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RESUMO: A discussão em torno dos serviços quaternários ou superiores, tem ganhado destaque nos 
últimos tempos vinculados à expansão das redes de telecomunicações, ampliação das indústrias de 
informações, ampliação dos centros de Pesquisa e Desenvolvimento – P&D, consultorias diversas, 
ampliação da acessibilidade, dentre outros. Gottmann (1990) denominou de atividades quaternárias ao 
conjunto de transações abstratas, das quais a mais importante é a informação. Estas atividades 
tiveram sua expansão a partir da separação geográfica entre produção/controle, gestão e laboratórios, 
envolvendo o processo de desconcentração e descentralização da produção e capital. Se até pouco 
tempo atrás a discussão e a presença destes serviços se realizava diretamente ligada às metrópoles, 
mais recentemente verifica-se que muito destes também se fazem presentes em grandes cidades, 
sejam ou não consideradas metrópoles no contexto brasileiro. É o que vem acontecendo com Londrina, 
localizada no norte do Paraná – Brasil, que desde os anos de 1990 tem ampliando atividades terciárias 
especializadas, como é o caso dos serviços de consultorias diversas, propaganda e marketing, gestão 
púbica, pesquisa e desenvolvimento, serviços de comunicação,  dentre outros. Esta ampliação vincula-
se de um lado, ao próprio processo de intensificação de sua participação na divisão territorial do 
trabalho e de outro, ao fato de ser a principal cidade de uma aglomeração urbana e sede de uma 
região metropolitana, que envolve uma população de cerca 800 mil habitantes, onde é complexa a 
divisão do trabalho. Assim colocado, o trabalho tem por objetivo discutir o processo de ampliação dos 
serviços superiores ou quaternários na cidade de Londrina, caracterizando tais atividades e 
correlacionando-as com o processo de metropolização do espaço. 
 

1. INTRODUÇÃO 

A natureza conceitual da metrópole vincula-se em linhas gerais, a duas grandes dimensões: a 

funcional e a de seu espaço urbano (FRESCA, 2011). A última tem como enfoque a complexidade 

extrema da divisão social e econômica do espaço urbano, representado pela ampla discussão da 

moradia e o processo de segregação socioespacial, envolvendo ainda as atividades econômicas em 

contínuo processo de criação de subcentros, distritos de negócios, desdobramento da área central, 

dentre outros, vinculado à discussão sobre centralização e descentralização.  

A primeira representada por um conjunto de atividades urbanas de nível elevado de 

complexidade, particularmente os serviços financeiros e de gestão que garantem à metrópole poder. 

Este, realiza-se via grandes corporações multifuncionais, sejam de capital nacional ou internacional 

que efetuam articulações diversas na escala mundial e nacional. Mais que isso, grandes corporações 

que realizam a gestão do território. Esta compreendida, segundo Corrêa (1996, p. 23),  como a 

dimensão espacial do processo de gestão, objetivando criação e controle do espaço para viabilização 
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da existência e reprodução do conjunto da sociedade, implicando historicidade com agentes e práticas 

espaciais distintas. Neste sentido, as corporações desempenham o mais importante papel na 

organização do espaço, já que em suas múltiplas localizações, garantem a produção e reprodução de 

suas condições de produção.  

A metrópole é o lócus privilegiado das sedes sociais das corporações e suas  filiais estão 

dispersamente localizadas em regiões e países, cujas funções de controle estão na primeira, ao qual 

se acrescentam os serviços superiores ou quaternários (GOTTMANN, 1990), acessibilidade, ensino 

superior, pesquisa, profissionais qualificados, dentre outros. A metrópole configura-se ainda, como nó 

de uma vasta rede de circulação de informações, ligadas tanto ao consumo de massa como entre as 

corporações e entre essa e suas unidades e filiais.  

O centro de gestão do território caracteriza-se em realidade por ser um centro onde 
tomam-se decisões e fazem-se investimentos de capital que afeta direta e 
indiretamente amplo espaço. Controlam assim a organização espacial de um dado 
espaço, influenciando a gênese e a dinâmica produtiva, o nível de empregos diretos 
e indiretos, os impostos, a mobilidade demográfica, as transformações no uso do 
solo e na paisagem, assim como a política local e o modo de inserção das cidades 
na rede urbana sob seu controle (CORRÊA, 1996, p. 25).   
 

Desta maneira a metrópole coloca-se como o centro de controle do ciclo de reprodução do 

capital via corporações, podendo-se articular tal compreensão à análise de Santos (1993) sobre a 

metrópole a partir do movimento de concentração – dispersão. Se em momentos anteriores da história 

brasileira privilegiou-se a concentração, nas últimas décadas a tendência é a dispersão para várias 

áreas e lugares, da produção moderna agrícola e industrial. Mas, em outro sentido, Santos (1993, p. 

89-90) afirma que há “[…] o movimento de concentração das formas de intercâmbio, no nível nacional e 

estadual ou regional, tanto no âmbito material quanto intelectual” na metrópole. E mediante nova 

divisão territorial do trabalho, a metrópole e sua região acumulam atividades intelectuais ligadas à nova 

modernidade, assegurando a criação de atividades produtivas de ponta e novas condições de 

polarização. Esta tem nos fluxos de informação indispensáveis ao trabalho produtivo, o nó central na 

metrópole, particularmente São Paulo, colocando-a como metrópole nacional. Significa que “[…] o 

tempo que está presente em todos os lugares é o tempo da metrópole, que transmite a todo território o 

tempo do Estado e o tempo das multinacionais e das grandes empresas” (SANTOS, 1993, p. 91), já 

que a instantaneidade é socialmente sincrônica.  

Deriva de tal compreensão, a metrópole ter a sua força essencialmente derivada “[…] do poder 

de controle (sobre a economia e o território) de atividades hegemônicas nela sediadas, capazes de 

manipulação da informação da qual necessitam para o exercício do processo produtivo em suas 

diversas etapas” (SANTOS, 1993, p. 92).  



Ao mesmo tempo em que há um processo qualitativo de concentração na metrópole, a 

dispersão se realiza no contexto brasileiro de modo acelerado. Articulado a urbanização, essa 

dispersão está criando o que o autor denominou de urbanização concentrada e metropolização, como 

recurso a explicitar que, amplia-se o número de cidades milionárias, ou quase, que ele associa com a 

realidade da macrourbanização. Acrescenta ainda que, se neste escalão urbano levar – se em 

consideração as aglomerações ou quase conurbações, a presença desta metropolização será bastante 

ampliada. Por isso entende que a palavra metrópole “[…] é timidamente utilizada no Brasil, quando as 

novas realidades da mundialização ampliam o processo de sua criação como „lócus por excelência das 

relações sociais e econômicas‟” (SANTOS, 1993, p. 75).   

