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Sumário Executivo

Este é o Primeiro Relatório e o Terceiro Produto da Consultoria para a Produção
de um Plano de Desenvolvimento para o Município de Matelândia no ano de 2019 dentro
do Programa Conecta-DEL. As tratativas para a contratação da Paradoxo Consultoria
tiveram início em 2019, quando o Diretor Carlos Paiva apresentou os fundamentos
teórico-metodológicos do planejamento adotados pela empresa na sede da Associação
Comercial e Empresarial de Matelândia (ACIMA). O contrato foi assinado em 27 de
março de 2019, na Câmara dos Vereadores de Matelândia. Na ocasião, foi apresentada
uma avaliação da dinâmica econômica comparada do município com os demais
municípios da Microrregião de Foz do Iguaçu (regionalização do IBGE). Tal como se
pode acompanhar na seção 4, a seguir, Matelândia apresentou um desempenho
excepcional, similar ao município de Medianeira.
Após dois meses de estudos, com base em dados secundários (em especial, dados
de emprego formal, do Ministério do Trabalho e Emprego), os técnicos da Paradoxo
Consultoria retornaram a Matelândia para apresentar suas conclusões preliminares acerca
da estrutura, potencialidades e desafios econômico produtivos de Matelândia. Elas estão
sistematizadas na quinta seção. Essencialmente as conclusões são que o emprego em
Matelândia:
1)

encontra-se excessivamente concentrado em atividades propulsivas,
em especial na cadeia Proteína Animal;

2)

é fortemente polarizado nas cadeias mistas, em especial nos Serviços
Prestados às Empresas e nos Serviços Públicos Básicos de Educação e
Saúde, revelando a fragilidade do Sistema Local de Inovação e
Empreendedorismo;

3)

apresenta elevada evasão nas cadeias reflexas, com baixo quociente
locacional nos serviços prestados às famílias e empresas;
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4)

algum potencial de diversificação no segmento de insumos para a
cadeia proteína animal, com ênfase na indústria Metal-Mecânica e
química;

5)

potencial não desprezível de diversificação em atividades que operam
no limbo do turismo e dos serviços prestados às famílias, aproveitando
a posição logística privilegiada de Matelândia às margens do Parque
Nacional do Iguaçu e na conexão entre dois municípios polos do Oeste
Paranaense (Cascavel e Foz do Iguaçu).
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Contrato Paradoxo Consultoria LTDA / ACIMA

Relatório da Paradoxo Consultoria LTDA sobre Dados
Preliminares do Diagnóstico Econômico do Município de
Matelândia/PR

1. Introdução
O texto que segue corresponde ao segundo produto1 e ao primeiro relatório
referente ao Contrato de Prestação de Serviços Técnicos da Paradoxo Consultoria Ltda.
firmado com a contratante ACIMA, Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
em março de 2019. Também participam do Projeto a Prefeitura Municipal de Matelândia,
Escola Piamarta e a Universidade UTFPR – Medianeira.
Neste primeiro relatório, serão apresentadas as discussões desenvolvidas nos três
primeiros contatos com agentes da administração pública municipal e lideranças de
instituições privadas localizadas no município de Matelândia. A primeira reunião foi
realizada ainda antes da assinatura do contrato (no dia 26 de fevereiro de 2019),
oportunidade em que o Diretor da Paradoxo Consultoria, Dr. Carlos Paiva, apresentou
nossa

metodologia

de

diagnóstico

das

potencialidades

e

planejamento

do

desenvolvimento econômico local, baseado na identificação e avaliação das cadeias
produtivas propulsivas, mistas e reflexas. A segunda reunião ocorreu no dia 27 de março
de 2019, na qual, o Diretor da Paradoxo Consultoria, Dr. Carlos Paiva, apresentou a o
primeiro esboço analítico da estrutura econômica do município de Matelândia. A terceira
visita da Equipe Técnica da Paradoxo Consultoria ocorreu nos dias 21 e 22 de maio de
2019. Nestes dois dias foram realizadas quatro reuniões com os seguintes segmentos:

1

O primeiro produto foram as primeiras tabulações da estrutura econômica de Matelândia, com base na
Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e do Emprego (RAIS-MTE), na Produção
Agrícola Municipal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PAM-IBGE) e na Pesquisa Pecuária
Municipal (PPM-IBGE). Estas tabulações deram base para a exposição feita no Auditório da Câmara de
Vereadores de Matelândia no dia 27 de março de 2019. Os documentos correspondentes a este primeiro
produto estão disponíveis em: http://paradoxoconsultoria.com.br/?pagina=portifolio_dtl&id=46.
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Grupo das Lideranças Locais, Grupo do Comércio Local; Grupo da Proteína Animal;
Grupo Metal-Mecânico (na sede da ACIMA) e a Apresentação dos Dados Coletados pelo
Dr. Carlos Paiva para os grupos citado e público em geral (no Auditório da Câmara dos
Vereadores de Matelândia).
Para além do Sumário Executivo, o texto principal deste Relatório está dividido
em seis seções. A primeira seção corresponde a esta Introdução. Na sequência
apresentaremos um breve resumo das conclusões preliminares da Consultoria sobre a
Estrutura Econômica e Dinâmica Recente da Economia de Matelândia. Esta seção detalha
e complementa o Sumário Executivo. Na terceira seção, apresentamos de forma detalhada
os conceitos e princípios metodológicos que orientam a pesquisa em curso. A quarta seção
corresponde a um breve resumo da exposição realizada em março de 2019 pelo Dr. Carlos
Paiva. A quinta seção volta-se à apresentação sistemática dos dados e indicadores com a
estrutura produtiva de Matelândia. A sexta seção relata os debates ocorridos durante as
reuniões com os distintos segmentos de produtores e lideranças empresariais ocorridas
nos dias 21 e 22 de maio de 2019. Finalmente, a sétima e última seção corresponde à
síntese das reflexões e debates desenvolvidos até o término da segunda etapa do Projeto
de Desenvolvimento Econômico do Município de Matelândia.

2. Avaliação Geral da Economia de Matelândia
Segundo a análise preliminar da consultoria, o município de Matelândia é um dos
três municípios da microrregião de Foz de Iguaçu (de acordo com a regionalização do
IBGE) com melhor desempenho econômico ao longo das duas primeiras décadas do
século XXI, ao lado de Medianeira e Itaipulândia2. Não obstante, Matelândia apresenta
uma particularidade com relação aos dois últimos e ao conjunto da Microrregião: foi o
único município que apresentou expansão continuada e significativa da participação no
Produto Interno Bruto (PIB) e no Valor Agregado Bruto (VAB) do Estado do Paraná.

