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Capítulo II

O CONTEXTO NACIONAL DOS ANOS 90 E SUA

RELAÇÃO COM AS TRANSFORMAÇÕES DE CURITIBA

Os elementos analisados no Capítulo anterior - a emergência da indústria

dinâmica caracterizada, principalmente, pelos gêneros relacionados ao complexo metal-

mecânico até então pouco expressivos na economia paranaense e que contou com uma

forte ação viabilizadora do Estado; a expressiva concentração espacial da indústria

nascente em Curitiba; a institucionalização da Região Metropolitana de Curitiba, mesmo

sem que houvesse uma relevante dinâmica metropolitana; o lançamento das bases do

planejamento urbano em Curitiba e o acentuado processo migratório cujo principal

destino urbano era Curitiba -, não se mostraram imutáveis ao longo do tempo, seja pelo

amadurecimento das condições locais, seja em razão de determinações de ordem

externa, capazes de promover ora rupturas ora continuidades em relação ao processo

estabelecido.

Para tanto, objetiva-se nesse Capítulo compreender que nexos se construíram

entre as transformações havidas em Curitiba na década de 90 e aquelas processadas no

âmbito nacional, particularmente relacionadas à industrialização e à metropolização e

como os elementos tratados anteriormente se colocam nessa transição entre o momento

anterior, quando prevalecia a lógica da cidade e o momento atual, quando prevalece a da

metrópole.

Assim, o movimento de atração da indústria e da população para Curitiba ocorre

em meio a um amplo processo de reestruturação sócio-espacial, o qual tem sido alvo de

distintas interpretações por parte de inúmeros pesquisadores de diferentes formações

acadêmicas.
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A década de 70 é apontada por HARVEY (1992), GOTTDIENER (1993), BENKO

(1996), BOYER (1996), dentre outros, como o momento da grande crise capitalista e

início da transição da economia fordista para um novo padrão de acumulação

denominado flexível, caracterizado pela emergência de novos padrões tecnológicos e de

novos setores industriais. CANO (1994), por sua vez, considera que, para o Brasil, os

resultados do “milagre econômico”, no final da década de 70 e início dos 80, seriam

reveladores do engajamento definitivo do país à Segunda Revolução Industrial, já que o

início do processo teria se dado desde a década de 30, destacando o período 50-60 como

se grande significado.

Observa-se, assim, um descompasso temporal entre os processos tais quais eles se

apresentam nos países de industrialização avançada e em países como o Brasil. Ou seja,

quando já se discutia a inserção dos países centrais num novo patamar de

desenvolvimento do sistema capitalista, o qual poderíamos reconhecer como sendo o

início do processo de reestruturação da economia mundial e a manifestação contundente

da globalização, nota-se que a economia brasileira ainda consolidava o processo

anterior, qual seja, aquele ora denominado de Segunda Revolução Industrial, cuja

maturação se deu na Europa no final do século XIX.

CANO (1994, p. 50), aponta o período de 1967 até 1974 como aquele “de maior

intensidade do crescimento econômico nacional e de transformações nas estruturas

produtivas, comerciais e financeiras”, ao qual o país se vinculou, através de políticas de

atração industrial, de modo a fazer frente às novas exigências impostas pelas alterações

ocorridas com a Segunda Revolução Industrial, quais sejam, “grandes escalas de

plantas; grandes massas de capital; complexidades tecnológicas; necessidade de maior

uso de base científica; controles monopólicos e oligopólicos pelas grandes empresas,

etc” (CANO, 1994, p. 21).

Para o Autor ocorreu no mundo, a partir de meados da década de 70, uma

“verdadeira revolução tecnológica”, fruto do novo padrão tecnológico que emergiu no

pós Segunda Guerra nos países de industrialização avançada, liderado pelo

desenvolvimento da informática e da microeletrônica; “este avanço técnico, a que se

acoplou o desenvolvimento da indústria química, de novos materiais e novos compostos
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e da biotecnologia, trouxe, em seu sentido mais amplo, grandes transformações

institucionais...[dentre elas] a constituição de blocos de países, ..... transformações

técnicas, [e a] ... reconcentração de capital” (CANO, 1994, p. 22-23). Denotando

maiores dificuldades ainda do engajamento do Brasil, tendo em vista a primazia da

informação e da tecnologia para seu desenrolar e a notória dependência do país aos

capitais internacionais.