E a ampliação da metropolização tem se realizado mediante aumento da população e da 

pobreza; da concentração das atividades necessárias à dispersão física da produção; pelas alterações 

na divisão internacional do trabalho; pela maior centralização da irradiação tecnológica; pela 

implantação de uma materialidade para atender aos objetivos econômicos e socioculturais (SANTOS, 

1993).  

Assim, a metropolização deve ser entendida como totalidade menor dentro da formação social 

nacional, totalidade maior, implicando que seus estudos sejam articulados às mudanças de conteúdos 

das metrópoles regionais tanto em termos de relações nacionais como das relações interurbanas. Ao 

passo que a divisão territorial do trabalho permite analisar as diferenças, porque as demandas e 

respostas diferenciam-se segundo os lugares, produção, nível técnico da capitalização. Incluso nestas, 

as atividades agrícolas, que passaram a ampliar as demandas de conhecimento, trabalho intelectual e 

informações (SANTOS, 1993).   

Neste percurso, a cidade de Londrina  apresenta do ponto de vista de seu espaço urbano, uma 

complexidade bastante acentuada, envolvendo conurbação, aglomeração urbana, migração pendular, 

fluxos intensos de comércio e serviços, presença de vários subcentros espontâneos e planejados, 

processo de segregação socioespacial acentuado, dentre outros.  

No entanto, trata-se de um escalão urbano bastante complexo, onde a forma urbana e as 

relações interurbanas assemelham-se à metropolitana enquanto sua funcionalidade apresenta algumas 

especializações, mas não atinge dimensões para ser considerada metrópole. Todavia, os serviços 

superiores que vem sendo desenvolvidos em Londrina, permite considera-la como espaço 

metropolitano.  Diante do exposto, o objetivo do trabalho é analisar os serviços superiores presentes 

em Londrina – PR enquanto atividades representativas de espaços metropolitanos, procurando 

correlacionar tais serviços com os significados que os mesmos assumem no processo de 

metropolização do espaço.  

 



2. OS SERVIÇOS SUPERIORES E ESPAÇO METROPOLITANO: algumas considerações 

A discussão em torno dos serviços superiores tem ganhado destaque nos últimos tempos 

vinculados à expansão das redes de telecomunicações, ampliação das indústrias de informações, dos 

centros de Pesquisa e Desenvolvimento – P&D, de auditorias e consultorias diversas, expansão da 

acessibilidade, dentre outros. Gottmann (1990) denominou estas atividades de quaternárias, referindo-

se ao conjunto de transações abstratas, das quais a mais importante é a informação. Estas, aqui 

denominadas de serviços superiores, tiveram sua expansão a partir da separação geográfica entre 

produção/controle, gestão e laboratórios, envolvendo o processo de desconcentração e 

descentralização da produção e capital.  

Gottmann (1976, 1990) chama a atenção para o fato de que desde o começo do século XX, 

ocorreu a tendência da produção industrial deixar as grandes cidades, desconcentrando-se mediante 

pressão dos custos, congestionamentos, taxas, regulamentos diversos em direção ao movimento para 

fora das grandes cidades. Note-se que a produção industrial é tida como um dos elementos 

importantes para a funcionalidade da metrópole, mas a desconcentração física desta produção não 

implicou em perda de seu poder. Isto porque segundo Gottmann (1976, p. 6) as grandes cidades “[...] 

mantiveram o controle geral da economia industrial e a função de incubadora”. A partir das relações 

entre desconcentração industrial, migrações, avanços tcnológicos, o autor afirma que o emprego 

industrial diminuiu enquanto nos serviços foi ampliado, principalmente nos setores administrativos, 

técnicos e escritórios. A separação geográfica entre produção e controle, gestão e laboratórios ampliou 

o número destes empregos, que ele denominou de ocupações quaternárias e que permitiram o 

contínuo crescimento das grandes cidades. As atividades quaternárias para o autor, consistem “[...] 

basicamente de transações abstratas. A categoria mais importante de materiais por ela manipulada é a 

informação. Os planejadores japoneses já falam de uma „sociedade de informação‟” (GOTTMANN, 

1976, p. 9), onde os elementos mais importantes são os software e hardware.  

Na medida em que houve melhorias no sistema de transporte e comércio mundial, as funções 

econômicas no espaço puderam se desenvolver na escala nacional e internacional, privilegiando as 

cidades que constituem os centros das grandes redes econômicas, mas atingiram, mediante divisão 

“[...] auto-aperfeiçoadora do trabalho” centenas de cidades de “[...] tamanho médio com atividades 

especializadas e centralização regional que exigem participação nas redes mais amplas” (GOTTMANN, 

1976, p. 9).   

Nesta nova etapa de desenvolvimento das metrópoles,  o funcionamento das atividades 

políticas e das grandes empresas privadas passaram a ser realizada em grande parte, mediante 

processamento de informações. Para estas, exige-se infraestrutura tecnológica complexa, além de 

trabalhadores qualificados e equipamentos como laboratórios, institutos de pesquisas, universidades, 



bibliotecas bem como outros serviços públicos intimamente relacionados aos privados, hospedagem, 

transporte aéreo, turismo, etc. Esta expansão dos serviços quaternários também foi abordada por Hal 

(1966, 2011), explicando que a multiplicação dos empregos de escritórios de toda sorte foi 

provavelmente uma das principais causas do crescimento das cidades em meados do século XX, 

juntamente com a expansão do comércio varejista. Em outras palavras, o autor já reconhecia a 

importância dos serviços para o desenvolvimento metropolitano, principalmente aqueles ligados à 

adminstração das indústrias sob a égide do capital financeiro.  

Novos elementos foram introduzidos para a compreensão da metrópole a partir de Gottmann 

(1976), agora local do poder assentado em redes de comunicações e informações, tendo nas sedes 

das grandes empresas o elemento de integração. Isso não significa que anteriormente as grandes 

corporações multinacionais não se fizessem presentes nas metrópoles, mas o diferencial são os 

mecanismos de controle da produção industrial que passou a ser muito mais dispersa, apoiados na 

informação. Paralelamente expandiram-se os serviços superiores a atender as demandas da produção 

e reprodução do capital. Importante estas referências por serem algumas das primeiras a discutir a 

ampliação dos serviços superiores, mas o faz para as metrópoles de outras sociedades e em outro 

momento histórico. Mas dá indicativos de caminhos através dos quais ocorreu a ampliação dos 

serviços superiores para metrópoles.       

