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INTRODUÇÃO 

O tema do presente trabalho diz respeito à reestruturação sócio-espacial recente da 

indústria brasileira e, particularmente, como este processo ocorreu no estado do Paraná. 

 Para o desenvolvimento deste tema, na primeira parte do trabalho, procuramos 

apresentar uma síntese das principais interpretações sobre o processo de reestruturação 

sócio-espacial no Brasil, enfocando, o movimento de desconcentração industrial no período 

de 1970 a 1985, considerado pelos autores, como o auge da desconcentração. Em seguida 

tratamos do período de 1985 a 1995, em que há divergências entre os autores sobre a 

continuidade da desconcentração, com alguns chegando mesmo a levantar a hipótese de 

uma reconcentração. 

 Na segunda parte, procuramos analisar como o Estado do Paraná se insere no 

processo de desconcentração industrial. No período de 1985 a 2000, foi o estado que 

apresentou o maior crescimento em termos de pessoal ocupado na indústria, embora não 

tenha apresentado o mesmo dinamismo no que se refere ao valor da transformação 

industrial. Neste período e, em especial, a partir da segunda metade dos anos 90, houve 

alterações importantes na estrutura industrial, com a redução da participação da indústria 

tradicional e ampliação da indústria tecnológica. 

 As transformações recentes, que já haviam iniciado na década de 70, aumentam a 

concentração industrial na Região Metropolitana de Curitiba em termos de valor adicionado, 

porém, em termos de pessoal ocupado na indústria, algumas Mesorregiões do interior 

tiveram um crescimento superior. 

  

1. ALGUMAS INTERPRETAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO 

SÓCIO-ESPACIAL NO BRASIL 

Na análise recente sobre a industrialização brasileira, no que se refere a 

concentração ou desconcentração espacial, de uma maneira geral a bibliografia identifica 

dois períodos fundamentais. O primeiro, entre 1970 e 1985, que caracteriza o auge do 

processo de desconcentração e o segundo, de 1985 a 1995, em que, apesar das 
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discordâncias entre os autores, teria apresentado no mínimo uma inflexão do processo 

ocorrido no período anterior. 

1.1. O PERÍODO DE DESCONCENTRAÇÃO: DE 1970 A 1985 

Segundo Cano (1997, p.114), no ano de 1970, quando ocorre o auge da 

concentração industrial no país, São Paulo representava 58% de produção da indústria de 

transformação do país.“Já em 1985 o Censo Industrial mostraria que São Paulo perdera 

(entre 1970 e 1985) participação em todos os 22 ramos industriais, embora ainda 

concentrasse mais de 50% da produção nacional em 13 deles. A participação paulista no 

total nacional descera a 51,9%”. 

Resumidamente, no período 1970/85 apenas São Paulo e Rio de 

Janeiro perderam posição relativa no total nacional e, entre os 

ganhadores, Norte, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Centro-

Oeste foram os que mais ampliaram suas participações, bem acima 

do aumento que beneficiou Nordeste, Minas Gerais e Rio Grande do 

Sul. (CANO, 1997, p.116) 

  Diniz (1995), ao analisar dados referentes ao período de 1970 até 1990, argumenta 

que a partir de 1970 tem início um movimento de reversão da polarização. Para este autor 

após um século de concentração industrial no estado de São Paulo 

e de polarização na sua área metropolitana, nas últimas duas 

décadas esse processo foi invertido, iniciando um movimento de 

reversão da polarização e de desconcentração industrial para várias 

regiões do país. Como decorrência, a participação do estado de São 

Paulo e da Área Metropolitana de São Paulo na produção industrial 

do país reduziu-se de 58% para 49% e de 44% para 26%, 

respectivamente, entre 1970 e 1990, apesar do crescimento da 

participação relativa da produção industrial do interior daquele 

estado. (DINIZ, 1995, p.11) 

 Desta forma, após fazer uma análise da dinâmica da produção industrial para o 

período de 1970 a 1990 e do emprego para o período de 1970 a 1985, por regiões e/ou 

estados, apontando os gêneros industriais que mais cresceram e procurando identificar as 

causas para tal crescimento, Diniz (1995, p. 15) chega à seguinte conclusão: 

Todo esse processo não vem ocorrendo de forma linear. Na primeira 

fase, o que se observou foi um movimento generalizado de 
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desconcentração [...]. Mais recentemente, o que ocorre é uma 

tendência à reconcentração na área mais desenvolvida do país. 

Este movimento recente está relacionado com as mudanças 

tecnológicas e com a reestruturação produtiva, as quais tendem a 

alterar os requisitos locais, especialmente daquelas atividades mais 

intensivas em conhecimento. Além disso, as mudanças ideológicas 

e políticas no que diz respeito ao papel do Estado, a abertura 

externa da economia, em especial do Mercosul, e o processo de 

democratização seguramente terão efeitos decisivos sobre a 

configuração regional da indústria no Brasil, indicando a 

possibilidade de sua reaglomeração na região Centro-Sul do país. 

Neste sentido, observa-se uma tendência a uma relativa 

reconcentração no polígono definido por Belo Horizonte-Uberlândia - 

Londrina/Maringá - Porto Alegre – Florianópolis -São José dos 

Campos-Belo Horizonte. Estima-se que os estados de Minas Gerais, 

São Paulo (excluída a sua área metropolitana), Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul tenham aumentado sua participação 

na produção industrial de 32 para 51% entre 1970 e 1990 (DINIZ, 

1995, p.15). 

