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O seminário ocorreu no dia 19/11/2019, no auditório do Sebrae no período das 9h às 18h e 

contou com a participação de conselheiros do Plenário e das Câmaras técnicas. 

A metodologia utilizada foi participativa com técnicas de registros e visualização, com as 

decisões finais homologadas em plenária.    

O CDEPG está organizado e funcionando, sua estrutura é composta por cinco com Câmaras 

Técnicas setoriais em funcionamento. Decidimos estruturar a metodologia do planejamento 

partiu das Câmaras Técnicas. 

O pensar estratégico teve como horizonte de tempo 2043, data em que Ponta Grossa 

completará 220 anos.  

Definições estratégicas construídas no seminário: 

• Definição de cenário para o setor de cada Câmara Técnica para 2043; 

• Elaboração da “visão de Futuro” para cada Câmara Técnica; 

• Elaboração da “visão de Futuro” para Ponta Grossa 2043; 

• Definição de diretrizes para contribuir com a consecução das visões de futuro 

construídas; 

• Definição do papel/função do CDEPG na construção da Ponta Grossa desejada; 

• Elaboração da missão do CDEPG. 

O planejamento foi precedido por um “seminário de formação de conselheiros” que 

contribuiu para nivelar entendimento, conhecimento, objetivos, papéis e visão estratégica 

do CDEPG e conselheiros, o que colaborou significativamente para o processo e resultado 

obtido no trabalho de construção do planejamento. 

A continuidade em 2020 será com o planejamento estratégico para cada Câmara técnica a 

partir das definições construídas neste trabalho com foco no CDEPG. 

A coordenação técnica dos trabalhos foi do Consultor Cláudio Serrato e a viabilização 

financeira foi do Sebrae, Prefeitura Municipal e Instituições integrantes do CDEPG.  

Ressaltamos o comprometimento, a contribuição e a cooperação dos participantes, bem 

como o ambiente de harmonia e respeito mantido durante todo o seminário, que homologou 

a qualidade do trabalho final.  

Segue lista de participantes  

NOME INSTITUIÇÃO 

Alexandre Madalozzo Prefeitura Municipal 

Altamiro Silvestri Copel 

Álvaro José Argemiro da Silva   Sanepar 

Angelo L. M. Legat UEPG 



Bruno Cesar Costa Pinto  Secretário Municipal de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 

Cassiano Moro Piekarski UTFPR 

Daniel  Gueiber Copel 

Daniel Wagner Sindicato de Hotéis, bares e 
restaurantes dos Campos Gerais 

Edson Gil Santos Junior  Executivo do CDEPG 

Eldo  L. Berger  Prefeitura Municipal 

Emerson Correa    Prefeitura Municipal 

Felipe Souza Podolan OAB 

Fernando Del Marco Donte  CASA DA INDÚSTRIA 

Henrique David Platek   Convention & Visitors Bureau 

Indianara Milléo    ACIPG 

Jacy Nogueira de Andrade Filho  CRECI 

Joel Franzim Junior Sebrae 

Jussara S. Bittencourt Sindicato Rural 

Leonado Puppi Bernardi Sindimadeiras 

Luiz Eduardo P. Rosas  ACIPG 

Marcos Gueibel ACIPG 

Marcos O. Athayde Unicesumar 

Maria Carolina de O. Ribeiro  UTFPR 

Mariana Carvalho Garcia Souza   Sebrae 

Marlon Farias  Sebrae 

Nádia  Joboji Sebrae 

Priscilla Garbelini Jaronski Casa da Indústria 

Rafael de Mello Zanim Meios de comunicação 

Ricardo Johanven FIEP 

Roberto Mongrel Meios de Comunicação 

Rulian Bernardi Berger Instituições de Pesquisa 

Sandra Queiroz  Sociedade Rural 

Tatiana R. O. Stremil Unicesumar 

Vanderlei Carlos Zanella DER 

Wagnilda Alves Minasi Agência de Desenvolvimento do 
Turismo dos Campos Gerais 

Wilson Souza de Oliveira  Meios de comunicação 

 

 

 

 

 



CÂMARA TÉCNICA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 

Cenário perspectivo para 2043 

• Hub do Sul - Centro estratégico de Distribuição e Logística - Concentrador e Difusor para muitos 
receptores ao mesmo tempo. 

• Desburocratização - As legislações e os procedimentos legais são simples e estimulam atividades e 
operações empresariais. Porto Seco/ Alvarás/ Ambiental/ Vigilância. 