Se até pouco tempo atrás a discussão e a presença destes serviços no Brasil, se realizava 

diretamente ligada às metrópoles industriais, mais recentemente verifica-se que muito destes também 

se fazem presentes em grandes cidades que sejam ou não consideradas metrópoles. Isto pode ser 

entendido: a) a partir do papel que a cidade desempenha na divisão territorial do trabalho. Em outras 

palavras, quanto mais complexa for tal participação, maiores as possibilidades de desenvolvimento 

destes serviços já que parcela crescente da produção demanda serviços especializados; b) por outro 

lado, o próprio processo de desconcentração da produção industrial que vem se realizando com mais 

intensidade após 1990, gerou também a possibilidade e necessidade de que diversos serviços 

superiores fossem implantados para o atendimento de demandas diversas; c) neste último caso, vale 

ressaltar que a implantação destes serviços vincula-se à própria dinâmica da cidade em apresentar 

condições de diversas ordens como qualificação profissional, infraestrutura e mercado consumidor para 

a presença dos mesmos.  Necessário considerar diante do objetivo do trabalho, a expansão dos 

serviços superiores, principiar pela compreensão das razões pelas quais os mesmos estão em 

expansão. Igualmente tem-se verificado que estes estão sendo ampliados inclusive em cidades que 

não se colocam como metrópoles, como é o caso de Londrina. Neste sentido, a metropolização do 

espaço, entendido enquanto processo que imprime ao território características que até então eram 

exclusivas das metrópoles, precisa ser considerado conforme aponta Lencione (2003). Trata-se de um 



processo onde “[…] os fluxos de pessoas, mercadorias ou de informações são múltiplos, intensos e 

permanentes. Aí é comum a presença de cidades conurbadas bem como a concentração das 

condições gerais necessárias às particulares condições da reprodução do capital” (LENCIONE, 2006, 

p. 48). Em outros termos, um processo que transforma cidades em metrópoles, bem como um 

processo social que impregna o espaço com características metropolitanas.  

Com relação às condições gerais necessárias à reprodução do capital, vale ressaltar que os 

serviços superiores colocam-se como uma destas condições, voltados predominantemente à 

administração e gestão do capital das grandes empresas; serviços ligados ao setor financeiro – 

bancos, carteiras de créditos, seguradoras, etc.; os da administração pública, notadamente aqueles 

articulados ao controle político; outros serviços que funcionam como indústrias à exemplo da 

informação, marketing, propaganda, além das auditorias, consultorias, tecnologia, serviços de 

telecomunicações e informática, dentre outros (LENCIONE, 2006). Trata-se de uma gama diversificada 

de atividades ligadas ao trabalho imaterial. É o que vem acontecendo com Londrina, que desde os 

anos de 1990 tem ampliado as atividades prestadoras de serviços especializados como os de 

consultorias e auditorias diversas, comunicação, gestão púbica, pesquisa e desenvolvimento, dentre 

outros.  

 

3. O SETOR DE SERVIÇOS EM LONDRINA: características gerais 

Para melhor compreensão da expressividade do setor de serviços em Londrina, é necessário 

que se tenha em conta que a mesma é a sede de uma região metropolitana, composta em 2012 por 14 

municípios, conforme mapa 1. Criada em 1998, somente em 2007 o governo estadual criou as 

condições para a instalação da Coordenadoria da Região Metropolitana de Londrina -  Comel - mas os 

resultados de sua atuação ainda são parcos, já que o governo desde sua instalação, não fez efetiva  

dotação orçamentária, exceto aqueles projetos que estão em curso mediante recursos federais 

oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. Advém deste processo político, a 

sucessiva inclusão de outros municípios na RML, permitindo aos mesmos a obtenção de maiores 

recursos para habitação, educação, saúde, infraestrutura, dentre outros. A figura 1 permite verificar a 

localização das cidades, chamando a atenção para aquelas que estão ao norte e ao sul de Londrina, 

com distancias médias oscilando entre 40 e 60 kms, caracterizando-se por serem pequenas cidades.  

Observa-se que ao longo da rodovia BR 369, tem-se uma aglomeração urbana entre Londrina, Cambé, 

Ibiporã, Rolândia e Jataizinho, onde ocorrem os mais intensos deslocamentos pendulares (FRESCA, 

2012), tanto em direção à cidade principal, como entre as demais. 



 
Mapa 1: Localização da Região Metropolitana de 
Londrina – PR, dez. 2012.  

 
Figura 1: Área urbana das cidades da RML – PR, 

2008. 

 

No entanto, dentre os deslocamentos pendulares, estes não se realizam predominantemente 

para a cidade principal visando empregos industriais. Este elemento é importante porque não reproduz 

processos que ocorreram em outras metrópoles brasileiras, denotando outros percursos na formação e 

consolidação de Londrina como cidade sede de uma região metropolitana.   

Londrina nunca teve o predomínio de sua geração de empregos, impostos, participação no 

valor adicionado, dentre outros, na indústria. Desde sua gênese esteve muito mais voltada ao comércio 

e prestação de serviços, embora nela se fizesse presente uma produção industrial desde os anos de 

1950/1960 com destaque para setor alimentício, químico, dentre outros.  Assim não se pode falar da 

formação da região metropolitana correlacionada à produção industrial na cidade principal. Da mesma 

forma, o avanço e consolidação desta região, não vincula-se ao processo de desconcentração da 

indústria da cidade principal para as cidades mais próximas, em um processo que foi recorrente para 

várias metrópoles brasileiras.  

Até meados dos anos de 1990, a industrialização presente nas cidades da RML, era fruto da 

ação do capital local e regional. Tratava-se de um processo de transferência de capital agrário e 

urbano – oriundo da pequena produção mercantil - para atividades industriais, cuja gênese ocorreu 

principalmente a partir dos anos de 1970. Inclusive como um processo de substituição de atividades a 

partir das transformações agrárias em direção à implantação de diversos agronegócios no norte do 

Paraná. Industrialização cuja dinâmica foi capaz de colocar alguns ramos industriais no cenário 

nacional com controle de parcela importante do mercado consumidor. 