 Um trabalho importante no debate sobre o presente tema nos é apresentado por 

Tinoco (2001), em que, partindo das obras de Azzoni, Diniz e Cano como sendo “[...] a base 

da literatura sobre o estatuto do ‘metropolitano’ no Brasil, por discutirem, explicitamente ou 

não, o processo de integração/fragmentação do sistema produtivo brasileiro”, sintetiza as 

idéias dos mesmos afirmando que 

Por ser tão explícita a desconcentração relativa, não há nos autores 

estudados, divergências quanto à direção do processo, mas 

implicações diferenciadas para a compreensão do caráter da 

metrópole paulista. Em AZZONI, quando observamos a não-

ocorrência de uma “reversão da polarização” no Brasil, mas sim o 

alargamento do pólo central metropolitano, teríamos ainda a RMSP 

como pólo dinâmico da economia nacional, sendo este o 

responsável pelo ritmo de dinamismo (ou não) da indústria 

brasileira. Por sua vez, a análise de DINIZ permite inferir a 

emergência de pólos secundários internos ao polígono por ele 

proposto. [...] Se ainda não se pode dizer que a RMSP perde a 

posição de cidade primaz do Brasil, somos impelidos a aceitar que 

ela divide esse poderio com outras cidades emergentes no 
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panorama nacional. E, por último, com a análise de CANO, somos 

levados a pensar no caráter integrador do processo de 

desconcentração relativa da indústria nacional, o que reforça o 

poderio de São Paulo, por fotalecê-lo, ao mesmo tempo em que 

aumenta sua dependência para com a periferia nacional. [...] Ao 

aumentar a integração da economia nacional, a RMSP se fortalece 

justamente porque fortalece a periferia nacional, enfraquecendo-se, 

relativamente, em um movimento dialético por excelência. (TINOCO 

2001, p.49/50) 

 O autor chama a atenção, em especial, para o período posterior a 1985, para o fato 

de não ver sentido em discutir se o processo de desconcentração (como posto hoje pela 

literatura) “[...] continua, estancou ou reverteu, para o estudo da dinâmica regional brasileira 

recente. Essa discussão é desprovida de conteúdo prático. Tratam-se, na realidade, de dois 

processos distintos, com conjunturas distintas e, portanto, distintos entre si.” (TINOCO, 

2001, p.56). 

Salienta ainda que, esta crítica aplica-se também às análises do período ora 

abordado, ou seja, aquele chamado por ele como o de auge da desconcentração, que vai de 

1970 a 1985. 

Na realidade, a RMSP não perdeu o grosso de suas empresas. 

Realmente, algumas saíram, mas outras entraram. O saldo líquido é 

que, na “duplicação do país”, realizada essencialmente na periferia 

(quase tudo que não seja RMSP), ela manteve sua produção 

industrial. Se esse fenômeno pode ser visto de um ponto de 
vista mais geral, corretamente, como uma desconcentração 
relativa da indústria nacional, do ponto de vista da RMSP deve 

ser visto, no máximo, como uma estagnação. Ela parou de crescer e 

deu espaço para o desenvolvimento da periferia, bem no sentido de 

uma maior integração, como analisado por Cano. (grifo nosso) 

(TINOCO, 2001, p.56) 

1.2. O PERÍDO DE INFLEXÃO OU DE IMPASSE: DE 1985 A 1995 

Para este período uma das dificuldades de análise é em função do sistema 

estatístico nacional. Sobre este, Cano (1997, p.104/105) adverte que 

[...] a partir de 1990 sofreu profunda deterioração institucional, 

política, financeira e de seus recursos humanos, não só atrasando a 

elaboração do último Censo Demográfico como, também o que é 
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muito grave, não realizando nenhum Censo Econômico após 1985. 

Isto, obviamente, repercute diretamente sobre as Contas Nacionais, 

tornando mais precários os dados regionalizados e as estimativas 

de Contas Regionais após aquela data. 

 Uma das alternativas utilizadas pelos pesquisadores é a produção física que, entre 

outros problemas apontados, quando de sua utilização deve-se levar em consideração que 

[...] a desconcentração regional que ocorre no período não se dá à 

“imagem e semelhança” da estrutura dominante (São Paulo), 

apresentando, na verdade, grandes diferenças de processos 

produtivos e de produtos, o que também significa o surgimento de 

grandes diferenças entre as novas estruturas produtivas regionais, 

dificultando muito a passagem de estimativas de produção física 

para estimativas no conceito de valor (produto ou renda) (CANO, 

1997, p.105). 

 Tinoco (2001) também faz comentários sobre as dificuldades e a importância de se 

tomar cuidado com os dados disponíveis. Muito embora faça referências às comparações 

entre a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e o interior do Estado de São Paulo, 

acreditamos que suas observações possam ser aplicadas às outras regiões, uma vez que, 

os argumentos sobre a diferença de produtividade que o mesmo apresenta para o interior do 

Estado em relação à RMSP, se aplicam às demais regiões do país. Para o autor, a 

utilização de dados de pessoal (PO) da RAIS2 “não é suficiente para captarmos as 

diferenças definidoras das tendências existentes na RMSP e no interior do Estado de São 

Paulo, no que se refere à dinâmica da atividade industrial” (TINOCO, 2001, p.53). 

Para avaliar a inconsistência da utilização dos dados de PO da Rais como proxy da 

atividade industrial, o autor desmembrou as informações de PO e de valor agregado (VA) (e 

posteriormente de produtividade) para o ano de 1996 em termos regionais e em termos da 

década de constituição da empresa, e concluiu que: 

[...] a utilização da variável pessoal ocupado da Rais, além de sofrer 

com os problemas relacionados com a terceirização e 

informalização da mão-de-obra (que atingem diferencialmente as 

empresas localizadas na RMSP ou no Interior), tende a desprezar o 

fato de que os diferentes e sucessivos ciclos de escolhas 

locacionais da indústria paulista se deram com produtividade 

diferenciadas. Não podemos deduzir, assim, que um emprego 

                                                 
2 RAIS: Relação Anual de Informações Sociais, do Ministério do Trabalho e Emprego 
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perdido na década de 80 (segundo a Rais) represente o mesmo 

montante em produção, hoje, que um emprego perdido na década 

de 90. Além disso, essas diferenças temporais também se aplicam 

regionalmente, isto é, por causa do diferencial de produtividade, um 

emprego industrial perdido no Interior, em média, representa uma 

perda de produção menor que a perda causada pelo 

desaparecimento de um emprego industrial na RMSP (TINOCO, 

2001, p.54). 

