










Em um cenário econômico desafiador para trabalhadores, 
administradores de empresas e governantes, encontrar nú-
meros positivos em um setor que fomenta não só empregos, 
mas que desenvolve novas ideias, tecnologia e pesquisa, é 
mais do que animador. 

A indústria é um dos principais termômetros de crescimento de uma 
localidade. Em Marechal Cândido Rondon, o “aquecimento” começou no 
início da década de 1980, com a instalação dos dois primeiros parques 
industriais, partindo da necessidade de solucionar um obstáculo na 
produção agrícola, que sofria com as perdas pela estiagem e geadas. 

Partindo de um programa de diversificação nas propriedades 
rurais, o governo municipal fomentou a instalação de indústrias para 
o beneficiamento do produto que saia do campo e a roda começou a 
girar no município. 

O reflexo nos dias atuais é mais do que positivo. Hoje, Marechal 
Rondon ocupa o 31º lugar no ranking de exportações do Paraná, sendo 
89% do montante exportado vindo diretamente dos aviários. 

Todavia, a indústria moveleira, o setor de metalomecânica e de 

confecções não ficam para trás, já que também são responsáveis por 
boa parte da geração de empregos da indústria, formação de renda e 
de parte do que é exportado. 

Ao passo em que a necessidade de qualificação de mão de obra 
aumenta e as oportunidades despontam por meio das universidades 
e cursos técnicos, a introdução de tecnologias coloca o setor em um 
novo patamar com o conceito de ambiente digital, que já está instalado 
nos grandes e pequenos municípios da região com a era da indústria 
4.0, onde há mais máquinas e menos operadores.  

Mesmo que as indústrias estejam, neste início de ano, em compasso 
de espera, aguardando medidas que possam melhorar o ambiente de 
negócios do país e aumentar a confiança para a efetivação de inves-
timentos, os resultados de Marechal Cândido Rondon são motivos 
suficientes para comemorar. E da região Oeste também, onde Palotina, 
Maripá e Nova Santa Rosa formam a rota do peixe, fomentando, além da 
produção, a instalação de indústrias e o desenvolvimento de pesquisas.

Todo este potencial será apresentado a você, caro leitor, nas páginas 
desta Revista Especial Indústria e Serviços. Boa leitura!
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Termômetro
do crescimento 













Diversifi car
para industrializar
COMO SOLUÇÃO PARA PROBLEMAS ENFRENTADOS NA 
LAVOURA, PROGRAMA DE DIVERSIFICAÇÃO AGRÍCOLA 
DESENVOLVIDO EM 1979 ABRIU AS PORTAS PARA A 
INDUSTRIALIZAÇÃO EM MARECHAL CÂNDIDO RONDON
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Nos últimos anos da década de 1970, os 
agricultores de Marechal Cândido Ron-
don enfrentavam grandes problemas 
nas lavouras: estiagens que dizimaram 

as plantações de soja e geadas intensas que apontaram 
para a inviabilidade das lavouras de trigo e as poucas 
de café que ainda persistiam na região Oeste do Paraná.

A situação despertou os produtores para o fato de que 
a agricultura, naqueles moldes, não iria sobreviver e servir 
como fonte de renda para suas famílias. Naquela época, 
até mesmo pomares eram destocados para dar lugar ao 
plantio de soja e trigo, mas, de um momento para outro, 
os produtores perceberam que a erosão estava levando 
embora as terras e que a estiagem e a geada poderia 
destruir completamente a plantação.

Foi em busca da solução para este obstáculo na produ-
ção agrícola que, em 1979, a prefeitura rondonense iniciou 
um programa de diversifi cação nas propriedades rurais, 
que culminou no início da industrialização do município.

Quem ocupava o cargo de chefe do Executivo na 
época era Verno Scherer (in memorian), que foi auxiliado 
pelo economista e consultor do Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Bruno Reuter 
(in memorian), ocupando a pasta de Desenvolvimento 
Econômico. “Foi uma iniciativa pioneira na região. O 
primeiro trabalho feito foi despertar nos agricultores o 
interesse pela diversifi cação, partindo para a produção 
pecuária, como leite, aves e suínos, além do plantio de 
mandioca”, relembra o assessor de imprensa da prefeitura 
rondonense da época, Arno Kunzler.

Industrialização
O segundo passo do projeto foi fazer com que os 

agricultores tivessem para quem vender os produtos 
saídos do campo. A partir daí, conta Kunzler, foi desen-
volvida uma gestão para reativar indústrias que haviam 
fechado pela falta de matéria-prima, como a Companhia 
Lorenz, em Quatro Pontes, a instalação da Swift Armour 
S/A em Marechal Rondon, localizada na indústria Ceval, 
hoje desativada, a Fecularia Três Passos, hoje Horizonte 
Amidos, a Cassava S/A, em Entre Rios do Oeste, e uma 
indústria de laticínios em Pato Bragado. “Na época tam-
bém foram adquiridas terneiras holandesas no Uruguai 
para o fomento da produção leiteira”, complementa.

Neste processo de reabertura e entrada de indústrias 
em praticamente todos os distritos do município foi criado 

o Parque Industrial I e, no ano seguinte, em 1980, o Parque 
Industrial II. Ambos estão localizados próximos ao portal 
de entrada da cidade. A ideia, conforme Kunzler, era fazer 
com que os produtores rurais diversifi cassem as ativida-
des nas propriedades e, no município, ter uma gama de 
indústrias para absorver e benefi ciar essa matéria-prima.

Iniciativa essencial
Com as áreas específi cas para a instalação de indús-

trias, o setor começou a se expandir no município, abrindo 
espaço para outras áreas industriais, com destaque ao 
setor moveleiro e metalúrgico, além da agroindústria. 
Em 1997, no Anel Viário Helmuth Priesnitz , foi criado o 
Parque Industrial III.

Na opinião do ex-secretário de Indústria e Comércio, 
Wiland Schurt, Scherer tinha uma visão muito ampla e 
foi extremamente inteligente ao dar início ao processo 
de industrialização do município. “A construção dos 
parques industriais foi mais do que uma ideia muito boa. 
Foi essencial para Marechal Rondon, porque ainda que o 
município, assim como a região, tenha uma agricultura 
poderosa, sem a indústria ele não vai bem”, opina.

Ele relata que na época da estruturação dos parques 
I e II, Scherer buscava ideias, indústrias e investidores em 
outras regiões do Paraná e até mesmo em outros Estados. 
“Nem sempre obtivemos êxito, mas de todas as visitas 
trouxemos experiências válidas para o crescimento da 
cidade”, frisa.

Para Schurt, no entanto, é válido dar incentivo às 
pessoas do município para que cresçam, melhorem e 
implementem tecnologia em seus negócios. “Hoje a buro-
cracia e a legislação são muito grandes, difi cultando alguns 
processos, mas no passado foi possível ajudar muitas 
empresas a começarem nos parques industriais”, ressalta.

Culturalmente, menciona ele, pelos imigrantes 
que chegaram ao município, o povo rondonense tem 
tino empresarial e industrial muito aguçado. Além dos 
incentivos para o desenvolvimento de empresas, a pre-
ocupação desde o início das indústrias com a formação 
de mão de obra, por meio de um convênio fi rmado com 
o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) 
para cursos de mecânico, soldador e torneiro, permitiu 
que muitos industriais saíssem da informalidade. “Pessoas 
que tinham apenas ideias conseguiram tirá-las do papel 
e coloca-las em prática, permitindo que o município se 
desenvolvesse em mais um setor”, destaca Schurt.