A partir dos anos de 1990, a RML foi afetada pelo processo de transferências industriais, 

enquanto uma estratégia adotada por várias empresas de capital nacional e internacional presentes no 



Brasil,  para enfrentamento das repercussões do neoliberalismo. Para manterem-se no mercado e 

recuperar posições, a transferência industrial configurou-se em rebaixamento de custos. Neste 

percurso muitas escolhas recaíram nas cidades de Cambé, Ibiporã, Rolândia, Assaí e Londrina, que 

apresenta a maior geração de empregos. Acrescente-se ainda a guerra fiscal praticada entre as 

municipalidades, particularmente Cambé, que ofertou algumas condições infraestruturais mais 

vantajosas para as indústrias que realizaram o processo de transferência de suas plantas industriais ao 

longo dos anos de 1990. Dessa maneira argumenta-se que a criação e a consolidação da RML apoia –

se em uma divisão do trabalho complexa, onde é nítido que a cidade principal concentrou 

principalmente as atividades comerciais e prestadoras de serviços, enquanto a produção industrial tem 

presença importante (em termos de geração de empregos, mas no PIB não);  nos demais municípios a 

produção industrial tem muito maior representação em termos absolutos e relativos.  

 Assim, no começo do século XXI a cidade de Londrina apresenta importante conjunto de 

serviços superiores, conforme pode ser visualizado no quadro 1.  

Atividades Prestadoras de Serviços Selecionadas 
Número de. 
Estabelecimentos 

Número de 
Trabalhadores. 

Telecomunicações 31 3.071 

Bancos Múltiplos, Caixas Econômicas, Crédito Cooperativo, Crédito Imobiliário, Sociedades de 
Crédito, Financiamento e Investimento, Concessão de Crédito, Gestão de Ativos Intangíveis não 
Financeiros, Outras Ativid. de Intermediação Financeira, Auxiliares não Espec. Anteriormente 111 2.405 

Seguros de Vida e não Vida 18 87 

Previdência Complementar Fechada, Aberta e Ativ. Auxiliares de Seguros e Previdência 47 597 

Atividades de Intermediários em Transações de Títulos e Valores Mobiliários 13 32 

Incorporação e Compra e Venda de Imóveis 89 1.142 

Aluguel de Imóveis, Corretagem, Avaliação, Administração de Imóveis, Condomínios 1.087 4.514 

Consultoria em Hardware 8 226 

Desenvolvimento e Edição de Softwares Prontos para Uso, Sob Encomenda e outras Consultorias 
em Software 42 349 

Processamento de Dados, Ativ. Banco de Dados online de Conteúdo Eletrônico, outras ativ. de 
informática não especificadas anteriormente  94 660 

Pesquisa e Desenvolvimento das Ciências Físicas e Naturais 5 385 

Atividades Jurídicas, Contabilidade e Auditoria 426 1.960 

Gestão de Participações Societárias (Holdings) 9 25 

Atividades de Assessoria em Gestão Empresarial 44 1.031 

Serviços de Arquitetura e Engenharia e de Assessoramento Técnico Especializado 58 458 

Ensaios de Materiais e de Produtos 5 164 

Publicidade 54 295 

Administração Pública em Geral 7 5.030 

Regulação das Atividades Sociais e Culturais 1 2.023 

Seguridade Social 2 337 

Educação Superior Graduação, Pós-Graduação, Extensão 175 9.548 

Atividades de Atend. Hospitalar, Urgências, Emergências, Ambulatorial, Diagnóstico, Terapêutico, 
outros profissionais da área de saúde e outras atividades relacionadas à Saúde   948 7.633 

Atividades de Organizações Empresariais, Patronais, Profissionais, Sindicais, Religiosas, outras 
atividades associativas não especificadas anteriormente 418 4.823 

Produção e Projeção de Filmes Cinematográficos e Fitas de Vídeo, Atividades de Rádio, 
Televisão 35 545 

Atividades de Teatro, Música, Biblioteca, Arquivo,  Outras Ativ. Artísticas e Literárias, Gestão de 
Salas de Espetáculos e Outras Atividades não especificadas 24 128 

Demais Atividades não Especificadas Anteriormente 10.188 27.228 

Total Serviços 14.094 75.736 

       Quadro 1: Número de Estabelecimentos e Trabalhadores em Atividades Prestadoras de Serviços Selecionados, 2011. 
 Fonte: Brasil, 2011  
        Org.: Fresca, T. Maria  
 

  



 Importante não somente em quantidade, mas pelo fato de Londrina ter o predomínio de 

geração de empregos nos serviços, que em 2011 representaram 48% do total de trabalhadores, 

seguido pelo comércio varejista com 21,9% do total, indústria com cerca de 18%, atividades 

agropecuárias e extrativistas com 1,9%, comércio atacadista com 3,9% e a construção civil com 6,1% 

(BRASIL, 2011).  Esta representatividade dos serviços chama a atenção não só pela quantidade de 

empregos, mas pelo fato ter representado a maior parcela do PIB municipal em 2010. Verifica-se uma 

importante diversidade de atividades, mas chama-se atenção para aquelas denominadas de 

superiores, como as consultorias, auditorias, serviços de telecomunicações como a presença de call 

centers, processamento de dados, pesquisa e desenvolvimento, comunicação, jurídicas, ambientais, 

dentre outras. Este conjunto de atividades atende, em parte, demandas da produção propriamente dita, 

da circulação e do consumo.  

As informações apresentadas permitem verificar que a cidade apresenta um conjunto de 

atividades ligadas aos serviços, dentre os quais os superiores, permitindo entende-los em princípio, 

como um dos indicativos de que a mesma esteja em processo de ser considerada como espaço 

metropolitano, ou seja, apresentar atividades que anteriormente eram exclusivas das metrópoles. Neste 

sentido, nota-se que alguns dos serviços são voltados para a produção propriamente dita, garantindo 

condições necessárias à reprodução do capital; serviços financeiros de diversas ordens; serviços 

direcionados a gestão empresarial, ao consumo, dentre outros.    

 

4. OS SERVIÇOS SUPERIORES 

Os serviços superiores de comunicação, que em linhas gerias pode ser subdividos nos 

segmentos de propaganda, marketing, design, eventos, internet e assessoria/jornalismo, contavam em 

2012 com cerca de 100 agências em Londrina, das quais a grande maioria vinculava-se ao design e a 

internet, seguidas pelas de comunicação. Deste total, 07 são consideradas as mais importantes pelo 

diretor da Associação de Profissionais, capítulo Londrina, realizando criação e produção de conteúdos 

impressos e audiovisuais distribuídos aos veículos de comunicação, em conformidade às exigências 

dos clientes anunciantes, seja para venda de produtos, mercadorias, imagens ou ideias, além de 

atividades vinculadas aos demais segmentos da comunicação. No entanto, o número de empresas 

ligadas a este serviço pode alcançar número maior, se levar em conta a divisão do trabalho no 

processo de realização de uma campanha publicitária, pois vai desde a concepção/criação, passando 

pela gravação/impressão do material, até a divulgação final nos principais meios de comunicação.  