 Embora compartilhando destas preocupações quanto a evolução setorial do emprego 

industrial como indicador para se aferir as tendências regionais da produção, Pacheco 

(1999, p.18) argumenta favoravelmente à sua utilização. Como diz 

a objeção mais evidente que se pode fazer ao uso desses dados 

decorre do intenso processo de reestruturação produtiva dos últimos 

anos, que implicou sensível queda do nível absoluto do emprego em 

vários gêneros, apesar de se verificar simultaneamente aumento da 

produção física e do valor adicionado. Além disso, nada garante que 

a intensidade desses processos tenha sido a mesma nos diversos 

estados do país, sendo muito mais provável uma reestruturação 

mais intensa nas áreas com maior densidade industrial (PACHECO, 

1999, p.18). 

Porém, como afirma, a opção por utilizar esses dados assim mesmo é bem 

justificável. 

Em primeiro lugar, por ser um dos poucos mecanismos disponíveis 

para aferir a distribuição regional da atividade produtiva. Em 

segundo, e bem mais relevante que a mera disponibilidade, está a 

hipótese de que o ajuste realizado nas diferentes regiões não tenha 

sido tão desigual a ponto de invalidar o uso dos dados do emprego. 

[...] Ademais, esse ajuste, mais do que problematizar o dado do 

emprego, problematiza, sim, o uso dos índices da produção física, 

que tendem a se distanciar do valor agregado à medida que 

aumenta, de forma significativa, o peso dos insumos, especialmente 

do componente importado (PACHECO, 1999, p.18). 

Acreditamos que tais alertas são importantes e devem estar presentes quando da 

análise dos dados, porém, não invalidam a sua utilização quando, por exemplo, com relação 

ao pessoal ocupado, indicam o quanto evoluiu, ou não, o emprego por gêneros industriais, 

independente de comparações com a RMSP ou outras regiões. Ou mesmo, havendo tais 
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comparações, não perdendo de vista que pode haver uma diferença de produtividade de 

uma região para outra. 

 Para a análise específica da indústria de transformação, Cano (1997, p.117), conclui 

que “os dados mostram a continuidade da queda da participação de São Paulo no total 

nacional. Contudo, o exame mais atento dessas cifras mostra a diminuição da velocidade do 

fenômeno, mas oculta uma provável reconcentração que estaria ocorrendo dentro de alguns 

ramos industriais [...]”. 

Do balanço que se pode fazer do período 1985/95, e de novo 

advertindo sobre os problemas estatísticos, infere-se que, se havia 

uma “tendência” reconhecidamente desconcentradora entre 1970 e 

1985, e que se prolongaria, ela já não se coloca de forma tão clara 

com os dados do período 1985/95. Nesse decênio, ao se variar 

anualmente os coeficientes de ponderação (atualizando-os pelas 

variações do crescimento da produção física), a participação 

paulista cairia dos 51,9% de 1985 para 50,2% em 1989; cairia um 

pouco mais em 1989/92 (para 48,9%), mas subiria um pouco entre 

1992/95 (para 49,8%). (CANO, 1997, p.120) 

Embora a análise de Diniz (1995) tenha se restringido ao período de 1970 a 1990, suas 

conclusões com relação aos anos mais recentes coincidem com as de Cano. 

Embora tenha ocorrido um relativo processo de desconcentração 

industrial nos últimos 20 anos, vários elementos parecem atenuar a 

possibilidade de sua continuação, pelo menos na velocidade e na 

direção registrada. (DINIZ, 1995, p.41). 

Posição diferente dos autores mencionados anteriormente nos é apresentada por 

Pacheco (1998), que defende que nos últimos quinze anos continuou a ocorrer um processo 

de desconcentração econômica no país. Porém, no período em análise, com a abertura 

comercial e a intensificação dos processos de ajuste das empresas, ganha expressão a 

dimensão da reestruturação produtiva e começam também a se evidenciar os dilemas da 

inserção do país no mundo globalizado. O principal deles é o de reforçar as desigualdades, 

[...] especialmente por colocar desafios de uma maior fragmentação 

do espaço nacional, em que algumas regiões mais dinâmicas 

podem se beneficiar das formas regionalizadas com que a 

globalização tende a se manifestar, ou pontualmente inserir-se nos 

fluxos de comércio internacional, enquanto as demais verão 

bloqueadas suas possibilidades de crescimento, o que é sancionado 
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pela crise do Estado brasileiro e pela inexistência de políticas 

industriais e regionais estruturantes (PACHECO, 1998, p.268) 

Concretamente, após trabalhar com a distribuição regional do emprego, com base 

nos dados da Rais, assim como com os valores dos novos investimentos, Pacheco (1999, 

p.37), conclui que no período de 1985 a 1995 houve 

[...] continuidade da desconcentração econômica, ainda que de 

forma menos intensa em função do menor investimento agregado, 

com perdas da região metropolitana de São Paulo e também do 

estado do Rio de Janeiro. Em paralelo, essa trajetória deve vir 

acompanhada de aumento da heterogeneidade no desenvolvimento 

interno das regiões brasileiras, com o surgimento de ilha de 

produtividade em quase todas as regiões, crescimento relativo maior 

das antigas periferias nacionais e importância maior do conjunto das 

cidades médias. 

   Tinoco (2001, p.52) faz críticas a esta abordagem. Conforme o autor, Pacheco 

[...] continua a trabalhar com o arcabouço teórico construído para a 

realidade brasileira anterior a tais transformações. Quando o 

referencial teórico adequado a uma situação de mercado fechado é 

aplicado a uma situação de mercado aberto, chega-se à conclusão 

de que a integração não existe [...]. Assim, para se evitar o 

anacronismo, deve-se propor que o fenômeno em referência não 

pode ser conceitualmente abordado como continuidade do processo 

de desconcentração do período anterior. Se o tipo de inserção 

internacional sai de um padrão fechado para um padrão aberto, é 

claro que as questões norteadoras das preocupações da formação 

do mercado nacional ficam relegadas a segundo plano. A 

preocupação agora é também com o mercado externo, pois entrou 

um novo jogador no jogo econômico, um jogador dono da banca, 

que determina o ritmo e as características do jogo. É só a partir do 

estudo das características desse novo jogo que podemos estudar a 

dinâmica regional brasileira recente. 

