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Apresentação
O ODSlab é um modelo inovador para a construção de respostas 
aos complexos desafios do desenvolvimento sustentável. Iniciativa 
criada pela Agenda Pública e pela coalizão Estratégia ODS, tem 
como objetivo promover a cooperação entre governos, sociedade 
civil e empresas, buscando entender o papel fundamental do 
estabelecimento de parcerias multissetoriais para implementar os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de forma efetiva.

Os ODS integram a nova agenda global para o desenvolvimento 
sustentável, adotada em 2015 pelos 193 países-membros da ONU, 
e propõem um plano de ação mundial em busca de paz e prospe-
ridade para as pessoas e para o planeta. Seu horizonte de imple-
mentação termina em 2030.

O cumprimento de uma agenda tão ambiciosa e desafiadora exige 
engajamento profundo de todas as esferas do governo, do setor 
privado, da sociedade civil e da Academia. O objetivo do ODSlabs, 

desse modo, é trabalhar em contextos locais muito definidos, deli-
mitados territorialmente, envolvendo atores que são parte do pro-
blema e parte da solução. Assim, lideranças e representantes dos 
diferentes setores da sociedade se reúnem a fim de, juntos, criarem 
caminhos para avançar na solução de desafios e problemas con-
cretos de desenvolvimento, como mobilidade urbana, produção 
e consumo mais sustentáveis, desenvolvimento econômico local 
e inclusão produtiva ou acesso à água de qualidade.

No laboratório, procuramos compreender diferentes ângulos, 
explicações e narrativas sobre um problema, envolvendo diálogo 
e construção de visões comuns sobre os desafios e os percursos 
para os envolvidos na questão. A construção conjunta a partir do 
tratamento das distintas visões e propostas para solucionar o pro-
blema permite que os atores possam construir em conjunto rotas, 
alternativas e parcerias para solucionar situações reais envolvendo 
problemas públicos, percorrendo os seguintes passos:
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• IDENTIFICAÇÃO CONJUNTA DE DESAFIOS E SOLUÇÕES; 

• MAPA DO CAMINHO: PLANO DE AÇÃO CONSTRUÍDO NA PERSPECTIVA MULTIATOR 
COM DEFINIÇÃO DE AÇÕES DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS; 

• ARRANJO DE COORDENAÇÃO: MODELO DE GOVERNANÇA MULTIATOR PARA ATUAR 
SOBRE OS PROBLEMAS VALIDADOS CONJUNTAMENTE E IMPLEMENTAR SOLUÇÕES; 

• INSUMOS PARA POLÍTICAS PÚBLICAS: GERAR SUBSÍDIOS PARA OS AGENTES PÚBLI-
COS DESENVOLVEREM POLÍTICAS.

O ODSLab “O Futuro do Trabalho nas Metrópoles”, a ser realizado 
em Curitiba, busca enfrentar o desafio de gerar trabalho, emprego 
e renda no contexto de grandes transformações tecnológicas. 

A partir das contribuições de agentes da sociedade civil, de uni-
versidades, das empresas e do poder público, serão buscadas pro-
postas e possíveis ações conjuntas, destes mesmos agentes, que 
sejam capazes de promover a formação e a qualificação profissional 

necessárias ao novo modelo de desenvolvimento econômico e às 
necessidades emergentes da estrutura produtiva. A identificação 
das questões-chave, as iniciativas em andamento e as visões de 
futuro compartilhadas pelos diferentes segmentos contribuirão 
para a compreensão da magnitude do desafio e, ao mesmo tempo, 
enunciam possibilidades de ação para seu enfrentamento. 

Será um prazer contar com a sua participação em Curitiba, nesta 
construção plural e democrática! 

A seguir, acompanhe um breve apanhado sobre o tema para que 
tod@s cheguem ao laboratório alinhados sobre o objeto de debate. 

Boa leitura!
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Introdução
Neste Diagnóstico estarão reunidas as contribuições de diferentes 
setores da sociedade para o tema das mudanças no mundo do 
trabalho, desde a gestão pública, até os membros da sociedade 
civil organizada, empresários e pesquisadores. Foram realizadas 

As diferentes reflexões sobre as mudanças atuais no mundo do 
trabalho em Curitiba foram reunidas sob os temas de Economia 
Criativa, Inovação e Empreendedorismo e Iniciativas Empresariais, 
precedidas por uma contextualização do cenário econômico local 
e de sua interface com o estado do Paraná e o país. Para tanto, 
foram elencadas estatísticas referentes ao mercado de trabalho 
e suas conexões com fatores econômicos e demográficos. Além 

• INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA 
(IPPUC);

• AGÊNCIA CURITIBA DE DESENVOLVIMENTO

• FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL 

• SECRETARIA DA FAMÍLIA, JUSTIÇA E TRABALHO DO ESTADO DO PARANÁ

• PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ (PUC/PR)

• UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)

• FACULDADE ASSUNÇÃO

disto, consta ainda uma introdução sobre o ODSLab e a relação do 
tema com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

O desenvolvimento do texto busca apresentar experiências e desa-
fios identificados nas entrevistas e materiais disponibilizados pelos 
diferentes atores e, mais do que apontar erros e acertos, apresenta o 
atual cenário das transformações no mundo do trabalho em Curitiba 
e os desafios recentes para os públicos envolvidos.

• FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DO 
PARANÁ (FECOMERCIO-PR)

• FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ (FIEP)

• COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA (COPEL)

• IMPACT HUB

• YOUNGERS

• INSTITUTO GT3 – ODS NÓS PODEMOS

• CURITIBA 2035

entrevistas e coletados materiais que servirão de subsídio 
para a construção do documento-base do ODSLab com repre-
sentantes das seguintes instituições:
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Diagnóstico 
Como gerar emprego neste cenário 
de transformações no mundo do trabalho?

Como criar empregos de qualidade em um 
contexto de transformações na estrutura 
produtiva? Que impactos terão as recentes 
mudanças tecnológicas sobre nossas cida-
des, e como prepará-las para tais mudan-
ças? Como gerar empregos de maneira a 
promover a inovação e o compromisso com 
a sustentabilidade? Estas são algumas das 
questões com as quais cotidianamente se 
deparam gestores públicos, empresários, 
trabalhadores e a sociedade como um todo 
em um contexto de mudanças na estrutura 
produtiva. Todos os dias o tema é tratado 
direta ou indiretamente a partir de dife-
rentes pontos de vista, como em análises 
econômicas, do mercado de trabalho, do 

O diálogo social pode 
desempenhar um pa-
pel fundamental para 
garantir a relevância 
deste [novo] contrato 
[social revigorado] 
para a gestão das mu-
danças em curso. 