Diversifi car

Ex-secretário de Indústria e 
Comércio de Marechal Rondon, 
Wiland Schurt: “A construção 

dos parques industriais foi mais 
do que uma ideia muito boa. Foi 
essencial para Marechal Rondon, 
porque ainda que o município, 

assim como a região, tenha 
uma agricultura poderosa, sem 

a indústria ele não vai bem”
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Raio X dos parques industriais 
rondonenses

PROJETO INICIADO NO FIM DA DÉCADA DE 1970 PARA OPORTUNIZAR O 
DESENVOLVIMENTO DO SETOR, PARQUES REÚNEM 96 EMPRESAS EM ATIVIDADE E 
GERAM 865 POSTOS DE TRABALHO EM MARECHAL RONDON 
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Parque Industrial I
Criado na década de 1980

Localização: na região Leste de Marechal Cândido Rondon, 
tem como via principal a Rua Airton José Kerber e está há cerca 
de um quilômetro do portal de entrada do município, com acesso 
pela BR-163.

9 empresas ativas
1 empresa inativa
49 postos de trabalho 

Parque Industrial II
Criado na década de 1980

Localização: na região Leste de Marechal Cândido Rondon, 
tem como vias principais as ruas Helmuth Roesler, Gernot Reuter 
e Luiz Centenaro, com acesso pela Avenida Rio Grande do Sul e 
pela Avenida Expedicionário Otto Grings.

66 empresas em atividade
659 postos de trabalho
3 terrenos com obras em execução

Fotos: Maikel Liotto



Parque Industrial III
Criado em 1997
Regularizado em 2014, com execução de infraestrutura de ga-

lerias pluviais e pedras irregulares por meio de uma parceria entre 
empresários e Poder Público.

Localização: a Sudoeste do município, tem como via principal 
a Rua Willy Carlos Trentini, com acesso pelo Anel Viário Helmuth 
Priesnitz.

21 empresas em atividade
3 empresas inativas
157 postos de trabalho
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Parque Industrial IV
Adquirido em 2015 pelo município de Marechal Cândido Rondon
Localização: a Oeste do município, a área está próxima ao Clube 

Lira, tendo como via de acesso a Estrada Municipal Lira.
Área total: 11 alqueires
Sem infraestrutura implantada até o momento

*Informações da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo em 09 de maio de 2019.
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Legais, mas irregulares
PALCO DE IMPASSES DESDE QUE FORAM CRIADOS, PODER PÚBLICO TENTA 
COLOCAR FIM AOS ENTRAVES NAS ÁREAS DOS PARQUES INDUSTRIAIS

A indústria tem como sinônimo cres-
cimento. Não apenas da iniciativa 
privada, em que nela investe, mas 

também do setor público, que é benefi ciado direta 
e indiretamente, tanto por meio da geração de 
impostos, quanto, especialmente, pelo fomento 
aos empregos e à geração de renda oportunizada 
à população do local em que a empresa se instala.

Com foco em fomentar esse desenvolvimento 
é que foram instalados em Marechal Cândido 
Rondon os parques industriais, que congregam 
empresas de diferentes ramos e geram, juntos, 865 

postos de trabalho em 96 estabelecimentos ativos.
Esses números são extremamente animado-

res em um cenário econômico desafi ador para 
trabalhadores, administradores de empresas e 
governantes. Entretanto, ao visitar os parques, 
algumas cenas fazem questionar se a infraestrutu-
ra dos espaços comporta tamanha capacidade de 
mão de obra, emprego de tecnologia e inovação.

Parques Industriais I e II
Localizado pouco antes do portal de en-

trada do município, com acesso pela BR-163, o 
Parque Industrial I é o que tem o maior cenário 
de abandono.

Além de lotes em desuso e tomados pelo 
mato, nem mesmo asfalto adequado há nas 
ruas do espaço criado para fomentar indústrias 
e gerar empregos na década de 1980 e que hoje 
está sem destino certo.

O aspecto de negligência, no entanto, tem 
explicação. O secretário de Indústria, Comércio 
e Turismo de Marechal Rondon, Sérgio Marcucci, 
não conhece os detalhes legais que permearam a 
transição, contudo, no Parque I, os empresários 
são proprietários dos terrenos e possuem a escri-
tura das áreas. “O destino do lote, enquanto uma 
propriedade privada, é uma decisão do proprie-
tário. O que cabe ao município é a cobrança para 
que ele mantenha o lote limpo, livre de mato e 
de entulhos”, frisa o secretário.

Com o maior número de empresas ativas, 
o Parque Industrial II foi constituído junto ao 
primeiro parque, na década de 1980. No local, 
de acordo com Marcucci, parte dos empresários 
são proprietários dos lotes e parte está instalada 
em regime de concessão pública.

Além das áreas de propriedade privada, há 
dois lotes no Parque Industrial I que passaram 

ao domínio da municipalidade, após a extinção 
da Companhia de Desenvolvimento de Marechal 
Cândido Rondon (Codecar), antiga autarquia 
responsável pela administração do primeiro 
parque industrial por uma época.

Regularização
Tanto o atual chefe da pasta quanto o ex-se-

cretário de Indústria, Comércio e Turismo do 
município Guido Herpich, que ocupou a pasta 
entre 2013 e abril de 2016, afi rmam que os três 
parques industriais rondonenses não possuem 
ilegalidades, tanto para os lotes em que há pessoas 
com escrituras das áreas, quanto nas concessões 
públicas.

O que existem, por outro lado, são irregu-
laridades que, de acordo com Marcucci, estão 
sendo verifi cadas, caso a caso, em cada uma das 
empresas instaladas nos parques, bem como nos 
lotes em que não há edifi cações e nas empresas 
inativas. “Fizemos um levantamento em todos os 
parques acerca do número de empresas ativas, 
inativas, empregos gerados, os proprietários das 
áreas, os lotes que estão cedidos, mas que não 
há edifi cações, para que essas situações sejam 
regularizadas até para que as pessoas que estão 
utilizando esses espaços tenham mais tranquilida-
de para fazer investimentos em suas empresas”, 
menciona o secretário.

Atualmente, nos três parques industriais, 
há 100 empresas instaladas, das quais quatro 
encontram-se inativas. Além disso, três terrenos 
que foram dados em cessão de uso encontram-se 
sem edifi cações. “Para esses três terrenos, em um 
compromisso fi rmado com o Ministério Público, 
as áreas devem ser devolvidas ao município. Duas 
pessoas já fi zeram a devolução e uma delas ainda 
está em trâmite”, expõe Marcucci.

empresas de diferentes ramos e geram, juntos, 865 

Secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Sérgio Marcucci: “Além 
da primeira etapa do novo parque, o recurso será empregado para 

melhorias nos parques industriais II e III, com construção de galerias 
pluviais e asfalto, e no Parque III com pavimentação asfáltica”
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Ex-secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Guido 

Herpich: “Em Marechal Rondon não existe um caminho legal 
para que os empresários já instalados por meio de concessão 

pública possam adquirir as áreas”

A partir de agora, ressalta ele, o trabalho 
da secretaria envolverá os lotes que estão em 
concessão pública e com empresas edifi cadas, 
porém inativas. “Depois de regularizar essas 
situações será feito um levantamento das em-
presas que não estão executando a atividade 
que foi apontada na concessão do uso. Isso, 
entretanto, não é com a intenção de prejudicar 
o empresário, mas para regularizar a situação 
dos parques industriais, tendo em vista que 
se algo foi feito de forma incorreta ou fora da 
legalidade em momentos anteriores, se existe 
algum entrave jurídico, que seja corrigido 
agora”, enfatiza.