 Continuando suas críticas, o autor diz que, desta forma, 

teríamos, então, dois níveis de integração. Uma integração ao 

mercado internacional, que Pacheco define, parcialmente, como 

fragmentação, e uma integração no mercado nacional, subordinada 
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ao processo de integração ao mercado externo, que Pacheco deixa 

de considerar devido à inadequação histórica de seu aparato teórico 

para a análise da economia brasileira contemporânea (TINOCO, 

2001, p.52). 

É a partir deste último aspecto abordado, ou seja, a integração do mercado nacional, 

subordinada ao processo de integração externa, que Tinoco avança teoricamente na 

discussão. Para o autor, 

aceitar a existência de transformações estruturais é aceitar a 

coexistência de diferentes padrões simultâneos de desenvolvimento 

industrial (essas transformações não atingem todos os setores 

igualmente). Coexistem o padrão antigo, proveniente ainda da II 

Revolução Industrial, fordista, com forte ênfase em recursos naturais 

e/ou intensivos em trabalho, e o padrão novo, pós-fordista, da III 

Revolução Industrial, intensivo em capital e em conhecimento, os 

setores de alta tecnologia 

Em suma, devemos reforçar a análise de que as duas etapas são 

fundamentalmente diferentes. Diferentes não apenas em suas 

intensidades ou direções, sendo a primeira etapa de inequívoca 

desconcentração e, a segunda, de problemática conclusão. 

Diferentes principalmente, ainda, por possuírem substratos 

econômicos diferentes, além de conjunturas, arranjos institucionais e 

padrões de desenvolvimento distintos. Um período é caracterizado 

por requisitos locacionais clássicos (ligados ao padrão fordista de 

desenvolvimento) e o outro, pela coexistência desses padrões com 

padrões de localização modernos (requisitos de indústrias de alta 

tecnologia). 

Partindo destas premissas, o autor avança na discussão, propondo novos 

instrumentos de análise da dinâmica industrial brasileira capazes de medir o real significado 

econômico do ser metropolitano no Brasil e, conseqüentemente, da dinâmica regional 

brasileira, ou em suas palavras, 

[...] não nos parece suficiente pensarmos em concentração ou 

desconcentração dos índices de emprego e produção. O que 

queremos é saber como os empregos na RMSP se interrelacionam 

com o restante das atividades econômicas e com as restantes 

regiões do país. Para o entendimento do espaço econômico da 

RMSP, é fundamental estudarmos o processo [...] de geração, 
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difusão e apropriação da inovação e dos ganhos advindos de seus 

usos (TINOCO, 2001, p.57). 

Portanto, além da concentração das empresas de alta tecnologia na RMSP, outro 

aspecto importante do ponto de vista geográfico desta problemática, é “[...]a estratégia 

empresarial de separar territorialmente a planta industrial, ou o ‘chão da fábrica’, do 

escritório principal que se ocupa do gerenciamento superior da empresa” (LENCIONI, 2003, 

p.465). Muito embora esse não seja um procedimento novo nas estratégias empresariais 

[...] sua importância advém de ser uma tendência cada vez mais 

freqüente e do fato de conter um sentido novo porque se assenta 

numa rede de comunicações que vêm, aos poucos, revelando uma 

capacidade infinita. Mas, acima de tudo, porque denuncia a direção 

crescente da substituição das relações pessoais por relações 

eletrônicas que redimensionam a relação espaço-tempo das atividades 

humanas (LENCIONI, 2003, p.469). 

   

Porém, mesmo conscientes destes aspectos, os mesmos não serão tratados no 

presente trabalho.   

2. PARTICIPAÇÃO RECENTE DO ESTADO DO PARANÁ NO PROCESSO DE 

REESTRUTURAÇÃO INDUSTRIAL 

De uma maneira geral, como vimos nos itens anteriores, os autores que analisaram o 

processo de desconcentração industrial ocorrida no país após 1970, procurando identificar a 

direção do movimento para além do Estado de São Paulo, apontam a Região Sul, e 

particularmente o Estado do Paraná, como os que mais ampliaram sua participação na 

produção industrial nos anos recentes. Como afirma Cano (1997, p.118), 

o Sul foi a região que mais pontos percentuais ganhou nos dois 

períodos (passa de 12% em 1970 para 16,7% em 1985 e 18,1% em 

1995) beneficiado pela decisão política federal de ali instalar o 

terceiro pólo petroquímico nacional, pelo melhor desempenho agro-

industrial, de produção de máquinas agrícolas e tratores, 

equipamentos em geral, material elétrico e de transporte. Além dos 

efeitos também decorrentes de sua prática em “guerra fiscal’, a 

região tem apresentado condições propícias (mão-de-obra, 

urbanização, agricultura moderna, proximidade com o mercado 

paulista, etc.) a um grau mais avançado de desconcentração do 

investimento industrial. Embora os três estados sulinos tenham 
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aumentado suas participações nacionais, Paraná e Santa Catarina 

apresentaram resultados bem melhores do que o Rio Grande do 

Sul. 

Esta afirmação pode ser constatada através do gráfico a seguir, em que verificamos 

que a participação do PIB industrial do Paraná em relação ao do Brasil, apresenta uma 

elevação importante na década de 70, portando no período de auge da desconcentração, e 

outro pico a partir de 1990 (gráfico1). 

Em termos de emprego formal na indústria, o Estado do Paraná foi o que apresentou 

a maior elevação no período de 1985 a 2002, com o acréscimo de mais de 171 mil postos 

de trabalho (gráfico 2), o que fez com que a participação no total do pessoal ocupado na 

indústria passasse de 4,53% em 1985, para 7,63% em 2002. Conforme o gráfico 3, 

verificamos que tal crescimento ocorreu de forma mais acentuada a partir de 1992, quando 

as taxas de crescimento foram superiores ao total do país. Por outro lado, em termos de 

participação no Valor da Transformação Industrial (VTI) nacional, o crescimento foi bem 

menor, passando de “[...] 4,3% em 1985 para 5,3% em 1996 e 5,7% em 2000, segundo 

Pesquisa Industrial do IBGE. (IPARDES, 2002, p.7). 