As maiores empresas destes serviços em Londrina são a SPB Comunicação, Nobre 

Propaganda, Degrau, EGG, La Casa, OZ Propaganda e Boyband, todas de origem e capital local. De 

acordo com os levantamentos de campo realizados em 2012, as empresas de comunicação tinham 



como principais clientes, aqueles cujo mercado consumidor estava na escala regional: primeiramente a 

região metropolitana de Londrina, seguidamente o Norte do Paraná. Mas, várias empresas atendem 

clientes cuja atuação é nacional e/ou regional de grande amplitude, como o caso da La Casa: atende a 

Chen China - indústria chinesa do ramo de agroquímicos, que adquiriu há pouco tempo 60% da Milênia 

Agrociências S.A (pertencente ao grupo israelense Makhteshim-Agan, cuja sede está em Londrina, 

ocupando o sexto lugar no ranking brasileiro do segmento); indústria moveleira Colibri, localizada em 

Arapongas e com atuação nacional; a Refinaria Canoas da Petrobrás. A OZ Propaganda tem como 

principal cliente a Sandoz, indústria química de medicamentos genéricos localizada em Cambé e com  

atuação nacional; a Nobre Propaganda atende ao Super Muffato, rede regional de supermercados com 

33 lojas no estado do Paraná e 01 no estado de São Paulo  e a Rede Metronorte, concessionária 

Chevrolet com lojas em Londrina, São José dos Pinhas, Paranaguá no Paraná e Joinville – SC; a 

Boyband atua com o Consórcio União (fundada em julho de 1977 na cidade de Londrina, a 

administradora atua nos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso, através de suas 

12 unidades de negócios instaladas em capitais e cidades principais, figurando entre as 20 maiores 

empresas no setor de consórcios do país, com mais de 100 mil bens entregues); indústria Hydronorth 

que atua no segmento de tintas, localizada em Cambé e com mercado consumidor nacional, dentre 

outros.   

Um dos fatores para o entendimento da expressividade deste serviço em Londrina, vincula-se 

inicialmente ao fato da cidade contar com 4 geradoras de canais de televisão abertos,  coligadas da 

CNT, SBT, Bandeirantes e Record, e mais um canal de TV fechada, a Net Londrina. Inclui-se ainda 16 

emissoras de rádio (10 AM e 06 FM), 2 jornais locais diários, 03 quinzenais e 02 mensais. Estas 

emissoras/geradoras de TV foram ao longo do tempo deixando de criar e produzir comerciais por eles 

veiculados, passando apenas a comercializar o tempo, abrindo assim, mercado para o crescimento de 

agências de propaganda. Neste processo, muitos proprietários das agências de comunicação em 

Londrina eram funcionários das emissoras de TV e rádio. Dentre estas emissoras, importa ressaltar 

que a RPC TV Coroados, afiliada da Globo gera localmente 12 minutos de programa de telejornalismo; 

a TV Tarobá, afiliada da TV Bandeirantes, gera 30 horas semanais de programação local; a Rede 

Massa, afiliada do SBT gera 3 horas locais, enquanto a CNT vende o tempo de programação local para 

programas independentes. Esse tempo destinado à programação local torna-se um importante meio de 

realização de serviços de propaganda na escala regional, através das quais empresas de diversos 

segmentos podem vender seus produtos, ideias e imagens.  

Acrescente-se ainda para a presença e expansão deste serviço em Londrina, a qualificação 

dos profissionais da área que conta com 3 cursos de graduação e vários cursos de pós-graduação na 

cidade. Com relação a área de atuação das empresas, tem-se primeiramente a região metropolitana de 



Londrina e na sequência, o Norte do Paraná, o sul do Mato Grosso do Sul, o sul e sudoeste de São 

Paulo e algumas regiões de Santa Catarina.  

No entanto, segundo levantamentos de campo, denota-se fatores limitantes à expansão dos 

serviços de comunicação, como a relativa fraqueza de empresas de grande porte que utilizem planos 

de comunicação, mediante especificidade de suas atividades. Outro fator limitante é o recente 

processo de chegada de empresas nacionais e internacionais de comunicação no Brasil e em 

Londrina, para atendimento de grandes empresas de capital nacional e internacional presentes na 

cidade: é o caso da Havan, Leroy Merlin, BR Malls, Viação Garcia, Angeloni, Droga Raia, Boulevard 

Londrina Shopping, dentre outras.  

Os serviços de consultorias jurídicas por sua vez, compreendem uma importante atividade 

presente em Londrina, envolvendo a área trabalhista, direito internacional, bancário, imobiliário, 

comercial, tributário e ambiental. De acordo com o presidente da OAB – Londrina,  a consultoria 

comercial, tributária e aquelas preventivas em diversos segmentos, vem apresentando importante 

expansão na cidade. Nos levantamentos realizados em escritórios que realizam esta atividade, 

evidenciou-se que os mesmos não são recentes, mas passaram por forte expansão a partir dos anos 

de 1990, coincidindo em parte com uma demanda criada pela transferência de diversas unidades 

produtivas industriais para Londrina e cidades da região metropolitana. Em parte, porque além destas 

há diversas empresas locais de atuação comercial, prestadoras de serviços diversos que também 

ampliaram sua demanda por consultoria jurídica.  

Fator que contribui em favor da presença destes, é o fato de Londrina ser do ponto de vista do 

judiciário, de entrância final, significando que nela se tem todas as varas judiciais, além de ter se 

tornado em 2012, sede da Comarca da Região Metropolitana. Contribui ainda a presença de vários 

cursos de graduação em direito e pós-graduação em diferentes áreas, ofertados tanto pela UEL como 

por instituições privadas.  

Outro aspecto evidenciado é a presença de filiais destes escritórios na cidade de São Paulo, 

Curitiba, Porto Alegre e Maringá, cujos entrevistados afirmaram que Londrina apresenta um papel 

relevante nos serviços de consultoria jurídica, mas ainda não há escritórios especializados em uma 

área como direito internacional e particularmente o comércio internacional. Por outro lado, estes 

serviços ainda são menos expressivos que em Curitiba.  