Compra de lotes cedidos
Já no Parque III, instalado em 1997, mas le-

galizado apenas em 2014, a estrutura de pedras 
irregulares e galerias pluviais existe graças a 
uma parceria público-privada fi rmada entre os 
empresários instalados no local e a prefeitura.  

Na área próxima ao Anel Viário Helmuth 
Priesnitz , Marcucci informa que a maior parte 
dos lotes está em concessão pública e apenas 
algumas pessoas têm posse do imóvel. Entre-
tanto, a intensão dos empresários é mudar essa 
realidade. “Há um grupo de empresários que 
tem a intenção de adquirir os lotes que foram 
cedidos, mas o contrato que foi assinado por eles 
está muito claro, com base na lei, que diz que 
toda e qualquer benfeitoria feita em um imóvel 
do município cedido em concessão fará parte 
do patrimônio do município, sem ressarcimento 
algum para o empresário”, informa Marcucci. 
“Quando essas pessoas fi zeram a concessão, 
elas assinaram o contrato com a ciência disso”, 
complementa.

O ex-secretário detalha que, enquanto ocu-
pava a pasta, o desejo dos empresários era o 
mesmo. Porém, da mesma forma que hoje, a lei 
impede que a municipalidade faça a venda dos 
imóveis cedidos aos empresários. “Na época a 
intenção era fazer um leilão ou encontrar uma 
forma legal de fazer com que esses empresários 
que já estão instalados pudessem comprar essas 
áreas em longo prazo”, comenta Herpich.

Ele cita, por exemplo, a criação de um 
caixa com o pagamento dos valores por parte 
dos industriais, que seria gerenciado por uma 
associação composta pelos empresários em 
parceria ao Poder Público. Com esses recursos, 
seria adquirida uma outra área para um novo 

parque, onde seriam instaladas as empresas 
com toda a infraestrutura da área já completa. 
“Desta forma, o município não precisaria ad-
quirir novas áreas, mas, sim, essa associação 
de industriais, em parceria ao Poder Público, 
fomentaria os novos parques conforme os já 
existentes fossem totalmente ocupados”, de-
talha. “Todavia, legalmente verifi camos que 
não existe essa possibilidade, mesmo buscando 
leis junto a outros municípios no Estado. Em 
Marechal Rondon não existe um caminho legal 
para que os empresários já instalados por meio 
de concessão pública possam adquirir as áreas”, 
sintetiza o ex-secretário.

Na visão de Herpich, isso faz com que, 
muitas vezes, os empresários deixem de investir 
nas empresas, já que eles não podem utilizar 
o imóvel como garantia de fi nanciamento em 
instituições fi nanceiras, por exemplo. “Eles 
deixam de ampliar e modernizar porque não 
têm capital próprio nem bens para buscar o 
recurso”, salienta.

Marcucci diz que há possibilidade de colo-
car os lotes em leilão ou permuta, entretanto, o 
patrimônio que foi construído nas áreas cedidas 
aos empresários também vai a leilão, sendo 
avaliado e indenizado ao município. “E aqui 
que entra o impasse, porque, na visão leiga, o 
empresário vai comprar algo que ele mesmo 
construiu e já pagou. É uma situação bastante 
complicada”, opina.
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Novo Parque Industrial
Em 2015, o município rondonense ad-

quiriu uma área de 11 alqueires próxima 
ao Clube Lira para a instalação do Parque 
Industrial IV, no entanto, até o momento 
nenhuma movimentação para loteamento 
da área e implantação de infraestrutura foi 
feita pela municipalidade.

O secretário de Indústria, Comércio e 
Turismo informa que está em aprovação na 
Câmara de Vereadores a solicitação de um 
fi nanciamento de R$ 5,5 milhões para que o 
projeto inicial do Parque IV “saia do papel 
com urgência”. “Além da primeira etapa do 
novo parque, o recurso será empregado para 
melhorias nos parques industriais II e III, com 

construção de galerias pluviais e asfalto, e no 
Parque III com pavimentação asfáltica”, revela.

A primeira fase de obras no Parque IV, 
explica, engloba o loteamento e a implantação 
de infraestrutura com galerias, asfalto, água e 
luz, além de vias marginais à rodovia do Lira 
e ao Contorno Oeste para o acesso ao parque, 
em 210 metros lineares da área de 11 alqueires.

Quando fi nalizada essa primeira parte, 
assinala Marcucci, em seguida será iniciado 
o projeto para o restante da área. “Ao fi m 
da obra, a forma que será direcionada aos 
empresários, será defi nida pelo prefeito, se 
por meio de concessão pública ou licitação”, 
conclui o secretário.







Lote em concessão
vale a pena?
EMPRESÁRIO INSTALADO NO PARQUE INDUSTRIAL III DE MARECHAL RONDON 
HÁ CERCA DE OITO ANOS DIZ QUE, EM LONGO PRAZO, CONCESSÃO PÚBLICA DAS 
ÁREAS É INVIÁVEL PARA CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS: “HOJE EU NÃO PEGARIA 
UM LOTE EM CONCESSÃO”, AFIRMA 
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De um negócio que iniciou na gara-
gem de casa em Marechal Cândido 
Rondon para uma indústria que 
leva mercadorias para diversos 

Estados brasileiros. Este é o resumo da história do 
Grupo Lamb, especializado na fabricação de pro-
dutos em metalmecânica para mobiliário urbano.

Localizado no Parque Industrial III, o Gru-
po Lamb é uma das indústrias que tiveram o 
incentivo de crescer por meio da iniciativa dos 
parques industriais. “Estamos no mercado desde 
2002 e cerca de oito anos no parque industrial. 
Iniciei o trabalho na garagem de casa, no fundo 
do quintal, mas, por ser uma atividade que gera 
bastante ruído, precisei mudar para um local mais 
apropriado e houve a possibilidade de vinda para 
o Parque III, por meio da concessão pública”, 
relata o proprietário da empresa, Fabiano Lamb.

Contar com a possibilidade da cessão de uso 
do terreno como uma forma de fomento para dar 
continuidade à operação da empresa, diz ele, foi 
uma boa oportunidade à época. Entretanto, o 
rondonense afi rma que a instalação da indústria na 
área deu-se em condições desafi adoras. “No início 
não havia pavimentação, nenhuma infraestrutura 
e muito mato. Quando chovia, enfrentávamos 
muitos problemas de acesso e essas questões foram 
solucionadas apenas com a iniciativa privada, 
sendo que os industriais se juntaram e pagaram 

para pavimentar as ruas, tendo a parceria da 
prefeitura para fazer as galerias”, expõe.

Imóvel próprio
O empresário considera que a forma como 

se dá a política de concessão pública para os 
lotes dos parques industriais é boa para quem 
está começando seu negócio. Todavia, em longo 
prazo, ele avalia que não é viável. “Hoje eu não 
pegaria um lote em concessão”, afi rma.

