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Exercício para Oficina de Visão de Futuro 21/04:

Registre sua contribuição para a visão de futuro de Londrina 2040

Acesse 

https://miro.com/app/board/o9J_lLNiVzk=/

Perguntas para ajudar a refletir:

1. Em 3 palavras, como você gostaria que 

alguém de fora de Londrina 

descrevesse nossa cidade?

2. Quais as 3 características pelas quais 

Londrina será reconhecida em 2040?

• Clique no link ao lado para registrar sua 

resposta!

• Os resultados serão apresentados 

durante a Oficina de Trabalho no dia 21  

de abril

https://miro.com/app/board/o9J_lLNiVzk=/


Masterplan Londrina 2040

Visão de Conjunto do Projeto

• Inventário de iniciativas 

estruturantes

• Diagnóstico retrospectivo (10 anos)

• Entrevistas individuais

• Grupos de focos

• Benchmarking em temas relevantes

• Tendências e incertezas criticas 

para o futuro da cidade

• Visão de Futuro Londrina 2040, 

definição das áreas de resultados, 

indicadores e metas

• Indicações para o desenho urbano

• Carteira de Projetos Estratégicos

• Boas práticas e cases de 

governança público-privada de 

planos estratégicos 

• Modelo de governança multi-

institucional da estratégia e 

execução dos projetos

• Consolidação do Plano Londrina 

2040

ONDE ESTAMOS?
AONDE QUEREMOS

CHEGAR?

COMO VAMOS

CHEGAR LÁ?

INTERAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA O PROJETO

• Pesquisas de opinião 

pública via internet

• Concurso “Londrina 2040” com 

estudantes da rede de ensino

• Portal “Londrina 2040”• Comitê de Planejamento 

Multi-institucional

Nov/20 
a Fev/21

Março a 
Junho

Julho a 
Novembro
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Visão de Futuro

Conceito 
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• Descrição ou imagem da 

situação desejada em um 

determinado horizonte de tempo

• Síntese da convergência das 

aspirações dos atores relevantes

• Conquista estratégica de grande 

valor para todos aqueles 

envolvidos

• Deve ser passível de avaliação 

quantitativa

VISÃO

SITUAÇÃO

ATUAL

Tensão entre a Visão e a Realidade

“VISÃO DE FUTURO É UM SONHO BOM E INSPIRADOR, PORÉM FACTÍVEL NO HORIZONTE DE TEMPO”

ZONA DE CONFORTO PARA

PENSAR NO FUTURO

ROMPIMENTO DE BARREIRAS/ 

QUEBRA DE PARADIGMAS

UTOPIA

DESESTÍMULO A PENSAR

EFETIVAMENTE O FUTURO
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Futuro
Tendencial

Futuro

Desejável
Futuro

Possível

Visão

Estratégias 
corretivas, 

antecipatórias, 
transformadoras 
e renovadoras

Situação Atual

PARA SER FACTÍVEL E DESAFIADORA A VISÃO DE FUTURO DEVE SER DESENHADA DE MODO A

POSICIONAR-SE NA INTERSEÇÃO ENTRE O FUTURO DESEJÁVEL (SONHO), O FUTURO TENDENCIAL

(EXTRAPOLATIVO) E O FUTURO POSSÍVEL (DADAS AS POSSIBILIDADES INTERNAS E EXTERNAS)

Visão de Futuro

Conceito 
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Conexão dos insumos com o Plano

Análise retrospectiva

(posicionamento de Londrina em relação  

a temas selecionados + desafios)

Pesquisa qualitativa

(avaliação dos atores quanto ao 

momento atual e futuro de Londrina –

desafios, potencialidades, visão de futuro 

segundo dimensões)

Benchmarking

(análise de aspectos específicos de 

cidades)

Tendências e Incertezas

(fenômenos cuja trajetória futura é 

relevante para a construção do futuro de 

Londrina)

