  I  –  2019  

 

 

Fonte: Macroplan com base em IDEB 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2     6 ,9     8 ,5  
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Figur a 19.  IDEB Ens ino Fundamental  I I  -  2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Macroplan com base em IDEB 2019 

 

f. Promover a inclusão e a diversidade nos espaços públicos e privados  

Para construir uma vida de qualidade para todos é necessário respeitar as diferenças e 

promover a inclusão social e a diversidade. Uma cidade inclusiva é aquela que busca não 

apenas a maior igualdade econômica pelo acesso ao trabalho e emprego, mas também a 

maior igualdade social, política e cultural para todos os seus cidadãos. Uma cidade 

inclusiva é também a que pressupõe acesso para todos a serviços e bens públicos, em 

especial a educação e saúde de qualidade, acesso à Internet, transporte público e 

segurança.  

Para além dos problemas de pobreza e desigualdade socioeconômica em Londrina, o 

município apresenta também entraves na promoção da igualdade e respeito à diversidade 

e no combate à violência doméstica e familiar, apresentando piora nos indicadores nos 

últimos anos – além do agravamento no período pandêmico. Tal fator torna-se 

preocupante às autoridades pois colocam em risco a proteção social, sobretudo, dos grupos 

minoritários.  

De acordo com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), a taxa 

de violência doméstica contra mulheres em Londrina teve um aumento de 83,05% entre 

3,5     5 ,3     7 ,0  
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o período de 2015 a 2019. Soma-se a isso, a taxa de violência contra a população LGBTQI+ 

que também apresentou crescimento passando de 5,60% para 7,45%, entre o período de 

2016 a 2019, número acima da média regional (DataSUS).  

Por outro lado, após anos de baixa representatividade feminina na política – causada, entre 

outros fatores, pela dificuldade de acesso aos cargos de lideranças e às fontes de 

financiamento –, as mulheres hoje batem recorde de representação na Câmara Municipal 

de Londrina. Nas eleições de 2020, foram eleitas sete mulheres (36,84%), atingindo assim 

maior proporção da história da Câmara de Londrina.   

Apesar dos avanços na representação na câmara, ainda há muito o que ser feito em 

Londrina para garantir a inclusão e a diversidades nos espaços. Portanto, é imprescindível 

promover ações afirmativas, considerando as especificidades de gênero, raça e etnia, 

geracionais, condição de imigrante, das pessoas com deficiência e outras. Somente assim, 

será possível garantir espaços inclusivos para toda a população. 

Dessa maneira, após definir a visão de futuro para a área de Londrina educadora e inclusiva 

e mapear seus principais desafios, foi construído um conjunto de direcionadores 

estratégicos, ou linhas de atuação para cada desafio identificado. 
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Londrina Protagonista                       

e Eficiente 

Os desafios econômicos e sociais, somados a um contexto fiscal desafiador com escassez de 

recursos, impõem aos municípios a necessidade de mudanças políticas e institucionais que 

tornem a gestão pública mais eficiente, com instituições integradas e confiáveis, transparentes 

e profissionais, voltada para resultados concretos no bem-estar da população.   

Além disso, Londrina integra um conjunto de municípios que estão intimamente relacionados 

em termos econômicos, sociais, ambientais e culturais. Apesar de ocupar uma posição de 

destaque entre os municípios da região, a cidade tem o seu futuro e seu desenvolvimento 

atrelados ao futuro e ao desenvolvimento desses municípios, que esperam de Londrina um 

protagonismo compatível com a sua importância e capacidade de influência. 

A construção de uma agenda articulada com outros municípios e entes federativos, com a 

iniciativa privada e com o terceiro setor, além do uso intensivo de dados e evidências e de 

inovações nas formas de prestação dos serviços públicos é uma estratégia a ser perseguida no 

plano de desenvolvimento de longo prazo da cidade. 