2

Para além dos três municípios citados, compõem, ainda, a Microrregião de Foz do Iguaçu os seguintes
municípios: Céu Azul, Missal, Ramilândia, Santa Terezinha do Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Serranópolis
do Iguaçu, Vera Cruz do Oeste e o município Polo Regional, Foz do Iguaçu.
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É bem verdade que a elevação da participação de Matelândia do VAB de Serviços
e Administração Pública foi discreta, sujeita a alguma instabilidade. Além disso, se a taxa
de crescimento na participação do VAB industrial foi mais expressiva e significativa, ela
ficou abaixo do crescimento de outros municípios da região, em especial Medianeira e
Itaipulândia. O grande destaque na evolução econômica de Matelândia ficou com a
participação no VAB Agropecuário, que cresceu de forma continuada e significativa.
Aparentemente, este comportamento está associado ao fato da produção agropecuária
local se assentar, primeiramente, na pecuária (em especial, avícola, suína e leiteira) e
secundariamente na agricultura propriamente dita, que é mais propensa a flutuações em
função de intempéries climáticas.
De qualquer forma, a análise preliminar deixou claro que a agropecuária e a
indústria são as atividades predominantes do município e perfazem uma unidade
“agroindustrial” centrada na produção de proteína animal. De outro lado, o macro setor
dos Serviços – que envolve comércio atacadista e varejista, administração pública,
educação, saúde, finanças, assessoria e consultoria empresarial, dentre outros - apresenta
um desenvolvimento relativamente inferior. Este desiquilíbrio parece revelar que
Matelândia sofre uma espécie de “polarização perversa” em função da proximidade de
municípios mais populosos (em especial, Medianeira, Cascavel e Foz do Iguaçu) que
contam com sistemas de serviços mais complexos e sofisticados.
No que tange à produção industrial, foi identificada uma dependência marcante
(e, no limite, preocupante) de algumas poucas empresas voltadas ao processamento de
proteína animal, em especial, aves e leite. De outro lado, foi identificado um segmento
produtor de equipamentos e insumos para este mesmo segmento - a proteína animal - com
grande potencial de autonomização e desenvolvimento. Em especial, o segmento MetalMecânico parece apresentar um elevado potencial de expansão. Este potencial, contudo,
precisa ser confirmado a partir do levantamento de novos dados, construção de novos
indicadores e debate com os agentes produtivos locais.
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3. A Prioridade de Desenvolvimento Econômico a partir de Cadeias
Propulsivas
O Diagnóstico e Planejamento em curso resultou de um projeto encaminhado por
agentes da Administração Municipal e da ACIMA (Associação Comercial e Industrial de
Matelândia) ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) através da Fundação
Parque Tecnológico Itaipu (FPTI) que é um dos coordenadores do Programa Regional
de Formação para o Desenvolvimento Econômico Local com Inclusão Social
(CONECTADEL-BID) para o Brasil. Além da ACIMA e FPTI, também participam do
Projeto a Prefeitura Municipal de Matelândia, Escola Piamarta e a Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR – Medianeira).
Com a aprovação do Projeto e concessão do financiamento, foi agendada a reunião
do dia 26 de fevereiro de 2019, realizada nas dependências da sede da ACIMA. Na
mesma, se fizeram presentes 23 pessoas, sendo eles: representantes da Prefeitura
Municipal de Matelândia, da ACIMA, UTFPR campus Medianeira e lideranças de
organizações produtivas e de representação da agropecuária, indústria e serviços (anexo
01).
A reunião teve por objetivo a explanação da metodologia de trabalho da Paradoxo
Consultoria Ltda. que foi realizada pelo Dr. Carlos Paiva e que tomou por referência os
tópicos elencados na Proposta Comercial enviada pela Paradoxo para a ACIMA.
Em sua explanação, Dr. Carlos Paiva chamou a atenção para o fato de que o
Planejamento do Desenvolvimento só é eficaz se: 1) houver efetiva priorização de alguns
segmentos produtivos com maior capacidade de geração e multiplicação interna da renda;
2) forem identificados e superados os gargalos que asfixiam o fluxo de emprego e renda
destes segmentos produtivos. Estes dois requisitos, por sua vez, só podem ser
contemplados se as prioridades identificadas forem reconhecidas como tais e abraçadas
pelo conjunto da sociedade civil organizada. Ora, a condição primeira deste sistema é que
sejam identificados aqueles setores econômicos cujo desenvolvimento carrega consigo o
desenvolvimento de todo o território, aqueles segmentos cujos interesses particulares
correspondem aos interesses coletivos. A questão é: existem tais segmentos?
Para demonstrar sua existência, o Dr. Carlos Paiva diferenciou dois mercados
básicos: o mercado interno e o externo ao município. A principal diferença entre os dois
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é de tamanho: o mercado interno é limitado, de sorte que qualquer ampliação do número
de concorrentes e da capacidade produtiva voltada ao atendimento do mesmo tende a se
resolver num misto de depressão dos preços e elevação da ociosidade das firmas. Quando
preços e quantidade produzida caem simultaneamente, os lucros cessam e impõe-se uma
crise sobre o setor.
Muito distinto é o resultado da ampliação da capacidade produtiva em atividades
voltadas ao atendimento de um mercado mais amplo, externo à localidade. Não importa
se o mercado “externo” é o Oeste Paranaense, o Estado do Paraná, o Sul do Brasil, o
Brasil como um todo ou mesmo o mercado mundial: qualquer que seja o horizonte
geográfico, a produção de Matelândia é pequena frente a estes mercados. De sorte que
bastaria uma discreta melhora na relação preço-qualidade para a conquista de uma
ampliação significativa de novos clientes. Em vista disso, o ponto de partida de qualquer
estratégia de desenvolvimento é a qualificação das atividades voltadas para o mercado
externo. Atividades cujo investimento seja capaz de impulsionar as “exportações” para
fora da localidade.
As firmas que operam nestas atividades o fazem em escala relativamente maior e
atingem uma produtividade superior às atividades similares voltadas para o mercado
local. É a partir das atividades altamente especializadas que a localidade tem condições
de ampliar sua produção sem esbarrar em mercados limitados. Essas atividades,
denominadas de atividades propulsivas, estimulam as atividades voltadas para o mercado
interno: as atividades reflexas.
Um conjunto de atividades propulsivas conectadas por relações de clientela
perfazem uma cadeia propulsiva. O planejamento de desenvolvimento econômico deve
priorizar a identificação das cadeias propulsivas com o intuito de localizar seus elos fracos
que prejudicam seu desenvolvimento. Os elos fracos são os “gargalos” em relação aos
quais se devem realizar investimentos para estimular o crescimento econômico da cadeia.
Com fins de planejamento do desenvolvimento econômico coletivo, a
identificação das cadeias propulsivas requer:
•

1) Identificar as atividades-cadeias propulsivas;

•

2) Hierarquizá-las por impacto em termos de emprego e alimentação do mercado
interno (atividades reflexas);
Paradoxo Consultoria Ltda - CNPJ: nº 18.649.429/0001-70
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•

3) Identificar os gargalos das cadeias propulsivas e hierarquizá-los em termos do
impacto esperado de seu alargamento no fluxo global;

•

4) Hierarquizar os investimentos nos gargalos propulsivos em termos do benefício
esperado sobre o conjunto de emprego e da renda local por unidade de dispêndio
público e privado;

•

5) Construir um Sistema Local de Inovação responsável pelo monitoramento e
planejamento da expansão dos gargalos técnicos, organizacionais, logísticos e
financeiros do Sistema Produtivo Local.
Feitos esses comentários, o Dr. Carlos Paiva salientou a necessidade da realização

de reuniões, debates e entrevistas com diferentes agentes locais tais como: funcionários
públicos da administração municipal, empresas privadas, representantes de organizações
governamentais e não governamentais institutos de educação e pesquisa com fins de
construir um plano de ações que definam as prioridades de investimento com propostas
estruturantes para o desenvolvimento econômico municipal em longo prazo.
Após estas considerações, reforçou a necessidade de ampliação e participação de
novos agentes locais convidando a todos para o encontro do dia 27 de março no qual ele
apresentaria uma análise preliminar de indicadores econômicos do município. Comentou
que o desenvolvimento do Projeto tem uma previsão de duração de nove (9) meses.
Enfatizou que estas instituições e lideranças do município colaborarão na construção de
planos e ações necessários para implantação do Projeto de Desenvolvimento Econômico
do Município de Matelândia, cujas atividades ocorrerão em quatro etapas: a primeira
corresponde à análise preliminar da estrutura econômica-produtiva do município; a
segunda, consistirá em entrevistas e debates com agentes locais sobre resultados parciais
identificados no diagnóstico inicial; a terceira, a apresentação dos setores produtivos com
maior potencialidade de desenvolvimento econômico e sustentável e na quarta e última
etapa, a finalização das atividades com a apresentação de propostas estruturantes de
desenvolvimento econômico do município para ser executado a longo prazo.

4. Diagnóstico Preliminar da Estrutura e Dinâmica Econômica de
Matelândia
Paradoxo Consultoria Ltda - CNPJ: nº 18.649.429/0001-70
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Na manhã do dia 27 de março de 2019 houve a realização da segunda reunião do
Projeto de Diagnóstico e Plano de Desenvolvimento Econômico do Município de
Matelândia na Câmara de Vereadores do Município. Compareceram à reunião: agentes
do setor público municipal, empresários e representantes de instituições públicas e
privadas, totalizando quarenta e uma (41) pessoas (anexo 02). Dr. Carlos Paiva, em sua
análise preliminar do diagnóstico da estrutura econômica do município, comentou que o
município de Matelândia está crescendo acima da média dos municípios do Paraná e está
entre os três municípios que mais cresce na Microrregião de Foz do Iguaçu (MFI). Sua
Exposição foi realizada a partir da análise de sete (07) slides (PowerPoint) sob o título:
“Elementos da Estrutura e Dinâmica da Economia de Matelândia e Região”. 3
Os dados elencados se referem ao percentual de participação de diferentes setores
econômicos de Matelândia e dos demais municípios que constituem a MFI. A
demonstração dos dados compreende o período de 2002 a 2016 com o registro do
percentual de participação municipal na MFI digitados na respectiva coluna de cada ano.
Ao lado dessas colunas, duas colunas referentes a “Tendência” do
desenvolvimento econômico para os próximos anos com base nos anos anteriores: a
primeira coluna denominada como “Correl” refere-se ao coeficiente de correlação da
participação do município em relação à MFI. Este coeficiente varia entre -1 e 1, e é
calculado relacionando a participação do PIB com o “Tempo”. Quando o coeficiente for
positivo, indica que a participação do PIB tem tendência a crescer, porém quando ele for
negativo a tendência é diminuir ao longo do tempo.
A segunda coluna, denominada “Sig”, pode variar entre 0 e 1, ela refere-se ao grau
de incerteza do coeficiente de correlação, ou seja, quanto mais próximo de zero “menor”
a incerteza (ou “maior” a certeza) do coeficiente. Estatisticamente toma-se como base um
grau de confiança de 95%, que é chamado de alfa (α), então para afirmar que a correlação
é confiável queremos que o valor da Sig seja menor do que 0,05 (1 – 0,95). A interpretação
direta seria olhar o valor da Sig. (por exemplo, Sig=0,006), fazer 1 menos este valor (1 -

Ver
“Apresentação
dia
27
de
março”.
Disponível
em:
http://paradoxoconsultoria.com.br/?pagina=portifolio_dtl&id=46
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0,006 = 0,994), transformar em percentual (99,4%), e afirmar que com esta porcentagem
de confiança o valor da correlação é consistente.
Os números registrados com a fonte de cor vermelha significam que houve um
decréscimo de participação percentual do município na MFI, portanto, ele está perdendo
participação ao longo do tempo. Os números registrados com a cor de fonte automática
(preta) significa que o percentual de participação do município está aumentando. Vale
ressaltar que para as análises a seguir foi retirado o município de Foz do Iguaçu devido a
sua expressão sobre a região ser muito forte. Entre os slides analisados, merecem
destaque:
•