GRÁFICO 01 - PARANÁ - PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL 
NA PRODUÇÃO ECONÔMICA - 1939/1995
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GRÁFICO 3 - CRESCIMENTO %  DO EMPREGO 
FORMAL NA INDÚSTRIA - 1985-2002

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

%

PARANÁ BRASIL

FONTE DOS DADOS: MTE-RAIS

base de calculo: 1985=100

 

Os dados acima sobre o VTI e o gráfico 3 revelam, por um lado, que 

[...] a economia do Paraná acompanhou o desempenho medíocre do 

Brasil nos anos 80, salvando-se pontualmente em face da 

maturação de alguns investimentos em ramos modernos e da 

continuidade da diversificação dos segmentos tradicionais, 

sobretudo os do agronegócio. 

A década de 90 foi marcada, justamente, pelo resgate dessa 

“vontade industrializante no Paraná”, interrompida durante uma 

década e meia por conta, especialmente, dos constrangimentos 

macroeconômicos ao crescimento do país. Tal mudança de postura 

aconteceu em meio a um cenário de elevação da taxa de 

investimento na economia brasileira, associada à ampliação da 

banda temporal de previsibilidade no cálculo econômico, 

proporcionada pela estabilidade monetária. (LOURENÇO, 2003, 

p.121) 

Por outro lado, como veremos mais adiante, as transformações industriais ocorridas 

no Paraná, em parte, ocorreram com base em setores intensivos em capital e em 
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conhecimento e, em parte nos setores intensivos em trabalho, conforme discussão anterior 

apontada por Tinoco, o que explicaria esta diferença entre um crescimento expressivo em 

termos de pessoal ocupado, ao passo que em termos de valor da transformação industrial o 

crescimento foi bem mais modesto. 

Em trabalho recente, Firkowski (2001, p.81), argumenta que há sinais de modificação 

no “[...] processo de desconcentração tal qual ele se apresentava até o início da década de 

90, quando o grande destaque do processo era o interior de São Paulo, na medida em que o 

deslocamento de unidades industriais se dava predominantemente para o espaço 

compreendido num raio de cerca de 150 Km a partir da cidade de São Paulo”. Para a 

autora, sobretudo a partir da década de 90, “[...] a base territorial passível de receber os 

novos investimentos industriais se amplia consideravelmente, extrapolando os limites 

fixados pelo processo no período anterior, qual seja, São Paulo, metrópole e interior 

(FIRKOWSKI, 2001, p.88)”. 

 Portanto, é nesta nova lógica dada pela divisão territorial do trabalho que se explica a 

articulação de cada subespaço ao todo nacional. 

É neste contexto que se insere a nova fase de industrialização 

paranaense, não apenas porque o estado é um dos componentes 

do polígono ou da região concentrada mas, sobretudo, pelo 

desempenho positivo que tem tido em relação à atração de novos 

investimentos industriais, notadamente do setor automobilístico 

(FIRKOWSKI, 2001, p.88). 

 Apesar das condições favoráveis à atração de novas indústrias, que começaram a se 

estabelecer desde meados da década de 70, 

[...] foi a partir de meados dos anos 90 que a implantação de novas 

indústrias ganha destaque, seja em razão do pouco dinamismo 

industrial vivido na década de 80 devido aos graves problemas 

econômicos pelos quais passou o país e que afugentaram por um 

longo período os capitais internacionais, seja em razão do 

expressivo movimento de localização de indústrias automobilísticas 

na Região Metropolitana de Curitiba, amparadas por incentivos 

governamentais de toda ordem, demonstrando a agressividade com 

que o Estado se lançou à conclusão de seu projeto de 

industrialização do Paraná (FIRKOWSKI, 2001, p.101/102).  

 Esse movimento se insere no contexto da abertura econômica e financeira, das 

privatizações e da desregulamentação dos mercados do país. Ou seja, 
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esse grupo de reformas pró-mercado somado à maior autonomia 

fiscal dos estados, conferida pela Constituição de 1988 por meio da 

transferência de mais recursos do que encargos a Estados e 

municípios, ocasionou uma guinada nos determinantes da 

movimentação espacial das atividades econômicas. Isso se deu por 

meio da diminuição do peso do governo federal e das empresas 

estatais e da ampliação da interferência dos componentes de 

mercado e das forças políticas subnacionais, materializadas na 

guerra fiscal e na concessão de infra-estrutura, fracionando o 

arcabouço do desenvolvimento regional. (LOURENÇO, 2003, p.70) 

O principal instrumento adotado pelo governo do Estado no período recente para a 

atração de novos investimentos foi o “Programa Paraná Mais Emprego”, o qual “[...] permite 

o retardamento do recolhimento do ICMS por empresas que executarem investimentos fixos 

no Paraná” (FIRKOWSKI, 2001, p.103). 

 Embora aparentemente tal programa se pautasse pelo princípio da desconcentração, 

pois, estabelecia percentuais de incentivos diferenciais em favor do interior do Estado, havia 

os casos excepcionais, como para os fabricantes de produtos sem similar no Estado, que 

podiam usufruir do benefício máximo, independente de sua localização. Desta forma, 

“[...] após o desencadeamento da concentração de parte expressiva 

dos novos capitais na Região Metropolitana de Curitiba é que as 

regras foram alteradas, visando exatamente à não concentração, 

isso ocorreu em maio de 2000 quando parte das implantações ou já 

haviam se efetivado ou estavam em adiantado 

processo”(FIRKOWSKI, 2001, p.105). 