Visão de Futuro para Londrina

Área de Resultado 1

• Visão de Futuro

• Direcionadores 

Estratégicos

• Metas curto, médio e 

longo prazos

Área de Resultado 2

• Visão de Futuro

• Direcionadores 

Estratégicos

• Metas curto, médio e 

longo prazos

Área de Resultado “N”

• Visão de Futuro

• Direcionadores 

Estratégicos

• Metas curto, médio e 

longo prazos

Projeto 

Estratégico 1

Projeto 

Estratégico 2

Projeto 

Estratégico 3

Projeto 

Estratégico 1

Projeto 

Estratégico 2

Projeto 

Estratégico 3

Projeto 

Estratégico 1

Projeto 

Estratégico 2

Projeto 

Estratégico 3

Governança e Gestão do Plano Londrina 2040



Situação atual – Pesquisa Qualitativa

Destaques positivos de Londrina

1. Qualidade de vida e acolhimento – cidade 

acolhedora com boa qualidade de v ida, boa 

mobilidade urbana e segurança, boa infraestrutura e 

qualidade na saúde e na educação (especialmente 

cursos profissionalizantes e ensino superior), ainda que 

tudo isso possa melhorar. 

2. Clima e atmosfera - temperatura relativamente 

amena, ausência de poluição atmosférica e água em 

abundância reforçam a qualidade de v ida.

3. Conservação dos fundos de vale – apesar de alguns 

passivos ambientais, em geral os fundos de vale e as 

nascentes são relativamente bem preservados

4. Limpeza e conservação urbana – cidade limpa, bem 

cuidada e bem gerida.

5. Infraestrutura urbana – bom provimento de energia, 

saneamento, transporte público e telecomunicações 

6. Força da sociedade civil organizada – disposição para 

busca conjunta de soluções e existência de instâncias 

de governança, ainda que a qualidade na interação 

entre empresários e poder público possa melhorar.

7. Comércio e serviços variados e de qualidade –

comércio diversificado e bem serv ido, bares e 

restaurantes de qualidade que atendem às 

demandas de uma população também diversificada .

8. Resgate da auto estima – após longos períodos de 

tensão e distúrbios políticos, Londrina entra em uma 

fase mais estável politicamente e a auto estima do 

cidadão começa a se recuperar.

Londrina é uma cidade acolhedora, com boa qualidade de vida e cultura empreendedora
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Situação atual – Pesquisa Qualitativa

Dificuldades e problemas de Londrina

1. Infraestrutura logística inadequada – a atual infraestrutura de 

acesso (aeroporto e rodovias) pode dificultar o desenvolv imento 

de longo prazo da cidade.

2. Pouca representação do setor industrial – a indústria já teve maior 

participação na economia, e atribui-se a isso o baixo valor de PIB 

per capita. Mais indústrias contribuiriam para a diversificação 

econômica e para a geração de empregos de qualidade.

3. Baixa capacidade de investimento público municipal – grande 

dependência de investimentos estaduais e federais para v iabilizar 

os projetos estruturantes da cidade (natureza da arrecadação), 

dependendo muito da atuação de políticos para a consecução 

de mais recursos para a cidade.

4. Ausência de visão de futuro integrada e compartilhada – Londrina 

possui diversas leis e planos (Diretor, Mobilidade, Desenvolv imento, 

Inovação....), mas carece de uma v isão de futuro que os integre e 

de um projeto que una a sociedade, os agentes privados e a 

classe política.

5. PIB per capita – visto como decorrente da estrutura produtiva 

(poucas indústrias e empresas muito empregadoras de alto valor 

agregado), o PIB per capita e Londrina é menor que o da Região 

Metropolitana e Paraná.

6. Pobreza e déficit habitacional – nos últimos anos a crise 

econômica e recentemente a pandemia contribuíram para 

aumentar a população em situação de pobreza e residindo em 

moradias irregulares ou em aglomerados subnormais, inclusive em 

áreas de fundos de vale.