A expressão espacial do processo industrial brasileiro até meados dos anos 80 foi,

sem dúvida, a grande concentração industrial em São Paulo, que se transformou no

grande centro industrial nacional, responsável por parcelas significativas da produção

industrial.

Na década de 90, os sinais da desconcentração industrial – esboçados na década

anterior - se reforçam, juntamente com alterações na inserção do Brasil no contexto

internacional, pois o mesmo volta a se tornar atraente aos capitais externos, em razão,

dentre outros, da política neoliberal estabelecida que promoveu a estabilização

econômica, particularmente em meados da década, a qual teve papel fundamental na

transformação de grande parte do mercado consumidor da categoria de potencial à de

efetivo, permitindo, portanto um alargamento e aprofundamento do mercado consumidor

brasileiro além, é claro, dos capitais oriundos do processo de privatização posto em

andamento. Dessa forma, ao mesmo tempo que o mercado consumidor se alarga, ele se

torna mais atrativo para os capitais industriais que se deslocam pelo mundo, em busca

de incessantes lucros.

Como resultado, o número de projetos para implantação de empresas no Brasil foi

consideravelmente maior que no período anterior, não apenas no setor industrial, como

também no de serviços. RODRIGUES (2000, p. 110) aponta que, até 1995, cerca de 65%

dos investimentos estrangeiros diretos dirigiram-se para a indústria, enquanto que no

período 1996-1999, 79% do total dirigiram-se aos serviços, principalmente os de
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telecomunicações, comércio atacadista e setor financeiro, ficando a participação da

indústria restrita a modestos 19% do total de investimentos diretos estrangeiros1.

Mesmo modesto em relação ao capital ingressante, os investimentos industriais

têm sido capazes de desencadear significativas alterações no contexto da indústria

nacional, em grande parte em razão da inserção de novos lugares à dinâmica produtiva.

Cabe, portanto, analisar qual a característica desses investimentos no território

brasileiro, quais elementos novos eles apresentam, seja do ponto de vista de sua

capacidade de transformar o processo industrial, revelando novas atividades, mais

intensivas em tecnologia e fruto mesmo da reestruturação, seja do ponto de vista

espacial, na medida em que reforçam ou alteram tendências de localização cristalizadas,

notadamente aquela que privilegiou a concentração industrial em São Paulo, no decorrer

do século XX.

Trata-se, portanto, da análise das determinações externas ao processo local. Da

compreensão das condições que no Paraná e particularmente em Curitiba passam a ser

atrativas como possíveis locais de produção industrial, produção esta concentrada

historicamente em São Paulo, inicialmente na capital e posteriormente no interior.

2.1 A DESCONCENTRAÇÃO DA INDÚSTRIA BRASILEIRA E SEUS

DESDOBRAMENTOS EM CURITIBA

Embora o debate sobre a desconcentração industrial no Brasil ocorra em meio a

uma grande diversidade de posições sobre a questão e se relacione a totalidade da

atividade industrial, procuraremos centrar nossa atenção no deslocamento da indústria

automobilística pelo território nacional, a qual se insere no agrupamento frequentemente

denominado de complexo metal-mecânico.

                                                
1 Para se ter uma idéia do volume, o total de investimentos diretos estrangeiros passou de US$ 8 bilhões em 1997
para US$ 28,5 bilhões em 1999, segundo RODRIGUES (2000, p. 110). As privatizações tiveram papel fundamental
nessa elevação.
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Isso se justifica sobretudo por que foi por via do complexo metal-mecânico que o

Paraná se inseriu na década de 70 no contexto da industrialização nacional e mais

recentemente, na década de 90, é o gênero material de transporte que ganha destaque -

sobretudo no segmento de veículos leves -, na medida em que uma série de indústrias a

ele relacionadas passam a se instalar em Curitiba.

No contexto dos novos investimentos, a indústria automobilística pode ser tomada

como um exemplo bastante elucidativo das transformações em curso no Brasil,

particularmente após a década de 90, quando assistimos a uma incessante busca por

novas localizações no interior desse segmento industrial, isto porque, como afirma

HARVEY (1992, p. 307), a trajetória do desenvolvimento capitalista "não é previsível

em nenhum sentido comum exatamente porque sempre se baseou na especulação - em

novos produtos, novas tecnologias, novos espaços e localizações, novos processos de

trabalho" sempre na perspectiva da obtenção de maiores lucros. No Brasil e

particularizando para a indústria automobilística, isso redundou na dispersão das novas

plantas por diferentes estados, muitos dos quais sem nenhuma tradição nesse setor

industrial. Tal foi o caso do estado do Paraná, espaço onde se desenrolam os processos

analisados no presente trabalho.