1- Banco Mundial. Informe sobre el Desarrollo Mundial 2019: La naturaleza cambiante del 
trabajo, cuadernillo del “Panorama general”. Banco Mundial: Washington, DC, 2019.

2- Fórum Econômico Mundial. The future of Jobs Report 2018. World Economic Forum, 
Centre for the New Economy and Society. Colonia/Genebra: WEF, 2018.

3- OIT - Organização Internacional do Trabalho. Work for a brighter future – Global 
Commission on the Future of Work. Genebra: OIT, 2019.

planejamento urbano e da educação, ou 
mesmo em decisões individuais sobre que 
caminhos tomar com vistas à formação edu-
cativa e à empregabilidade.

As recentes mudanças na economia e na 
estrutura produtiva são mundiais, de acordo 
com diversos documentos de instituições 
como Banco Mundial1, Fórum Econômico 
Mundial2 e Organização Internacional do 
Trabalho3, além de pesquisas realizadas em 
diferentes países. A situação exige, assim, 
novos compromissos e a reiteração de 
determinados valores, como o trabalho 
decente e a busca pela qualidade de vida 
e pela redução de desigualdades.

(OIT, 2019, p. 10, tradução nossa) 
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A incerteza e a prevalência de diagnósticos são a tônica entre espe-
cialistas, evidenciada no gráfico abaixo, que aponta a grande variação 
entre o percentual possível de empregos passíveis de automatização 

em cada um dos países, principalmente por conta das diferenças nos 
ritmos de incorporação de novas tecnologias em cada país. 

Cenários de absoluta substituição do trabalho humano por robôs, 
a despeito de muitos prognósticos neste sentido, não parecem ser 
a maior ameaça ao futuro do trabalho, principalmente no contexto 
latino-americano. Entretanto, é possível e necessário reconhecer 
que as habilidades mais valorizadas no mercado de trabalho vêm 
passando por mudanças e possuem relação, de alguma maneira, 
com aquilo que os robôs não podem fazer. Empregos que deman-
dam alto nível de habilidade cognitiva e condutas não rotineiras 
aumentaram de 19% a 23% nos países em desenvolvimento desde o 
ano de 2001, enquanto nos países desenvolvidos passaram de 33% 

a 41% do total de vagas no mercado de trabalho (Banco Mundial, 
2019, p. 24). Setores que demandam alta capacidade analítica, rela-
ções interpessoais e cuidado crescem em todas as partes do mundo, 
enquanto trabalhos mais repetitivos e operacionais (mesmo com 
alto nível de detalhamento) vêm diminuindo em número de postos. 

  Apesar da convergência das análises sobre este processo, 
que se dá em nível global, há de se destacar a especificidade destas 
transformações no nível local. Este é um dos objetivos do ODSLab 
“O Futuro do Trabalho nas Metrópoles”.

Gráfico 1.1 - las estimaciones del porcentaje de empleos 
que corren riesgo de automatización varían ampliamente

Fonte: Banco Mundial, 2019
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O futuro do trabalho 
e os ODS
A Agenda 2030 dos ODS é vista, assim, como uma oportunidade 
para implementar, monitorar e avaliar os esforços nacionais de 
promoção do desenvolvimento sustentável e, para tanto, acre-
ditamos que sua territorialização e apropriação pelos diferentes 
grupos sociais sejam fundamentais para a realização desta tarefa 
até o ano de 2030.

A Nova Agenda Urbana, aprovada na III Conferência das Nações 
Unidas Sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável 
(Habitat III), no ano de 2016, em Quito, Equador, apresenta uma visão 
mais ampla dos compromissos a serem adotados com relação ao 
futuro do urbano do que aquela sintetizada nos ODS, porém, não 
se baseia em metas e compromissos mensuráveis, como a Agenda 
2030. 

Neste sentido, a importância da urbanização bem planejada para 
a promoção do “crescimento econômico sustentado, inclusivo e 
sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para 
todas e todos” (ODS 8) é um fator-chave para o bem-estar social, 
e se manifesta em diferentes compromissos globais, expressos ao 
longo dos ODS.

Assegurar economias 
sustentáveis e inclu-
sivas, aproveitando os 
benefícios de aglome-
ração da urbanização 
bem planejada, incluin-
do alta produtividade, 
competitividade e inova-
ção.

(Nova Agenda Urbana, p. 7) 
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No caso deste ODSLab, de maneira mais direta, foram sele-
cionados os ODS 8 (“Promover o crescimento econômico 
sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e pro-
dutivo e trabalho decente para todas e todos”), 9 (“Cons-
truir infraestruturas resilientes, promover a industrialização 
inclusiva e sustentável e fomentar a inovação”) e 11 para 
serem trabalhados a partir do caso de Curitiba e sua região 
metropolitana.

O ODS 8 é composto por 12 metas, que englobam desde o cresci-
mento do PIB de países menos desenvolvidos até a “diversificação, 
modernização tecnológica e inovação” com vistas ao alcance de 
níveis mais elevados de produtividade das economias. 

A busca pelo pleno emprego e o trabalho decente a mulheres e 
homens, jovens, deficientes e migrantes, assim como a garantia 
de remuneração igual para trabalhos de igual valor, são alguns 
dos elementos destacados neste ODS, e, para tanto, é imperativo 
desenvolver estratégias de ação intersetorial.

O ODS 9 reúne 8 metas, que dizem respeito à necessidade de 

melhorias nas infraestruturas como base do desenvolvimento eco-
nômico e tecnológico nacional, principalmente nos países menos 
desenvolvidos e naqueles em desenvolvimento. 

O fortalecimento da pesquisa científica e o estímulo à inovação e 
ao investimento em P&D, a partir de ações governamentais e do 
mercado, são alguns dos caminhos propostos para a promoção da 
industrialização inclusiva e sustentável, impactando diretamente 
os espaços urbanos e metropolitanos onde se concentram as 
indústrias.