Slide 2: Produto Interno Bruto – Participação na Microrregião de Foz

do Iguaçu Líquida do Polo: Matelândia é o terceiro município em relação a Tendência
de crescimento da participação do Produto Interno Bruto da MFI, Itaipulândia ocupa a
segunda colocação e Medianeira a primeira respectivamente. Em 2016, Matelândia
representava cerca 13% do PIB da Região (desconsiderando Foz do Iguaçu), perdendo
para Medianeira (29%) e São Miguel do Iguaçu (17%).
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Fonte de dados brutos: PIB dos Municípios – IBGE (elaborado pelos autores)

•

Slide 4: Valor Agregado Bruto Total – Participação na Microrregião

de Foz do Iguaçu (LP) – Assim como para o PIB, as maiores correlações são para
Medianeira, Itaipulândia e Matelândia, e em 2016 as maiores participações eram:
Medianeira, São Miguel do Iguaçu e Matelândia.
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Fonte de dados brutos: PIB dos Municípios – IBGE (elaborado pelos autores)

•

Slide 6: Valor Agregado Bruto Agropecuário – Participação na

Microrregião de Foz do Iguaçu (LP) – Em relação à produção agropecuária, Matelândia
lidera com a maior correlação da participação em relação ao tempo, seguida de:
Itaipulândia, Serranópolis do Iguaçu e Vera Cruz do Oeste. Merece atenção o número
significativo de decréscimo de percentual de participação na produção agropecuária dos
seguintes municípios: Ramilândia, Santa Terezinha do Itaipu, Céu Azul, São Miguel do
Iguaçu, Medianeira e Missal. Em 2016 Matelândia representava cerca de 11% do VAB
Agropecuário da MFI, perdendo para São Miguel do Iguaçu (22%) e Céu Azul (14%).
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Fonte de dados brutos: PIB dos Municípios – IBGE (elaborado pelos autores)

•

Slide 9: Valor Agregado Bruto Indústria – Participação na

Microrregião de Foz do Iguaçu (LP) – Matelândia é o terceiro município em relação a
Tendência de crescimento de participação do VAB industrial na MFI. Medianeira e
Itaipulândia representam, respectivamente, a primeira e segunda maiores tendências. Seis
(06) municípios apresentaram um decréscimo em participação industrial: Vera Cruz do
Oeste, Serranópolis do Iguaçu, Missal, Céu Azul, Santa Terezinha de Itaipu e Ramilândia.
Em 2016 Matelândia representava cerca de 20% do VAB Industrial da região, perdendo
apenas para Medianeira (37%).
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Fonte de dados brutos: PIB dos Municípios – IBGE (elaborado pelos autores)

•

Slide 11: VAB dos Serviços (Exceto Adm e Serv Públicos) –

Participação na Microrregião de Foz do Iguaçu (LP) – Matelândia apresenta a quarta
maior correlação positiva. O que afetou negativamente esta correlação foi a queda
contínua entre 2002 e 2007; por isso o coeficiente não foi mais significativa. Mas, tomada
de ponta a ponta, a expansão é expressiva. Os três municípios que lideram em termos de
correlação são: Missal, Santa Terezinha de Itaipu e Serranópolis de Itaipu. Em 2016,
Matelândia representava cerca de 10% do VAB de Serviços, perdendo para Medianeira
(35%), São Miguel do Iguaçu (19%) e Santa Terezinha de Itaipu (18,8%).
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Fonte de dados brutos: PIB dos Municípios – IBGE (elaborado pelos autores)

•

Slide 13: VAB da Administração e Serv Públicos – Participação na

Microrregião de Foz do Iguaçu (LP) – Em relação à administração e serviços públicos,
Matelândia é o terceiro município em relação à correlação. Missal e Serranópolis do
Iguaçu são os municípios que apresentam uma das maiores tendências de crescimento na
MFI.
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Fonte de dados brutos: PIB dos Municípios – IBGE (elaborado pelos autores)

Após a análise dos slides, Dr. Carlos Paiva enfatizou a fragilidade de
desenvolvimento do setor de serviços quando comparado com o crescimento da indústria
e agropecuária. Tal fragilidade deve ser objeto de análise e pesquisa para elaboração de
estratégias de desenvolvimento deste setor, além de um potencial de crescimento do setor
Metal-Mecânico que deve ser estimulado.
A fragilidade destes dois setores deve ser objeto de análise, juntamente com
lideranças e agentes locais para seu fortalecimento e maior desenvolvimento do
município. No entanto, salientou que a comprovação da fragilidade dos setores de
serviços e Metal-Mecânico requer a necessidade de um levantamento mais aprimorado
da distribuição das atividades econômicas do município cuja realização ocorreu na
segunda etapa da pesquisa.
O marco inicial da segunda etapa da elaboração do Plano de Desenvolvimento
Econômico do Município de Matelândia caracterizou-se pela apresentação aos agentes
locais da análise das atividades econômicas e suas respectivas cadeias produtivas
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mediante a identificação dos gargalos que dificultam o desenvolvimento econômico
municipal. As ações e investimentos para superar os elos fragilizados das cadeias
propulsivas se constituirão como resultado de entrevistas e debates realizados com
agentes públicos e privados do município com o intuito de estabelecer um sistema
coletivo de averiguação e reflexão para a elaboração do Plano de Desenvolvimento
Econômico Municipal.

5. Estrutura Produtiva de Matelândia e Municípios do Entorno:
identificando o potencial e os gargalos da economia municipal
Nos dias 21 e 22 de março de 2019 foram realizadas reuniões com os profissionais
consultores da Paradoxo Consultoria e as instituições envolvidas no Projeto de
Diagnóstico e Plano de Desenvolvimento Econômico do Município de Matelândia cujas
reuniões foram organizadas conforme o cronograma abaixo:
Cronograma de Atividades dos dias 21 e 22 de maio de 2019
Dia e Horário

Público

Assunto

21 /05
11:00 – 12:00

Lideranças locais (Representantes do
Projeto, Vereadores, Secretários
Municipais, Presidentes de Conselhos,
Diretoria da ACIMA)
Local: Sede da ACIMA
Número de Participantes:27 (anexo 03)

Breve apresentação dos dados
coletados, mobilização das
lideranças e encaminhamentos.

21/05
14:00 – 16:00

Grupo 1 Comércio Local (alimentos,
vestuário, calçados e combustíveis).
Local: Sede da ACIMA
Número de Participantes: 14 (anexo
04)

Reunião/entrevistas com o
Professor Paiva.

21/05
16:00 – 18:00

Visita a AVISUI e CAON

Empresas da Cadeia Proteína
Animal (produção, revenda e
instalação)

22/05
10:00 – 12:00

Lideranças, comunidade em geral
Local: Câmara de Vereadores Municipal
Número de Participantes: 68 (anexo
05)

Apresentação dos dados
coletados para a realização do
Diagnóstico Econômicoprodutivo.

22/05
13:30 – 15:30

Grupo Proteína Animal
Carne/Leite
Local: Sede da ACIMA
Número de Participantes: 17 (anexo
06)

Reunião/entrevistas com o
Professor Paiva.
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22/05
16:00 – 18:00

Grupo Metal-Mecânico
Produção de equipamentos
Local: Sede da ACIMA
Número de Participantes: 10 (anexo
07)

Reunião/entrevistas com o
Professor Paiva.

Conforme pode ser observado no cronograma, pela manhã do dia 21/05 realizouse uma reunião com lideranças municipais com vistas a apresentar o diagnóstico
preliminar da economia do município. Pela manhã do dia seguinte, esta apresentação foi
renovada (com modificações! Elas serão relatadas adiante) para todos cidadãos
interessados, no Auditório da Câmara Municipal. O relato destas apresentações é tema da
seção 5.1.
À tarde nestes dois dias foram realizadas reuniões com os grupos técnicos
formados a partir do diagnóstico. Os comentários pertinentes encontram-se na subseção
5.2. Exclusivamente no dia 21/05 à tarde, foram visitadas três empresas selecionadas. Os
relatos encontram-se na subseção 5.3.
5.1 Apresentação da Estrutura do Sistema Econômico-Produtivo de
Matelândia
Ao iniciar sua exposição no dia 21 de maio, Paiva falou sobre a
necessidade de: 1) pensar Matelândia dentro do contexto local-regional, como parte de
um rede de municípios vizinhos que, justamente por serem portadores de grande
identidade geoeconômica, adotam um padrão de divisão do trabalho entre si que precisa
ser identificado e analisado4; 2) identificar e mensurar o volume de trabalho associado às
principais cadeias propulsivas (por oposição às meras atividades propulsivas) de
Matelândia; 3) identificar as cadeias propulsivas com maior potencial de crescimento e
que, portanto, deveriam ser o foco da pesquisa subsequente com vistas à identificação dos
seus gargalos e da relação custo-benefício para o enfrentamento dos mesmos.

