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InvestCuritiba
Curitibana inteligente e humana.
Este documento traz informações importantes para os interessados em trazer seus negócios para Curitiba, capital
do Paraná. É também uma compilação que mostra como a cidade se desenvolve cada vez mais, sem esquecer sua
essência: o cuidado com o meio ambiente, a atenção aos cidadãos. Ainda nos anos 60, a Prefeitura desenvolveu,
por meio de concurso público, seu primeiro Masterplan oficial. Era baseado em três pilares: transporte público,
sistema viário e uso do solo. Hoje, apesar das mudanças inevitáveis, as diretrizes estabelecidas pelo Masterplan
ainda são respeitadas. Ou seja, conseguiu aliar a modernidade às ideias dos primórdios da cidade. O objetivo era
inovar com baixo custo, mas que impactasse na qualidade de vida de Curitiba.
Na década de 70, Curitiba inaugurou a Cidade Industrial, vizinhança dedicada às atividades industriais, atraindo
diversos negócios e população para a região e melhorando o desenvolvimento econômico da cidade. Houve
também melhorias na infraestrutura, pavimentação de ruas e saneamento. Curitiba teve um crescimento
inteligente e acompanhou as tendências, tornando seu planejamento e organização urbanística uma referência
para centenas de cidades ao redor do mundo, desenvolvendo-se sob os conceitos de sustentabilidade e
humanidade. O urbanismo, portanto, trouxe benefícios inegáveis não só para os cidadãos, mas também para a
economia e o desenvolvimento da cidade.

Curitiba é uma cidade moderna, ecológica e sustentável que busca constantemente soluções por meio de
inovação e tecnologia, em setores importantes, como transporte, segurança, infraestrutura, mobilidade, saúde,
educação, energia, utilizando os recursos de forma inteligente. Esses são critérios essenciais para atrair o
desenvolvimento de negócios, economia criativa, desenvolvimento sustentável e tecnologias inovadoras. Em 2017,
para aprimorar a inovação na cidade e engajar os diferentes públicos de relacionamento, a Prefeitura de Curitiba
lançou o Vale do Pinhão, a estratégia global da cidade para promover Curitiba como uma Cidade Inteligente,
fortalecendo a economia criativa e tecnológica e o ecossistema de inovação.
A cidade de Curitiba acredita que a discussão sobre inovação e cultura empreendedora, envolvendo crianças,
jovens, empresários, adultos e idosos, é fundamental para a adoção de novas tecnologias e a preparação para os
desafios do futuro. Também acredita que a cidade precisa desenvolver o espaço urbano com conexões,
infraestrutura e ações concretas para alcançar os ODS das Nações Unidas e enfrentar as mudanças climáticas.
Propõe de forma consistente a reurbanização e o desenvolvimento da cidade com base na sustentabilidade,
humanidade, novas energias, polos empresariais e empresariais.

Ao acessar o site da Invest Curitiba, o empresário descobre, em números, por que Curitiba é uma das cidades mais
atraentes para se fazer negócios. O site reúne informações desde os incentivos disponíveis para empresas que
desejam se instalar em Curitiba até o perfil dos segmentos com potencial econômico. O investidor conta com
ampla rede de suporte para dúvidas e atualizações. Em linhas gerais, a Agência Curitiba de Desenvolvimento e
Inovação tem a visão de ser referência na promoção da atividade econômica corporativa, fomentando o
desenvolvimento econômico e tecnológico de Curitiba com foco na inovação e sustentabilidade; e cultivar valores
como

compromisso,

credibilidade,

eficácia,

flexibilidade,

perseverança e respeito.