No ODS 11 encontram-se as 10 metas referentes diretamente aos 
espaços urbanos na Agenda 2030. O foco, neste caso, recai sobre 
as questões frontalmente tangíveis ao cidadão, como os temas 
da poluição ambiental e do acesso universal a espaços públicos 
seguros e adequados a mulheres, crianças, idosos e pessoas com 
deficiência, além das questões de serviços urbanos e infraestrutura 
básica, como habitação e mobilidade. O ODS 11 sintetiza, assim, 
aquilo que se deseja de uma cidade com qualidade de vida e capaz 
de desenvolver-se de forma sustentável pelas próximas décadas.
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Curitiba
e as transformações em curso no mercado de traba-

Curitiba é reconhecida em nível mundial como uma cidade 
inovadora, tendo em vista o processo de planejamento urbano 
vivido durante os anos 1970, concentrado em questões como 
espaço público, patrimônio histórico, transporte, meio ambiente e 
desenvolvimento urbano. Após um período de grandes transfor-
mações socioespaciais da cidade e de intensificação do processo 
de industrialização – que se estendeu por sua região metropolitana 
–, Curitiba vive no começo do século XXI uma realidade comum a 
diversas outros metrópoles (até então) industriais do país: a dimi-
nuição do emprego industrial e a redução da participação deste 
importante setor na economia global da cidade. Além disso, no 
contexto da atual crise econômica, o nível de atividade e taxa de 
crescimento da economia curitibana demonstraram desempenho 
negativo nos últimos anos, com taxas menores do que aquelas 
apresentadas pelo estado do Paraná e do país.
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De acordo com o Gráfi co 1, o PIB de Curi-
tiba sofre uma importante redução desde 
o ano de 2013, acompanhando a tendência 
do estado do Paraná e do país. Entretanto, a 
redução no município foi mais drástica, pois 
se relaciona, sem intermediários, à redução 
da atividade industrial, como se verifi ca no 
Gráfi co 2, na sequência:

Fonte: IBGE. Elaboração do Prof. Mariano Macedo (UFPR).

Gráfico 1- taxa de crescimento do pib de curitiba, do nuc - rmc, do para-
ná e do brasil - 2003 -2015

Gráfico 2- taxa anuais de crescimento da indústria e do pib do  município de 
curitiba - 2002 - 2015 (%)

Fonte: IBGE. Elaboração do Prof. Mariano Macedo (UFPR).
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Como se pode analisar no segundo gráfi co, 
a queda do PIB de Curitiba está diretamente 
relacionada à redução no Valor Adicionado 
Bruto (VAB) da indústria, com queda acen-
tuada desde o ano de 2013.
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Gráfico 3 - Distribuição dos vínculos ativos por setor e por ano – Curitiba-PR

Fonte: MTE-RAIS

Gráfico 4 – Distribuição dos vínculos ativos por sexo e por 
ano – Curitiba-PR

Fonte: MTE – RAIS. Fonte: MTE – RAIS.

Gráfico 5 - Remuneração média nominal em dezembro dos 
vínculos ativos por sexo e por ano – Curitiba-PR
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A estrutura do mercado de trabalho tam-
bém sofre alterações importantes nos últi-
mos anos, com queda no emprego indus-
trial e na construção civil e aumento no 
setor de serviços, acompanhando os dados 
econômicos mais gerais.

A desigualdade salarial de gênero persiste, 
apesar da divisão muito próxima entre pos-
tos de trabalho ocupados por homens e 
mulheres, como mostram os gráficos 4 e 5:
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Apesar do aumento no nível salarial de homens e mulheres, a 
desigualdade de rendimentos se mantém elevada no mercado de 
trabalho de Curitiba, com as mulheres recebendo cerca de 15% a 
menos que os homens. 

Gráfico 6 - Distribuição dos vínculos ativos por escolaridade e por ano - Curitiba-

Fonte: MTE – RAIS.

Esta tendência se mostra bastante importante no sentido de indi-
car o aumento médio da escolaridade no município e a poten-
cialidade de criação de postos de trabalho que estejam ligados 
a tarefas mais complexas, e à maior capacidade de os trabalha-
dores desenvolverem novas atividades, considerando que o nível 

Uma tendência de relevante apontamento é a mudança no perfi l 
do emprego no que se refere à escolaridade. Há cada vez menos 
empregos disponíveis a pessoas com escolaridade inferior ao ensino 
médio completo, ao passo que, deste nível educacional para cima, 
há um aumento na proporção de empregos.

educacional elevado proporciona mais ferramentas de criação e 
desenvolvimento produtivo. Isto seria um elemento signifi cativo 
para a compreensão da recente ampliação do setor da economia 
criativa no município de Curitiba.
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Pesquisa do DIEESE em parceria com a Prefeitura de Curitiba  apon-
tou que o total de estabelecimentos classifi cados como participan-
tes da cadeia da Economia Criativa em Curitiba e em sua região 
metropolitana é maior do que as médias para a região Sul do país 

4- DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS (DIEESE). Estudo sobre o mercado de trabalho na cadeia produtiva da Economia Criativa em 
Curitiba. Contrato n. 21303 – PMC e DIEESE. Curitiba: DIEESE, 2014.

TABELA 1 ECONOMIA CRIATIVA 

Fonte: RAIS/TEM. Elaboração: DIEESE (2014).

De fato, pode-se considerar que é o setor da economia que mais 
cresce, uma vez que as taxas anuais de crescimento são bastante 
superiores àquelas dos demais estabelecimentos. No caso de Curi-
tiba, o número de estabelecimentos da Economia Criativa cresceu 
6,8%, um pouco menos do que o número registrado pelo estado 
(7,2%, ao ano no período da pesquisa), mas duas vezes maior que a 
média do restante dos estabelecimentos na cidade (3,4%). Curitiba 

economia criativa
e do que a média brasileira, conforme a tabela abaixo. Enquanto 
a média da região Sul e a média nacional eram de 2,0% e 1,9%, 
respectivamente, na região metropolitana de Curitiba e na capital 
do estado eram de 2,7% e 3,3%, respectivamente.

concentra, ainda, 35,1% dos estabelecimentos do estado nestas 
atividades. 