É necessário também que Londrina supere alguns desafios que prejudicaram a continuidade de 

políticas públicas e geraram insegurança institucional. Entre os gargalos mais citados pelos 

entrevistados no diagnóstico retrospectivo foram: baixa de representatividade política da 

cidade, a ausência de planejamento de longo prazo, a falta de integração intra e entre serviços 

e secretarias, processos burocráticos, o uso precário de tecnologia e a necessidade de 

implementar uma gestão por evidências.   

Com o propósito de iniciar um projeto de mudança institucional e melhoria da gestão pública 

londrinense, a visão de futuro para Londrina protagonista e eficiente objetiva planejar uma 

cidade que reúna representantes público e privados em prol do desenvolvimento da cidade, 

seja referência nacional em gestão inteligente e profissional.  
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Visão de Futuro 

Regionalmente integrada, referência em 

gestão inteligente e orientada a resultados 

Atributos 

Regionalmente Integrada: com força política público e privada para representar a cidade em 

diferentes espaços, solucionar problemas e promover o desenvolvimento econômico e social da 

região em conjunto com os municípios vizinhos 

Gestão Inteligente: governo digital, eficiente e com elevados padrões de transparência e 

integridade, capaz de oferecer a seus cidadãos acesso amplo a serviços públicos de qualidade  

Orientada a resultados: gestão pública orientada a gerar resultados efetivos para a população, 

por meio da identificação de problemas, avaliação de resultados e impactos de suas ações, 

formulação de estratégias com base em evidências e otimização de recursos 

• Fortalecer a representação política pública e privada  

• Articular o desenvolvimento regional de forma integrada 

• Disponibilizar serviços públicos digitais e simplificados aos cidadãos e empresas 

• Implementar a gestão por resultados e melhorar a qualidade do gasto público 

• Assegurar participação, transparência e controle social 

• Melhorar a imagem da cidade e tornar Londrina uma referência  

a. Fortalecer a representação política pública e privada  

Um dos pontos negativos levantados na pesquisa diagnóstica foi a baixa representatividade 

política da cidade. Isso se expressa tanto pela relativa baixa conexão com a capital do 

estado (dada a importância de Londrina no Paraná) quanto com o Governo Federal, o que 

dificulta a obtenção de recursos estaduais e federais para o desenvolvimento da cidade. 
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Os entrevistados apontaram que as negociações com os outros poderes ocorrem, mas de 

modo mais pessoal do que institucional e que isso gera insegurança. Acreditam que os 

representantes políticos da cidade não trabalham de forma conjunta para o 

desenvolvimento de Londrina. Apontam ainda que  iniciativa privada pode exercer um 

importante papel na representação da cidade em inúmeros espaços de decisão com grande 

capacidade de influenciar o desenvolvimento de Londrina. 

 

b. Articular o desenvolvimento regional de forma integrada 

Apesar de ser a maior cidade do norte do Paraná, Londrina não exerce sua influência junto 

os municípios vizinhos e pelos municípios vizinhos, não possuindo uma história de busca 
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unificada de soluções para a região. Em várias entrevistas foi resgatado o projeto da “Região 

Metropolitana do Norte do Paraná”, que não teve andamento nos últimos anos.  

Além do baixo protagonismo regional, Londrina carece de uma ação conjunta que reúna 

seus maiores ativos, os londrinenses (forças locais público-privadas), em prol do 

desenvolvimento de longo prazo da cidade. Sem uma governança sólida e ativa, os 

problemas institucionais, como a descontinuidade de planos e políticas públicas são 

frequentes e impactam negativamente a qualidade dos serviços públicos e a vida dos 

cidadãos.   

c. Disponibilizar serviços públicos digitais e simplificados aos cidadãos e empresas 

Assim como os demais setores, a Administração Pública tem buscado acompanhar o 

desenvolvimento tecnológico ao longo das últimas décadas. Devido às grandes mudanças 

socioeconômicas, associadas às limitações de recursos e sobrecarga dos sistemas de gestão 

pública, os governos veem cada vez mais a necessidade de investir em soluções mais 

eficientes e inteligentes. 