Lamb diz que quando participou do processo 
para ter direito ao uso do imóvel, ele e outros 
empresários que utilizam as áreas cedidas pelo 
município imaginavam a possibilidade de, fu-
turamente, adquirir os lotes conforme fossem 
construindo estrutura física, produzindo bens 
e serviço e gerando empregos. “Investimos em 
um lote vazio, sem infraestrutura de água, luz ou 
mesmo pavimentação e mesmo que a concessão 
seja de 30 anos, se você precisar do bem como 
garantia de um fi nanciamento ou em alguma 
situação de difi culdade fi nanceira, ele não poderá 
ser utilizado, porque nada do que você construiu 
é seu”, descreve.

O rondonense exemplifi ca que há pessoas que 
venderam veículos e áreas de terra que possuíam 
para realizar investimentos nas áreas de concessão 
com a expectativa de futuramente comprar o lote. 
“Mas hoje, apesar de já termos buscado junto à 

prefeitura, não há essa possibilidade”, lamenta.

Freio nos investimentos
A impossibilidade de compra das áreas, 

na visão do empresário, é um desestímulo aos 
industriais para realizarem investimentos em 
suas empresas. “É claro que eu mantenho a minha 
empresa estruturada, mas se a propriedade fosse 
minha ou se tivesse a segurança de poder comprar, 
sem dúvida eu teria um espaço pelo menos o dobro 
maior do que tenho hoje e até mesmo com o dobro 
de colaboradores, o que geraria mais empregos 
e mais renda, que consequentemente seria mais 
dinheiro circulando no município”, enaltece.

Lamb comenta que há um grupo de industriais 
unidos que fazem reinvindicações coletivas em 
busca de valorização por parte do Poder Públi-
co. Uma delas, cita, é que o município viabilize 
asfaltamento das ruas do Parque Industrial III. 
“Ainda buscamos a possibilidade de aquisição 
dos lotes que estão em concessão ou, se realmente 
não for possível, que seja agilizada a construção 
da infraestrutura no novo Parque Industrial e 
que seja possível viabilizar a venda de áreas 
para industriais, com um preço justo e sem a 
especulação imobiliária, para que possamos nos 
instalar em uma área própria e fazer investimen-
tos para melhorar nossas empresas ainda mais”, 
fi naliza Lamb.

Leme Comunicação

Proprietário do 
Grupo Lamb, 

Fabiano Lamb: 
“É claro que eu 

mantenho a 
minha empresa 

estruturada, 
mas se a 

propriedade 
fosse minha 

ou se tivesse a 
segurança de 

poder comprar, 
sem dúvida 
eu teria um 
espaço pelo 

menos o dobro 
maior do que 
tenho hoje e 
até mesmo 

com o dobro de 
colaboradores”



Módulos industriais
serão oportunidade para consolidação de empresas
ANTIGAS INCUBADORAS 
FORAM REVITALIZADAS 

E, POR MEIO DE PROCESSO 
LICITATÓRIO, QUATRO 

MICROEMPREENDEDORES 
INDIVIDUAIS E QUATRO 

MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS TERÃO 

CONCESSÃO PÚBLICA 
DOS ESPAÇOS POR ATÉ 

QUATRO ANOS

Conhecidos como incubadoras industriais, 
localizadas no Parque Industrial II, oito 
espaços de propriedade do município de 

Marechal Cândido Rondon passarão a ser utilizados 
como forma de fomentar o crescimento de MEIs e micro 
e pequenas empresas do município que tenham como 
foco de atividade a indústria. 

De acordo com o secretário de Indústria, Comércio 
e Turismo, Sergio Marcucci, existem dois grupos de 
incubadoras industriais no Parque Industrial II. As mais 
antigas, segundo ele, estão totalmente deterioradas e 
sem condições de uso. “O segundo grupo são esses oito 
módulos que irão compor esse condomínio industrial, 
que tem uma conotação não de incubadora, mas de 
fomentação, de ajudar as empresas a crescerem com 
um ‘fôlego’ para se consolidarem no mercado”, explica.  

 
TAC
Os módulos que serão parte deste condomínio 

eram ocupados, até o ano passado, por um grupo de 
empresários que assinaram, junto ao Ministério Pú-
blico, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). 
Marcucci comenta que a ação foi necessária porque, 
na época, quem ocupava o espaço havia extrapolado 
o limite de tempo estabelecido nos contratos de con-
cessão pública para o uso das incubadoras industriais. 
“Quando eu assumi a pasta e iniciamos o levantamento 
nos parques industriais, buscando principalmente a 
regularização de todas as áreas, tivemos conhecimento 
dessas irregularidades. Informamos o Ministério Públi-
co do nosso conhecimento das incubadoras, dos prazos 
que haviam sido estabelecidos e que precisávamos de 
uma solução para isso”, detalha. 

Conforme o secretário, foi firmado, junto à Pro-

motoria do município, um TAC por parte dos empre-
sários que ocupavam as incubadoras, estabelecendo 
um prazo de seis meses para que todos saíssem do 
local, pagando aluguel para o município de um valor 
real de mercado. “Algumas pessoas logo devolveram 
os imóveis, outros com o passar dos meses e alguns 
pediram um Termo de Ajuste Administrativo porque 
precisaram de mais tempo, pois estavam terminando 
o barracão próprio para poder se mudar”, enfatiza. 

Marcucci menciona, ainda, que foram movidos 
processos de reintegração de posse por parte de 
alguns empresários quando houve a solicitação para 
que eles deixassem as incubadoras. “Esses processos 
estão correndo. Como toda concessão e todo benefí-
cio público, existe uma celeuma para fazer com que 
as pessoas saiam dos imóveis após o vencimento do 
contrato. É bastante complicado e doloroso tanto para o 
empresário quanto para o governo municipal”, pontua. 

 
Processo licitatório
Desde que as incubadoras foram instaladas 

em Marechal Rondon, em gestões anteriores, Mar-
cucci diz que a definição de quais empresas teriam 
a concessão pública era feita por uma comissão 
instalada no município. As empresas interessadas 
se cadastravam e, mediante alguns critérios, eram 
avaliadas pela comissão e direcionadas ou não para as 
incubadoras. “A partir de agora, buscamos fazer este 
módulo industrial de forma mais isenta e transparente 
possível, por isso está em fase final a estruturação do 
edital para que seja feito um processo licitatório que 
destinará quatro módulos para microempreendedores 
individuais (MEI) e quatro módulos para micro e 
pequenas empresas que deverão ter a Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) voltado 
para atividades industriais”, expõe. 

A demora para a estruturação da concorrência, 
acrescenta ele, acontece por conta da necessidade de 
normativas e parâmetros objetivos a constarem no 
edital, especificando as concorrências dos MEIs e das 
micro e pequenas empresas. “Não há como colocar 
uma micro e pequena empresa para concorrer com 
uma MEI porque, mensurando em termos de resultado, 
o MEI pode gerar só um emprego e a micro empresa 
pode colocar a quantidade de empregos que houver 
a necessidade. Em faturamento, a MEI também só 
pode chegar ao limite de R$ 81 mil ao ano e as micro 
e pequenas empresas passam disso, então não seria 
uma concorrência igualitária”, salienta. 