Da mesma maneira, em todos estes recortes geográfi cos, os núme-
ros de estabelecimentos da cadeia da Economia Criativa foram os 
que mais cresceram entre os anos de 2008 e 2013 (anos de refe-
rência da pesquisa). E a mesma tendência se percebe quanto ao 
número de empregos. 
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Gráfico 7 - Participação percentual dos estabelecimentos 
da Economia Criativa no total de estabelecimentos - Regi-
ões Geográficas selecionadas, 2008 a 2013

Fonte: RAIS/MTE Elaboração: DIEESE (2014)

O total de vínculos de emprego formal na cadeia da Economia Cria-
tiva cresceu (entre 2008 e 2013) a um ritmo maior do que o total do 
estoque de empregos em todas as regiões (município de Curitiba, 
região metropolitana, estado do Paraná ou no país), sinalizando 
a potencialidade deste setor para a criação de vagas de trabalho.

Gráfico 8 - Participação do estoque de empregos da 
Economia Criativa no estoque total - Regiões geográficas 
selecionadas, 2008 a 2013

Fonte: RAIS/TEM. Elaboração: DIEESE (2014)

Do prisma de ambiente de negócios de maneira mais ampla, Curi-
tiba tem se destacado a partir da ideia de Smart City, ocupando o 
primeiro lugar no ranking “Connected Smart Cities 2018"5, elaborado 
pela empresa Urban Systems. O ranking, composto por 70 indica-
dores, em 11 temas6, busca relacionar os diferentes conceitos de 
cidades inteligentes (desde aqueles determinados pela tecnologia, 
até concepções baseadas em critérios ambientais e de sustenta-
bilidade) a partir da ideia de conectividade, interdependência e 
complementaridade entre indicadores. Com este reconhecimento, 
Curitiba estaria, assim, entre as cidades com maior potencial de 
desenvolvimento econômico do país.

O Congresso Internacional Smart City, realizado em Curitiba em 
março deste ano, corrobora esta perspectiva de desenvolvimento 
voltado à inovação, confirmada pela presença e pelo apoio institu-
cional da Prefeitura de Curitiba e do Governo do Estado do Paraná 
na organização e na programação do evento.
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5- http://www.curitibait.com.br/curitiba-passa-sao-paulo-e-e-eleita-cidade-mais-
conectada-e-inteligente-do-pais/.

6- São eles: mobilidade, urbanismo, meio ambiente, energia, tecnologia e inovação, 
economia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo e governança.
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https://bandnewsfmcuritiba.com/curitiba-e-sede-de-maior-
-congresso-internacional-de-cidades-inteligentes/#respond

https://www.smartcityexpocuritiba.com/

Encontros como Gonew.com, Smart City Expo 2019 
(6,7 mil visitantes) 

A importância da inovação tecnológica para a cidade de Curitiba 
reflete-se também em aspectos do planejamento urbano recente, 
como as mudanças na Lei de Zoneamento, atualmente em curso. 
Um dos aspectos de destaque neste sentido é a criação de uma 
Zona com Destinação Específica voltada às empresas de tecnologia. 

A chamada Zona Polo de Software visa “apoiar a ocupação dirigida 
ao desenvolvimento, manutenção, comércio e serviços de sistemas, 
aplicativos e equipamentos voltados à tecnologia da informação e à 

comunicação”. Além deste destaque na atual proposta de legislação, 
que vem para complementar o Plano Diretor da cidade, mudanças 
normativas recentes propostas pelo Instituto de Pesquisa e Plane-
jamento Urbano de Curitiba (Ippuc) se dão no sentido de facilitar 
a utilização não residencial em harmonia com áreas residenciais, 
com empreendimentos de baixo impacto na vizinhança – caso de 
startups e pequenas empresas na área do Vale do Pinhão (foto), 
por exemplo.

https://www.gazetadopovo.com.br/haus/urbanismo/solu-
coes-inovadoras-e-sustentaveis-de-urbanismo-aproximam-
-curitiba-e-barcelona/
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Foto: Cesar Brustolin/SMCS.



Percepção dos atores quanto
a desafios e oportunidades:

• IMEDIATISMO POR PARTE DOS EMPREENDEDORES 
QUANTO A RESULTADOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, E QUE 
NÃO PODERIA SER COMPLETAMENTE SOLUCIONADO 
PELO PODER PÚBLICO, UMA VEZ QUE O TEMPO DA POLÍ-
TICA E DA AÇÃO DO GOVERNO SÃO MUITO DIFERENTES 
DAQUELES DO MERCADO.

• OS GOVERNOS MUNICIPAL E ESTADUAL VÊM INVES-
TINDO NA MARCA DE CURITIBA COMO CIDADE INTELI-
GENTE (SMART CITY) E NA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 
DE SEU PARQUE INDUSTRIAL METROPOLITANO, MAS 
AINDA HAVERIA UM POTENCIAL NÃO APROVEITADO DA 
INOVAÇÃO REALIZADA POR PEQUENAS EMPRESAS E 
QUE PODE ESTAR CONECTADA NÃO SOMENTE AO SETOR 
PRODUTIVO LOCAL, MAS TAMBÉM A OUTRAS REGIÕES 
E PAÍSES.

• O ESTOQUE DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA EXIS-
TENTE EM CURITIBA, PRINCIPALMENTE NO SEGMENTO 
INDUSTRIAL, É UMA DAS POTÊNCIAS PARA O MERCADO 
DA ECONOMIA CRIATIVA; ASSIM, CABERIA AOS DIFE-
RENTES AGENTES BUSCAREM AÇÕES CONJUNTAS QUE 
IDENTIFIQUEM DEMANDAS EXTERNAS.

• A ECONOMIA CRIATIVA REÚNE DIFERENTES SETORES, 
PRINCIPALMENTE LIGADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

• GANHA-SE MAIS E A ESCOLARIDADE É MAIS ALTA NO 
SETOR DA ECONOMIA CRIATIVA, MAS A ROTATIVIDADE 
TAMBÉM É MAIOR QUANDO SE COMPARA COM OUTROS 
SETORES.
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Inovação e 
Empreendedorismo
Como uma estratégia para ressignifi car a cidade e prepará-la para 
as transformações atuais e futuras no perfi l do emprego, o poder 
público, tanto municipal, quanto estadual, e em articulações em 
nível metropolitano, vem buscando propor alternativas à dimi-
nuição do número de vagas de trabalho na cidade. Uma das vias 
adotadas é o estímulo à indústria de inovação e de setores classifi ca-
dos como parte da chamada “Economia Criativa”, caracterizada em 
documento da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio 
e Desenvolvimento (UNCTAD) como “um conjunto de atividades 
econômicas baseadas em conhecimento, com uma dimensão de 
desenvolvimento e ligações transversais entre níveis macro e micro 
para a economia em geral” (UNCTAD, 2008, p. 12).