Ou seja, as políticas do governo estadual foram decisivas para aumentar a 

concentração espacial da indústria paranaense, em especial no que se refere ao valor 

adicionado, conforme veremos mais a frente. Firkowski (1999, p.170), analisando as 77 

indústrias beneficiadas pelo Programa Paraná Mais Empregos até junho de 1998, constatou 

que 

[...] se a análise se voltar para o número de estabelecimentos, 

constata-se um equilíbrio entre as empresas localizadas no interior e 

na RMC, respectivamente, 48% e 52%; semelhante conclusão, a da 

“descentralização”, obtêm-se se a variável eleita for o número de 

empregos criados, onde o interior participa com 58,5% e a Região 

Metropolitana com 41,5%. Deve-se lembrar, contudo, que os 

gêneros industriais predominantes no interior são qualitativamente 
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diferenciados dos localizados na RMC, no interior dá-se um reforço 

da antiga estrutura industrial produtiva, com a participação dos 

setores diretamente ligados à agropecuária [...] Porém, se a análise 

é feita priorizando o montante de investimentos e os novos gêneros, 

distintos daqueles pertencentes à estrutura produtiva tradicional do 

estado e cujo processo produtivo insere-se no que há de mais 

moderno, com capital e tecnologia intensivas – os gêneros 

denominados [...] como de indústrias tecnológicas – temos a 

exacerbação do papel da Região Metropolitana, respondendo por 

perto de 70% do total de investimentos, contra pouco mais de 30% 

do interior. 

Portanto coerentemente com o que já nos alertava Diniz e Crocco (1996, p.100), 

sobre as regiões dentro dos estados não apresentarem comportamento uniforme, havendo 

áreas em declínio ou sem dinamismo, ao lado de áreas dinâmicas e em acelerado 

crescimento, no Paraná, se configuram dois processos distintos e autônomos. Conforme 

Firkowski (2001, p.109), “o primeiro é aquele relacionado às transformações na economia 

nacional, com destaque para o complexo metal-mecânico centrado em Curitiba, o segundo é 

aquele onde predominam as relações com a agricultura a partir dos gêneros tradicionais 

localizados em sua maioria no interior do estado”. 

 Diagnóstico semelhante é apresentado pelo IPARDES (2003a, p.15), que afirma que, 

principalmente na segunda metade da década de 90, ocorre uma reconfiguração da base 

produtiva através de dois vetores dinâmicos: 

O primeiro e mais importante diz respeito ao processo recente de 

implantação de unidades montadoras na Região Metropolitana Sul-

Curitiba3, que contou com fortes incentivos fiscais e acionários do 

governo do Estado, reforçado ainda pelo regime automotivo [...]. A 

Região Metropolitana Sul-Curitiba contou ainda com significativos 

investimentos em outros segmentos, como no eletrometalmecânico, 

contribuindo para a persistência da concentração setorial e espacial 

das atividades industriais na região [...]. 

O outro eixo de dinamismo da economia paranaense vem sendo sustentado pelos 

investimentos das agroindústrias. Porém, não mais pequenas e médias empresas com 

atividades tradicionais. Portanto, 

                                                 
3 A regionalização adotada nesta pesquisa do IPARDES partiu das Mesorregiões Geográficas do IBGE, 
as quais passaram por redefinições em função de critérios estabelecidos.  Desta forma, no que se 
refere à Região Metropolitana de Curitiba, a mesma foi dividida em Região Metropolina Sul-Curitiba e 
Metropolitana Norte-Paranaguá (IPARDES, 2003, p.10/11) 
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[...] a posição competitiva da agroindústria do Estado não se define 

mais somente por sua base agropecuária e de recursos naturais, 

mas por uma mudança qualitativa no padrão de industrialização, que 

requer a exploração conjunta das vantagens competitivas para o 

enfrentamento de mercados globalizados, estratégia que vem sendo 

adotada pelas cooperativas e grandes empresas agroindustriais do 

Estado (IPARDES, 2003a, p.17) 

2.1. ESTRUTURA INDUSTRIAL DO PARANA 

 Conforme a classificação dos ramos industriais nos grupos tecnológico, fornecedor e 

tradicional, realizada pelo IPARDES (2002, p.12), verificamos que o grupo tradicional 

apresentou uma forte queda na participação relativa quanto ao valor adicionado pelo setor 

industrial, passando de 35% em 1985 para 23% em 2000. (tabela 1 e gráfico 4) 

 Nesse grupo, o segmento de alimentos sofreu forte declínio na participação relativa 

no valor adicionado, embora continue e ser o segmento mais importante entre as indústrias 

tradicionais. (gráfico 5) 

O grupo fornecedor, após crescimento entre 1985 e 1990, passa a apresentar um 

declínio na primeira metade dos anos 90 e volta a aumentar sua participação entre 1995 e 

2000 Esse crescimento nos anos recentes ocorre fundamentalmente em função da 

petroquímica, que passa de 13,5% do valor adicionado em 1995, para 24% em 2000. (tabela 

1) 

O expressivo aumento da atividade de refino no valor adicionado 

(VA) global da indústria pode estar ligado à recuperação nos preços 

do petróleo entre 1995 e 2000 e ao uso de estoques estratégicos de 

matéria-prima na indústria do refino, ampliando o seu VA. Porém, 

outros fatores como a eficiência, incorporados na expansão do 

tecido e da escala industrial, incidem sobre a presente estrutura de 

geração de valor.[...] (IPARDES, 2002, p.27) 

Além da ampliação do segmento da petroquímica, destacamos o crescimento da 

participação do segmento papel e gráfica e a redução da agroindústria (tabela 1 e gráfico 6). 

Segundo o IPARDES (2002, p.22), o declínio da agroindústria resultou dos ajustes 

produtivos nos segmentos do fumo e de óleos vegetais, que vêm passando por 

reestruturações nos últimos anos. 

 

TABELA 1 - DISTRIBUIÇÃO (%) DO VALOR ADICIONADO DA INDÚSTRIA DO 
PARANÁ 1995/2000
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PARANÁ - 1995/2000 
  

 1985 1990 1995 2000 

Eletroeletrônica e telecomunicações 3,16 7,32 12,47 7,01 

Máquinas e equipamentos 9,12 7,02 4,2 3,44 

Automotiva 2,21 8,38 9,05 11,63 

Produtos químicos 6,36 3,28 4,28 6,95 

TOTAL DO GRUPO TECNOLÓGICO 20,85 26 30 29,03 

Extrativa e minerais não-metálicos 3,23 7,66 5,96 5,19 

Siderurgia e metalurgia 2,15 3,74 2,58 2,69 

Petroquímica 10,29 16,62 13,48 24,26 

Madeira 6,94 5,23 5,29 4,96 

Papel e gráfica 3,92 4,33 8,35 6,5 

Agroindústria 17,69 12,23 7,95 4,52 

TOTAL DO GRUPO FORNECEDOR 44,22 49,81 43,61 48,12 

Alimentos 27,34 11,96 12,65 9,11 

Couros e peles 0,84 1,59 0,94 0,59 

Malharia e confecções 1,3 0,61 1,79 1,52 

Bebidas 1,56 3,06 4,3 2,9 

Mobiliário 2,32 4,22 3,16 2,77 

Artefatos de papel e papelão 0,61 1,13 1,23 2,99 

Artigos de matérias plásticas 0,96 1,63 2,33 2,96 

TOTAL GRUPO TRADICIONAL 34,93 24,2 26,4 22,84 

  