Com relação aos clientes, estes envolvem empresas locais de diversos segmentos bem como 

algumas empresas de capital internacional. Destaque para a Distribuidora Hayamax com sede em 

Londrina, atuando em todo território nacional nos segmentos de instrumentos musicais, som 

automotivo, eletrônicos, eletro portáteis, informática, etc.; Sercomtel; Caixa Econômica Federal nas 

superintendências regionais de Londrina e Maringá; Chen China; Grupo Seven sediado em Londrina, 



atuando no segmento agropecuário, taxi aéreo e indústria de biocelulose,  cujos produtos são dirigidos 

ao tratamento de lesões da pele; Indústria Romanelli com sede em Cambé atuando no segmento de 

equipamentos para asfalto e comercializando em todo o país, Chile, Peru, Bolívia, Equador); GVT, 

operadora de telecomunicações; Indústria Sandoz de medicamentos genéricos, dentre outras.  

Quanto a área de atuação destes escritórios de consultoria, destaca-se inicialmente as cidades 

da região metropolitana de Londrina, seguida pelo Norte do Paraná, na qual tem forte presença em 

Maringá, depois o estado paranaense, mas sem atuação importante em Curitiba; em quarto lugar tem-

se o interior do estado de São Paulo e por fim diversas cidades brasileiras, mas de modo esporádico.  

No segmento de auditorias ligadas ao agronegócio, tem-se em Londrina uma empresa - no 

Brasil há cerca de 6 empresas - que realiza auditorias de estoque para Syngenta, atendendo cerca de 

300 empresas no território nacional, que distribuem os produtos desta indústria, sejam revendedoras 

ou cooperativas agrícolas. Em realidade a auditoria de estoque refere-se ao processo de controle da 

quantidade vendida, dos produtos destinados aos diferentes cultivos, cidades de venda, etc.  

Destaque ainda para as consultorias ambientais, que incluem atividades de licenciamento 

ambiental, diagnóstico, adequação e gestão ambiental, Estudos de Impactos Ambientais, consultoria 

para implantação, acompanhamento e monitoramento de coleta seletiva urbana, planos de controle 

ambiental, planos de saneamento ambiental, dentre outros. Em Londrina há em torno de 08 empresas 

com forte atuação neste segmento, criadas a partir do final dos anos de 1980, quando a legislação 

ambiental e fiscalização foram intensificadas  para diversas atividades. Estas empresas diante de um 

acirrado mercado consumidor apresentam importante  divisão do trabalho, com tendência à forte 

especialização, colocando algumas delas com amplo mercado consumidor. Situação exemplar é DRZ 

Geotecnologia e Consultoria que atua com gestão ambiental e urbana, utilizando predominantemente o 

Sistema de Informação Georreferenciada (SIG). Deve-se ressaltar que é a única empresa no estado do 

Paraná, e uma das 15 empresas que possuem atuação semelhante no país.  

Outro serviço superior importante em Londrina é a gestão pública federal, mediante presença 

de regionais ou superintendências de órgãos públicos federais. Isto porque os mesmos evidenciam por 

um lado, a presença de um serviço que só se faz presente em cidades que apresentam elevada 

complexidade em termos de número de habitantes, importante área de atuação e funcionalidade; por 

outro lado, evidencia capacidade de gestão por uma cidade na esfera pública. Não é recente a 

presença de muitos destes órgãos na cidade, mas passou a ser ampliado a partir do processo de 

descentralização das atividades federais desde meados dos anos de 1980.  

Londrina conta com os seguintes serviços federais: Delegacia de Polícia Federal, a partir da 

qual é responsável pela circunscrição de Apucarana, Jacarezinho e Londrina; sede de Gerência 

Regional do Trabalho e Emprego, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego; sede da Nona 



Região Fiscal da Receita Federal; sede de Gerência Executiva do INSS, envolvendo as agências de 

Arapongas, Apucarana, Cornélio Procópio, Ivaiporã, Jacarezinho, Rolândia, Bandeirantes, Cambé, 

além de duas agências em Londrina; Unidade Técnica Regional do Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento; Escritório Regional do Ministério da Pesca e Aquicultura; sede de Superintendência 

Regional da Caixa Econômica Federal e sede de Regional do Banco do Brasil. O mapa 2 apresenta a 

área de atuação dos órgãos públicos citados.  

 
Mapa 2: Área de atuação dos serviços públicos federais de Londrina – PR, 2012 

 

De modo geral, observa-se que a atuação mais expressiva envolve os municípios localizados a 

leste de Londrina, mais aqueles adjacentemente localizados sentido oeste. Ao sul, a área de atuação 

sofre variações dada a especificidade de cada órgão público, bem como a divisão de áreas de atuação 

com Ponta Grossa; em relação a área de atuação do Ministério da Pesca de Aquicultura, esta é muito 

ampla, envolvendo grande parte da bacia do rio Paranapanema mediante suas características de sua 

atuação. Outro aspecto que merece ser ressaltado é o fato de que, com exceção do Banco do Brasil, 

todos os demais órgãos públicos atendem Arapongas e Apucarana, denotando fortes vínculos 

interurbanos entre estas e Londrina, embora não integrem a RML.  

Com relação a área de atuação do Banco do Brasil, é preciso esclarecer que alguns dos 

municípios não contam com agências em razão do tamanho da sede municipal, sendo atendidos neste 

caso ou por um Posto de Atendimento – PA‟s ou diretamente pela agência mais próxima. Diferente é a 

situação da Caixa Econômica Federal, presente na quase totalidade dos municípios na área 

evidenciada no mapa. Isso decorre do fato de que a superintendência da CEF de Londrina ser 

responsável também pelo atendimento dos financiamentos residenciais para as prefeituras em seus 

diversos programas. Embora esteja em pauta os órgãos públicos federais e bancos públicos, é 



oportuno salientar a presença de uma Gerência Regional do Bradesco em Londrina, cuja área de 

atuação apresenta descontinuidade, onde algumas agências tornam-se as responsáveis pelo 

atendimento de diversas cidades mediante presença dos PA‟s.  

Do ponto de vista da pesquisa e desenvolvimento, inicialmente é preciso entender que o 

desenvolvimento de tecnologias e inovações não são novos e seu papel no desenvolvimento do 

sistema capitalista foi e continua a ser fundamental. Marx analisou como as forças da natureza haviam 

sido tornadas agentes do trabalho social, na medida em que, a apropriação das mesmas diminuem o 

valor das mercadorias pois “[…] entram no processo de trabalho sem entrar no processo do aumento 

do valor” (MARX, 2011, n. p. ). Mas o uso destas forças naturais e sua incorporação ao capital, 

coincidem  com o desenvolvimento da ciência “[…] como fator autônomo do processo produtivo […] 

cada descoberta se converte na base de novas invenções ou de novo aperfeiçoamento” (MARX, 2011, 

n.p.).  