Cris Alessi, CEO da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação.

honestidade,

humildade,

inovação,

percepção,
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Localizada na Região Sul do Brasil. A cidade é estratégica para o investimento em novos
empreendimentos, por isso é a terceira capital com mais visitas de negócios, atrás apenas de São Paulo
e Rio de Janeiro (Ministério do Turismo, 2016). Com uma área de 435 km2, Curitiba está situada a 100
km de dois portos: Paranaguá e Antonina. Inclui também o Aeroporto Internacional Afonso Pena, na
região metropolitana, e o aeroporto Bacacheri, a apenas 10km do centro da cidade, para aeronaves
mais leves. Curitiba está em uma posição estratégica em relação às capitais dos países do Mercosul, o
Mercado Comum do Sul que inclui Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, o que facilita a promoção e o
apoio a novos negócios.
É reconhecida, ainda, como uma das cidades mais inteligentes do mundo. Sempre estando entre as
três cidades mais inteligentes do Brasil no ranking Connected Smart Cities e colocada entre as seis
cidades mais inteligentes do mundo no World Smart Cities Award em 2019. Em setembro de 2020,
Curitiba ganhou o Prêmio Wellbeing Cities, em o evento NewCities e Novo Nordisk, Canadá, com o case
"Vale do Pinhão - Construindo uma economia vibrante". O Vale do Pinhão é um movimento do
ecossistema de inovação para transformar Curitiba em uma referência de cidade inteligente e
sustentabilidade, desenvolvendo soluções inovadoras em empreendedorismo, mobilidade urbana,
economia, saúde, educação e meio ambiente.
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Este documento foi compilado pela equipe de dados da Agência Curitiba de
Desenvolvimento. O objetivo principal é servir de introdução a alguns dos
indicadores

mais

relevantes

de

Curitiba,

que

envolvem

desenvolvimento

econômico, qualidade da mão de obra e tecnologia.
O processo de coleta de informações foi feito por meio de consultas aos dados
primários disponíveis nas bases de dados oficiais nacionais, de dezembro de 2020
a janeiro de 2021, com preferência pelos dados mais recentes disponíveis.
Quanto aos indicadores financeiros, os dados primários foram coletados em reais
(R$), e posteriormente convertidos para dólares americanos (US$), visto que o
público-alvo deste trabalho é o investidor internacional. Para conversão foi
utilizado o preço em dólar na data 09/02/2021.
Alguns dados primários mostraram viés de tamanho que impactou a análise de
benchmark. A solução foi a inclusão de variáveis de qualidade, como a utilização do
indicador proporcional ao número de habitantes.
Também usamos dados de terceiros, que podem ser atualizados periodicamente.
Este documento não garante que não haverá divergência de informações em
consultas subseqüentes em relação a este material. Além disso, diferentes fontes
usam critérios específicos para o mesmo indicador. Ou seja, os dados aqui
apresentados são reflexos exclusivos do coletado pelas fontes citadas.
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1.PRODUTIVIDADE EM TECNOLOGIA

Figura 1 - Produtividade em tecnologia - Capitais.

Curitiba ocupa o primeiro lugar no ranking brasileiro de
produtividade e eficiência no setor de tecnologia. A clara
liderança, na comparação com São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Florianópolis e Recife, foi apontada pelo
relatório

anual

Tech

Report

2020,

publicado

pela

Associação Catarinense de Tecnologia (Acate).
O estudo analisou a receita média e os funcionários de
empresas de tecnologia do país para produzir o ranking de
eficiência de produtividade. Em 2019, Curitiba tinha a taxa
de R$ 108 mil por trabalhador, o maior índice do país. Em
segundo lugar, Porto Alegre (RS) teve uma taxa de R $ 91
mil por trabalhador, seguida por Florianópolis (SC), com R
$ 78 mil (Figura 1).

Fonte: ACATE/TECH REPORT (2020).

NUMERO DE STARTUPS
O mercado atual de Startups coloca Curitiba como a
primeira em número de empreendimentos, no estado do

Figura 2 - Número de Startups em Curitiba.

Paraná com 422 empresas mapeadas pelo SEBRAE, em
2020 (Figura 2). Em junho de 2020, Curitiba foi incluída no
Global Startup Ecosystem Report, da Startup Genome; Em
dezembro de 2020, o Global Fintech Ecosystem Report,
também da Startup Genome, colocou Curitiba entre as 13
cidades do mundo a serem observadas como favorável à
fintech. Além disso, a cidade é a quarta colocada no Brasil
em quantidade e qualidade de startups, de acordo com o
mapeamento do StartupBlink.