A análise dos novos investimentos por estado no período 1996-1999, indica,

segundo RODRIGUES (2000, p. 127), que 

simultaneamente ao movimento de concentração de novos investimentos no eixo Rio de
Janeiro - São Paulo, ocorreu uma desconcentração da produção física em direção aos
estados vizinhos a São Paulo e a outros que souberam aproveitar a mudança do padrão
de desenvolvimento brasileiro logo após a abertura comercial ao exterior e o início do
período de estabilização de preços... [tais fatores] explicam o aumento dos anúncios de
investimentos em 1997, particularmente em sete estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, Paraná, Bahia, Ceará e Amazonas.

Na tentativa de compreender a dimensão regional dos investimentos industriais

recentes, PACHECO (1999) conclui que estão em curso importantes alterações no

padrão de localização da atividade produtiva no país, onde a desconcentração da

indústria automobilística tem se destacado. Isto porque, para o Autor, o processo de
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desconcentração não pode tomado de modo uniforme para o conjunto da atividade

industrial, mas sim para setores específicos. 

Nessa perspectiva e após analisar dados relativos ao Valor da Transformação

Industrial (VTI), à distribuição do emprego industrial (RAIS e CAGED) e as intenções

de localização de novos investimentos obtidas através do Ministério do

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, distinguiu grupos de gêneros de

atividade industrial e seus respectivos graus de participação no processo de

desconcentração. Assim, os gêneros que tiveram uma ampla desconcentração no período

compreendido entre meados da década de 80 e meados da década de 90 (até 1997)

foram: calçados, têxtil, produtos alimentares e bebidas; os que tiveram baixa

desconcentração, até porque já haviam se desconcentrado no período anterior 1970-

1985, foram: química, papel e celulose e extração de minerais; os que tiveram

desconcentração restrita aos estados do sul e sudeste foram: material de transportes,

mecânica, minerais não metálicos, metalúrgica e material elétrico e de comunicações

(pertencentes ao complexo metal-mecânico). Observando a distribuição desses últimos,

que nos interessam mais de perto pelas razões expostas anteriormente, o Autor conclui

pela ocorrência de uma desconcentração concentrada, na medida em que predomina a

localização nos estados do sul e sudeste. Concomitante a essa desconcentração,

ocorreria também uma forte concentração dos setores ligados as telecomunicações e

informática em São Paulo.

Portanto, ao inserirmos a discussão sobre a desconcentração industrial no

presente trabalho, o fazemos por considerar que a mesma é fundamental para a

compreensão do movimento recente de localização industrial no Paraná, particularmente

na Região Metropolitana de Curitiba e relacionada ao complexo metal-mecânico. Desse

modo, procuramos construir um caminho explicativo que, considerando as modificações

externas, principalmente a desconcentração, permita a compreensão das trasformações

sócio-espaciais locais associadas ao processo geral.

Para tanto, situaremos a seguir as principais interpretações elaboradas sobretudo

por geógrafos e economistas, sobre a desconcentração industrial no Brasil, com destaque

para CANO (1981 e 1985), NEGRI (1996), DINIZ (1993) DINIZ e CROCCO (1996),
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AZONNI (1985), LENCIONI (1991 e 1994) e PACHECO(1999). Assim, as

contribuições dos Autores citados serão resgatadas na medida em que os mesmos

propõem uma explicação capaz de contribuir para compreensão da realidade em

transformação no Paraná, dentre outros espaços tidos como economicamente periféricos

e que passaram a receber importantes investimentos industriais na década de 90.

Ao nos referirmos a concentração e a desconcentração, temos em mente que sua

compreensão deve se dar como duas faces de um mesmo processo, portanto, a partir de

uma relação dialética, onde, ao mesmo tempo que as atividades produtivas ( as plantas

industriais propriamente ditas) se desconcentram territorialmente, inserindo novos

lugares ao processo produtivo, têm-se, por outro lado, uma grande concentração das

atividades relacionadas à decisão e gestão, além da produção de inovação e informação,

em poucos lugares privilegiados. 

