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 Resumo. 

 

Este trabalho averigua particularidades da formação industrial do Estado do 

Paraná, a partir de 1920 a 2000, e faz um comparativo com a formação dos Parques 

Industriais, e a geração de empregos nos últimos anos em Pato Branco, que se localiza 

no Sudoeste do Estado do Paraná. A pesquisa foi dividida em duas fases: na primeira de 

1920 a 1970, e a segunda de 1970 a 2000, que foi o ano da criação do último parque 

industrial de Pato Branco, e também com dados da geração de empregos nos últimos 

dez anos. 

 

Introdução. 
Antes de 1970 a base da economia paranaense foi agrícola. Onde neste período 

tivemos alguns ciclos que foram: a erva mate, café e a madeira. 

Um fator interessante neste período é que as atividades madeireiras e a cafeiculturas 

equilibraram as perdas de emprego decorrente da erva mate. Segundo Paludo e Barros 
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(1995), em 1930 a madeira já ocupava o 1º lugar nas vendas paranaenses, 

principalmente para a Europa. O auge da economia madeireira foi até 1964, em contra 

partida em relação a este período de “glória” da madeira no Estado Paraná, a população 

cresceu significativamente.  

Segundo Lima, Rippel e Stamm (2006), essa expansão demográfica deve-se não 

somente à indústria madeireira, mas também pela expansão de cafeicultura paulista, que 

sofreu influência pelas políticas aplicadas pelo governo federal e Estadual, que a partir 

de 1945, passou a se direcionar para a região Norte do Paraná. Essa região chamava a 

atenção em virtude de suas terras férteis, baratas e propicias ao plantio. Em pouco mais 

de uma década os cafezais se estenderam por toda a região Norte do Estado do Paraná. 

Devido a essas características da região Norte do Estado, a população 

paranaense vem crescendo cada vez mais. Segundo Magalhães Filho (1972), aponta que 

num espaço de tempo que vai de 1920 a 1940, a população paranaense atingiu 

1.236.276 habitantes, perfazendo 3% da população brasileira e o 10º estado no ranking 

demográfico. 

Nesse período houve também importantes mudanças que podemos citar a 

introdução da mecanização e a integração entre a agropecuária e indústria (ROLIM, 

1995; PIFFER, 1997). 

Em tempos mais recentes o Estado do Paraná deixou de ser uma região voltada 

somente à produção agrícola, e sim se diversificou o setor industrial e aumentou assim 

sua base de exportação (PIFFER, 2002). 

Assim Pato Branco também deixa de ser estritamente agrícola, para se tornar 

uma cidade “pólo regional” com três parques industriais, sendo os dois primeiros 

construídos no início da década de 1990, e o segundo no ano 2000. Sendo que estes 

parques industriais estão relacionados com um processo histórico, pois a maioria das 

indústrias localizadas nestes parques, já existiam na cidade somente se deslocaram, pelo 

simples fato que a cidade cresceu, e no decorrer do processo estas indústrias se 

depararam com uma vida urbana, e outros problemas, como ambientais, odores através 

de resíduos industriais etc. Além disso, essas indústrias ganharam incentivos municipais 

para se localizarem nestas áreas que estão fora da cidade, mas já é vidente que estão 

crescendo se formando subcentros em pelo menos dois destes parques industriais. 

Hoje no município de Pato Branco temos entre várias indústrias, podemos 

chamar atenção pelo menos a três delas, uma é a Atlas Fogões Petricoski, que é a maior 

indústria de fogões da América Latina, a outra é a Inplasul, que é a terceira maior 



indústria de embalagens plásticas do Estado do Paraná, e por fim a Visum, que esta 

entre as oito maiores indústrias do Brasil na fabricação de chip de celulares, 

computadores, enfim. 

Hoje o Estado do Paraná ocupa lugar de destaque pelo avanço da sua 

industrialização, tanto que no ano de 2003 foi um dos estados brasileiros que mais 

cresceu no setor secundário. Ano esse no qual a economia brasileira mostrou fragilidade 

frente aos cenários macroeconômicos vigentes. 

 
 
Evolução econômica do Paraná e a geração de empregos em Pato 
Branco-PR.  
 

 

Segundo Wachowicz (1982), o primeiro ciclo do Paraná foi à erva mate, onde 

segundo o autor teve hegemonia total em seu período que iniciou aproximadamente na 

década de 1840, que no decorrer dos anos teve sua estagnação, reflexo este da perda de 

mercado, que era basicamente argentino. Padis (1981) aborda que a economia ervateira 

do Estado do Paraná perde importância a partir de 1914, que vai cedendo campo para o 

cultivo do café e a exploração da madeira. 