4

Isto implicou abrir mão da classificação do IBGE, que norteou a pesquisa em seu início e está na base das
tabulações apresentadas sobre a forma de “slides” na terceira seção, acima. Os municípios selecionados
foram aqueles que ficam em linha de continuidade ao longo da BR-277 com Matelândia (Medianeira à
sudoeste e Céu Azul e Santa Tereza do Oeste à nordeste), mais Serranópolis do Iguaçu localizada ao sul de
Matelândia (acesso pela PR-495), e que se caracteriza por ser grande fornecedora de matéria-prima
pecuária e mão-de-obra para os frigoríficos da Cooperativa Lar e das Cooperativa Central Frimesa,
responsáveis pela maior parte dos empregos na região. Chamaremos estes cinco municípios de “Região de
Matelândia” ou “Região do Entorno”.
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MAPA 1 – Matelândia e Região do Entorno

Paiva salientou ainda que os dados brutos sobre o emprego em Matelândia e nos
municípios vizinhos tinham por base a Relação Anual de Informações Sociais, do
Ministério do Trabalho e Emprego. O que significa dizer que: 1) apenas os empregos
formais (carteira assinada, funcionário público e Micro Empreendedor Individual) são
contabilizados; 2) os empregos são contabilizados pelo município sede do
estabelecimento, e não pelo município de domicílio dos trabalhadores ocupados. A
importância destes dois pontos ficará clara logo a seguir. O quadro com a classificação
das cadeias está exposto logo abaixo.
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Quadro 5.1: Estrutura Produtiva de Matelândia e Região (Base Empregados)

Fonte dos Dados Brutos: Relação Anual de Indicadores Sociais, 2017.

Tal como se observa no Quadro 5.1, em 2017 Matelândia contava com 8.573
ocupados formais, dos quais 8.450 em atividades urbanas (indústria e serviços); o que
implica uma participação de 28% na ocupação formal total da “Região de Matelândia”
(doravante, RM), que contava, no mesmo ano, com 30.264 postos de trabalho nas
atividades urbanas. O que mais surpreende é a elevadíssima participação do emprego em
cadeias propulsivas (77%) e a baixa participação do emprego em cadeias mistas (4,62%)
e reflexas (9,35%). Além disso, dentre as propulsivas, a cadeia da proteína animal é
responsável por quase a totalidade do emprego: 71% do emprego total do município.
Emergem outras cadeias e sub cadeias de base propulsiva e de elevado Quociente
Locacional (doravante, QL). Em especial, chamam a atenção as atividades de Máquinas
e Equipamentos para Agropecuária (QL 5,513) e Comércio Serviços e Assistência
Técnica (QL 2,013). A despeito do elevado QL, contudo, estas outras atividades
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apresentam uma participação pequena na geração de emprego municipal (1,91% e 2,03%;
totalizando menos de 4% do emprego urbano).
De outro lado, a pequena expressão do emprego em atividades e cadeias mistas e
reflexas denota uma expressiva evasão de demanda do município para os municípios do
entorno. Particularmente preocupante é a situação da cadeia “Serviços Prestados a
Empresas”, que emprega apenas 10 pessoas em Matelândia e apresenta QL de meros
0,156. Este indicador não sinaliza apenas para uma evasão de recursos locais para o
exterior; muito mais preocupante do que isto é o fato dele revelar a inexistência de um
sistema de assistência técnica e empresarial no território, que carece, até mesmo, de
profissionais e escritórios de Contabilidade suficientes para o atendimento do conjunto
das micro e pequenas empresas locais.
Igualmente preocupante é a evasão de recursos no âmbito do consumo das famílias
e das demandas gerais de serviços (eletricidade, saneamento, abastecimento de
combustíveis, coleta de lixo, etc.). O emprego total nas cadeias reflexas não chega a 10%
do emprego total, com QL de 0,389; na cadeia de Serviços Prestados às Famílias (que é
nucleada pelo comércio à varejo) o QL é de 0,448, indicando especialização inferior à
50% da especialização padrão no Estado do Paraná. Na cadeia Serviços Prestados às
Famílias e Empresas (que é nucleado pelos Serviços Industriais de Utilidade Pública), o
QL é ainda menor: 0,292.
Quando o Professor Paiva apresentou estes indicadores e sua interpretação dos
mesmos na reunião pela manhã do dia 21 de maio, alguns dos presentes questionaram a
consistência da avaliação a partir de um argumento substantivo: parcela não desprezível
dos empregados dos dois principais estabelecimentos da cadeia da Proteína Animal
– o frigorífico da Cooperativa Lar e a Fábrica de Laticínios da Frimesa Cooperativa
Central – não são domiciliados em Matelândia e o fato do seu consumo não se dar em
Matelândia não pode ser considerado uma evasão. Ou, resgatando o argumento a partir
de seu viés positivo: a adequada ponderação e avaliação da participação relativa do
emprego em atividades e cadeias propulsivas e atividades e cadeias reflexas deveria tomar
por referência o emprego dos domiciliados, e não o emprego total. Se tomarmos o
emprego total, calculamos uma “evasão de consumo” (expressa no QL significativamente
inferior à unidade) muito superior à evasão real, que é referida exclusivamente àqueles
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agentes que “trabalham e moram” em Matelândia e, mesmo assim, consomem parte
expressiva de sua renda nos municípios do entorno (em especial, Medianeira).
O argumento crítico foi considerado pertinente pelo Professor Paiva, que se
comprometeu a reavaliar o vazamento de consumo e apresentar os novos resultados na
exposição que seria feita na manhã seguinte, dia 22 de maio, na Câmara Municipal. A
base do novo cálculo está exposta no Quadro 5.2, reproduzido abaixo.
Quadro 5.2: Cálculo da População Ocupada & Domiciliada em Matelândia

Fonte dos Dados Brutos: RAIS - 2017

Como se pode ver no quadro acima, a relação entre domiciliados (população) e
número de ocupados registrado pela RAIS (formalmente empregados) varia
significativamente entre os territórios. No Brasil apenas 22,29% da população
domiciliada encontra-se ocupada formalmente. Este índice explica-se em grande parte
pela elevada informalidade da ocupação em diversas Unidades da Federação, em especial
na região Nordeste5. No Paraná, a relação entre população domiciliada e formalmente
ocupada ascende a 26,75%. Já no território que vimos chamando de “Região de
Matelândia” (que engloba este município agregado de Medianeira, Céu Azul,
Serranópolis e Santa Tereza do Oeste; doravante referida como “RM”) a relação sobe
para 34,72%. A diferença entre o grau de ocupação formal do Paraná e da RM parece ser
de duas ordens: 1) o Oeste Paranaense como um todo vem apresentando um dinamismo

Há Estados – como o Maranhão – em que o emprego formal não chega a 10% da população total. E isto
não porque a ocupação seja inferior à média nacional. Pelo contrário: o trabalho infantil e de idosos
supera a média nacional. O problema é o baixo grau de formalização, que é inferior a um quarto da
ocupação total.
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econômico superior à média do Estado e ganhando participação no PIB e no emprego
estadual6; 2) há regiões do Paraná (como a vizinha Cantuquiriguaçu) que apresentam
taxas de crescimento e ocupação significativamente inferiores às do Oeste Paranaense,
deprimindo a ocupação média estadual.
Por fim, na célula posicionada na terceira coluna e na quarta linha do Quadro 5.2
vê-se a percentagem de ocupados formais com relação à população em Matelândia. Ela
destoa significativamente da média do Paraná, atingindo quase 50% dos domiciliados.
Como explicar o fenômeno? A resposta é simples: tal como foi argumentado por
participantes do debate do dia 21 de maio, parcela não desprezível dos empregados em
Matelândia – em especial, nas duas grandes plantas industriais do município: o Frigorífico
Lar e a planta de Laticínios da Frimesa – não são domiciliados no município, mas em
territórios vizinhos. A importância deste ponto diz respeito à interpretação dada ao
multiplicador da renda básica na promoção das atividades reflexas. Se tomássemos todos
os empregados em Matelândia como consumidores potenciais deste município,
estaríamos sobrestimando a evasão de consumo.
No quadro 5.1, acima, admitimos que todos os 8.573 empregados formais de
Matelândia (dos quais, 8.450 são empregados em atividades urbanas) apresentam
vínculos econômicos múltiplos com este município, devendo consumir senão a totalidade,
pelo menos parte de seus rendimentos no município. Neste caso, a discrepância entre
assalariados em atividades e cadeias propulsivas (6.597 empregados, 77% do total), em
atividades e cadeias mistas (397 empregados, 4,62% do total) e em atividades e cadeias
reflexas (801 empregado, 9,35% do total) mostra-se extraordinariamente elevada.
Mas a realidade não chega a ser tão dramática. Há, sem dúvida, uma elevada
evasão de consumo e de estímulo de mercado para atividades mistas para fora de
Matelândia. Mas uma parte desta evasão é não apenas previsível: é rigorosamente normal.
E isto na medida em que parcela expressiva dos trabalhadores dos dois mais expressivos
estabelecimentos empregadores do município não são domiciliados no mesmo, mas nos
municípios vizinhos. Com vistas a obter um quadro mais realista da evasão de consumo

6

A Microrregião de Foz do Iguaçu (excluindo o Município Polo) evoluiu de uma participação de 1,2%
para 1,4% do PIB paranaense entre 2002 e 2016. Os municípios de Matelândia e Medianeira foram os que
alcançaram maiores taxas de crescimento médio no período.
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introduzimos um redutor na população empregada nos dois principais estabelecimentos
empregadores. Este redutor foi calculado através de uma média ponderada entre a
percentagem de ocupados formais do Paraná (que recebeu peso dois) e a percentagem da
população ocupada da RM (que recebeu peso um). Como o Paraná tem uma média de
ocupados em torno de 27% do total e a RM uma média de ocupados de 35%, chegamos
a um valor de 29,4%. Este percentual foi aplicado à população estimada de Matelândia
em 2017 (17.640), resultando em um número presumível de domiciliados formalmente
ocupados de 5.187 (= 0,294 x 17.640). Como o número de ocupados é de 8.573, temos
um número aproximado (calculado) de empregados oriundos de outros municípios da
ordem de 3.386. Supondo que todos estes empregados o sejam nas duas principais plantas
empregadoras de Matelândia, concluímos que o emprego formal dos domiciliados na
cadeia de Proteína Animal cai de 6.066 (informação bruta da RAIS) para 2.680 (valor
presumido); uma redução de quase 60% do total. Os resultados deste ajuste são
apresentados no Quadro 5.3. abaixo.
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Quadro 5.3: Estrutura Produtiva de Matelândia e Região (Base Domiciliados)

Fonte dos Dados Brutos: RAIS – 2017.