7. Pouco aproveitamento das áreas verdes – ainda que existam 

parques e áreas verdes, estes carecem de melhor infraestrutura 

para permitir seu uso e são pouco explorados nos roteiros de 

turismo e lazer.

8. Plano diretor inadequado – o plano ainda em v igência está 

desatualizado e o plano que está em discussão para substituí-lo 

restringe o desenvolv imento da cidade.

Londrina tem infraestrutura logística inadequada, poucas indústrias e pobreza, além da ausência 

de uma visão de futuro integrada e compartilhada
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Visão de futuro – Pesquisa Qualitativa

Qual o tamanho de Londrina em 2040?

• Até 800 mil pessoas (Cenário 1)

• Até 1milhão / 1milhão e 200 mil pessoas (Cenário 2) ✓ Daqui a 20 anos, espero que 

a cidade seja grande, em 

torno de um milhão de 

habitantes seria bom.

✓ E o que eu vejo para 

Londrina eu vejo uma cidade 

de 600, 650 mil habitantes, 

talvez 700 mil habitantes 

daqui 20 anos

Projeções populacionais ideais para o ano 2040 – estimativa IBGE e opinião dos 

entrevistados 

510.993
575.377

626.617

800.000

1.200.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

1.200.000

1.300.000

2010 2020 2030 2040

Observado Projeção IBGE¹ Cenário 1 Cenário 2

Elaboração Macroplan 

¹Mantendo a mesma part icipação do município no estado conforme a projeção do IBGE para o Paraná
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Visão de futuro

Ideias-chave mais frequentes
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Palavras ext raídas das ent revistas individuais, grupos de foco e pesquisa com Conselho Consult ivo do Mast erPlan



Visão de Futuro

Aspirações para Londrina 2040

Desenvolvimento Econômico

• Economia dinâmica e diversificada que estimule o 

desenvolvimento das várias vocações da cidade

• Maior participação no PIB do PR e maior PIB per capita

• Ambiente de negócios favorável para o 

empreendedor e para a abertura de empresas 

• Liderança no norte do Paraná

• Mais oportunidades de emprego, maior renda e menor 

déficit habitacional

• Maior participação de empresas de base tecnológica 

no setor produtivo e no PIB da cidade 

• Ativos culturais desenvolvidos e integrados a cadeias 

produtivas (turismo, inovação, TI) 

• Maior peso do setor industrial na geração de riqueza 

• Setor de serv iços dinâmico e de alto valor agregado 

Educação Básica e Profissionalizante 

• Educação básica de qualidade medida por métricas 

internacionais e baseada em ev idências

• Sistema de ensino superior amplo, de qualidade e 

formando  profissionais de alta qualificação, 

atendendo as demandas dos setores produtivos

• Maior conexão entre universidades e centros de 

pesquisa (conhecimentos e inovações geradas) e as 

necessidades do setor produtivo, governo e 

sociedade

• Retenção e atração dos melhores talentos em 

diferentes áreas de conhecimento 
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Visão de Futuro

Aspirações para Londrina 2040

Qualidade de Vida e Inclusão Social

• Qualidade de v ida como elemento estratégico e 

diferencial da cidade 

• População com acesso a serv iços de saúde e controles 

epidemiológicos

• Tecnologia a serv iço da melhoria do atendimento 

público e dos serv iços privados de saúde 

• Reconhecimento como centro médico de 

abrangência estadual e nacional

• Água e esgoto tratado para todos

• Bairros saudáveis em todos os pontos da cidade

• Grande senso de comunidade, com capital social 

desenvolvido e população responsável e envolvida 

com os destinos da cidade

• Reduzir a pobreza e assegurar a inclusão dos grupos 

vulneráveis

Sustentabilidade Urbana e Ambiental

• Cidade verde com urbanismo que aumenta a 

qualidade de v ida e interação dos cidadãos 

• Plano diretor em sintonia com as necessidades de 

expansão da cidade

• Parque Metropolitano e parques ecológicos com 

infraestrutura 

• Resíduos sólidos tratados com base em tecnologias 

mais evoluídas

• Estímulo ao desenvolvimento da economia verde

• Equacionamento da preservação ambiental e do 

desenvolvimento econômico

• Com alto grau de habitabilidade 

• Maior integração interna e regional

• Resgate e ressignificação do centro da cidade. 