422
Startups

Fonte: SEBRAE (2020)

CURITIBA IN DATA

PAGINA | 06

2.ECONOMIC
DEVELOPMENT

A cidade ocupa a quarta colocação entre as capitais brasileiras no
ranking em número de estabelecimentos econômicos. De acordo com a
Relação Anual de Informações Sociais (Rais), do Ministério do Trabalho e
Emprego, havia aproximadamente 157,4 empresas ativas em 2019, o

Com Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 87,15 bilhões (figura 3),

que representa um crescimento de 51% desde 2002. O setor de serviços

Curitiba ocupa o quinto lugar no ranking nacional entre as

é responsável por 58,5 % do total de estabelecimentos em 2019. O

capitais. O PIB por habitante da cidade é superior a R$ 45,46 mil

percentual do setor de serviços mostra que Curitiba está seguindo a

(IBGE 2018). O setor de serviços é responsável por 84% dessa

tendência das maiores cidades do mundo, onde o desenvolvimento

participação.

econômico regional experimenta expansão neste setor (Figura 5).

Figura 3 - PIB a Preços Correntes - Curitiba.

Fonte: IBGE (2018)

Curitiba tem a oitava maior população entre as capitais brasileiras,
com 1,95 milhões de habitantes (estimativa para 2020), crescendo
12% nos últimos 10 anos. A Região Metropolitana de Curitiba, que
inclui Curitiba e outras 28 cidades, tem uma população de 3,6
milhões (estimativa para 2020).

Figura 5 - Estabelecimentos por setor atividade - Série Histórica

Fonte: MTE/RAIS

Quanto

à

dimensão

dos

estabelecimentos,

cerca

de

97%

deles

correspondem a microempresas, seguidos de 2,6% a pequenas empresas. As
informações são do Ministério do Trabalho e Emprego e estão presentes na
Relatório Anual de Informações Sociais (Rais) de 2019. Curitiba alcançou
863,1 mil empregos formais em 2019, o que coloca a cidade na quinta
colocação no ranking dos capitais, sendo a segunda capital com melhor
saldo, com 47.122 empregos formais por 100.000 habitantes (Figura 6). O

Figura 4 - População de Curitiba em Milhões de habitantes - Serie Histórica.

terceiro setor (serviços e comércio) é responsável por 85,7% do total de
empregos formais em Curitiba e as grandes empresas respondem por
43,29% do total.

Figura 6 - Trabalhos formais por 100.000 habitantes

Fonte: IBGE (2020)

Fonte: MTE/RAIS; IBGE (2019)
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3.COMÉRCIO INTERNACIONAL
Em 2020, Curitiba era a quarta capital brasileira no ranking

Curitiba importou US $ 1,4 bilhão, principalmente da China (34%),
Estados Unidos (13%) e Alemanha (5%) em 2020, segundo o Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (figura 9).

de comércio exterior, alcançando o valor de US $ 957,6
milhões em exportações. Os quatro principais destinos
foram Argentina (17%), (China 13%), Peru (8%) e Chile (7%).

Figura 9 - Principais origens de importação

Os principais produtos de exportação incluem tratores
(13%), soja (13%) e madeira serrada (9%), que representam
a parte mais representativa do nosso comércio exterior.
(Figura 7 e 8).

Figura 7 - Principais destinos de exportação.

Fonte: MDIC/COMEXSTAT (2020)

4.INDÚSTRIA
O setor industrial representa grande parte da receita do município.
Fonte: MDIC/COMEXSTAT (2020)

Segundo dados do IPARDES, embora a participação relativa da indústria em
relação ao PIB de Curitiba tenha diminuído ao longo do tempo, o montante
da receita desse setor cresceu 189% em 15 anos. Atualmente, a capital

Figura 8 - Principais produtos de exportação.

possui o quarto maior PIB industrial entre as capitais brasileiras, R$ 12,73
bilhões, segundo dados do IBGE 2017 (figura 10).
Figura 10 - PIB Indústria em R$ Bilhões - Capitais.

Fonte: MDIC/COMEXSTAT (2020)

Fonte: SIDRA, IBGE (2017)
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4.INDÚSTRIA
Em relação ao número de estabelecimentos e empregos
permanentes neste setor, em 2019, o saldo é de 7,729
estabelecimentos, sendo a cidade a terceira colocada entre as
capitais em número de estabelecimentos industriais (Figura 11).
Do total, 95% desses estabelecimentos são microempresas
(Figura

12).