 
Economicidade
O secretário comenta que, no final de 2018, os oito 

módulos destinados ao condomínio industrial foram 
reformados durante as aulas práticas dos alunos que 
participaram dos cursos das escolas móveis do Senai de 
aplicação e revestimento cerâmico e aperfeiçoamento 
em pinturas. “Buscamos da melhor forma fazer a 
economicidade do dinheiro público para revitalizar 
os espaços e, ao mesmo tempo, oportunizamos que os 
alunos tivessem um espaço adequado para colocar em 
prática as aulas desenvolvidas”, destaca. 

As empresas que vencerem a licitação para ins-
talarem-se no novo módulo industrial terão direito a 
permanecer no espaço por dois anos, com direito à 
renovação da concessão de uso por mais dois anos, 
com o pagamento de 50% do valor real de aluguel. 
“Depois desse período, a empresa deverá sair para a 
entrada de outra”, ressalta Marcucci. 
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Os primeiros passos para o 

ambiente digital
EXEMPLOS DE PATO BRAGADO E MARECHAL RONDON MOSTRAM 
QUE A TENDÊNCIA É DE QUE O CONCEITO DA INDÚSTRIA 4.0 SE 
INCLUA DE MANEIRA GRADUAL NAS EMPRESAS

Apesar de não ser algo re-
cente, o termo indústria 4.0 
ainda é algo pouco explo-
rado no Brasil. De acordo 

com dados do ano passado da Agência 
Brasileira de Desenvolvimento Industrial 
(ABDI), menos de 2% das organizações 
do país estão verdadeiramente inseridas 
nesse conceito. 

A indústria 4.0 é o que hoje impul-
siona uma série de avanços no processo 
produtivo, trazendo um aspecto mais 
elaborado em relação ao uso da tecnologia 
e elevando o ideal de automatização para 
um patamar bem acima do que a indústria 
está habituada.

Todavia, é inegável que a automação 

das linhas de produção, com utilização 
de novos recursos e metodologias, tem 
tornado os processos de produção cada vez 
mais efi cientes, autônomos e customizá-
veis, do contrário, como poderíamos ver, 
nos quatro cantos do Brasil, barulhentas 
e gigantes máquinas a vapor substituídas 
pelo simples clique em computadores e até 
smartphone para os meios de produção?

Mesmo que os passos sejam lentos, 
o ambiente digital está se tornando uma 
realidade nas indústrias. E no Oeste não 
é diferente. “Nas empresas de médio e 
grande porte os processos com um maior 
nível de automação já são realidade. A 
maior resistência está especialmente nas 
empresas de menor porte, que são a maio-

Diretor de Tecnologia 
e Inovação da Sooro, 
Hélio Alves Garcia: “A 
entrada do conceito 
de indústria 4.0 
vai acontecendo 
aos poucos, porque 
são grandes 
investimentos, mas 
um projeto acaba 
incentivando que 
outro aconteça”

ambiente digitalambiente digital
EXEMPLOS DE PATO BRAGADO E MARECHAL RONDON MOSTRAM 

Diretor de Tecnologia 
e Inovação da Sooro, 
Hélio Alves Garcia: “A 
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ambiente digital

ria da nossa região, e ainda veem esses investimentos que 
são bastante altos como um custo e não como um benefício 
para o processo produtivo da indústria”, comenta o en-
genheiro de controle e automação Gevanilson Piovesan. 

Sócio-proprietário da G&A Industrial, a empresa é 
prestadora de serviços da Hiléia, indústria de produtos 
alimentícios localizada em Pato Bragado. A planta indus-
trial, de acordo com o técnico em automação industrial e 
eletromecânica André Selzler, sócio-proprietário da G&A, 
conta com uma linha de produção automatizada, mas que 
ainda não é um conceito completo de indústria 4.0. “Ela 
gera dados e relatórios, porém não são utilizados pela 
empresa, contudo há uma outra linha de produção sendo 
montada totalmente diferente desta que está em operação, 
dentro dos padrões desse ambiente digital”, explica. 

Apesar de a diretoria da indústria não expor nenhum 
prazo para que a nova linha entre em operação, grandes 
investimentos já foram realizados para associar o processo 
produtivo ainda mais a tecnologia e inovação. 

Piovesan e Selzler mencionam que as principais 
diferenças entre as duas linhas de produção estão na 
operacionalização e no sensoriamento. “A atual linha 
de produção envolve 20 pessoas e tem capacidade para 

produzir 1,5 mil quilos de macarrão instantâneo por 
hora, já a nova linha de produção envolve apenas seis 
pessoas e tem capacidade máxima de produzir cinco 
toneladas de produto por hora”, compara Selzler. “Além 
disso, os equipamentos serão interligados e conectados à 
rede, permitindo acesso remoto aos dados de produção 
de qualquer lugar do mundo”, complementa Piovesan.  

 
Grandes investimentos 
Os investimentos feitos na indústria instalada em Pato 

Bragado é um exemplo de que a tendência é que a indústria 
4.0 se inclua de maneira gradual nas empresas, conforme 
elas sentem a necessidade de inovar e, principalmente, 
sentem que estão preparadas para investir nesse campo.

Esse movimento indica que o grau de conhecimento 
das empresas com foco industrial sobre o conceito de 
indústria 4.0 está em uma crescente, como é também o 
caso da Sooro, uma das principais indústrias de Marechal 
Cândido Rondon. 

O diretor de Tecnologia e Inovação da empresa, 
Hélio Alves Garcia, destaca que desde 2006 a indústria 
vem realizando investimentos em automação e, à me-
dida em que os equipamentos vão se modernizando, o 
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processo produtivo é aprimorado em busca de sistemas 
mais inteligentes. “A entrada do conceito de indústria 
4.0 vai acontecendo aos poucos, porque são grandes 
investimentos, mas um projeto acaba incentivando que 
outro aconteça”, enaltece. 

Alguns exemplos de conceitos que aproximam-se da 
indústria 4.0, diz, é a concentração de todos os processos 
da indústria em apenas dois monitores. “Entretanto, 
em cada área estratégica há um controle específico que 
é isolado. O objetivo, no futuro, é interligar todos esses 
controles para que conversem entre si”, pontua. 

Garcia comenta que hoje os equipamentos têm 
mais autonomia, tendo a capacidade, por exemplo, de 
interromper processos sem a necessidade da ação hu-
mana. Outro conceito já aplicado na empresa, salienta, 
está em equipamentos multifuncionais, sendo que uma 
única máquina é capaz de fabricar produtos diferentes 
de acordo com a programação estabelecida. “Hoje os 
investimentos acontecem em projetos que refletem em 
maior produtividade, mas quando nossa capacidade 
industrial estiver definida, o passo será buscar processo 
para melhorar controles, diminuir perdas”, detalha. 

Impactos
Em meio à otimização de recursos, criação de 

novos modelos de negócios e redução de erros, a 
indústria 4.0 coloca um grande impasse para o setor 
no mercado de trabalho. A previsão é de que a quarta 
revolução industrial diminua, aos poucos, trabalhos 
manuais, substituindo-os por ferramentas e recursos 
automatizados. “As máquinas vão conversar entre 
si, tomando decisões autônomas do que é preciso 
fazer para otimizar a produção e desta forma alguns 
profissionais não vão ser mais necessários dentro das 
indústrias”, analisa Piovesan. 

Por outro lado, novas demandas de profissões 
serão geradas, com profissionais mais especializados, 
tornando o papel humano dentro das indústrias mais 
estratégico do que braçal. “O conhecimento técnico não 
será mais um diferencial, vai ser uma exigência”, conclui. 