Além de variadas atividades relacionadas como parte da chamada 

7- Empresas caracterizadas por um modelo de negócios repetível e escalável, e que 
trabalham em condições de grande incerteza (Revista Exame, 01/03/2018). 

Fonte: extraído do site http://www.valedopinhao.agenciacuritiba.com.br/startups. Acesso em 5/08/2019.

“Indústria Criativa”, o poder público municipal, em parceria com o 
setor privado por meio de instituições como Sebrae, Senai e Feco-
mercio-PR, vem promovendo projetos de estímulo ao desenvolvi-
mento de soluções para negócio inovadores, como as empresas 
startups7. Um dos polos de desenvolvimento de tais iniciativas é o 
chamado Vale do Pinhão, que busca desenvolver atividades voltadas 
ao chamado “ecossistema de inovação”, que envolve não somente 
empresas, como também cidadãos, universidades, aceleradoras, 
incubadoras e fundos de investimento, entre outras instituições. 

Organizado em torno de cinco eixos (reurbanização e sustentabi-
lidade, educação e empreendedorismo, tecnologia, legislação e 
incentivos fi scais e integração e articulação), o programa oferece 
serviços, cursos e oportunidades de negócios aos empreendedores:

curitiba, cidade das startups
vantagens em cadastrar sua startup no Vale do Pinhão

• ANÁLISES SISTEMÁTICAS DO CRESCIMENTO DO ECOSSISTEMA

• APRESENTAÇÃO A FUNDOS DE INVESTIMENTO PARA BUSCAR FINANCIAMENTO PARA AS IDEIAS 
E/OU ACONSELHAMENTO.

• APRESENTAÇÃO DA STARTUP EM EVENTO NO ENGENHO DA INOVAÇÃO COM TRANSMISSÃO WEB.

• DESENVOLVIMENTO DE UM VÍDEO, PITCH, SOBRE A STARTUP.

• IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS STARTUPS.

• INDICAÇÃO DA STARTUP A INSTITUIÇÕES DE APOIO E FOMENTO À STARTUPS.

• PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES SOBRE AS AÇÕES DA PREFEITURA PARA O FOMENTO E DESEN-
VOLVIMENTO DAS STARTUPS.

• PRIORIDADE NA PARTICIPAÇÃO NOS PROGRAMAS PARA STARTUPS DOS PARCEIROS.



O modelo de atuação do Vale do Pinhão 
também é, em si, inovador, pois se baseia 
nas sinergias do ecossistema da inova-
ção e reúne por meio de redes e de uma 
comunidade diferentes eventos, opiniões 
e formas de colaboração dos participantes, 
como mostra o site https://comunidade.
valedopinhao.com.br. A plataforma é 
um espaço de divulgação de publicações, 
regulamentações, eventos e outros temas 
de interesse do ecossistema da inovação 
em Curitiba.

Fonte: extraído de https://comunidade.valedopinhao.
com.br/. Acesso em 05/08/2019.

A aprovação da Lei Municipal de Inovação de Curitiba (Lei Municipal 
nº 15.324/2018) é considerada um grande avanço na instituciona-
lização e no reconhecimento da atividade de inovação como um 
fenômeno importante para o município. Além de defi nir instrumen-
tos e propósitos como “estímulo à construção de ambientes especia-
lizados e cooperativos de inovação”, a lei cria o Conselho Municipal 
de Ciência, Tecnologia e Inovação, de caráter deliberativo, consultivo 
e propositivo e determina a criação de um Fundo Municipal de 
Inovação, a ser regulamentado por lei específi ca. De acordo com 

entrevista realizada com a direção da Fecomercio-PR, a lei foi “uma 
vitória do ecossistema da inovação de Curitiba”, pois o conselho 
tem composição paritária entre poder público, setor econômico 
(Associação Comercial do estado, Fecomercio, Fiep e Sebrae-PR) e 
instituições de pesquisa (universidades), e seria a concretização de 
um trabalho conjunto já realizado por estes atores há alguns anos. 

Modelos de negócio voltados à inovação e adaptados aos novos 
formatos e espaços de trabalho vêm crescendo em Curitiba, e o 
Impact Hub é um exemplo deste tipo de projeto.
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Voltado a “iniciativas de impacto social e ambiental” o Impact Hub 
Curitiba faz parte de uma rede de coworkings existente em mais 
de 120 cidades do mundo, estando em Curitiba há 4 anos. Sua 
atuação se dá por meio da oferta de serviços (espaços de trabalho 
com estrutura de escritório) e de programas e projetos voltados 
ao fomento da cultura empreendedora e da inovação, tanto por 
meio de cursos específi cos quanto por ferramentas de networking. 

Neste período, a equipe percebeu a mudança no perfi l do público 
que frequenta o espaço, com cada vez mais egressos do mercado de 
trabalho tradicional buscando novos conhecimentos e possibilidade 
de atuação, além da emergência de temas como a participação da 
mulher no ecossistema da inovação – e que conta com atividades 
específi ca para elas, por exemplo – na agenda da organização.

Nem tudo relacionado a empreendedorismo, entretanto, refere-se 
ao universo da inovação e das startups. Os chamados “nanoem-
preendedores” têm se multiplicado, e o fenômeno pode ser de difícil 
identifi cação, tendo em vista a condição de informalidade vivida por 
estes agentes. São vendedores de alimentos (em casa, no espaço 
público ou em empresas), de produtos de limpeza ou de mercado-
rias (no semáforo, no transporte público, entre outros), prestadores 
de serviço doméstico, de manutenção, entre outras tantas ativida-
des cujos promotores muitas vezes não estão formalizados como 

microempreendedor individual (MEI) e nem sempre empreendem 
por vontade, senão por necessidade. Por isso, a aquisição de deter-
minados saberes e conhecimentos é fundamental para este público, 
para que consigam inserir-se de maneira satisfatória no mercado. 