Dessa forma, alguns tipos de atividades são passíveis de usufruir de um maior

grau de liberdade de localização, enquanto outras seguem se concentrando cada vez

mais. Não surpreende, portanto, o fato de São Paulo seguir liderando quanto ao

montante de investimentos, na medida em que parte considerável dos  mesmos tem como

destino outros setores econômicos que não o industrial, particularmente às

telecomunicações e informática.

O que nos parece oportuno salientar, mais adiante nos aprofundaremos nessa

questão, são alguns 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 industrias se dava

predominantemente para o espaço compreendido num raio de cerca de 150 km a partir

da cidade de São Paulo [AZZONI (1985), LENCIONI (1991), SAMPAIO (1987), dentre

outros], portanto, um “interior próximo” e não distante à capital, na perspectiva de

dispor das condições gerais de produção, como que numa ampliação das condições

existentes na capital.

No entanto, a partir da década de 90, uma certa alteração de tendência se observa,

isso não quer dizer, contudo, que São Paulo (metrópole) e o interior (do estado) perdem

importância absoluta no conjunto, mas que novos locais emergem como atraentes para o
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grande capital transnacional recém chegado. O que nos leva a pensar numa ampliação

dessa base de desconcentração, e da própria discussão teórica sobre a questão, antes

limitada à pesquisadores e ao caso paulista. Não é outro o nosso objetivo senão o de

explicitar a inserção paranaense nesse processo, que poderia ser também a de Minas

Gerais ou a do Rio Grande do Sul.

Desse modo, a realidade apresenta-se diferenciada e faz-se mister diferenciar

também os elementos que possibilitam sua compreensão, desvendando novos arranjos

capazes de provocar a emergência de novos locais aptos à produção, status que esses

mesmos lugares não possuíam num passado recente.

NEGRI (1996), ao analisar as mudanças no padrão de distribuição das indústrias

paulista, enfatiza o processo de desconcentração industrial a partir da metrópole. Para

ele o processo de interiorização da indústria paulista deve ser compreendido como um

movimento (processo) que transcende os aspectos relacionados simplesmente às

decisões locacionais ou às vantagens do interior, quando comparadas à metrópole.

Para o Autor a desconcentração industrial pode ser mensurada a partir das

“alterações na distribuição espacial absoluta ou relativa de variáveis como número de

estabelecimentos, pessoal ocupado, valor da produção e valor da transformação

industrial” - VTI, e se expressa em dois níveis, “a) do estado de São Paulo em direção

ao resto do país, que implicou reduzir de 58,2% para 49,2% sua participação no VTI do

Brasil, entre 1970 e 1990 e b) da Região Metropolitana em direção ao interior paulista,

que implicou reduzir de 74,7% para 53,3% sua participação no VTI estadual, no mesmo

período” (NEGRI, 1996, p. 13), ou ainda de 43,4% para 26,2% se considerado o VTI

brasileiro. Nesse mesmo período o interior paulista tornou-se o segundo aglomerado

industrial do país concentrando, em 1990, o equivalente a 23% do VTI brasileiro.

Esses dois níveis de análise da desconcentração apontados por NEGRI (1996)

serão fundamentais para a compreensão do caso paranaense, na medida em que sugerem

a ocorrência do processo em duas escalas: a nacional, passível de inserção do Paraná,

como será visto a seguir, e a metropolitana, que, ao contrário de São Paulo, não redunda

na interiorização da indústria, mas sim num novo padrão de localização industrial no
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interior da Região Metropolitana de Curitiba, portanto distinto do anterior que era

centrado em Curitiba (município).

A inserção de parte da chamada “periferia” nacional no processo de

desconcentração2 vem ocorrendo paulatinamente desde os anos 80,  inicialmente como

resultado da política pretendida com o I e II Planos Nacionais de Desenvolvimento

(PND), através da qual reforçou-se certos gêneros industriais fortemente relacionados à

exploração intensiva de recursos naturais e, portanto, cuja localização acompanhava a

ocorrência dos mesmos, distribuindo-se pelo interior do país, ou ainda relacionados à

distribuição estratégica dos Pólos Petroquímicos, em diferentes pontos do país, inclusive

um no Paraná, em Araucária, Região Metropolitana de Curitiba.