• Indústrias atuando com a base 4.0 e com Infraestrutura Humana qualificada e competitiva para 
sustentar as operações com este novo conceito. 

• Infraestrutura é adequada e suportam as demandas operacionais físicas e tecnológicas do setor 
industrial.  

• Rodovia/ Ferrovia/ Aerovia/ Infovia/ Água/ Gás/ Energia/ Internet. 

• Infraestrutura residencial, educacional, comércio e serviços adequados para atender e reter 
demandas de grupos de consumidores com exigências elevadas e alto poder aquisitivo. 

• Plena utilização do conceito de Economia Circular, com a industrialização de todos os resíduos.  

Visão de futuro 2043 
“Tornar Ponta Grossa o Hub do Sul através da excelência em infraestrutura logística 

nacional e internacional”. 

 

CÂMARA TÉCNICA DO AGRONEGÓCIO 

Cenário perspectivo para 2043 
• Preservação e proteção de bacias – Campos Gerais. 

• Convergência Tecnológica (internet das coisas). 

• Aumento de Produção diversificada de frutas, legumes e verduras com auxílio de tecnologia. 

• Com agregação de valor nas cadeias produtivas aumentou a produtividade e a rentabilidade. 

• Protagonismo dos consumidores nas demandas e exigências.  

• Mudanças Climáticas e seus impactos: Fato? 

Visão de futuro 2043 
“Garantir Desenvolvimento Sustentável ao Agronegócio agregando valor aos produtos, 

propiciando diversificação de atividades, com inserção de novas tecnologias com 
segurança alimentar”. 

 

 

 



CÂMARA TÉCNICA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS 

Cenário perspectivo para 2043 
• Experiências presenciais motivam deslocamento do consumidor. 

• Infraestrutura adaptada e ou construída para a Tecnologia disponível a atender as demandas do consumidor. 

• Economia compartilhada. 

• Serviços que conciliem o real e virtual. 

• Pessoas querem conveniência (qualidade de vida). 

• Descentralização dos polos de Comércio e Serviços para próximo dos núcleos residenciais. 

• Novos formatos de trabalho devido ao avanço tecnológico. 

• Formas diferenciadas de compra e venda. 

• Adaptações para atender o público com mais de 60 anos, que será um grande nicho de mercado. 

• Desburocratização das exigências legais para funcionamento das empresas estimulando o ambiente de 
negócios. 
 

• Impressão 3D. 

Visão de futuro 2043 
“Ser um ambiente inteligente que acolha e estimule o surgimento de novos negócios 

para o comércio e serviços com experiências que gerem qualidade de vida e 
prosperidade”. 

 

CÂMARA TÉCNICA DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

Cenário perspectivo para 2043 
• Novas tecnologias estarão em plena utilização no ambiente dos negócios e na oferta de melhor 

qualidade de vida:  
✓ BIG DATA 

✓ +5G 

✓ Biotech (vegetal/animal) 

✓ Nanotech 

✓ IOT- internet of things (rastreamento, monitoramento e sensores) 

✓ IA - Inteligência Artificial 

✓ Energia limpa  

✓ Economia circular 

 

• Vão estimular novos modelos de negócios, novas profissões, produção de novos materiais, novos 
produtos e serviços e influenciar no comportamento e hábito das pessoas:   
✓ Novos materiais 

✓ Descentralização produtiva 

✓ Negócios sustentáveis 

✓ Cultura dos desconectados  

✓ Humanização da tecnologia 

✓ Cultura do compartilhamento 

✓ Novas profissões 



Visão de futuro 2043 
“Ser um território integrador através da inovação, geração de conhecimento e 

transferência tecnológica para promover desenvolvimento econômico e melhorar             
a vida em sociedade”. 

 

CÂMARA TÉCNICA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 

Cenário perspectivo para 2043 
• Disponibilidade de Energia a gás de qualidade. 

• Polo de tecnologia, Inovação e IA – inteligência Artificial. 

• Malha viária com conexão entre os modais de modo sustentável. 

• Disponibilidade de mão de obra qualificada com polos tecnológicos. 

• Qualidade de energia rural, geração e distribuição. 

• Compartilhamento de estruturas de serviços. 

• Infraestrutura para os negócios sustentáveis. 

• Distrito com logística reversa, reciclagem, destinação correta de resíduo. 

• Parque industrial dotado de Infraestrutura, transporte, formação e comunicação. 

• Disponibilidade de recursos para se tornar uma eficiente Smart Cities. 