Em Curitiba, há diversas iniciativas que buscam também impulsio-
nar, qualifi car e profi ssionalizar o trabalho destes empreendedores. 
Um exemplo disto é a Youngers.

A empresa oferece serviços para empresas e empreendedores 
de diferentes portes e realiza ações sociais voltadas à população 
em áreas de maior vulnerabilidade. São cursos e palestras in com-
pany sobre temas variados, atividades direcionadas a pequenos 
empreendedores e ações sociais dirigidas à capacitação de quem 
está começando a empreender e ainda não domina temas como 
planejamento estratégico e outras ferramentas de gestão.

Na opinião de Geovana Conti, uma das fundadoras da Youngers, 
este nanoempreendedor encontra-se desprotegido quanto a direi-
tos trabalhistas e desprovido de incentivos para que possa avançar 
como empreendedor. Faltariam, assim, capacitações que ofereçam 
os instrumentos básicos de gestão de negócios, além da oferta de 
políticas diretamente orientadas a este público. 
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Percepção dos atores quanto a desafios e oportunidades:

• A VELOCIDADE DAS TRANSFORMAÇÕES NAS RELAÇÕES DE TRABALHO SÃO MAIORES 
DO QUE A SUA REGULAMENTAÇÃO, GERANDO ATIVIDADES DESREGULAMENTADAS, O 
QUE DEIXA TANTO O EMPREENDEDOR QUANTO O CONSUMIDOR EM UMA SITUAÇÃO 
INSTÁVEL;

• CURITIBA É UMA EXCEÇÃO NA INSERÇÃO DA UNIVERSIDADE NA CADEIA DE INOVA-
ÇÃO, MAS MESMO ASSIM AINDA HÁ DIFICULDADES PARA A PLENA UTILIZAÇÃO DO 
CONHECIMENTO ACADÊMICO NA GERAÇÃO DE INOVAÇÃO; 

• O CHAMADO “NANOEMPREENDEDOR” NÃO TEM QUALQUER TIPO DE AMPARO INS-
TITUCIONAL, O QUE TORNA SUA SITUAÇÃO MUITO VULNERÁVEL, AO MESMO TEMPO 
EM QUE ELE DEIXA DE ARRECADAR IMPOSTOS DIRETAMENTE, POR NÃO ESTAR AO 
ALCANCE DO ESTADO DE MANEIRA DIRETA;

• A LEI MUNICIPAL DE INOVAÇÃO É UM PASSO IMPORTANTE PARA O ECOSSISTEMA DE 
INOVAÇÃO DA CIDADE, MAS OS GOVERNOS DO ESTADO E FEDERAL AINDA DEMONS-
TRAM DIFICULDADE PARA ASSUMIREM O EMPREENDEDORISMO COMO UMA ESTRA-
TÉGIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; 

• UMA ECONOMIA VOLTADA À INOVAÇÃO E QUE EXIGE NOVAS COMPETÊNCIAS E 
HABILIDADES DOS TRABALHADORES REQUER UMA FORMAÇÃO EDUCACIONAL DIFE-
RENCIADA, E ATUALMENTE HÁ UMA GRANDE CARÊNCIA DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
(PÚBLICAS E PRIVADAS) QUE DEEM CONTA DE OFERECER UM CURRÍCULO QUE DIALO-
GUE COM ESTA NECESSIDADE;

• MUITAS PESSOAS EMPREENDEM POR NECESSIDADE, MAS NÃO POSSUEM FORMA-
ÇÃO OU O INSTRUMENTAL BÁSICO PARA SE PROFISSIONALIZAR; NESTE SENTIDO, 
FALTARIAM OPORTUNIDADES BÁSICAS DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO ELEMENTAR 
SOBRE EMPREENDEDORISMO, COMO UMA CONSULTORIA ESPECÍFICA AO NEGÓCIO.

• FALTA DE CRIATIVIDADE AO PODER PÚBLICO PARA UTILIZAR ESTRATÉGIAS DE APOIO 
AOS EMPREENDEDORES, POR EXEMPLO, COMPRAS GOVERNAMENTAIS OU OUTROS 
INSTRUMENTOS.
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Iniciativas Empresariais
Os agentes privados constituem parte fundamental da discussão 
sobre o futuro do emprego, já que são os principais empregado-
res nas grandes cidades brasileiras. Em muitos municípios, princi-
palmente de pequeno porte, o principal empregador é o poder 
público – o que confere grande especifi cidade e preocupação com 
a inserção destas populações em mercados de trabalho mais com-
petitivos. A atuação das empresas com vistas à adaptação interna às 

Pesquisa realizada pelo Fórum Econômico Mundial a partir de entrevistas 
com 313 empresas, que empregam mais de 15 milhões de pessoas, aponta que 
85% delas pretendem aumentar a utilização de análises de big data, enquanto 
em alguns setores industriais, entre 23 e 37% das empresas entrevistadas 
pretendem investir em robotização. 
Apesar das disrupções no mercado de trabalho, no período abrangido pela 
pesquisa (2018-2022), as profissões que tendem a crescer são principalmente 
aquelas relacionadas à análise de dados e ao desenvolvimento de softwares 
e aplicativos. De forma geral, a expectativa é de que 75% das ocupações atuais 
sejam deslocadas e 133 milhões de novos empregos devam surgir no período. 
(Fórum Econômico Mundial: The Future of Jobs – Report 2018)

Entretanto, esta discussão não se resume a escolhas individuais 
das empresas. Trata-se de um problema público, afi nal, uma cidade 
cuja população não consegue posições no mercado de trabalho 
gera uma série de externalidades negativas, dos pontos de vista 
econômico, fi scal e social. Por isso, podemos dizer que o tema do 
futuro do emprego nas metrópoles é um “problema complexo”, uma 
vez que nenhum segmento da sociedade seria capaz de resolvê-lo 
de maneira isolada. 

novas tecnologias gera impacto econômico direto, sendo, muitas 
vezes, fator-chave na determinação do sucesso ou fracasso em sua 
área de negócios.

Além da perspectiva interna de adaptação e inovação em seus pró-
prios processos, o ambiente externo também exige que as empre-
sas se adaptem às novas tecnologias, ferramentas e modelos de 
negócio. 