A partir de 1940 a população continuou crescendo, segundo Linhares (2001) 

ouve um aumento demográfico devido ao panorama da economia estadual, e também 

aos ciclos produtivos da erva mate, madeira e o café. Assim, enquanto o setor ervateiro 

entra em estagnação na economia paranaense, o setor madeireiro e cafeeiro se fortalecia, 

absorvendo toda a mão-de-obra “expulsa” da produção de mate. Assim houve uma 

compensação das atividades madeireiras e da cafeicultura em relação às perdas de 

emprego e renda do mate, fortalecendo o mercado interno paranaense. 

Esse aumento favoreceu em muito a economia interna, principalmente a 

produção de gêneros alimentícios. A partir de 1940, o crescimento populacional do 

Paraná acelerou-se de forma mais intensa. Segundo Linhares (2001), o estimulo 

principal foi o panorama econômico estadual que encontrou nos ciclos produtivos da 

erva-mate, do café e da agricultura colonial, os esteios para seu crescimento econômico 

e a atração de mão-de-obra. 

Nesse contexto, podemos chamar atenção que o setor madeireiro estadual atingiu 

seu apogeu em 1964, não tendo mais pra onde se expandir. Devido a essas dificuldades, 

na década de 1960, o desenvolvimento paranaense passou pela solução do problema 



agrário, ou seja, solucionar o problema do café seria encontrar a solução para outros 

problemas socioeconômicos que agitavam a vida paranaense, tendo em vista que as 

atividades econômicas do estado estavam condicionadas, fortemente, à produção e 

comercialização desse produto (IPARDES, 1983). 

Após a década de 1950, o processo de desenvolvimento brasileiro foi 

significativamente impulsionado pela entrada de capitais externos. Esse processo 

possibilitou a criação de um núcleo dinâmico na economia brasileira centrado, 

inicialmente, no eixo Rio-São Paulo, formado, sobretudo por grandes indústrias 

estrangeiras, empresas estatais e parcerias com as nacionais. Esse núcleo caracterizou-se 

pela produtividade, com ganhos de escala e pela tecnologia relativamente avançada, que 

nas décadas de sessenta e setenta ampliando sua especialidade, integrando novas regiões 

e vinculando-as na dinâmica do capital nacional (IPEA, 2000). 

Conforme Rolim (1995) & Diniz e Lemos (1990), no período de 1970 ocorrem 

dois processos: O primeiro, foi o esgotamento da fronteira agrícola, no momento que a 

agricultura paranaense vislumbra uma mudança tecnológica e a utilização de insumos 

modernos. Essa mudança tecnológica proporcionou a reestruturação das tradicionais 

áreas de cultivo, ocasionado uma forte migração rural para os grandes centros urbanos. 

O segundo foi o processo de desconcentração industrial, onde podemos chamar 

atenção que neste período Pato Branco estava iniciando seu processo industrial, mas 

ainda não existia nenhum parque industrial, o mesmo iria ser construído na década de 

1990. 

Segundo Lima, Rippel & Stamm (2006), as transformações ocorridas no Paraná 

nos setores secundário e primário foram decorrente desse processo. O resultado foi à 

expansão da transformação dos produtos primários e de industrialização de soja, milho, 

trigo, carne etc. cresceu aceleradamente a partir de 1980. O resultado foi um movimento 

de ampliação do comércio interestadual e de exportação dos excedentes, de produtos 

primários do Paraná foi estabelecendo condições próprias de alargamento da sua base 

econômica de exportação, principalmente quando esse processo também se viu apoiado 

na melhoria dos meios de comunicação e transporte (estradas, rodovias, ferrovias, 

correios etc.) com os grandes centros urbanos do País. Grande parte do crescimento da 

economia agroindustrial do Estado deu-se focada na demanda de produtos primários 

transformados, basicamente em alimentos, por parte dos grandes mercados 

consumidores do País, São Paulo e Rio de Janeiro. 



Segundo Ipardes (1997), este cenário foi paralelo com um movimento de 

crescimento da população do Estado a partir da década de 1980. Mesmo assim, o Brasil 

passou a superar o Paraná em termos de crescimento populacional decenal, pois ambos 

cresceram respectivamente 22,27% e 11,34%. Com esses dados observou-se uma 

diminuição no ritmo de crescimento paranaense, apesar dos movimentos emigratórios 

muito intensos.  