André Selzler 
e Gevanilson 

Piovesan, sócios-
proprietários da 
G&A Industrial: 

maior resistência 
nos investimentos 
está nas empresas 

de menor porte, 
que são a maioria 

na região
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O novo “fi lé” 
do mercado

PALOTINA, MARIPÁ E NOVA SANTA ROSA FORMAM A ROTA DO PEIXE NO OESTE 
E FOMENTAM, ALÉM DA PRODUÇÃO DE PESCADOS NAS PROPRIEDADES, A 
INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS E O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS

Setenta milhões. Essa é a quantidade de 
larvas de tilápia que saem da propriedade 
da família Sgarbi a cada safra, que vai de 
setembro a maio.  Referência quando o 

assunto é alevinagem, os 70 tanques que consolidaram 
o nome da família no início da cadeia de produção de 
tilápia estão localizados em Palotina, município que, 
com o passar dos anos, consolidou-se na produção do 
peixe de água doce. “Não era uma tradição da família 
trabalhar com peixe. Meu pai começou primeiro com 
o bagre africano e em 1991, quando experimentou o 
fi lé e quis engordar. A difi culdade veio em encontrar 
os alevinos na região, então ele mesmo decidiu produ-
zir”, conta a sócia-proprietária da Piscicultura Sgarbi, 
Ariani Sgarbi.

Com a sobra dos alevi-
nos produzidos por Ari, o 
mercado de alevinos de 
tilápia começou a “girar”. 
No início, Ariane lembra 
que o mercado era de altos 
e baixos, com anos de muita 
procura e outros com sobra 
de alevinos.

A 
consolidação 

da empresa da família aconteceu em 2007, com a 
entrada da Copacol no mercado de Palotina. “A partir 
disso começamos a ter uma certeza do quanto seria 
comercializado e principalmente da garantia. Antes 
era uma venda muito esporádica”, expõe Ariani.

Em 2017, com a inauguração do frigorífi co de 
peixes da C.Vale, o mercado se fortaleceu ainda mais. 
O volume inicial de abate da planta é de 75 mil tilápias/
dia, com capacidade de 150 mil tilápias/dia e pos-
sibilidade de duplicação. “Os nossos maiores clientes 
são a Copacol e a C.Vale. Temos grandes produtores 
em Toledo e também atendemos a GeneSeas, de São 
Paulo, mas nosso maior foco de atuação é no Oeste do 
Paraná porque o trabalho junto às cooperativas trouxe 
muito mais segurança para a nossa expansão, tanto 
tecnológica, quanto na estrutura física”, comenta a 
sócia-proprietária da Piscicultura Sgarbi.

Polo produtor
Perto dali, o município de Maripá dá continui-

dade à rota da tilápia no Oeste, ocupando o 4º lugar 
no ranking de maior produtor de peixes do Paraná.

Desde que foi emancipada de Palotina, em 1990, 
a terra das orquídeas e do peixe sempre contou com 
incentivos à produção pesqueira. Os primeiros passos 

foram dados pela vinda do Instituto Paranaense de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e 

pela fundação da Associação de Aquicultores de 
Maripá (Aquimap), em 1997. “Fechamos 2018 

com 101 produtores comerciais, explorando 
143 hectares de lâmina d’água. Assim que o 

município foi constituído, já contávamos com 
81 produtores de peixes, mas apenas três 

com cunho comercial”, destaca o diretor 
do Departamento de Meio Ambiente e 

Piscicultura de Maripá, engenheiro de 
pesca Cleiton Manske.

Mesmo com menos da metade de área de explora-
ção de peixes quando comparado a Palotina, a produção 
de Maripá é maior do que o município vizinho, que 
conta com cerca de 350 hectares de lâmina d’água, con-
forme levantamento feito pela Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) há cerca de dois anos. “Esse resultado 
é fruto da tecnifi cação aplicada nas propriedades, do 
comprometimento e profi ssionalização dos piscicul-
tores, do fomento do Poder Público com manutenção 
de estradas e assistência técnica, das linhas de crédito 
oferecidas pelas instituições fi nanceiras com juros 
mais acessíveis, além da parceria com a Emater, bem 
como a organização do setor por meio da Aquimap”, 
aponta Manske.

O desafi o, contudo, está em encontrar onde pro-
duzir hoje. Segundo ele, Maripá já está na casa de 80% 
do potencial hídrico para produção de peixes explo-
rado. Em comunidades como Rio Azul e Alto Aurora 
não existem mais áreas para a captação de água para 
tanques escavados. “Somos um município pequeno 
e temos um potencial hídrico baixo, então já estamos 
praticamente no limite de produção. Mesmo com os 
processos para tratamento da água e devolução para 
os rios no mesmo estado de conservação em que ela foi 
captada, em algumas microbacias não há possibilidade 
de construção de novos tanques”, menciona.

Ainda assim, no ano passado, Maripá fechou o 
ano com a produção de oito mil toneladas de peixe, 
sendo a atividade com o quinto maior resultado no 
Valor Bruto de Produção (VBP) municipal.

Tecnologia e pesquisa
O constante crescimento da região na atividade 

tem fomentado mais do que a produção no campo 
e indústrias na cidade. Em Maripá, uma extensão da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) foi instalada 
em 2018. 

Diretor do Departamento de Meio Ambiente e 
Piscicultura de Maripá, engenheiro de pesca Cleiton 
Manske: “Esse resultado é fruto da tecnifi cação 
aplicada nas propriedades, do comprometimento e 
profi ssionalização dos piscicultores, do fomento do 
Poder Público, das linhas de crédito com juros mais 
acessíveis, além da parceria com a Emater, bem como a 
organização do setor por meio da Aquimap”

nos produzidos por Ari, o 
mercado de alevinos de 
tilápia começou a “girar”. 
No início, Ariane lembra 
que o mercado era de altos 
e baixos, com anos de muita 
procura e outros com sobra 
de alevinos.

A 
consolidação 

sócia-proprietária da Piscicultura Sgarbi.

Polo produtor
Perto dali, o município de Maripá dá continui-

dade à rota da tilápia no Oeste, ocupando o 4º lugar 
no ranking de maior produtor de peixes do Paraná.

Desde que foi emancipada de Palotina, em 1990, 
a terra das orquídeas e do peixe sempre contou com 
incentivos à produção pesqueira. Os primeiros passos 

foram dados pela vinda do Instituto Paranaense de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e 

pela fundação da Associação de Aquicultores de 
Maripá (Aquimap), em 1997. “Fechamos 2018 

com 101 produtores comerciais, explorando 
143 hectares de lâmina d’água. Assim que o 

município foi constituído, já contávamos com 
81 produtores de peixes, mas apenas três 

com cunho comercial”, destaca o diretor 
do Departamento de Meio Ambiente e 
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Secretário de Agricultura, 
Meio Ambiente e 
Infraestrutura de Nova 
Santa Rosa, Silmar Benke: 
“A produção de peixe é 
essencial, mas o aspecto da 
industrialização é um fator 
que oportuniza a expansão 
de outros nichos de 
mercado e gera empregos 
diretos e indiretos, renda 
e retorno também para o 
próprio município”

De acordo com Manske, até o momento a univer-
sidade conta com um Laboratório de Carcinicultura, 
destinado ao estudo da tecnologia de manejo para 
fases de larvicultura, berçário e crescimento fi nal 
de espécies de camarão de água doce com potencial 
aquícola. “Os tanques voltados ao desenvolvimento 
de estudos e pesquisas com peixes estão em fase de 
construção. Mas, assim como acontece hoje com o 
camarão de água doce, quando fi nalizados serão de 
grande ganho não apenas para a comunidade cientí-
fi ca e estudantes, mas também para produtores que 
buscam melhorar a sua forma de produzir”, destaca.