Ações coordenadas entre instituições educacionais (públicas e 
privadas) junto a empresas, ao governo e à sociedade civil geram 
sinergias positivas, como no caso das incubadoras tecnológicas ou 
das iniciativas de fomento à inovação, que reúnem ações do setor 
público e de entes privados – como as ações conjuntas do Sebrae 
com a Agência Curitiba de Desenvolvimento. As novas competên-
cias que vêm sendo objeto de desenvolvimento a partir de modelos 
educacionais do Senai e Senac, por exemplo, resultam de análises 
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de tendências a respeito das exigências do mercado de trabalho 
no futuro, conforme estudo realizado pelo Senai (Departamento 
Nacional) em que são readaptados alguns dos cursos da instituição 
a novos formatos e temáticas, referenciados nas mudanças recentes 
do mercado de trabalho e em suas tendências.

O Sistema Fiep, composto pela Federação das Indústrias do Estado 
do Paraná (Fiep), pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(Sesi-PR), pelo Serviço Social da Indústria (Sesi-PR) e pelo Instituto 

Euvaldo Lodi (IEL), vem trabalhando em uma série de projetos orien-
tados à preparação do segmento industrial para as mudanças no 
mundo do trabalho e a Indústria 4.0. Um dos estudos prospectivos 
para a indústria paranaense é o “Setores Portadores de Futuro para 
o Estado do Paraná 2015-2025”, realizado em parceria com o Ser-
viço Brasileiro de Apoio à Pequena Empresa (Sebrae-PR), que busca 
identifi car os setores econômicos emergentes e já consolidados em 
cada região do estado.

Exemplo disto é a série de 12 volumes cha-
mada “Perfi s Profi ssionais para o Futuro da 
Indústria Paranaense”, que “tem por objetivo 
induzir a oferta de formação de perfi s pro-
fi ssionais que tragam novas perspectivas ao 
desenvolvimento industrial e ao progresso 
da sociedade”. No documento, são encon-
tradas fi chas sobre 227 perfi s profi ssionais, 
sua caracterização e avaliação de potenciais 
e desafi os, com um horizonte até o ano de 
2030. O objetivo é promover um diag-
nóstico que possibilite transformar 
as ofertas de formação profissional 
para que estejam de acordo com as 
tendências do mercado de trabalho 
contemporâneo.
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A Fiep vem, ainda, desenvolvendo um programa de aceleração de empresas chamado 
Aceleradora Fiep, que já conta com mais de 20 empresas em seu portfólio. As startups 
de base tecnológica encontram nela espaço e incentivos para transformar suas ideias em 
produtos e serviços. Uma das linhas de atuação da Aceleradora Fiep, a “Startup Smart Cities”, 
é voltada a negócios de impacto social. Localizado na sede da Fiep, o programa dirige-se 
a empresas que atuam nas área de mobilidade, energia, educação, segurança, resíduos, 
logística e equipamentos públicos, e vem sendo realizado a partir de uma parceria com o 
Sindicato das Indústrias Eletroeletrônicas (Sinaees) e com a Associação Brasileira da Indústria 
Elétrica e Eletrônica (Abinee). 

Atualmente, as políticas municipais de geração de emprego e renda estão ligadas à Fun-
dação de Ação Social (FAS), que oferece programas voltados ao primeiro emprego ou a 
quem está mudando de área de atuação, como o “Programa de Formação para o Primeiro 
Emprego” e o “Mobiliza”, em conexão direta com o setor empresarial. De acordo com o 
relatório de atividades do ano de 2018, somente o Programa Mobiliza foi responsável pela 
formação de cerca de 850 pessoas, e recebeu neste mesmo ano o reconhecimento do 
Sesi-PR por meio do Selo Sesi ODS-2017, por promover a equidade no acesso ao mundo 
do trabalho e o trabalho decente. 
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Percepção dos atores quanto a desafios e oportunidades:

• FALTAM ELOS PARA A APROXIMAÇÃO E O FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES ENTRE 
EMPRESAS DE GRANDE PORTE E STARTUPS E OUTRAS PEQUENAS EMPRESAS;

• O CONTEXTO POLÍTICO DIFICULTA A APOSTA DO EMPRESARIADO, QUE VAI DEMORAR 
PARA VOLTAR A INVESTIR COM CONFIANÇA.

• DESDE 2016, PESSOAL COM ALTO NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO TEM SAÍDO DO PAÍS; 
NÃO HÁ RETENÇÃO DE PROFISSIONAIS, TANTO PELAS EMPRESAS QUANTO PELA 
UNIVERSIDADE.

• FALTAM PARCERIAS ENTRE O SETOR PRIVADO, QUE GERA A MAIOR PARTE DOS EMPRE-
GOS, E O PODER PÚBLICO, QUE DISPÕE DO CADASTRO DE QUEM ESTÁ PROCURANDO;

• PARCERIAS COM FOCO NO TERRITÓRIO, POR EXEMPLO, SÃO ALTAMENTE EFICIENTES E 
EFETIVAS NA PROMOÇÃO DO TRABALHO DECENTE E DA QUALIDADE DE VIDA, UMA VEZ 
QUE O TRABALHADOR PODE ESTAR MAIS PRÓXIMO DE SUA RESIDÊNCIA, ENQUANTO 
O EMPREGADOR ENVOLVE-SE COM A COMUNIDADE DO ENTORNO;

• A INTEGRAÇÃO ENTRE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A INSERÇÃO NO MER-
CADO DE TRABALHO AINDA É UM DESAFIO, E TRATA-SE DE UM TEMA CENTRAL PARA 
A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL;

• O FINANCIAMENTO PARA A ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, POR MEIO DE CRÉDITO 
FACILITADO A EMPREENDEDORES (DE DIFERENTES PORTES, MAS PRINCIPALMENTE 
AOS PEQUENOS) AINDA É BASTANTE RESTRITO, E HÁ CARÊNCIA DE SOLUÇÕES FINAN-
CEIRAS QUE AMPLIEM O CRÉDITO;



26  ODSLab Construindo soluções para problemas complexos

Coalizões
diálogos intersetoriais em busca do desenvolvimento

Uma importante coalizão entre sociedade civil, poder público, setor 
empresarial e Academia em Curitiba é a iniciativa Curitiba 2035, 
promovida pelo Sistema Fiep, pela Comunitas e pela Prefeitura de 
Curitiba, com apoio do Instituto Arapyaú, desde o ano de 2016. 
Esta coalizão baseia algumas de suas ações em um projeto anterior, 
iniciado ainda em 2010, chamado Curitiba 2030, que teria sido “um 
marco da estruturação do pensamento coletivo curitibano em uma 
perspectiva de longo prazo” (Curitiba 2035, p. 8).