• Rigor na legislação ambiental. 

• Nivelamento de subsídios fiscais com evidência para outros benefícios estruturais. 

Visão de futuro 2043 
“Ser referência na América Latina em desenvolvimento industrial por meio da 

conectividade, inovação, infraestrutura e logística, com eficiência e tecnologia, de forma 
sustentável, respeitando o meio ambiente e qualidade de vida”. 

 

VISÃO PONTA GROSSA 2043: 
“Ponta Grossa, referência em logística, geração de negócios, desenvolvimento 

econômico e sustentável*, com foco na qualidade de vida”. 

 

• Sugestão: substituir sustentável por sustentabilidade 

 

 

 

 



 

DIRETRIZES 
Diretrizes: São orientações, instruções que regulam o caminho para garantir que as visões de futuro 
ocorrerão. 
1. Ampliar e preparar a infraestrutura logística para o futuro; 

2. Atrair empresas com boas práticas socioambientais; 

3. Criar um observatório de indicadores; 

4. Estimular a ação empreendedora, associativa e iniciativas inovadoras com foco nas micro e 
pequenas empresas; 

5. Estimular modernização da “máquina pública” para atender as exigências futuras; 

6. Focar o ensino e pesquisa como fator de transformação; 

7. Fomentar ações integradoras e de interesse mútuo entre Instituições de Ciência e Tecnologia, 
Empresas e Governo; 

8. Implantar a Educação Empreendedora e Tecnológica no Ensino Fundamental; 

9. Incentivar a instalação de empresas de base tecnológica através de incentivos e benefícios fiscais e 
tributários; 

10. Fortalecer a Integração e a cooperação entre entidades e as representações dos setores 
econômicos; 

11. Fortalecer a pesquisa, o ensino e a capacitação para Setores Estratégicos; 

12. Fortalecer as parcerias Público X Privada; 

13. Integrar os objetivos para 2043 do CDEPG nos Planos Diretores municipal; 

14. Promover a transferência de tecnologia e a disseminação do conhecimento em prol da sociedade; 

15. Proporcionar acesso as informações tecnológicas e de inovação à toda comunidade; 

16. Ter orçamento financeiro e estrutura executiva para o CDEPG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAPÉL/FUNÇÃO DO CDEPG 
Papel/função: atribuição, maneira de proceder, atos que se praticam, obrigação a cumprir, 
papel/função a desempenhar. 
1. Ampliar a mobilização da sociedade em assuntos coletivos; 

2. Aproximar as representações de direito e de fato das várias esferas da comunidade para fortalecer 
as decisões; 

3. Aproximar instituições de ensino, empresas e poder público para os objetivos Ponta Grossa 2043; 

4. Articular com a gestão municipal e iniciativa privada, recursos para o custeio do CDEPG com suas 
atividades operacionais e secretaria executiva;  

5. Articular com o poder público das três esferas a execução das demandas elencadas como 
prioritárias; 

6. Definir estratégicas para viabilizar a elaboração do masterplan Ponta Grossa 2043; 

7. Definir os indicadores estratégicos para a visão Ponta Grossa 2043, acompanhá-los, divulga-los e 
discutir com a sociedade organizada necessidades de correções; 

8. Divulgar das atividades do CDEPG, por meio dos seus conselheiros às entidades representadas; 

9. Estabelecer estratégicas que dê visibilidade para o CDEPG junto a sociedade ponta-grossense; 

10. Estabelecer indicadores para a gestão do CDEPG e fazer acompanhamento de resultados; 

11. Estabelecer mecanismos que estimule a criação de políticas públicas, a visão estratégica das 
entidades e o foco dos empreendedores conectados com a visão de futuro; 

12. Estimular o alinhamento do crescimento imobiliário com a mobilidade urbana; 

13. Integrar as instituições em prol dos projetos e ações do conselho; 

14. Planejar e articular ações visando o desenvolvimento econômico de maneira técnica e apartidária; 

15. Promover e disseminar a visão de futuro; 

16. Revisar o planejamento estratégico periodicamente; 

17. Supervisionar e avaliar se as ações propostas estão sendo executadas; 

18. Zelar pelas manutenções das visões de futuro. 

 

MISSÃO DO CDEPG  
“Articular a sociedade organizada e os poderes constituídos para promover o 

desenvolvimento econômico e sustentável”. 

 

Coordenação técnica 

Cláudio Serrato, Consultor 

(44) 99808-4334 

claudioserrato@hotmail.com   

mailto:claudioserrato@hotmail.com