O governo digital engloba, mas não se restringe, o governo eletrônico. Um governo digital 

utiliza diferentes tecnologias como computação nas nuvens, big data e analytics, Internet 

das coisas (IoT), além de vários canais de comunicação e interação com o cidadão para criar 

valor público e tornar os serviços e procedimentos governamentais disponíveis e acessíveis 

por meios digitais. Para isso, será necessário reformular e inovar em termos de processos 

a fim de criar serviços mais simples para a sociedade. 

Promover a cultura e a transformação digital no setor público é uma estratégia que visa não 

apenas ofertar serviços públicos mais simples e eficientes, mas também otimizar recursos 

e reduzir despesas públicas. Desde 2019, o Governo Federal digitalizou 729 dos seus 

serviços. Durante o período de pandemia foram 156 serviços e tem como estimativa uma 

economia anual de R$ 2,2 bilhões de reais. A previsão é de que todos os 3,8 mil serviços 

oferecidos pelo governo sejam digitalizados até 2022. 

Londrina está avançando na modernização de seus processos e nos serviços digitais, mas 

precisa evoluir mais. Em geral, no campo da gestão pública, os entrevistados elogiaram o 

provimento dos serviços essenciais, porém criticaram a falta de inovação, de integração 

(sistemas, dados, secretarias) e a burocracia, que coloca amarras ao desenvolvimento 

econômico. 

  



 

Formulação do Plano Est ratégico 2040                                                                                                       66 

Documento para discussão  

Figur a 20.  Pi lares  da est ratég ia  de governo Dig ita l  no Bras i l  

 

Fonte: Diretrizes da Estratégia de Governo Digital - 2020 a 2022 – Governo Federal  

 



 

Formulação do Plano Est ratégico 2040                                                                                                       67 

Documento para discussão  

d. Implementar a gestão por resultados e melhorar a qualidade do gasto público 

Dados íntegros e integrados, evidências robustas sobre resultados de políticas anteriores e 

modelagem preditiva de resultados futuros podem orientar os formuladores no desenho e 

na implementação de políticas mais inteligentes, com maiores benefícios, menores riscos 

de captura e a um custo mais baixo. 

A inteligência de dados permite identificar e conectar os desafios que se apresentam às 

políticas, bem como definir os focos e públicos-alvo gerando maior possibilidade de 

efetividade nas ações e maior viabilidade política quanto às escolhas.  

Essa inteligência, associada ao uso de tecnologias e de capacidade interpretativa, pode 

facilitar a coordenação das ações intersetoriais, com o objetivo não só de ampliar sua 

efetividade, como também de reduzir custos. 

Figur a 21.   Diagrama de indicadores  que impactam no IDH  

 

Fonte: Fontes & Morelli, 2020.  

e. Assegurar participação, transparência e controle social 

A construção de uma sociedade próspera, com qualidade de vida e com eficiência na gestão 

dos recursos públicos não é uma agenda exclusiva do poder público. Paralelamente à 

qualificação da gestão municipal, é preciso também uma ampliação do engajamento da 

população na construção da cidade. Essa efetiva participação, não apenas no 

monitoramento e controle, mas também na formulação das próprias políticas públicas 
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constitui um desafio a ser endereçado por Londrina no horizonte temporal deste plano 

estratégico. 

Londrina possui várias instituições que atuam em prol do desenvolvimento do município e 

funcionam como fóruns participativos, como é o caso do Fórum Desenvolve Londrina ou 

como um mecanismo de controle social, como o Observatório de Gestão Pública de 

Londrina. Além disso, o NIGEP - Núcleo Interdisciplinar de Gestão Pública da UEL promove 

estudos e ações interdisciplinares voltadas à gestão e avaliação de políticas públicas.  