Fonte: IPARDES (2002, p. 76) 
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GRÁFICO 4 - PARANÁ - VALOR ADICIONADO DA INDÚSTRIA - 

GRUPO TECNOLÓGICO, FORNECEDOR E TRADICIONAL - 
1985/2000
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GRÁFICO 5 - PARANÁ - PARTICIPAÇÃO % DO VALOR ADICIONADO 
DOS RAMOS INDUSTRIAIS DO GRUPO TRADICIONAL NO TOTAL DO 

ESTADO - 1985/2000
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GRÁFICO 6 - PARANÁ - PARTICIPAÇÃO % DO VALOR 
ADICIONADO DOS RAMOS INDUSTRIAIS DO GRUPO 
FORNECEDOR  NO TOTAL DO ESTADO - 1985/2000
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O grupo tecnológico foi o que mais cresceu no período, passando de quase 21% do 

valor adicionado em 1985, para 29% em 2000. (Tabela 1 e gráfico 4). Nesse grupo, os 

segmentos de produtos químicos (em especial fertilizantes e defensivos) e automotiva, 

apresentaram crescimento expressivo, em especial a partir de 1995. (Tabela 1 e gráfico 7). 

Inegavelmente, o Grupo Tecnológico, cuja composição era 

razoavelmente equilibrada até 1995, passou por uma reformulação 

em direção à especialização, com avanços mais contundentes da 

indústria automobilística, que anteriormente dedicada à produção de 

ônibus e caminhões, passa a incorporar automóveis de passeio e 

indústrias adjacentes (produtoras de peças e acessórios) [...]. 

(IPARDES, 2002, p.19) 

2.2. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA INDÚSTRIA PARANAENSE NOS ANOS 90 

Neste item pretendemos desenvolver uma análise tentando verificar como as 

Mesorregiões Geográficas do Estado do Paraná, participaram do processo de 

industrialização nos anos 90 e início dos anos de 2000, pois, concordamos com Firkowski 

(2001, p.112/113) em dois aspectos relevantes para nossa análise: 

[...] os gêneros industriais predominantes no interior são 

qualitativamente diferenciados daqueles localizados na RMC. No 

interior, a maioria dos novos investimentos teve o papel de reforçar 

a antiga estrutura produtiva, com participação de gêneros 

diretamente ligados à agropecuária. Isso não quer dizer que não 
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tenha havido a inclusão de novos gêneros, mas sim que estes 
não foram capazes de alterar o conjunto da estrutura produtiva 
já existente, limitando-se a alterar a participação de cada 
gênero na estrutura [...]. 

Conclui-se, portanto, que a análise da industrialização paranaense 

em sua fase recente deve, obrigatoriamente, se fazer a partir da 

perspectiva espacial expressa pelo processo, sob pena de não se 

apreender as especificidades, bem como de se generalizar para o 

conjunto do estado mudanças que ocorreram muito intensamente 

em um seleto espaço da Região Metropolitana (grifo nosso). 

GRÁFICO 7 - PARANÁ - PARTICIPAÇÃO % DO VALOR 
ADICIONADO DOS RAMOS INDUSTRIAIS DO GRUPO 
TECNOLÓGICO NO TOTAL DO ESTADO - 1985/2000
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A análise dos dados do IPARDES sobre valor adicionado e do Ministério do Trabalho 

e Emprego-RAIS, sobre número de estabelecimentos e pessoal ocupado revelam que o 

setor industrial no Estado do Paraná, nos anos de 1990, apresentou um desenvolvimento 

regional bastante heterogêneo. 

 Quando analisamos a variação na participação das Mesorregiões Geográficas em 

relação ao total do Estado do Paraná, verificamos que as Mesorregiões “perdedoras” foram 

as do Centro-Sul, Centro-Ocidental e Norte Pioneiro, que diminuíram a participação nos três 

itens, ou seja, número de estabelecimentos, pessoal ocupado e valor adicionado. Já as 

Mesorregiões do Sudeste e Sudoeste Paranaense, embora tenham aumentado a 

participação nos itens mencionados, foram crescimentos bastante modestos. (gráfico 8) 
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 Quanto às demais regiões podemos dividir em dois grupos que, aparentemente, 

tiveram um desenvolvimento contraditório. No primeiro grupo incluímos as Mesorregiões do 

Centro-Oriental Paranaense e a Mesorregião Metropolitana de Curitiba. Na primeira, em que 

o município mais importante é Ponta Grossa, localizado à 100 Km de Curitiba, apesar de ter 

apresentado a segunda maior variação positiva em termos de participação no valor 

adicionado, teve significativa redução na participação quanto ao pessoal ocupado. Situação 

muito parecida aconteceu com a Mesorregião Metropolitana de Curitiba, que aumentou sua 

participação no valor adicionado, porém, teve as maiores reduções na participação quanto 

ao número de estabelecimentos e pessoal ocupado. (gráfico 8). 
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O outro grupo apresentou desempenho oposto, pois, teve os maiores acréscimos na 

participação quanto ao número de estabelecimentos e pessoal ocupado, enquanto no que 

se refere ao valor adicionado teve crescimento modesto na Mesorregião do Noroeste 

Paranaense, ou decréscimo, no Oeste Paranaense e no Norte Central Paranaense. Nesta 

última região esta situação atingiu proporções extremas, pois, enquanto teve os maiores 

crescimentos do Estado quanto ao número de estabelecimentos e pessoal ocupado, 

apresentou o maior decréscimo na participação no valor adicionado. 