Como se pode observar comparando o Quadro 5.1 com o Quadro 5.3, os QLs das
cadeias mistas e reflexas de Matelândia se tornaram mais expressivos com a exclusão da
parcela da população empregada mas não-domiciliada. Isto significa que a evasão de
consumo e de demanda mista não é tão significativa quando poderia parecer num primeiro
momento. Não obstante, esta evasão continua mostrando-se significativa. E a ordem de
evasão permanece a mesma: ela é maior em Serviços Públicos Básicos de Saúde (QL
0,298), seguido de perto por Serviços Prestados às Empresas (0,310), Serviços Públicos
Básicos de Educação (QL 0,466) e Serviços Prestados às Famílias e Empresas (QL
0,483). Em todas estas cadeias com QL inferior à 0,5, Matelândia apresenta uma
percentagem de população ocupada inferior à metade do percentual padrão no Paraná.
Como não há motivo para se esperar que a população de Matelândia usufrua destes
serviços (de Educação, de Saúde, de Assistência Empresarial, e de Utilidade Pública) com
menos intensidade do que os cidadãos domiciliados em outras partes do Estado, o que se
conclui é que os matelandienses adquirem estes serviços de municípios do entorno, em
Paradoxo Consultoria Ltda - CNPJ: nº 18.649.429/0001-70
Rua Jacinto Gomes, nº 223, Bairro Santana. Porto Alegre – RS. Fone: 51 3219-0004
http://www.paradoxoconsultoria.com.br/

27

especial dos municípios polo da Região Oeste (Cascavel Foz do Iguaçu) ou do maior
município da “Região de Matelândia” (e que funciona como uma espécie de polo local),
o município de Medianeira.
A distância entre Matelândia e Medianeira no que diz respeito à evasão (ou não!)
de demandas sobre cadeias mistas e reflexas fica explicitada no Quadro 5.4 abaixo. Nele
são comparadas a distribuição do emprego de Matelândia e Medianeira nas cadeias
identificadas na RM.
Quadro 5.4: Comparação entre Matelândia e Medianeira

Fonte dos Dados Brutos: RAIS – 2017.

Ambos os municípios passaram pelo mesmo tratamento dos dados primários:
foram excluídos os empregos que excediam a relação padrão entre domiciliados e
ocupados. Em 2017, Medianeira contava com 45.586 habitantes e 16.538 empregos
formais. Os empregos correspondiam a 36,28% da população, uma percentagem bastante
superior àquela tomada como referência para o recálculo do número de ocupados
domiciliados em Matelândia (29,4%). Se utilizarmos esta mesma percentagem para
identificar o número dos empregados-domiciliados em Medianeira, o número pertinente
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de empregados para fins de cálculo dos QLs das atividades Mistas e Reflexas cai para
13.404. A diferença - de 3.134 empregos – foi toda imputada para a Proteína Animal, de
sorte que o emprego-domiciliado neste setor em Medianeira caiu de 4.755 para os 1.136
apresentados no Quadro 5.4 acima; e o QL da cadeia caiu de 5,910 para 1,793.
Simultaneamente, os QLs das cadeias Mistas e Reflexas se elevaram em Medianeira,
passando, respectivamente, de 1,001 e 0,827 para 1,271 e 1,050. Estes valores podem não
parecer elevados. Mas, de fato, o são; e muito. E isto na medida em que nestes valores
não está computada a demanda incidente sobre Medianeira em função de sua posição de
polo. Estes empregos estão representados nas duas primeiras linhas de fundo amarelo ocre
no Quadro 5.4 acima, que correspondem à única cadeia propulsiva de padrão TrS 7
presente no território: a Cadeia de Serviços de Polo Regional. Esta cadeia gera exatos
1800 empregos em Medianeira; dos quais aproximadamente a metade são em Cadeias
Mistas (Saúde, Educação, Construção Civil e SPE) e a outra metade igualmente
distribuída entre Cadeias Reflexas (SPF e SPF&E) e Cadeias Propulsivas cujos elos
comerciais e administrativos ganham hipertrofia no polo.
Mesmo descontando os 1.800 postos de trabalho gerados pela função de polo,
Medianeira ainda gera outros 2.601 postos de trabalho nas cadeias Mistas. Em especial,
gera 579 postos de trabalho em Serviços Prestados às Empresas, onde apresenta QL de
1,696. Cadeia onde Matelândia apresenta QL de 0,310 e 41 postos de trabalho. Importante
lembrar que esta é a cadeia que viabiliza a qualificação do sistema empresarial, a cadeia
responsável pelo apoio ao empreendedorismo e à inovação. De acordo com as
informações obtidas junto à Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do
Trabalho e Emprego (RAIS-MTE), Matelândia não conta sequer com um sistema
autônomo de escritórios de contabilidade para o volume de empresas do município. Isto
nos parece particularmente preocupante. Ainda mais preocupante do que o baixo QL nos
Serviços Públicos de Saúde e Educação. De uma forma geral, chama à atenção a baixa
participação do emprego em Cadeias Mistas no município de Matelândia: menos de 8%;

7

Existem três tipos de cadeias propulsivas: as X-Prop, as G-Prop e as TrS-Prop. As X-Prop correspondem
às cadeias em que a renda básica ingressa na economia através da venda e exportação (X) de mercadorias
transportáveis produzidas internamente; as G-Prop são aquelas em que a renda básica ingressa através de
Gastos do Governo (G); e as Trs-Prop são aquelas em que a renda básica ingressa através da aquisição de
bens e serviços por visitantes ao território, sejam turistas, sejam demandantes de serviços especializados de
educação, saúde, assistência técnica, jurídica ou comercial.
Paradoxo Consultoria Ltda - CNPJ: nº 18.649.429/0001-70
29
Rua Jacinto Gomes, nº 223, Bairro Santana. Porto Alegre – RS. Fone: 51 3219-0004
http://www.paradoxoconsultoria.com.br/

enquanto o emprego no segmento em Medianeira é quase de 20%. Vale lembrar que as
Cadeias Mistas ocupam uma dupla função: elas tanto contribuem para o crescimento da
renda (como as cadeias propulsivas), como contribuem para a preservação e multiplicação
interna da renda básica (como o fazem as atividades e cadeias reflexas).
O recálculo com base no Quadro 5.2. – diferenciando população empregada e
domiciliada – demonstrou que a evasão de consumo não é tão significativa quanto poderia
se pensar, num primeiro momento. Mas ela não deixa de ser preocupante. Especialmente
porque há um grande potencial para a articulação da dimensão reflexa e propulsiva do
comércio e demais serviços prestados às famílias em Matelândia. Este ponto será
explorado na sequência deste trabalho, a partir do resgate das entrevistas e dos debates
em grupo, onde o potencial turístico de Matelândia a conexão deste potencial com a
reversão do baixo QL das cadeias reflexas foi objeto de tratamento.
5.2

Síntese das Reuniões por Setores de Atividades

Os parágrafos que seguem se referem às discussões realizadas nos dias 21 e 22 de
maio de 2019 conforme o Cronograma de Atividades com data e horário apresentados na
abertura da subseção 5.1 acima. Correspondem às quatro reuniões realizadas cujas
discussões foram sintetizadas no Informativo 001: Informativo sobre a Evolução do
Diagnostico Econômico-Produtivo e Construção do Plano da Ação para o
Desenvolvimento do Município de Matelândia, cuja redação será reproduzida no
próximo subitem deste relatório. Nele são sintetizados os principais encaminhamentos
feitos por cada grupo de discussão aos quais foram encaminhados para os grupos de
discussões formados no aplicativo WhatsApp da Rede Internacional de Computadores
(INTERNET).
Os grupos foram formados após a realização das reuniões dos dias 21 e 22 de maio
de 2019 com o objetivo de aprofundar as discussões referentes ao diagnóstico da estrutura
econômica de Matelândia e planos de desenvolvimento. No Informativo 001, foram dadas
novas denominações para cada um dos quatro grupos apresentados no nos Quadros 1 e 2
do Cronograma de Atividades: o Grupo de Monitoramento como GG-LEP (Grupo Geral
de Lideranças Empresariais e Políticas); o Grupo Técnico de Comércio & Serviços (GTC&S); o Grupo Técnico da Metal-Mecânica e Insumos Industriais para a Proteína Animal
(GT-MIPA) e o Grupo Técnico da Agropecuária (GT-AgP). Abaixo, a reprodução do
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Informativo 001 distribuído para o Grupo de Monitoramento e grupos técnicos através do
aplicativo WhatsApp.
5.3