Nos anos recentes, surgiram muitas governanças setoriais que reúnem o setor produtivo, 

instituições de apoio, de ensino e pesquisa e o próprio poder executivo municipal, com o 

objetivo de tratar de temas afeitos a cada um desses setores, especialmente no que se 

refere à inovação 

Mesmo assim, os entrevistados ressaltam que apesar de representarem um marco para a 

governança de Londrina, é preciso fortalecer essas instituições e estimular a criação e o 

desenvolvimento de outras mais, que contribuam para o desenvolvimento efetivo da 

cidade.  

 

f. Melhorar a imagem da cidade e tornar Londrina uma referência 

As cidades estão assumindo novos papeis em consonância com as atualizações das 

demandas dos cidadãos, do meio ambiente às transformações tecnológicas. E estes novos 

olhares para as cidades são objetos de disputa entre os atores que produzem as 

classificações (rankings) e os municípios que são por elas ordenados.  

Com o crescimento do número de rankings de competitividade entre entes administrativos 

e sua popularidade no país e no mundo, os melhores colocados encontram espaço de 
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obtenção de vantagens simbólicas e/ou materiais, tais como atração de investimentos, 

empresas e pessoas, isso equivale também para as premiações de boas práticas.  

 

 Tal ascensão dos rankings de competitividade entre municípios compõe um novo mercado 

de estímulo a melhorias dos serviços públicos e aumento do protagonismo de boas práticas. 

Atualmente, Londrina está entre as sete cidades brasileiras mais bem avaliadas na Escala 

Brasil Transparente, ranking de iniciativa da Controladoria Geral da União (CGU) que avalia 

a disponibilidade de informações à população por Estados e municípios, e é a única cidade 

da região Sul que atingiu a nota máxima.  

O desempenho nesse ranking promove o aumento de credibilidade e transparência nas 

informações prestadas pela gestão pública municipal e, consequentemente, o aumento da 

confiança da população londrinense. Conquista importante, dado o histórico de corrupção 

políticas da cidade.  

Após elencar os principais desafios a serem enfrentados nos próximos anos para atingir o 

objetivo de tornar Londrina uma cidade regionalmente integrada, referência em gestão 

inteligente e orientada a resultados, foram definidos conjuntos de direcionadores 

estratégicos para cada gargalo identificado, detalhados no quadro a seguir. 
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MASTERPLAN                            

LONDRINA 2040 

Construção coletiva                

do futuro da cidade 

O núcleo estratégico do MasterPlan Londrina 2040 está contido neste 

documento, construído de forma coletiva por centenas de vozes 

londrinenses e que transformou suas aspirações em objetivos, metas 

e direcionadores estratégicos para materializar as contribuições e 

dados coletados até aqui. 

O resultado faz parte do planejamento estratégico da cidade de 

Londrina e deve estar em linha com os instrumentos existentes, para 

aumentar a sinergia e as chances de efetivamente acontecerem ao 

longo dos próximos vinte anos.  

Assim como Londrina, essa proposta é algo vivo e, por isso, deverá 

ser revisitada sempre que necessário a fim de acompanhar a 

evolução e as necessidades da sociedade londrinense.  

Convidamos todos os londrinenses a participar do aperfeiçoamento 

dessa Visão de Futuro, contribuindo com a construção da Londrina 

2040.   

Sua participação é fundamental! 

2040.londrina.pr.gov.br 

masterplan2040@londrina.pr.gov.br 
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FABRÍCIO PIRES BIANCHI  

Gerente Regional do Sebrae 

FELIPPE MACHADO 

Secretário de Saúde de Londrina 

FERNANDO MORAES 

Presidente da FACIAP - Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná  

GERSON GUARIENTE JUNIOR 

1o. Vice-Presidente do Sinduscon Paraná Norte 

GILBERTO MELO 

Inspetor do Crea-PR 

HEVERSON FELICIANO 

Consultor do Sebrae 

JAIRO TAMURA 

Presidente da Câmara de Vereadores de Londrina 

JACQUELINE MICALI   

Secretária Municipal de Assistência Social 

JOÃO CLAUDIO SANTILLI  

Grupo SALUS 

LEANDRO HENRIQUE MAGALHÃES  

Unifil, Membro do Fórum de Desenvolve Londrina, Presidente COMTUR 

MARCELO CANHADA 

Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia 

MARCELO BALDASSARRE CORTEZ 

Diretor-Presidente da CMTU - Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização 