Além

disso,

em

nível

regional,

43%

dos

estabelecimentos da indústria extrativa e 28% da parte da
indústria de transformação do Paraná estão localizados na
Região Metropolitana de Curitiba.

Curitiba é a quarta capital com mais empregos relacionados ao
setor industrial, com saldo de 87.468 vagas em 2019. Quando
considerada em termos de empregos por 100.000 habitantes, a
cidade ocupa a segunda posição por número de habitantes entre as
capitais brasileiras, com o número de 4,489 empregos (Figura 13).
Quando avaliados regionalmente, no nível estadual, 52% dos
empregos estão relacionados à indústria extrativa e 28% à indústria
de transformação.
Figura 13 - Empregos na Indústria por 100.000 habitantes.

Figura 11 - Estabelecimentos indústriais

Fonte: MTE/RAIS; IBGE (2019)

Nos últimos anos, houve um aumento significativo do rendimento nominal médio
do trabalho na indústria de Curitiba (Figura 14). Embora a diferença de renda
entre trabalhadores masculinos e femininos ainda exista, a disparidade já
Fonte: MTE/RAIS (2019)

diminuiu. Enquanto a renda dos trabalhadores masculinos aumenta 82% em 8
anos, a taxa das trabalhadoras aumenta 96%.

Figura 12 - Porte dos estabelecimentos industriais.

Figura 14 - Rendimento médio na Indústria.

Fonte: IPARDES, BDEweb (2018)
Fonte: MTE/RAIS (2019)
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5.INDICADORES EDUCACIONAIS
Curitiba é uma cidade modelo em termos de educação. Recebeu

Figura 17 - Taxa de Analfabetismo - Capitais.

a maior pontuação no Índice Nacional de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB 2018). A cidade tem a segunda menor
taxa de analfabetismo entre as capitais, com apenas 1,3% da
população analfabeta. E é o terceiro lugar, em média de tempo,
da população anos de estudo, com 11,6 anos (Figuras 15, 16 e
17).
Figura 15 - IDEB - Capitais.

Fonte: PNAD Continua - IBGE (2018)

A cidade é a quarta capital em diversas instituições de ensino superior,
Fonte: PNAD Continua - IBGE (2018)

com um total de 59 instituições, atrás apenas de São Paulo, Rio de
Janeiro e Brasília, sendo a capital com maior número de instituições na
região sul. (Figuras 18).

Figura 16 - Média de anos de estudo da população - Capitais.

Figura 18 - Número de Instituições de Ensino Superior - Capitais

Fonte: PNAD Continua - IBGE (2018)

Fonte: INEPDATA (2017)
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5.INDICADORES EDUCACIONAIS
Além disso, é a sétima capital em número de matrículas no
ensino superior, com 158,82 mil matrículas em 2017, o que
representa a segunda colocação em termos de concluintes com
1.295 por 100.000 habitantes. (Figura 19).

6.PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
Curitiba possui indicadores positivos relacionados à competência em
inovação, 49,9% de todos os mestres e 55% de todos os doutores
paranaenses estão localizados na capital. Isso significa que são 9.596
mestres e 2.460 doutores formados por universidades locais. (Figura
20). Em 2017, o Paraná recebeu 4.186 bolsas de pesquisa do CNPQ

Figura 19 - Número de matriculas por 100.000 habitantes no
ensino superior - Capitais.

(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico),
tornando-se o quinto estado em número de bolsas e o sexto no valor
total das bolsas, com R $ 45,6 milhões. Como resultado, Curitiba
possui um histórico consistente de pedidos de patentes, o que é uma
importante referência em densidade e qualidade de inovação
tecnológica, representada pela maioria em patentes de invenção.
(Figura 21).

Figura 20 - Número de mestres e doutores - Curitiba/Paraná

Fonte: INEPDATA (2017)

Fonte: Painel Lattes/CNPQ (2016)

Figura 2 - Número de depósitos de patentes - Curitiba.

Fonte: INPI (2017)
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