 Apesar destas alterações, a análise do gráfico 9, nos mostra que a Mesorregião 

Metropolitana de Curitiba, que apresentava quase 47% do pessoal ocupado na indústria em 

1990, continuou a concentrar a maior parte destes trabalhadores no ano de 2000, com 
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quase 40%. A Mesorregião do Norte Central, que representava 18,62% em 1990, se 

consolida como o segundo pólo do Estado 

em termos de pessoal ocupado na indústria, com pouco mais de 22% em 2000. Este 

crescimento em termos relativos ocorre, pois, nos dez anos analisados, a Mesorregião do 

Norte Central foi a que mais ampliou o número de trabalhadores na indústria, atingindo 

quase 29 mil novos postos de trabalho (gráfico 10 e mapa 1), o que representou pouco mais 

de 34% do crescimento do pessoal ocupado na indústria do Estado do Paraná. 

GRÁFICO 9 - MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS DO PARANÁ - PESSOAL 
OCUPADO NA INDÚSTRIA (%) - 1990/2000
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GRÁFICO 10 - MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS DO PARANÁ 
CRESCIMENTO DO PESSOAL OCUPADO NA INDÚSTRIA - 

1990/2000
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Nesse período, também tiveram crescimento significativo as Mesorregiões do 

Noroeste, com pouco mais de 14 mil novos postos de trabalho (16,78% do crescimento 

estadual) e do Oeste Paranaense, com 12.643 (15,09% do crescimento). Por outro lado, a 

Mesorregião Metropolitana de Curitiba teve um acréscimo de 12.680 novos postos de 

trabalho (15,14% do crescimento), número muito pequeno, diante da importância do setor 

industrial naquela região. Situação pior ocorreu na Mesorregião do Centro Oriental, que teve 

um aumento de apenas 2.290 trabalhadores, representando 2,73% do crescimento do 

pessoal ocupado no setor industrial paranaense. (gráfico 10 e mapa 1) 

Embora o dinamismo da indústria paranaense tenha como base de 

expansão o pólo automotivo e a moderna agroindústria, os 

segmentos responsáveis pela geração de emprego e renda de 

regiões do interior do Estado são os segmentos tradicionais da 

indústria de vestuário e de mobiliário, carnes e desdobramento de 

madeira. Esses segmentos utilizam recursos materiais e imateriais 

regionais e mão-de-obra especializada regional e têm como fator 

indutor da localização as vantagens de aglomeração e interação. 

(IPARDES, 2003a, p.76) 

Como dissemos, com relação ao valor adicionado pelo setor industrial, a situação se 

inverte, pois, a Mesorregião Metropolitana de Curitiba, que já representava 60% em relação 

ao total do Estado em 1990, chega em 2000 com 64,52% deste valor. O mesmo ocorre com 
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o Centro Oriental, que passa de 6,44% do valor adicionado pela indústria em 1990, para 

quase 11% em 2000, sendo que tal crescimento ocorreu basicamente até 1995. Por outro 

lado, a Mesorregião do Norte Central apresentou uma queda constante, declinando de 

pouco mais de 15% em 1990, para 11,63% em 2000. (gráfico 11) 

Como vimos no item anterior, os segmentos que tiveram maior acréscimo no valor 

adicionado foram o automotivo e petroquímico bastante concentrados na Região 

Metropolitana de Curitiba, reforçado por iniciativas governamentais. Por sua vez o aumento 

da participação da mesorregião do Centro-Oriental, além da manutenção da importância do 

segmento de celulose, papel e papelão, foi 

[...] resultado também da instalação de empresas de grande porte 

na região. Por outro lado, a reestruturação produtiva e patrimonial 

em empresas de laticínios e de papel e a desativação de plantas 

esmagadoras de soja promoveram o enxugamento de postos de 

trabalho na mesorregião [...]. 

Outro aspecto importante foi o espraiamento dos novos 

investimentos no entorno de 100 quilômetros do município de 

Curitiba, que atingiu as regiões do eixo Paranaguá-Curitiba-Ponta 

Grossa, devido às vantagens em termos de infra-estrutura. 

(IPARDES, 2003b, p.72). 

 

GRÁFICO 11 - MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS DO PARANÁ - 
PARTICIPAÇÃO (%) NO VALOR ADICIONADO INDUSTRIAL - 

1990/1995/2000
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De meados dos anos oitenta até o ano 2000, enquanto para o conjunto do país 

houve um crescimento relativo pequeno em termos de pessoal ocupado na indústria, o 

Estado do Paraná apresentou crescimento significativo. Este crescimento, se deu em 

especial na segunda metade dos anos 90. Porém, o setor industrial do estado apresentou 

um desenvolvimento regional bastante heterogêneo. 

As alterações na estrutura industrial resultaram numa nítida divisão do trabalho entre 

a Região Metropolitana de Curitiba e a Mesorregião do Centro Oriental Paranaense em 

relação às demais Mesorregiões do Estado. As primeiras concentraram a maior parte dos 

investimentos das indústrias de maior tecnologia, aumentando a participação no valor 

adicionado pelo setor industrial em relação ao restante do estado. As demais Mesorregiões, 

embora apresentando situações diferenciadas, de uma maneira geral, apresentaram um 

peso maior na indústria tradicional, o que por um lado diminuiu a participação no valor 

adicionado, mas por outro lado aumentou a participação no pessoal ocupado na indústria. 

Nesse processo o governo estadual teve papel decisivo, com uma política de 

incentivos que beneficiou em especial o grande capital, na chamada guerra fiscal. Desta 

forma, concordamos com o IPARDES (2003b, p.9) quando afirma que 

O desenvolvimento recente do Estado do Paraná implicou 

mudanças que acentuaram a modernização da base produtiva, mas 

que intensificaram, também, a desigualdade, considerando os 

estímulos espacialmente restritos e, sobretudo, sua insuficiência em 

atuar sobre a dimensão social ao não reduzir a pobreza estrutural. 

Além disso, também não foi capaz de intervir na crescente 

complexidade da problemática social, mesmo nas áreas mais 

dinâmicas. 
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