Desta forma, o Curitiba 2035 busca dar sequência a este processo, 
buscando incorporar as evoluções ocorridas desde o lançamento 
do projeto inicial no contexto socioeconômico a fi m de estimular 
a participação social em torno do planejamento de longo prazo. 
Inicialmente, a partir da articulação de parcerias estratégicas entre 
as instituições consorciadas, e, posteriormente, com a formação de 
um Comitê Executivo8 e um Comitê Gestor9. 

Outra importante iniciativa que reúne integrantes da sociedade 
civil e do poder público em prol do desenvolvimento de Curitiba 
(e deste caso, de sua área metropolitana) é o Programa de Desen-
volvimento Produtivo Integrado da Região Metropolitana de Curi-
tiba (Pró-Metrópole). O Programa se propõe a debater as principais 
difi culdades e necessidades econômicas dos municípios da RMC, 

8- Formado pelas instituições consorciadas e, como convidados, o Instituto Atuação
e o Instituto Votorantim. 

9- Formado por atores estratégicos das universidades, do governo, do setor empresarial 
e do terceiro setor.

além de identifi car e estimar as potencialidades de expansão, diver-
sifi cação e integração das atividades econômicas e de suas cadeias 
produtivas. A partir disto, busca criar estratégias conjuntas de desen-
volvimento produtivo integrado regional, a partir de princípios de 
sustentabilidade econômica, ambiental e cultural. 

Maiores informações sobre a iniciativa estão disponíveis em 
http://www.curitiba2035.org.br/.
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Participam do Pró-Metrópole instituições como Fiep, Ippuc, Feco-
mércio-PR, Sebrae-PR, Sanepar e Associação de Municípios do 
Paraná, entre outras importantes instituições da sociedade civil ou 
ligadas ao poder público do estado do Paraná. As iniciativas divi-
dem-se entre questões de infraestrutura e recursos naturais (como 
água e biodiversidade), temas econômicos (como fortalecimento 
e estímulo ao desenvolvimento industrial de determinadas áreas 
da RMC) ou mesmo ações territorializadas, como as iniciativas do 
Sebrae em diversos municípios metropolitanos.

Por fi m, mas não menos importante, consideramos que as transfor-
mações em curso no mercado de trabalho metropolitano, seja em 
Curitiba, seja em outras grandes cidades do Brasil e do mundo, vêm 

sendo enfrentadas com maior êxito a partir de ações coordenadas 
de maneira tripartite – ou seja, envolvendo Estado, Sociedade Civil 
e Empresas. As iniciativas que conseguem reunir as potencialidades 
de cada um destes entes são as mais proveitosas, e os exemplos 
estão elencados neste diagnóstico. 

Os desafi os são inúmeros, e o contexto de crise torna o tema ainda 
mais complexo. Exatamente por isso, o ODSLab busca ser uma 
oportunidade de trabalho coletivo de representantes de diferentes 
setores em busca de soluções conjuntas para problemas públicos. 

Desejamos uma proveitosa experiência e grandes resultados no 
ODSLab “O Futuro do Trabalho nas Metrópoles”!



28  ODSLab Construindo soluções para problemas complexos

Referências

Notícias

CURITIBA (PREFEITURA). Lei N. 15324, de 09/11/2018. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 
produtivo, criação do Conselho Municipal de Inovação e dá outras providências no âmbito do Município de Curitiba, conforme o disposto 
na Lei Federal nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004 e suas alterações. Curitiba, 2018.

BANCO MUNDIAL. Informe sobre el desarollo mundial 2019: la naturaliza cambiante del trabajo, cuadernillo del “Panorama General”. Banco 
Mundial: Washington, DC, 2019.

DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS (DIEESE). Estudo sobre o mercado de trabalho na cadeia 
produtiva da Economia Criativa em Curitiba. Contrato n. 21303 – PMC e DIEESE. Curitiba: DIEESE, 2014.

NADALIN, V. G.; OLIVEIRA, C. A. P.; CAVALCANTI, C. B.; FURTADO, B. A.; RABETTI, M. S.; TEIXEIRA, L. M.; GIUSTINA, Y. R. D.; KRAUSE, C. Retrato 
das Áreas Centrais do Brasil. 2016. Relatório de pesquisa.

http://www.curitibait.com.br/curitiba-passa-sao-paulo-e-e-eleita-cidade-mais-conectada-e-inteligente-do-pais/

https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2019/02/4-mitos-sobre-industria-40.html

https://www.cmc.pr.gov.br/ass_det.php?not=31084#&panel1-1 Comissão de Economia e reunião sobre zoneamento

https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/curitiba-e-finalista-em-premiacao-de-inovacao-e-sustentabilidade/49254

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=102921&tit=Parana-quer-ser-referencia-no-Brasil-em-acoes-de-susten-
tabilidade

https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/difusao-tecnologica-e-desafio-de-curitiba-para-o-futuro/48762

http://www.curitiba2035.org.br/reuniao

https://revistapegn.globo.com/Startups/noticia/2019/04/realidade-virtual-ajuda-preparar-empreendedores-de-startups.html - Vinicius 
SEBRAE

https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/incubadora-da-fiep-abre-vagas-para-startups-de-impacto-social/46458

https://valoragregado.com/2017/08/16/curitiba-e-eleita-a-primeira-fab-city-brasileira/

https://www.abdi.com.br/postagem/do-parafuso-ao-carro-como-o-conceito-4-0-esta-presente-na-industria-automotiva

https://barulhocuritiba.bemparana.com.br/post/de-robo-garcom-ao-dizimo-na-maquininha-startups-criativas-de-todo-o-parana-ex-
poem-em-curitiba#.XeVYwuhKjIV.

https://www.bemparana.com.br/noticia/este-e-o-ano-da-inovacao-para-o-cotidiano-de-curitiba-diz-cris-alessi#.XUIGvmRKiRc



COORDENAÇÃO PARCERIA

UNIÃO EUROPEIA

COFINANCIAMENTO

FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA ODS