O camarão, de acordo com o diretor do Depar-
tamento de Meio Ambiente e Piscicultura, não é 
uma atividade desenvolvida em Maripá, porém há 
produtores que desenvolvem o policultivo com a 
tilápia na região de Palotina. “É uma possibilidade 
de mais uma fonte de renda ao produtor”, ressalta.

O engenheiro de pesca explica que o camarão, 
diferente da tilápia, não precisa de ração, permane-

cendo no fundo do tanque e consumindo a matéria 
orgânica, ajudando a limpar o tanque e a melhorar os 
índices zootécnicos dos peixes, a conversão alimentar, 
a sobrevivência dos animais e o ganho de peso diário. 
“É uma atividade bastante promissora, entretanto, o 
desafi o na nossa região é que temos um inverno bem 
defi nido e o camarão de água doce em temperaturas 
baixas acaba morrendo. O período de alojamento pre-
cisaria ocorrer em setembro e a despesca em meados 
de maio. Além disso, há necessidade de cuidado com 
predadores nos tanques por parte de peixes piscívoros 
ou pela má reversão sexual da tilápia”, salienta.

Pequeno em extensão, 
mas grande em potencial
Seguindo o exemplo de Palotina e Maripá, Nova 

Santa Rosa cresce tanto na produção quanto na in-
dustrialização de insumos para a produção de peixes.

Além de já ter um caminho constituído na explo-
ração da atividade, com cerca de 90 produtores que 
trabalham comercialmente na atividade explorando 
241 hectares de lâmina d’água, a joia do Oeste é bem 
vista por investidores tanto para o benefi ciamento do 
peixe quanto para a fabricação de produtos a serem 
utilizados nas propriedades rurais.

Conforme o secretário de Agricultura, Meio Am-
biente e Infraestrutura de Nova Santa Rosa, Silmar 
Benke, o município conta com indústrias produtoras de 
comedouros, aeradores e dois abatedouros que produ-
zem fi lé de tilápia. “Está em processo de instalação no 
município mais uma indústria que fará a produção de 
ração, alevinos e a industrialização do peixe”, revela.

Hoje, a produção de pescadores é a quarta maior 
renda do município nova-santa-rosense. A expectativa, 
no entanto, é de que ela torne-se a terceira maior, espe-
cialmente pelos constantes investimentos de produtores 
tanto nas propriedades que já apostam na atividade 
quanto por aqueles que estão entrando na piscicultura. 
“O município tem um grande potencial hídrico, o que 
fomenta a produção no campo e, consequentemente, 
possibilita que indústrias e empresas também se 
instalem para atuarem como fornecedoras”, enaltece. 
“A produção de peixe é essencial, mas o aspecto da 
industrialização é um fator que oportuniza a expansão 
de outros nichos de mercado e gera empregos diretos 
e indiretos, renda e retorno também para o próprio 
município”, complementa Benke.

Em 2018, o resultado da produção de peixes co-
mercializados em Nova Santa Rosa foi de 4,3 milhões 
de quilos e a expectativa para 2019 é atingir a casa 
dos seis milhões. A produção de alevinos fi cou na casa 
dos 22,5 milhões em 2018. “É uma atividade que está 
em plena expansão”, garante o secretário.
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O camarão, de acordo com o diretor do Depar-
tamento de Meio Ambiente e Piscicultura, não é 
uma atividade desenvolvida em Maripá, porém há 
produtores que desenvolvem o policultivo com a 
tilápia na região de Palotina. “É uma possibilidade 
produtores que desenvolvem o policultivo com a 
tilápia na região de Palotina. “É uma possibilidade 
produtores que desenvolvem o policultivo com a 

de mais uma fonte de renda ao produtor”, ressalta.
O engenheiro de pesca explica que o camarão, 

diferente da tilápia, não precisa de ração, permane-
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Marechal Rondon já exportou 

US$ 30,4 milhões

MUNICÍPIO OCUPA 31º LUGAR NO RANKING DE EXPORTAÇÕES DO PARANÁ; 
CARNE DE FRANGO REPRESENTA 89% DO TOTAL EXPORTADO

Nos primeiros quatro meses 
de 2019, Marechal Cândido 
Rondon já bateu a casa dos 
US$ 30,4 milhões exportados 

para os principais países que mantêm acordos 
comerciais com o Brasil e consomem mer-
cadorias produzidas ou benefi ciadas pelas 
indústrias rondonenses.

No ano passado, conforme dados do 
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços (MDIC), as exportações rondonenses 
fecharam em US$ 93,71 milhões e, assim como 
neste ano, Marechal Rondon fi gura no 31º 
lugar no ranking de exportações do Paraná e 
no 328º no Brasil.

O principal produto que sai do município 

é a carne de frango, que representa 89% do 
total exportado no ano passado e entre janeiro 
e abril deste ano. Esta porcentagem é fruto 
do trabalho desenvolvido pela Cooperativa 
Agroindustrial Copagril que, segundo o supe-
rintendente de Operações, José Aparecido de 
Lima, tem como propósito desde a instalação 
da Unidade Industrial de Aves no município 
a destinação de 50% da produção de carnes 
para o mercado exterior. “Ao longo desses 14 
anos evoluímos muito e chegamos a passar 
dos 70% da produção destinada ao mercado 
externo, marca na qual nos encontramos neste 
ano”, enaltece.

A importância disso para Marechal Ron-
don, de acordo com ele, está não somente na 

possibilidade de o município fi gurar na 31ª 
posição das cidades exportadoras do Estado, 
mas também de garantir a sustentabilida-
de das atividades econômicas não só dos 
associados da cooperativa, bem como de toda 
a microrregião onde a Copagril está inserida. 
“Neste período em que o frigorífi co de aves 
está em operação, a cooperativa já exportou 
mais de US$ 830 milhões. Isso é uma reserva 
que vem para o Brasil e renda para a nossa 
região”, evidencia.

Produtos e destinos
Conforme dados do MDIC, seguindo 

a carne de frango, os principais produtos 
exportados por Marechal Rondon são óleo 
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Superintendente de Operações 
da Cooperativa Agroindustrial 

Copagril, José Aparecido de Lima: 
“A Copagril, assim como outras 

empresas locais que tiveram sucesso 
no mercado externo, são exemplos de 

que é possível crescer aqui”

de soja (6%), extratos de malte (3,8%), sais 
e hidróxido de amônio (0,30%), farinhas, 
sêmolas e pós de legumes (0,11%), torneiras, 
válvulas e dispositivos semelhantes (0,063%), 
materiais têxteis (0,051%) e partes e acessórios 
de veículos (0,040%).