Entrevistas com Empresários de Atividades Selecionadas

A metodologia empregada para a realização das entrevistas foi o método
qualitativo. Foram formuladas perguntas abertas semiestruturadas com interlocução
dialogada entre entrevistador e entrevistado. As entrevistas tiveram por objetivo a
avaliação dos entrevistados sobre as perspectivas de crescimento e as limitações de venda
e instalações de produtos e instrumentos agropecuários. Ambas as empresas são
representantes de empresas externas que determinam a área de atuação para vendas das
empresas locais acima citadas.
O entrevistado da Avioeste considerou que o mercado para equipamentos
agropecuários tem se mantido estável, mas não descartou a possibilidade de redução de
vendas até 2021. De outro lado, apontou para a possibilidade de que a necessidade de
qualificação dos aviários sustentem as vendas e que até – no limite – garantam um discreto
crescimento. Salientou que – enquanto representante de uma empresa industrial sediada
fora do território – seu mercado é restrito a um número limitado de municípios. Não
obstante, eles também vendem produtos de empresas locais, em especial aquecedores de
aviários. Para os produtos destas empresas, sua firma não tem restrição de área, podendo
expandir sua inserção territorial.
A entrevistada da Avisul Caon também chamou a atenção para o fato de ter uma
atuação limitada em termos regionais enquanto representante de determinada marca.
Igualmente bem, acredita que o mercado não crescerá significativamente no quesito
quantidade, mas há espaço para vendas em função da necessidade de melhoria de
qualidade. Neste sentido, acredita que a desaceleração do crescimento a atingirá menos,
pois a posição da marca que representa se está assentada prioritariamente em qualidade e
secundariamente em preço. Considera que houve uma discreta retração do mercado do
último ano para a primeira metade deste, de sorte que a alternativa para obter uma melhor
posição em venda é apostar nas vantagens qualitativas dos equipamentos que representa.
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6.

Informativo sobre a Evolução do Diagnostico Econômico-

Produtivo e Construção do Plano da Ação para o Desenvolvimento do
Município de Matelândia.

Informativo 001

1) Introdução
Este é o primeiro informativo da evolução da Pesquisa BID-ACIMA-Paradoxo
sobre a Economia de Matelândia. Com vistas a homogeneizar e socializar amplamente as
informações, optamos por produzir este primeiro informativo com vistas a todos os
envolvidos no processo; vale dizer: ele será, simultaneamente, o Informativo 01 do Grupo
Geral, que está monitorando o trabalho da Paradoxo Consultoria, quanto será o
Informativo 01 dos três Grupos Técnicos constituídos a partir do Diagnóstico Preliminar
da Economia de Matelândia. Doravante, vamos nos referir ao Grupo de Monitoramento
como GG-LEP (Grupo Geral de Lideranças Empresariais e Políticas). Os demais grupos
são de caráter técnico, voltados ao aperfeiçoamento do diagnóstico e da construção das
propostas de ação e desenvolvimento dos três segmentos portadores de maior potencial
de impulsionar o crescimento e a diversificação econômica de Matelândia, quais sejam:
1) o Grupo Técnico de Comércio & Serviços (GT-C&S); 2) o Grupo Técnico da
Metalmecânica e Insumos Industriais para a Proteína Animal (GT-MIPA); e 3) o Grupo
Técnico da Agropecuária (GT-AgP).
O GG-LEP deve acompanhar todas as ações do Projeto e, portanto, as discussões
e demandas oriundas dos três outros grupos, com vistas a avaliar a pertinência, limites e
possibilidades de encaminhamento das propostas oriundas nos mesmos. Para
operacionalizar esta avaliação, apresentamos, na sequência uma breve síntese das
discussões realizadas em cada um dos demais grupos nos dias 21 e 22 de maio de 2019
nas dependências da ACIMA. Vale lembrar, contudo, que a avaliação do GG-LEP vai
apenas preparar a avaliação final da comunidade de Matelândia. Nos termos da
metodologia proposta e contratada, a palavra final sobre os rumos de Matelândia cabe ao
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conjunto da comunidade, sendo garantida a presença e o direito a voz e voto de todos os
cidadãos interessados no futuro do Município.
Por fim – e antes de dar início ao detalhamento dos debates no interior dos grupos
de trabalho – uma última observação: cada um dos grupos supra-referidos encontra-se
articulado em rede virtual através do WhatsApp. Esta articulação não apenas facilita o
debate e a troca de dados e documentos, como empresta caráter sistemático e contínuo à
discussão. Em cada um dos grupos estará sendo postado os materiais relevantes para o
aprofundamento das questões em debate, na tentativa de dirimir dúvidas e criar
convergências. Além disso, já se encontra disponível na página da Paradoxo Consultoria
as apresentações e tabulações preliminares sobre a Economia de Matelândia
(http://paradoxoconsultoria.com.br/?pagina=portifolio_dtl&id=46 ). Por fim qualquer
documento, tabulação ou sistematização de informações que não se encontre na nossa
página, mas que esteja circulando entre os GTs, pode ser acessada por qualquer
interessado contatando os Administradores dos quatro grupos do Whatsapp, que perfazem
a equipe operacional da Pesquisa.
2) Reunião com o GT-C&S (Comércio & Serviços)
A reunião do Grupo de Comércio & Serviços teve início com a apresentação dos
motivos da identificação do macro setor de Comércio (em especial, o varejista) e de
Serviços em geral (em especial, Serviços Prestados às Empresas, Serviços de Educação e
Serviços de Saúde) como segmento que merece atenção prioritária no Planejamento do
Desenvolvimento de Matelândia. As bases teóricas desta identificação foram os
Quocientes Locacionais8 (doravante, QLs) extraordinariamente baixos destas atividades
no município, indicando um movimento de deslocamento da demanda de famílias e
empresas sobre estes serviços para os municípios vizinhos, com ênfase em Medianeira,
secundado por Cascavel e Foz do Iguaçu. Inicialmente, a Consultoria optou por se dedicar
ao aprofundamento do diagnóstico do comércio varejista, com vistas a identificar as
possibilidades e limites da superação dos estrangulamentos de demanda. Desta forma, a

8

O Quociente Locacional é uma medida de especialização produtiva baseada na comparação entre a
participação percentual do emprego em uma atividade na localidade e numa macrorregião de referência (no
caso, o Paraná). Para maiores detalhes, vide o Segundo Relatório da Consultoria Paradoxo.
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primeira reunião setorial realizada na tarde do dia 21/05/2019 contou com a participação
de empresários do setor comercial do município.
Os empresários presentes à reunião confirmaram o deslocamento de demanda para
fora. Mas avaliam que este deslocamento não se deve a debilidades estruturais da rede
comercial do município, mas, acima de tudo, aos atrativos paralelos dos municípios
maiores. Na linha: o morador de Matelândia vai a Medianeira ou Cascavel na busca de
serviços relativamente complexos cuja oferta não está disponível na cidade e acaba por
visitar as praças comerciais destes municípios (mesmo quando este não era seu objetivo
primordial). Além disso, a estrutura urbana de Matelândia não contribuiria para o
desenvolvimento do comércio, em função da dispersão das áreas de lazer (Calçadão,
Parque Farroupilha, Praça Benjamin Biazus), das áreas de alimentação (concentração de
bares e restaurantes) e das áreas de comércio. Matelândia não teria, assim, a estrutura
típica das cidades organizadas na forma de “shoppings a céu aberto” (dentre as quais, o
maior exemplo na Região Sul do Brasil é Gramado).
A partir deste diagnóstico, foram apresentadas as seguintes sugestões para
impulsionar o consumo no município:
2.1 Organização do Setor Comercial:
Necessidade de melhoria da infraestrutura, principalmente do Calçadão de
Matelândia. Um problema a ser solucionado é a distância entre o comércio varejista e a
localização das áreas de lazer em geral e dos restaurantes em particular.
Comentário: Estamos de acordo que a qualificação da infraestrutura urbana de
lazer é extremamente relevante para fomentar o comércio. E Matelândia já conta com
atrativos exemplares neste quesito, a exemplo do Castelletto Dal Pozzo e seu entorno.
Caberia ao GG-LEP averiguar os custos e benefícios de viabilização desta reivindicação.
A princípio, seria necessário atualizar o Plano Diretor Municipal (que é de 2011) à luz
destas diretivas.
2.2 Núcleo Atrativo para Consumidores em trânsito:
Realizar o embelezamento da entrada da cidade, na área entre o Castelletto e os
primeiros viadutos de acesso, com vistas a criar uma área para consumo e lazer.
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Comentário: A proposta é interessante, pois aproveita recursos já existente (o
Castelletto e entorno) e pode atrair um mercado consumidor superior ao mercado
rigorosamente interno, com a inclusão do usuário da BR-277.
2.3 Participações em Eventos Culturais:
A ideia é escolher e promover um ou dois eventos culturais e/ou gastronômicos
capaz de atrair um expressivo público externo disposto a conhecer Matelândia, consumir
e, eventualmente retornar. Os eventos citados foram: Quermesse de Inverno, Feira da
Cuca, Risoto do Jeep Club, Ovelha no Rolete e Jantar Italiano.
Comentário: A Quermesse de Inverno, segundo depoimentos, é o evento que
mais atrai público. Além disso é o único evento cultural organizado pela Prefeitura
Municipal. Isto facilitaria aos empresários do setor a contar com o apoio da
Administração Pública Municipal a colaborar no incentivo de consumo durante o evento.
A ressalva a ser feita é que os eventos culturais são pontuais e, portanto, não se colocam
como solução para atrair o consumo durante o ano todo. Eles servem fundamentalmente
como: 1) instrumento de mobilização conjunta da classe empresarial, do comércio local
e das lideranças políticas; 2) “vitrine” da cidade, que – caso venha a passar por uma
efetiva qualificação nas áreas de lazer, cultura e segurança – pode vir a gerar frutos
perenes na expansão comercial.
3) Reunião com GT-MIPA (Metal-Mecânico e Insumos Industriais para
Proteína Animal)