No interior das distintas interpretações sobre a problemática da desconcentração

industrial brasileira, com ênfase na análise de São Paulo, um importante conceito se

destacou, qual seja o de polarization reversal ou reversão da polarização, o qual foi

muito debatido por geógrafos e economistas particularmente nos anos 80 e cujos

desdobramentos analíticos nos anos 90 ganham relevância.

O conceito de reversão de polarização origina-se nos trabalhos desenvolvidos

sobretudo nos Estados Unidos e Europa, quando RICHARDSON (1977) afirmava existir

um ponto de reversão do modelo espacial de crescimento e desenvolvimento do país,

nesse momento a concentração existente cessaria e daria lugar à desconcentração

urbana. Assim, o Autor destacava a participação de um centro metropolitano cujo

crescimento se desaceleraria em relação às demais cidades do país, as quais ganhariam

importância.

Como tal conceito baseou-se na realidade vigente nos países centrais, alguns

autores puseram-se a debater sobre sua aplicação à realidade dos países periféricos.

Nesse contexto o Brasil se destacou como um vasto campo de discussões ora contra, ora

a favor da ocorrência do processo.

                                                
2 PACHECO (1999, p. 11) chama a atenção para o fato de que a desconcentração e a interiorização da indústria no
final dos anos 70 e início dos 80 se relaciona ao "acentuado peso para as decisões de política econômica, ou de
investimentos a elas associados, tomadas na segunda metade dos anos 70. Muitos desses investimentos, em particular
as metas mais ambiciosas do II PND, acabaram sendo revistos e dilatados no tempo, o que favoreceu a continuidade
desses processos na primeira metade da década de 80".
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No âmbito da Geografia, tais discussões fomentaram um acirrado debate entre

TOWNROE e KEEN (1984) e TOWNROE e HAMER (1984) de um lado e

STORPER (1984) de outro, protagonizado na Revista Regional Studies de Londres. Ao

longo do ano de 1984, foram inúmeros artigos, que desencadearam réplicas e tréplicas,

sobre a particularização da temática para o estado de São Paulo.

No Brasil, vários autores passaram a considerar o conceito de reversão de

polarização no conjunto de sua argumentação a respeito da desconcentração industrial

paulista, porém, uma das mais significativas contribuições contrárias a ocorrência de tal

processo foi a do economista AZZONI (1985), que discute o caso paulista em face do

suposto processo de reversão de polarização no Brasil.

O que para TOWNROE e KEEN (1984), após estudos sobre o estado de São

Paulo, configurava-se como reversão de polarização, na medida em que os Autores

apontavam o alto crescimento relativo de certas cidades do interior do estado como

maior do que o de São Paulo (capital), revelando, assim, uma desconcentração urbana e

da atividade econômica; para STORPER(1987) tratava-se simplesmente de uma

relocalização de unidades produtivas de modo a se estender as vantagens da localização

metropolitana para o seu entorno.

AZZONI (1985, p. 19), citando RICHARDSON (1977) aponta as cinco fases que

caracterizariam o processo de reversão de polarização, são elas: 1) um processo inicial

concentrador; 2) um estágio mais avançado onde outros centros apresentariam maior

crescimento que a cidade central (metrópole); 3) início da reversão propriamente dita, a

partir da dispersão para outras regiões; 4) expansão do processo para centros regionais,

extrapolando a área central, foco inicial do processo e, finalmente, 5) quando a área

central e os centros regionais perdem população absoluta.

AZZONI (1985) e STORPER (1987) consideram que o processo de reversão de

polarização não pode ser medido exclusivamente através de dados relativos à

desconcentração urbana, como na origem das teorizações sobre o processo, mas incluem

na análise, além da dispersão da população, a dispersão da atividade industrial. AZZONI

(1985, p. 43) chama a atenção para o fato de que “a existência de uma metrópole

nacional congestionada e com altos custos para os empresários não garante uma
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desconcentração industrial ao nível de áreas distantes do território. Ao contrário,

apontam para um preenchimento da área vizinha, inicialmente, com posterior

espraiamento para áreas próximas”.

O Autor define essa “área vizinha” da metrópole, como aquela compreendida num

raio de cerca de 150 km a partir de São Paulo, portanto próxima a metrópole central,

usufruindo das vantagens dessa proximidade espacial e formando um “campo

aglomerativo”, onde a localização industrial não se limita à metrópole, mas abrange o

conjunto regional, cuja atração supera a do centro urbano principal (metrópole).