Esse declínio pode ser parcialmente explicado tanto pela grande modernização 

do setor agrícola e industrial do Estado, principalmente à acelerada mecanização no 

campo, que redundou em fortes estímulos ao abandono do campo e que imprimiu no 

panorama paranaense a marca do êxodo rural populacional, outros estados, 

principalmente para as regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, quanto pelos 

rearranjos produtivos que se deram em função da necessidade de propriedades maiores 

para efetiva implementação do binômio produtivo da soja e do trigo implantado no 

Paraná, a partir da adoção do Brasil do modelo de desenvolvimento agropecuário 

denominado “Revolução Verde”. 

Apesar deste cenário positivo da industrialização do Estado, que influenciou 

diretamente no setor primário da economia paranaense, vê-se que na década de 1980 

houve um decréscimo de 5% na variação do crescimento da PEA do setor industrial do 

Estado do Paraná, que pode ser parcialmente explicado pela grande recessão em que o 

País se encontrava no período, ou seja, a chamada “Década Perdida”, e em parte por 

causa das grandes transformações demográficas e migratórias que o Estado vivenciou 

no período, tal qual apontado por Rippel (2005). 

Ao final dos anos 80, a economia do Estado atingiu um patamar relativamente 

distinto das demais regiões do Brasil, tendo pré-condições de abertura para um bom 

desempenho nos anos 90. Em termos de relações de troca, cresceu significativamente 

seu grau de inserção na economia brasileira e na economia internacional. Já os produtos 

mais modernos em detrimento dos tradicionais do estado, ganharam certa importância, 

tanto no mercado nacional como no internacional. 

Em décadas mais recentes, o Estado do Paraná dinamizou sua base produtiva e 

deixou de ser uma região voltada apenas à produção agrícola, diversificando o setor 

industrial e aumentando assim sua base de exportação (PIFFER, 2002). 

Assim, o Estado do Paraná atraiu grandes investimentos para o setor industrial. 

Até o final dos anos 1990 o Paraná atraiu R$ 14 bilhões de novos investimentos, 

consolidando seu parque industrial, Cuja arrancada deu-se nos anos 1960. De uma 



economia exclusivamente agrária, a estrutura produtiva industrial avançou para metal-

mecânica, a mecatrônica, a agroindustrialização, a transformação de celulose, dentre 

outras. 

Apesar da importância de Curitiba no cenário estadual, formaram-se outros 

centros importantes no interior do território, dentre eles destaca-se Londrina, que 

atualmente é considerada um parque industrial com 1,7 mil indústrias que oferecem 

mais de sete mil empregados diretos (JESUS & FERERA DE LIMA 2001). 

Devido a esses novos centros importantes, Pato Branco se destaca no Sudoeste 

do Paraná, pois no ano de 2008 foi o município que mais gerou emprego no Sudoeste, 

onde teve um salto de 1726 novos empregos com carteira assinada. Os dados 

divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do 

Ministério do Trabalho e Emprego. 

Com isso Pato Branco obteve o melhor resultado entre os municípios do 

Sudoeste no ano de 2008, ficando em primeiro na geração de novas vagas. Como o 

Ministério afere números em municípios com mais de 30 mil habitantes, no Sudoeste 

aparecem Francisco Beltrão com saldo de 807, Dois Vizinhos – 561 e Palmas, com 

saldo negativo de 77. 

Desde 2005, o número de empregos formais em Pato Branco totaliza 4.170. Para 

avaliar a exata dimensão do crescimento, os dados do Ministério do Trabalho e 

Emprego apontam que, nos quatro anos anteriores, de 2001 a 2004, foram gerados 2.424 

empregos formais. No Município, a indústria liderou a geração em 2008 com 589 novos 

empregos. No acumulado do ano passado, em segundo lugar está o comércio, com 435. 

Em terceiro vem o setor de serviços, com 378, seguido da construção civil, com 291, e 

da agropecuária com 43. 

Segundo o Prefeito Municipal, Roberto Viganó, esse crescimento se deu devido 

à parceria entre a administração municipal, empresários e trabalhadores. O Prefeito 

salienta que “Pato Branco vem se destacando no Estado do Paraná, na geração de 

empregos mesmo com a crise financeira instalada no mundo”. 

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, 

Julio César Latttman, o desempenho de Pato Branco também se deve as políticas 

públicas de incentivo mantidas pela administração municipal, que envolvem desde a 

doação de imóveis até a capacitação de trabalhadores. “A geração de emprego está 

acontecendo e vamos lutar para atrair novas empresas a fim de consolidar a nossa 

posição entre os principais geradores de emprego do Paraná” pondera Julio C. Lattman. 