Já os destinos das mercadorias pro-
duzidas no município são China, 
Emirados Árabes, Japão, Barein, 
Catar, Omã, Iraque, Kuwait, Ban-
gladesh, Hong Kong, Geórgia, 
Malásia, Austrália, Nova Zelân-
dia, México, Haiti, Curaçao, 
Bahamas, Chile, Bolívia, 
Paraguai, Argentina, 
Uruguai, Colômbia, 
Peru, Guiné-Bissau, 
Mauritânia e Namíbia.
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No período em 
que o frigorífi co 

de aves está 
em operação, 
a Copagril já 

exportou mais de 
US$ 830 milhões

CIDADE PROMISSORA
Expandir fronteiras para o que sai de Mare-

chal Rondon, segundo Lima, possibilita manter 
um equilíbrio fi nanceiro e garantir a renda que 
a cooperativa busca repassar à comunidade. “Se 
focarmos apenas no mercado interno, existem 
riscos e variáveis que fazem o mercado oscilar 
muito”, justifi ca.

Ele ressalta que exportar não é só vender 
o produto. Existem muitos serviços que são 
envolvidos no município, como os transportes, 
além de inúmeros prestadores de serviços. 
“Além disso, temos a geração de emprego. 
Hoje estamos próximos de dois mil funcioná-
rios somente no frigorífi co de aves. Em toda a 
cooperativa são cerca de 3,3 mil colaboradores”, 
menciona.

Na opinião de Lima, Marechal Cândido 
Rondon é um município muito promissor. 
Para ele, depende mais da comunidade e, 
especialmente, dos meios políticos venderem 
a “marca” de Marechal Rondon. “A Copagril, 
assim como outras empresas locais que tiveram 
sucesso no mercado externo, são exemplos de 
que é possível crescer aqui”, enaltece. “Temos 
uma população com nível cultural bastante 
elevado, uma região com alta produtividade, 
somos um município com a educação bem 
estabelecida nas áreas de gestão, produção e 
engenharia. O desafi o, principalmente para 
quem administra o município, está em vender 
essa marca”, considera.
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Mesmo com os desafios eco-
nômicos impostos às esferas 
governamentais, bem como 
às empresas, os municípios 

da região Oeste do Paraná continuam dando 
andamento a projetos industriais com o ob-
jetivo de fomentar a geração de emprego e 
renda. Exemplos são os municípios de Quatro 
Pontes, que, junto ao Grupo Difere, prospecta 
trazer ao município uma indústria de suco de 
laranja natural e, por meio da Brothers Agro 
Ltda, uma indústria de adubos e fertilizantes 
organominerais com projeção de faturamento 
bruto nos mercados interno e externo de quase 
R$ 8 milhões em seu primeiro ano de atividade.

Já Assis Chateaubriand recebe o projeto para 
o que será o maior frigorífico de abate de suínos 
da América Latina, que leva a marca da Frimesa, 
com capacidade inicial para o abate de 7,5 mil 
cabeças de suínos ao dia, chegando a 15 mil ca-
beças/dia no auge da produção. Enquanto isso, 
em Palotina, consagra-se, desde 2017, o maior 
frigorífico de pescados do Brasil, inaugurado 
pela C.Vale com investimento de R$ 110 milhões, 
com geração de 450 empregos e capacidade de 
abate de 150 mil tilápias/dia.

Na visão do presidente da Federação das 
Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Edson 
Campagnolo, o que possibilita a região - expoente 
em produção agrícola e pecuária - ter também 
um crescimento contínuo na área industrial 
é justamente a força que o Oeste possui na 
agropecuária. “Cada vez mais as cooperativas e 
produtores têm se conscientizado da importância 
em agregar valor àquilo que é gerado no campo. 
E a proximidade com a fonte de matéria-prima 
é sempre um fator importante na tomada de 
decisão para a instalação de uma nova indústria, 
por isso vemos grandes investimentos sendo 
feitos nessa área”, enfatiza.

Todavia, além do segmento alimentício, 
Campagnolo menciona que o Oeste vem conse-
guindo diversificar sua indústria com empresas 
inovadoras, que ganham relevância no cenário 
nacional em setores como o farmacêutico e o 
metalmecânico, entre outros.

Uma das razões para isso é que a região tem 
evoluído também em outro aspecto importante 

Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná 
(Fiep), Edson Campagnolo: “A proximidade com a fonte de 

matéria-prima é sempre um fator importante na tomada de 
decisão para a instalação de uma nova indústria, por isso 

vemos grandes investimentos sendo feitos nessa área”
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Gelson Bampi/Fiep

BOAS EXPECTATIVAS
A última Sondagem Industrial, pesquisa realizada anualmente pela Fiep para medir as 

expectativas dos empresários do setor para o ano seguinte, mostrou que 81,17% dos industriais 
tinham expectativas favoráveis para seus negócios em 2019. Este foi o maior índice desde 
2013, em grande medida, diz Campagnolo, devido às perspectivas abertas com o resultado 
das últimas eleições. Destes, 35,62% previam novos investimentos para este ano. “Porém, 
após os primeiros meses de 2019, os industriais, em geral, seguem em compasso de espera, 
aguardando as medidas que podem melhorar o ambiente de negócios do país e aumentar a 
confiança para a efetivação dos investimentos”, pontua.

Ainda que a expectativa dos empresários estivesse voltada à mudança de governantes, 
Campagnolo salienta que não seria possível exigir dos governos estadual e federal, que 
assumiram este ano, que a economia já estivesse a pleno vapor. “Inclusive porque o cenário 
internacional não é dos mais favoráveis”, lembra. “Mas o setor produtivo precisa de sinais 
mais concretos de que os rumos da economia estão sendo corrigidos, começando pela apro-
vação da reforma da Previdência. Feito isso, as coisas tendem a melhorar. E o empreendedor 
industrial, que tantas mostras já deu de sua enorme capacidade, está pronto para contribuir 
cada vez mais com o desenvolvimento do Paraná e do Brasil”, finaliza o presidente da Fiep.

para a atração de investimentos industriais: a 
formação de mão de obra qualificada. “Hoje 
várias instituições de ensino instaladas na região, 
incluindo as que integram o Sistema Fiep, con-
seguem disponibilizar às empresas não apenas 
trabalhadores de nível técnico capacitados, mas 
também profissionais de nível superior. Além 
disso, está sendo ampliada a estrutura de apoio 
às indústrias da região em áreas como tecnologia 
e inovação”, salienta o presidente da Fiep, ao citar 
o caso do Instituto Senai de Tecnologia em Ali-
mentos e Refrigeração, inaugurado oficialmente 
no ano passado em Toledo.

 
Reflexo da indústria
Ainda que em municípios menores, como é o 

caso de Quatro Pontes, com cerca de quatro mil 
habitantes, é de extrema importância pensar em 
industrialização e qualificação de mão de obra 

para a indústria, e não somente em produção, por 
conta da grande capacidade de geração de renda 
que o emprego industrial possibilita.

Campagnolo comenta que o salário médio 
pago pela indústria paranaense supera a casa 
dos R$ 2,4 mil, maior do que as médias de R$ 1,9 
mil do comércio e R$ 1,8 mil da agropecuária.

Além disso, a instalação de uma indústria 
de porte razoável resulta na vinda ou criação 
de outras empresas fornecedoras e prestadoras 
de serviços, multiplicando o potencial de gera-
ção de postos de trabalho no município. “Tudo 
isso amplia o dinamismo da economia local, 
influenciando positivamente outros setores, 
como o comércio, além de também aumentar 
a arrecadação do Poder Público municipal por 
meio de tributos, que, se bem administrados, 
revertem-se em inúmeros benefícios para toda 
aquela comunidade”, frisa. 