Assim, o capital desde a primeira Revolução Industrial vem se apropriando da ciência e 

incorporando-a ao processo produtivo, ao mesmo tempo em que se produziu a separação entre ciência 

e ciência aplicada à produção e o trabalho direto. “Somente a produção capitalista transforma o 

processo produtivo material em aplicação da ciência à produção – em ciência, posta em prática, mas 

somente submetendo o trabalho ao capital e reprimindo o próprio desenvolvimento intelectual e 

profissional” (MARX, 2011, n. p.).  

Assim colocado, é preciso relativizar e criticar a ênfase que vários autores vem dando 

recentemente à ciência e tecnologia como se isso fosse novo para o entendimento da dinâmica do 

desenvolvimento do capitalismo com enfoque às metrópoles. Ora, há muito as cidades e 

particularmente as metrópoles tornaram-se sede do poder econômico, social, político, tecnológico, 

dentre outros. O que alterou e continua em processo, são as formas através das quais este se realiza, 

ora por empresas comerciais, industriais e desde o final do século XIX por grandes corporações 

multifuncionais articuladas ao capitalismo monopolista.  

Contudo, destaca-se aqui que a realização de pesquisa e desenvolvimento no Brasil vem 

sendo realizado desde os anos de 1970, em linhas gerais, também em cidades não metropolitanas 

como São Carlos - SP, São José dos Campos - SP, Londrina, dentre outras. A implantação de 

estruturas de pesquisas e desenvolvimento em diversas cidades brasileiras configurava-se como parte 

da continuidade do processo de desenvolvimento nacional que viera sendo construído desde os anos 

de 1930. Mas, a implantação de centros de pesquisas envolveu diversas políticas, conflitos e condições 

de diversas ordens para a sua realização, ressalvando-se ainda a enorme carência na atualidade de 

investimentos públicos na pesquisa e desenvolvimento e educação, base crucial para tais realizações. 

Com relação ao número de alunos no ensino superior, Londrina apresentava em 2010  cerca de 34 mil 



alunos de graduação e 5.531 de pós-graduação, totalizando 40.001 o que representava 8,10% do total 

da população urbana da cidade em 2010. A presença do ensino superior, infraestrutura, ações políticas 

por parte de diversos agentes privados e públicos (CAMPOS, 2010), articulada às mudanças na 

agricultura brasileira em direção à modernização dolorosa, criaram algumas das condições para que o 

governo do estado paranaense criasse em 1972, o Instituto Agronômico do Paraná – Iapar, com sede 

em Londrina. A criação deste instituto de pesquisa ocorreu em um momento em que entrava em 

expansão a produção da soja no norte do estado, tendo sido responsável em 1970 por cerca de 47% 

da produção estadual. Assim, um órgão de pesquisa contribuiria para a expansão deste cultivo.  

A criação em 1975 da Embrapa-soja em Londrina ofuscou até certo ponto, as pesquisas até 

então em andamento no Iapar para este produto. No entanto, outros programas e projetos de 

desenvolvimento foram sendo criados e atualmente este instituto está vinculado à Secretaria da 

Agricultura e do Abastecimento do Estado, sendo responsável por pesquisas que dão embasamento 

tecnológico às políticas públicas de desenvolvimento rural no Paraná. Sua estrutura abrange todo o 

Paraná, cuja sede está em Londrina; conta com dois pólos regionais de pesquisa (Curitiba e Ponta 

Grossa), 16 fazendas experimentais, 23 estações agrometeorológicas (também utiliza dados coletados 

em outras 37 estações do Simepar) e 25 laboratórios de diferentes áreas de especialidade para 

pesquisa e prestação de serviços, conforme mapa 3.  

Conta atualmente com 772 funcionários, dos quais 110 são pesquisadores com doutorado e 

pós-doutorado, desenvolvendo 15 programas de pesquisa em agroecologia, algodão, arroz, café, 

cereais de inverno, feijão, forrageiras, fruticultura, manejo do solo e água, milho, produção animal, 

propagação vegetal, recursos florestais, sistemas de produção (IAPAR, 2012). Dentre seus programas 

e projetos, este instituto desenvolveu e desenvolve várias cultivares que são multiplicadas por 

produtores de sementes, através de contratos de licenciamento de cultivares para venda das mesmas. 

Atuamente  há produtores multiplicando cultivares de algodão no Paraná; 13 reproduzindo 

aveia no Paraná, 3 no Rio Grande do Sul e 01 em Santa Catarina; 16 multiplicando café no Paraná; o 

feijão é multiplicado por 15 produtores no Paraná, 1 em Mato Grosso do Sul, 12 em Santa Catarina, 3 

em Goiás, 3 em Minas Gerais e 4 no Rio Grande do Sul; o milho envolve três no Paraná e 1 em Santa 

Catarina; trigo: 43 no Paraná, 5 no Mato Grosso do Sul, 6 em Santa Catarina, 2 no Rio Grande do Sul e 

1 em São Paulo; o triticale é multiplicado por 11 no Paraná, 1 no Mato Grosso do Sul, 1 em São Paulo, 

2 em Santa Catarina e 1 no Rio Grande do Sul (IAPAR, 2012). Ressalte-se ainda as diversas parcerias 

e convênios que o Iapar mantém, englobando empresas governamentais, universidades, outros órgãos 

de pesquisas, extensão, fundações, além de institutos de pesquisas internacionais do Japão, Polônia, 

Argentina, Costa Rica, México, França, dentre outros. 



 
Mapa 3: Localização das Estruturas de Pesquisas e Coletas de Informações do IAPAR, 2011.  
Fonte: Iapar, 2012.  

 

Do ponto de vista da pesquisa agrícola tem-se ainda a presença do Centro Nacional de 

Pesquisa da Soja, CNPSo, mais conhecida como Embrapa-Soja em Londrina. Campos (2010) explica 

que a escolha desta cidade para sediar tal centro de pesquisa vincula-se inicialmente à presença do 

Iapar, cujas instalações serviram de base inicial para a Embrapa, além do fato de que no Iapar já havia 

numero importante de pesquisados de soja, com resultados muito promissores para novos cultivares. 