No decorrer dos anos noventa o Estado do Paraná dinamizou e diversificou a sua 

base de exportação, atraindo novos investimentos tanto para o setor industrial como 

para o setor de agroindustrial, tendo capacidade em absorver parcela relevante tanto da 

desconcentração industrial nacional quanto das novas inversões, que mostra a projeção 

do crescimento de 6,0% a.a. do PIB estadual entre 1995-2005, crescimento esse que está 

acima da taxa da década de 1990 ROLIM (1995). 

Numa dinâmica paralela e inversa, os segmentos da indústria moderna do metal-

mecânica apontam para uma mudança qualitativa na estrutura industrial do Estado, 

centrada na Região Metropolitana de Curitiba. Nos anos de 1990, essa estrutura vem 

alterando sua composição, incorporando novos segmentos e, desse modo, criando uma 

nova dinâmica. O padrão resultante deverá estar dominado pela incorporação de 

montadoras estrangeiras, de supridores diretos e de planos de expansão para os 

segmentos já instalados. 

Sua concretização está apoiada em fortes estímulos fiscais e no reforço a 

instalação de infra-estrutura como duplicação e manutenção de rodovias, 

implementando de fibras óticas de telefonia celular e ampliação de oferta, distribuição e 

transmissão de energia (MOURA & KLEINKE, 1999). 

No Paraná, Pato Branco aparece na 12ª colocação com a taxa de crescimento de 

11,41%, ficando acida da media estadual (5,69% e da nacional (5,01%). Em números de 

vagas, comparando com município de outros estados, como é o caso de Palhoça – SC, 

Pato Branco gerou 460 novos empregos a mais que o município catarinense em 2008. 

No decorrer dos anos noventa o Estado do Paraná dinamizou e diversificou a sua 

base de exportação, atraindo novos investimentos tanto para o setor industrial como 

para o setor de agroindustrial, tendo capacidade em absorver parcela relevante tanto da 

desconcentração industrial nacional quanto das novas inversões, que mostra a projeção 

do crescimento de 6,0% a.a. do PIB estadual entre 1995-2005, crescimento esse que está 

acima da taxa da década de 1990 ROLIM (1995). 

No final do século XX ocorre uma nova fase que marcará a economia 

paranaense no inicio do século XXI. Essa fase terá como elemento norteador os seis 

vetores traçados por Lourenço (2002): a transformação metal-mecânica; o agronegócio 

capitaneado pelo movimento cooperativo; a expansão do ramo das indústrias não-

tradicionais e dinâmicas, em especial de celulose e papel; a inserção definitiva do 

Paraná no mercado internacional, através da expansão da sua base de exportação; o 

desenvolvimento e a diversificação de novas atividades produtivas nas microrregiões 



não-metropolinas; e, por fim, a ampliação da infra-estrutura (transportes, comunicações 

e telecomunicações). 

 

 

Considerações finais. 

 
O objetivo deste artigo foi discorrer a respeito de algumas das especificidades da 

formação industrial do Estado do Paraná, desde a sua formação até o final do século 

XX. E também trazer algumas discussões sobre a formação dos parques industriais e a 

geração de emprego na cidade de Pato Branco-PR. Procurou-se então lançar elementos 

para uma discussão das bases da dinâmica industrial da economia paranaense ou do 

Paraná industrial. 

Pode-se dizer que neste processo que o Paraná se confrontou com muitas 

dificuldades, porém com superação das mesmas, com o surgimento de novos ciclos 

produtivos, foram de grande valia para a evolução populacional e para o crescimento da 

economia do Estado. Tanto que entre as décadas de 1950 e de outros setores ou ramos 

de atividades, principalmente as exportadoras. 

Além de informações gerais importantes sobre a economia paranaense, esse 

artigo lançou elementos para a discussão sobre as especificidades da formação dos 

parques indústrias e principalmente da geração de empregos em Pato Branco, que nos 

últimos quatro anos vem nos chamando atenção, e também de chamando atenção de 

empresas de fora do país, pois o município esta preste a fechar um investimento com 

três empresas internacionais, que não foram divulgadas ainda, que possivelmente vão 

alavancar a economia da cidade. 

Assim, ela será sempre capaz de induzir o crescimento econômico e a expansão 

da mão-de-obra qualificada, visando melhorar a qualidade de seus produtos e atender 

mercados consumidores cada vez mais exigentes. 
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