A reunião teve início com a explanação dos motivos do privilegiamento deste
grupo no interior do Planejamento do Desenvolvimento de Matelândia. Estes motivos
estão diretamente ligados à metodologia de Diagnóstico e Planejamento que referenciam
o trabalho da Consultoria e que foi exposta ao GG-LEP já na primeira reunião de trabalho,
em 26 de fevereiro de 2019 (na ACIMA) e reiterada na exposição feita à comunidade no
Auditório da Câmara dos Vereadores de Matelândia em 27 de março de 2019, data da
assinatura do contrato.
Relembrando: a tese central é a de que o processo de desenvolvimento econômico
deve se basear nas especializações produtivas já existentes. Mesmo quando se almeja
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diversificar a produção, incorporando novos segmentos, com grande capacidade de
crescimento sustentável (em função da demanda futura previsível) e maior agregação de
valor (em função de ganhos de produtividade associados à incorporação de inovações
técnicas, produtivas e comerciais), o ponto de partida deve ser as estruturas
produtivas já instaladas. Em especial, o que se busca são aqueles elos das cadeias
propulsivas (voltadas ao mercado externo à localidade, que operam em larga escala) que
não se encontram no núcleo destas mesmas cadeias e cuja produção está aquém da
demanda incidente sobre as mesmas.
Mas esta conclusão – é preciso deixar bem claro – não envolve qualquer
desvalorização do segundo elo (comercialização de insumos, equipamentos e assistência
técnica) ou do terceiro elo (insumos e assistência técnica à indústria da proteína animal).
Por isto mesmo – por entendermos que também há potencial nestes dois outros elos é que
denominamos este grupo de “Metal-Mecânica e Insumos Industriais para a Proteína
Animal” (GT-MIPA); por oposição a meramente “Grupo Metal-Mecânica” ou “Grupo
de Equipamentos para a Produção Rural”. Não obstante, da mesma forma que optamos
por iniciar o trabalho do grupo de Comércio & Serviços pelo varejo, optamos por iniciar
o trabalho do GT-MIPA focando no segmento Metal-Mecânico.
Esta opção tem três fundamentos. Em primeiro lugar, o Quociente Locacional
relativamente elevado do segmento, assim como o número de firmas e de trabalhadores
que operam no setor em Matelândia. Isto significa que o município já conta com uma
expertise e já apresenta um diferencial de produtividade e reconhecimento regional no
segmento. Além disto, a metalmecânica é uma manufatura e, como tal (por oposição às
indústrias de processo contínuo), ela está baseada na montagem de distintos componentes,
os quais podem ser produzidos por firmas menores, fornecedoras especializadas de firmas
maiores. Esta característica faz do segmento Metal-Mecânico um segmento bastante
inclusivo e com elevado potencial para assumir a forma de Arranjos Produtivos Locais
baseados em Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) de base regional. Por fim, o
segmento Metal-Mecânico caracteriza-se por elevada plasticidade; vale dizer, uma firma
pode emergir como produtora de enxadas, e passar à produção de arados, grades, silos e
armazéns, panelas, arruelas, porcas, parafusos, etc. Uma mesma tecnologia básica de
produção dá origem a uma gama muito ampla de produtos e componentes. Esta
flexibilidade característica do segmento lhe empresta duas características fundamentais:
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1) resiliência frente às crises; 2) capacidade de “auto diversificação” em direção a
subsetores de maior complexidade técnica e agregação de valor.
Na reunião com os líderes empresariais deste segmento em Matelândia foram
identificados diversos problemas, em especial:
a)

carência de mão-de-obra já qualificada e dificuldade de manter a mão-de-

obra que se qualifica no interior da empresa e que se vê atraída por empresas maiores de
outros municípios ou, mesmo, de outros Estados da Federação;
b)

carência local e altos custos para contratação de consultorias nas mais

diversas áreas, desde a administração tributária, financeira e contábil, até consultoria de
ordem técnica e para enfrentamento dos recorrentes problemas na esfera trabalhista9;
c)

baixa solidariedade entre os empresários do setor, que seria marcado por

padrões perversos de concorrência (guerra de preços, evasão fiscal, adoção de inovações
sujeitas a royalties sem o devido pagamento à firma inovadora, etc.) que induziriam à
redução da rentabilidade geral;
d)

baixo comprometimento e atenção do setor público.

e)

custos elevados com matérias-primas e insumos adquiridos fora da região,

onerados por fretes igualmente elevados.
Ao longo do debate, emergiram algumas sugestões para o enfrentamento dos
gargalos do setor. É importante frisar que todas as sugestões foram debatidas e objeto de
críticas por parte de alguns dos presentes que afirmavam já haverem tentado trabalhar na
perspectiva apontada com pouco sucesso. Não obstante, houve acordo de que é preciso
aprofundar a discussão sobre estes tópicos, que devem ser tomados como um fio condutor
inicial das próximas discussões. As sugestões levantadas foram:
•

Organização de consórcio de compra de materiais com vistas a obter

preços menores (avalia-se que isto pode ser possível pelo menos no caso do frete);

9

Vale notar que estes dois problemas são consistentes com o diagnóstico preliminar da consultoria que
identificou um QL extraordinariamente pequeno na cadeia de Serviços Prestados às Empresas no Município
de Matelândia.
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•

Apoio do município à qualificação dos atuais prestadores de serviço de

consultoria e/ou atração de novos agentes e firmas voltados à prestação de serviço às
empresas de Matelândia nas áreas contábil, tributária, financeira, trabalhista e de
administração de normas técnicas (principalmente a aplicação da NR12)
•

Oferta de cursos profissionalizantes e de qualificação da mão-de-obra;

•

Maior integração com instituições de Pesquisa & Desenvolvimento –

Universidades, Escolas Técnicas, Senai, Sebrae, etc. – aptas e dispostas a pesquisar os
temas que se encontram no horizonte de inovação do segmento. E isto não apenas no
plano especificamente tecnológico, mas, igualmente bem, na análise da concorrência,
precificação, administração financeira, fiscal e tributária.
4) Reunião com o GT-AgP (Agropecuária)
O privilegiamento do macro setor da Agropecuária em Matelândia tem duas bases:
1) Matelândia vem apresentando um desempenho extraordinário no segmento, muito
acima da média da Microrregião de Foz do Iguaçu (vide Primeiro Relatório da Pesquisa
em http://paradoxoconsultoria.com.br/?pagina=portifolio_dtl&id=46 ); 2) este segmento
é essencialmente voltado à produção das três matérias primas básicas da Indústria de
Proteína Animal no município: frango, leite e suíno.
Em suma: o desempenho do setor é bom e promissor, mas sua especialização
é elevada, assim como a dependência dos produtores frente a algumas poucas firmas
compradoras da matéria-prima. De outro lado, os dados das Pesquisas do IBGE sobre
a Produção Agrícola Municipal (PAM) e Pecuária Municipal (PPM), revelam grande
potencial de diversificação na direção da fruticultura e da ovinocultura, dentre outras
alternativas.
Não há como subestimar a importância desta conclusão. Ela traz um
desdobramento de enorme relevância para o Planejamento do setor rural, que o diferencia
do Planejamento dos dois segmentos urbanos apresentados acima. Ao contrário dos
segmentos de comércio e serviços e do segmento industrial, planejar o desenvolvimento
rural de Matelândia não implica apenas enfrentar os gargalos de demanda, custos e/ou
tecnologia de atividades já definidas em segmentos já determinados. Desenvolver a
agropecuária de Matelândia, ampliando a rentabilidade e segurança do setor passa
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pela diversificação da produção rural. Não se trata – absolutamente – de subverter o
atual quadro de especialização. A demanda mundial por proteína animal não para de
crescer e este é um segmento agropecuário que apresenta uma das mais elevadas
rentabilidades por unidade de área. Não obstante, a excessiva dependência de apenas um
ou dois produtos não pode deixar de ser preocupante. Está provada matematicamente a
correção do antigo provérbio rural de que “não é seguro, nem razoável, colocar todos os
ovos numa única cesta”. E há “ovos” demais no campo de Matelândia comprometidos
apenas com a produção de aves e leite (secundada por ovos e suínos).
A discussão no GT-AgP teve início, portanto, em torno da questão das
alternativas produtivas disponíveis. A equipe da Paradoxo argumentou que estas
alternativas tinham que ser buscadas em dois níveis: 1) no nível da complementação, em
que o novo produto gera um suplemento de renda ao agricultor, sem impor o abandono
de sua atividade principal; 2) no nível da substituição, nos casos em que a integração dos
produtores rurais às beneficiadoras de proteína animal encontre-se limitada pelas política
das firmas que nucleiam este sistema.
Ora, quer nos parecer que as diferenças entre as duas estratégias de diversificação
produtiva – “complementação” e “substituição” - sejam claras para todos. Não obstante,
qualquer que seja a estratégia, a questão posta é: qual a nova cultura que será
introduzida para fins comerciais.
Em consonância com a metodologia adotada e com a estratégia geral de
desenvolvimento que esta metodologia informa, os consultores da Paradoxo buscaram
identificar culturas já existentes, portadoras de potencial mercantil e que poderiam gerar
rendimento extra sem o abandono da atividade principal. O que se desdobrou em duas
proposta para o debate:
P1) explorar o potencial local para as agriculturas permanente, semipermanente e
para a fruticultura em geral, manifesto nos elevados QLs de produtos tais como nozes,
caqui, manga, melão, figo, cana-de-açúcar, etc. (os dados são da Pesquisa Pecuária
Municipal e foram encaminhados para o GT-AgP);
P2) explorar o potencial da geração de uma renda complementar da pecuária
leiteira através da adoção (inicialmente, de forma experimental) do padrão neozelandês
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de integração das pecuárias de corte e leite, que se baseia na criação dos machos do gado
holandês como animais de corte.
Malgrado exceções, os participantes do debate mostraram-se bastante céticos
acerca da viabilidade destas duas alternativas. O debate sobre as mesmas foi encerrado
com um duplo compromisso: da nossa parte, de enviarmos o material acerca da produção
neozelandesa de carne e da fruticultura não comercial de Matelândia; da parte do grupo
local, de estudar este material com vistas à retomada das questões posteriormente com
maior homogeneidade de informações.
Outras propostas emergiram do próprio grupo, dentre as quais cabe destacar:
P3) diversificar a produção rural com foco em hortifrutigranjeiros, e em especial
de produtos orgânicos e voltados ao mercado regional mais amplo, no eixo Ciudad del
Este – Cascavel.
P4) diversificação da produção de proteína animal com base em outros animais de
pequeno porte. Nesta seara, a alternativa que recebeu maior apoio foi a ovinocultura. Em
especial, tendo em vista a demanda expressiva e sub-atendida da comunidade árabe de
Foz do Iguaçu e Ciudad del Este.10
A proposta três foi criticada pelos limites de mercado para a produção orgânica
(que não permitiria a inclusão de um grande número de produtores) e os elevados custos
de transporte para a cobertura de um mercado tão espraiado regionalmente. Mas foi
deixada uma brecha para a reavaliação de sua pertinência em composição com a proposta
1, cujo foco também era a agricultura, com ênfase na fruticultura.
A quarta proposta foi a que recebeu o maior número de adesões e alimentou o
maior número de intervenções. Não obstante, pouco a pouco os participantes da reunião
foram chegando a um acordo: a viabilização de um novo produto comercial de proteína
animal só será possível com a consolidação de um novo frigorífico de base local que
receba – pelo menos – certificação estadual para a circulação e venda de seus produtos.