MARCIA MANFRIN 

Presidente da ACIL - Associação Comercial e Industrial de Londrina 

MARCUS VINICIUS GIMENES  

Presidente do Sindimetal Norte do Paraná 
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MARCUS VON BORSTEL  

Vice-Presidente da FIEP - Federação das Indústrias do Paraná, Conselho Fórum Desenvolve 

Londrina, Vice-presidente Ti Paraná 

MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES  

Secretária Municipal de Educação 

NICOLÁS MEJÍA 

Superintendente do Grupo Folha de Londrina 

PAULO LEITE 

Representante da INOVEMM - Governança do Ecossistema EletroMetalMecânico 

PEDRO RAMOS 

Secretário Municipal de Defesa Social 

ROGER TRIGUEIROS 

Presidente do Observatório de Gestão Pública 

RONALDO SIENA 

Secretário Municipal do Meio Ambiente. 

SANDRO NÓBREGA 

Presidente do Sinduscon Paraná Norte 

SÉRGIO CARVALHO 

Reitor da UEL 

SERGIO OZÓRIO 

Consultor do Sebrae 

TADEU FELISMINO 

Diretor-Presidente do IPPUL - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina 

Colaboradores 

ANA FLÁVIA GALINARI   

ATACY JUNIOR  

CAMILLO KEMMER VIANNA KURICA   

CHARLES EDUARDO AGOSTINI   

CRISTIANE SOLA  

DEISE MARIA DE OLIVEIRA LIMA E SILVA   

DENISE MARIA ZIOBER   
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EDNA BRAUN  

EDSONIA MARCELINO   

ELAINE GALVÃO  

EVELISE CANASSA  

FABIAN BORDON TRELHA  

FABIANA BORELLI  AMORIM   

FABIANE VEZOZZO  

FELIPPE ASSHAIAS   

FERNANDO JOÃO RODRIGUES DE BARROS   

GILSON BERGOC 

GILSON SANTOS  

GISELE DE CÁSSIA TAVARES   

GUILHERME PERARO   

HEILER IVENS DE NATALI   

HELIO TERZONI   

HENRY CABRAL  

IVAN FREDERICO  

JORGE MARTINS 

KAREN FERNANDES   

LAERCIO VOLOCH  

LAILA MENECHINO  

LIANE LIMA  

LICIANA PEDROSO  

LUIS GALHARDI MATHEUS  PAGLIA  

LUIS MANGILI   

LUIZ CÂNDIDO OLIVEIRA  

MAGALI  BATISTA DE ALMEIDA   

MARCOS RAMBALDUCCI   

RAPHAEL FASSONI   

ROBERTO ALCÂNTARA ANGELUS   

ROGÉRIO SANTOS  

RONALDO COUZA  

ROSANGELA PORTELLA TERUE   

ROSILENE APARECIDA MACHADO   

SANDRA MOYA MORAIS DE LACERDA  

SILVIA KARLA ANDRADE  

SONIA GIMENEZ CISMEPAR   
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SORAYA CAMPOS  

SUSANA BROGLIA FEITOSA DE LACERDA   

VERA LUCIA SUGUIHIRO   

VIVIANE GRACIELA CONTI  PEREIRA   

Equipe Macroplan Prospectiva, Estratégia e Gestão 

Diretor do projeto 

GUSTAVO MORELLI  

Gerente do projeto 

RODRIGO SOUZA 

Equipe técnica  

ADRIANA FONTES 

ANA BRAGA 

ANA CLARA VASCO 

FERNANDA ALMEIDA 

KARLA RÉGNIER 

JOÃO PEDRO WALCACER 

ROBERTA TEIXEIRA 

Design 

LUIZA RAJ  

TATIANE LIMANI   
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