• Transporte público sustentável e eficiente. 
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Visão de Futuro

Aspirações para Londrina 2040

Gestão pública 

• Governo íntegro, resolutivo, inovador e parceiro das 

empresas e dos cidadãos e que assegure que seus 

serv iços prestados tenham agilidade, segurança, 

tempestiv idade e qualidade

• Amplo uso de tecnologia em prol da eficiência e 

eficácia da gestão - modernização dos processos e das 

formas de atendimento e prestação de serv iços

• Estimulo à economia local – compras públicas com 

fornecedores locais em elevados percentuais 

• Grande participação dos representantes políticos no 

cenário estadual e federal em prol da cidade

• Gestão compartilhada – público, privada e sociedade 

com alto grau de envolvimento dos cidadãos

• Cultura da inovação e empreendedorismo 

disseminada nos serv idores públicos

Conhecimento e inovação

• Presença de muitas empresas de base tecnológica

• Agencia de desenvolvimento que promova a 

atração de crescentes investimentos na 

alavancagem de startups e novas empresas.

• Referência no desenvolvimento de produtos e 

serv iços com utilização de inteligência artificial

• Inovação e tecnologia como elementos distintivos 

da cidade.

• Um ecossistema de inovação com v isão estratégica 

de longo prazo e com  coordenação e governança 

atuantes e alinhadas em relação às prioridades e 

ações a serem implantadas 

• Ampla disseminação entre setor produtivo e 

sociedade dos instrumentos e mecanismos de apoio 

à inovação (estaduais e federais) 
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Vetores de Mudanças – Tendências e Incertezas
Principais movimentos de maior influência na construção do futuro de Londrina
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Continuidade da ampliação do setor 

de serviços

Crescimento da economia digital

Profunda transformação no 

agronegócio

Relevância da saúde e sua crescente 

valorização

Conhecimento e inovação para 

competitividade

Mais tecnologia na educação 

Transformações no trabalho

Reconfiguração espacial econômica 

e urbana

Novos conceitos de cidades

Novas formas de atuação e prestação de serviços públicos

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

Mudanças nas cadeias de valor e nos 

processos produtivos 1 6 
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Exemplos de Visão de 

Futuro de Cidades



Exemplos de Visão de Futuro
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New York City | PlaNYC 2030

“ A Greener, Greater New York”

Sidney | Sustainable Sydney 2030 Action Plan

Niterói | Visão de Futuro Niterói 2033 Campina Grande | Campina Grande 2035

“ Green. Global. Connected”

“Niterói: a melhor cidade do Brasil 

para se viver, trabalhar e ser feliz”

“Campina Grande 2035: 

prosperidade, integração, 

qualidade de vida e governo 

eficiente para todos!”



Visões de futuro para Londrina 

Plano Cidades Inovadoras

Visão Global Londrina 2030

“Uma cidade pujante e conectada 

– polo de desenvolvimento humano, 

onde a sociedade coopera de 

forma cidadã, para o progresso 

sustentável.”

Fórum Desenvolve Londrina 

Londrina 2034: uma comunidade ativa e 

articulada, construindo uma cidade humana, 

segura e saudável, tecnologicamente 

avançada, integrada com a região Norte do 

Paraná e globalmente conectada, com uma 

economia diversificada e dinâmica 

promovendo o equilíbrio social, cultural e 

ambiental
17



Dúvidas?

Rodrigo Souza

(61) 9 9963-0334 (Whatsapp e Telegram)

rodrigo.souza@macroplan.com.br
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