10

Ainda na linha da diversificação da produção de proteína animal através de animais de pequeno porte,
houve uma intervenção – não contestada, mas pouco debatida – em defesa do “suíno caipira”.
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Quando se alcançou este ponto do debate, foi retomada – ainda que de forma
pontual e discreta – a possibilidade deste frigorífico realizar, também, o abate e a
comercialização de outras carnes. Inclusive de uma eventual produção – para teste de
mercado – de carne de gado bovino da raça holandesa, em consonância com a experiência
da Nova Zelândia.
A reunião se encerrou com o compromisso de todos os presentes de fazer circular
o material de que dispunham acerca das Quatro Propostas apresentadas e de, na medida
do possível, de lerem este material com vistas a retomar o debate de forma mais
qualificada adiante.
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7. Conclusão
Nos parágrafos anteriores foram relatadas as primeiras atividades relacionadas à
primeira e segunda etapas das quatro etapas previstas para o desenvolvimento e
elaboração do Diagnóstico Econômico-produtivo para a construção de um Plano de
Desenvolvimento Econômico do Município de Matelândia. Na primeira etapa do Projeto
foram realizadas duas reuniões. A primeira reunião, ocorrida no dia 26 de fevereiro de
2019, teve como objetivo a apresentação do Projeto de Diagnóstico de Desenvolvimento
Econômico proposto pela Paradoxo Consultoria LTDA e explanação da metodologia
utilizada.
De acordo com a metodologia adotada, o trabalho de investigação para elaboração
de um plano de desenvolvimento econômico de uma região ou localidade requer a
identificação das cadeias propulsivas. Cadeias propulsivas é um conjunto de atividades
econômicas cuja principal característica é a alto especialização destinadas ao mercado
externo. O investimento no desenvolvimento das cadeias propulsivas, a partir da
identificação e fortalecimento positivo de seus elos fracos (gargalos), proporciona um
maior desenvolvimento local estimulando o desenvolvimento das cadeias reflexas.
Conclui-se da análise preliminar da estrutura econômica do município de
Matelândia, que o mesmo possui uma participação econômica positiva superior a muitos
municípios do Estado do Paraná e mesmo entre os municípios da Microrregião de Foz do
Iguaçu. Os setores de agropecuária e indústria são os de maior destaque econômico em
detrimento do setor de serviços que apresenta o menor percentual de participação
econômica da Microrregião de Foz do Iguaçu.
A segunda etapa do Projeto teve início nas reuniões e entrevistas realizadas nos
dias 21 e 22 de maio. As entrevistas realizadas foram com representantes empresas de
revenda comercial de equipamentos agropecuários: a empresa Avioeste Caon
(Representante da Lar) e a empresa Avisui Agropecuária (Representante Plasson).O
entrevistado da Avioeste considerou que as inovações tecnológicas podem impulsionar
uma maior comercialização de produtos e que o destaque das vendas se concentra em
equipamentos aviários de corte e aquecedores de aviários. A entrevistada da Avisul Caon
declarou que houve uma retração do mercado no último ano e que a alternativa para obter
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um maior crescimento de vendas é investir na qualidade da produção destinada
principalmente para os aviários de corte e produção de ovos.
O levantamento de dados sobre a estrutura econômica do município confirmou a
constatação observada nos dados preliminares de que a Cadeia de Proteína Animal é a
cadeia propulsiva do município e a agroindústria se constitui como elo principal. A
produção rural e a produção de equipamentos constituem o maior potencial de
crescimento e diversificação do município. Essa constatação, bem como a metodologia
de trabalho na qual prioriza o investimento no desenvolvimento das cadeias propulsivas,
e fortalecimento positivo de seus elos fracos (gargalos), resulta em um maior
desenvolvimento local e estimulam o desenvolvimento das cadeias reflexas, foram
reafirmadas na apresentação para as lideranças e público em geral como também nas
reuniões com os três grupos técnicos.
As reuniões com os grupos técnicos tiveram por objetivo analisar as dificuldades
e sugestões para o crescimento das atividades de cada um dos três setores. Resultou na
formação de quatro Grupos de Trabalho com o intuito de aprofundar as discussões em
grupos formados no aplicativo WhatsApp. Os grupos ficaram estruturados da seguinte
forma: Grupo de Monitoramento como GG-LEP (Grupo Geral de Lideranças
Empresariais e Políticas); Grupo Técnico de Comércio & Serviços (GT-C&S); Grupo
Técnico da Metal-Mecânica e Insumos Industriais para a Proteína Animal (GT-MIPA); e
o Grupo Técnico da Agropecuária (GT-AgP). O Grupo de Monitoramento (GG-LEP)
acompanhará todas as etapas de trabalho e avaliar a pertinência e condições de realização
das propostas e discussões elaboradas pelos grupos técnicos (GT-C&S, GT-MIPA, GTAgP) voltados ao aperfeiçoamento do diagnóstico e da construção das propostas de ação
cujo relato dos resultados será objeto do próximo relatório.
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Anexos

ANEXO 1: Apresentação do Projeto - Lista de Presença de Participantes 23/02/2019
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ANEXO 2: Análise dos Dados Preliminares – 27/03//2019
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ANEXO 3: Lista de Presença: Reunião com Lideranças – 21/05//2019

ANEXO 4: Lista de Presença: Reunião com Comércio Local – 21/05//2019
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ANEXO 5: Lista de Presença da Apresentação da Análise dos Dados para
Comunidade em Geral – 22/05/2019
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ANEXO 6: Lista de Presenças Reunião Proteína Animal – 22/05/2019
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ANEXO 7: Lista de Presenças Grupo Metal-Mecânico – 22/05/2019
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ANEXO 8: Fotos

Figura 8-1 Câmara de Vereadores de Matelândia - Assinatura do Contrato ACIMA e Paradoxo Consultoria:
27/03/2019

Figura 8-2 Câmara de Vereadores de Matelândia: Assinatura do Contratado ACIMA e Paradoxo Consultoria
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Figura 8-3 Câmara de Vereadores de Matelândia: Assinatura do Contratado ACIMA e Paradoxo Consultoria

Figura 8-4 Reunião com o Grupo Metal-Mecânico: 22/05/2019
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Figura 8-5 Reunião com o Grupo Proteína Animal: 22/05/2019

Figura 8-6 Câmara de Vereadores de Matelândia - Análise da Estrutura Econômica de Matelândia: 22/05/2019
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Figura 8-7 Câmara de Vereadores de Matelândia - Análise da Estrutura Econômica de Matelândia: 22/05/2019

Figura 8-8 Reunião Comércio Local: 21/05/2019
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