Acrescenta ainda a infraestrutura urbana e regional, além da sua representatividade na cultura da soja 

na região e as possibilidades “[…] de extrapolação da pesquisa para outras regiões do país” 

(CAMPOS, 2010, p. 205). Tanto assim, que a autora a partir dos documentos de criação do CNPSo 

coloca que Londrina preenchia uma série de requisitos como condições edafoclimáticas cujas 

características podiam ser extrapoladas para outros estados brasileiros, especialmente da Região 

Centro-Oeste, São Paulo e Minas Gerais.    

Fica evidenciada a posição estratégica de Londrina para sediar a Embrapa-Soja, tendo em 

vista os objetivos de expandir o cultivo da soja para as áreas de cerrados. A autora acrescenta ainda a 

enorme disputa política por parte de representantes locais para a instalação deste centro de pesquisa 

na cidade. Assim, a partir de 1976 a Embrapa-Soja lança a primeira cultivar para ser cultivada no Rio 

Grande do Sul e até março de 2009 foram lançadas 257 cultivares (CAMPOS, 2010), seja criada 

individualmente pelo centro de pesquisa ou em parcerias. O mapa 4 demonstra o número de cultivares 

lançadas por décadas, bem como as áreas de destino de cada uma delas.  

Desde sua criação, a maior quantidade de cultivares foi lançada entre 2000 e 2009, totalizando 

111; na década de 1990 foram 102; na década de 1980 foram 35, enquanto nos últimos anos da 

década de 1970, foram 4 (CAMPOS, 2010). O mapa permite ainda visualizar a intensidade de 



cultivares por regiões brasileiras, com destaque para o Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Explicita-se que a 

diferença entre o número total de cultivares lançadas pela Embrapa e as apresentadas no mapa, 

refere-se ao fato de que um mesmo material genético pode ser utilizado em diferentes regiões. Tanto a 

Embrapa como o Iapar, configuram-se em dois importantes centros de pesquisas em escala nacional e 

regional, ligados ao desenvolvimento de material genérico para a agricultura, com destaque para a 

soja, mas no caso do instituto paranaense, as pesquisas envolvem outros produtos. Ambos 

representam a inserção de Londrina na divisão territorial do trabalho, enquanto centro ligado ao 

agronegócio cuja influência se dá em escala nacional.   

 

Mapa 4 : Cultivares de Soja Desenvolvidas pelo CNPSO e seu Parceiros: 1976-março de 2009.  
Fonte: Campos (2010, p. 219).   

 

Inclui-se ainda neste conjunto de atividades, a presença de um dos sete laboratórios existentes 

no Brasil para ensaios têxteis. Instalado em 2010 em área de 1800 m2  e vinculado ao Instituto de 

Pesos e Medidas do Estado do Paraná – Ipem PR – o laboratório é creditado pelo Inmetro para 

realização de análises na área “[…] têxtil e de confecção, com capacidade para realizar os mais 

variados tipos de ensaios, visando analisar as propriedades e características das fibras, tecidos e 

peças confeccionadas” (LALON, 2011) com capacidade para analisar 500 amostras ao mês. Constitui-

se no único laboratório têxtil e de confecções dentre os 27 Institutos de Pesos e Medidas estaduais e 

Distrito Federal e o único público, já que os demais estão inseridos em estruturas privadas. A presença 



deste laboratório vincula-se ao fato de haver forte presença do setor industrial têxtil-confeccionista no 

Norte do Paraná, concentrado, sobretudo, nas cidades de Londrina, Maringá, Apucarana e Cianorte 

(VIETRO, 2011; FRESCA, 2004). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Se até pouco tempo atrás a presença de serviços superiores ou quaternários configuravam-se 

em atividades presentes fundamentalmente na metrópole, na atualidade verifica-se que os mesmos 

estão se fazendo presentes em grandes cidades que ainda não podem ser consideradas metrópoles. 

Londrina apresenta-se como uma cidade onde nela se faz presente um conjunto de atividades 

quaternárias que demonstram a complexidade funcional da mesma: pesquisa e desenvolvimento de 

alcance nacional vinculada, sobretudo, ao agronegócio, colocando-a como centro de controle dos 

avanços genéticos para produção de grãos, particularmente da soja; coloca-se como uma cidade onde 

é exercida a gestão do território a partir dos serviços públicos federais, a atenderem demandas 

diversas da produção e da população; de atividades de consultorias e auditorias jurídicas e ambientais, 

a atenderem principalmente demandas regionais do norte do Paraná, alcançando em atividades 

especializadas um mercado regional de maior alcance.   

Assim, a compreensão da presença destes serviços em Londrina vincula-se à dinâmica da 

urbanização brasileira, no sentido da continuidade do processo de metropolização, articulado tanto ao 

poder da metrópole paulista como de forças regionais.  Estas forças regionais no contexto da região 

metropolitana de Londrina derivam da pequena produção mercantil agrária e urbana, entendida como 

um  conjunto de pequenos proprietários rurais e urbanos – estabelecidos a partir dos anos de 1930 no 

contexto do avanço das frentes pioneiras no estado de São Paulo e Paraná – e que a partir da 

intensificação das transformações gerais da sociedade brasileira após os anos de 1960/1970, 

buscaram e implantaram outras atividades produtivas, comerciais e prestadoras de serviços diante de 

alterações na  anterior divisão do trabalho. Assim, pode-se entender a implantação, expansão e 

consolidação da vigorosa produção industrial em segmentos de tintas, metalurgia, plásticos, 

equipamentos odontológicos, café solúvel, dentre outros, que são fruto de investimentos locais e 

regionais, com mercado consumidor bastante amplo e até mesmo nacional/internacional para alguns. 

Esta produção localizada em Londrina e cidades de sua aglomeração urbana, acabou por suscitar 

inúmeros serviços superiores a atenderem suas demandas. As mesmas reflexões podem ser 

realizadas para investimentos em outros ramos como shopping-centers, na expansão da indústria de 

construção civil, na presença de um comércio amplo e sofisticado, todos demandando serviços 

superiores para sua realização em Londrina.   



Assim, em áreas com certo grau de importância em termos de população, produção 

agropecuária, industrial, comercial, prestadoras de serviços, com muitas cidades proximamente 

localizadas e diversas do ponto de vista de suas dinâmicas econômicas e sociais, podem tornar-se 

metrópoles. Assim, o processo de metropolização no Brasil não está esgotado e novas metrópoles 

estão em formação, como é o caso de Londrina, que apresenta a dimensão intraurbana já consolidada 

como metrópole, enquanto sua funcionalidade encaminha-se para uma condição mais representativa 

do status metropolitano, mediante presença e expansão de serviços superiores.  
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