Portanto, para o Autor, trata-se da superação das economia de urbanização como

importante condicionante de localização, e da emergência da economia de

regionalização como seu sucedâneo.

Dessa forma, AZZONI (1985, p. 22) conclui pela não ocorrência do processo de

reversão de polarização, mas pelo processo de espraiamento da indústria dentro da área

mais industrializada do país, ao que o Autor denominou “desconcentração

concentrada”3, dado o crescente vínculo gerencial de toda a região com a cidade central

(São Paulo) que não perdeu seu poder de comando do processo, mas apenas separou a

atividade produtiva propriamente dita daquela de comando e decisão.

Assim “longe de prenunciar uma independência do crescimento industrial com

relação à atração exercida pela área central, a dinâmica industrial do anel externo à Área

Metropolitana paulista guarda estreita relação com a Capital, caracterizando uma fuga

dos custos locacionais maiores do centro” (AZZONI, 1986, p. 66).

No entanto, o processo em andamento na década de 90 dá sinais de ampliação

desse espaço até então restrito ao estado de São Paulo de modo geral e em particular ao

entorno metropolitano, na medida em que, novos elementos e novas localizações

parecem contribuir para revigorar os debates.

As novas escolhas de localização da indústria automobilística, por exemplo,

apontam para a incorporação de outras áreas aumentando crescentemente o raio

                                                
3 Note-se que a expressão "desconcentração concentrada" foi utilizada por AZZONI (1985) para se referir ao entorno
de São Paulo nos anos 80, sendo posteriormente utilizada por PACHECO (1999) para se referir à desconcentração
restrita ao sudeste e sul do país nos anos 90. Portanto, visivelmente escalas de análise diferenciadas.
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preferencial de localização industrial, antes restrito a cerca de 150 km a partir de São

Paulo.

Como portanto, explicar essa nova tendência de localização? Como compreender

a inserção de novos lugares ao circuito produtivo, tais como porções do Paraná, Minas

Gerais e Rio Grande do Sul?

Para DINIZ (1993, p. 35) tal processo se explicaria a partir da definição de uma

“aglomeração poligonal”, onde “um limitado número de novos pólos de crescimento ou

regiões têm capturado a maior parte das novas atividades econômicas”. Desse modo, não

se trata de uma verdadeira desconcentração, haja vista a proximidade dos novos centros

em relação à São Paulo e mesmo a relevância do interior do estado de São Paulo no

contexto.

A ocorrência do desenvolvimento poligonal deve-se a ação de cinco forças,

apontadas pelo Autor como sendo:

1) surgimento tanto de deseconomias de aglomeração na Grande São Paulo, quanto de

economias de aglomeração em outros centros urbanos;

2) ação do Estado, tanto como investidor direto na indústria, quanto promovendo infra-

estrutura e concedendo incentivos;

3) localização industrial próxima às fontes de recursos naturais, particularmente como

decorrência da industrialização incentivada na década de 80 (relacionada ao II PND);

4) forte concentração da renda, das pesquisas e do poder de compra;

5) unificação do mercado nacional.

Para o Autor dois momentos da desconcentração devem ser destacados, no

primeiro o grande beneficiado teria sido o entorno de São Paulo e, no segundo, em

andamento, seria o polígono formado por Belo Horizonte, Uberlândia, Londrina,

Maringá, Porto Alegre, Florianópolis, São José dos Campos e Belo Horizonte, como

pode ser observado no Mapa 05.

A região beneficiada pelo processo de desconcentração, seria caracterizada pela

existência de cidades com considerável concentração de serviços, além de infra-

estrutura, renda,  atividades de pesquisa e ensino e significativa base industrial.
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Mapa 05
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Assim, é possível pensar que o processo de desconcentração industrial no Brasil

inaugura uma nova fase, sobretudo na década de 90, onde 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.

Na perspectiva do polígono, tem-se uma grande região no interior da qual é

possível a localização industrial em virtude do predomínio de uma certa similaridade em

termos das condições capazes de atrair indústrias, tais como tamanho urbano, serviços,

infra-estrutura, alcance do mercado consumidor, dentre outras.

Guardadas as especificidades entre os Autores, SANTOS (1993) chegava a

conclusão semelhante a respeito da existência de um espaço privilegiado, principalmente

do ponto de vista da atividade industrial, propondo, num primeiro momento, o conceito

de região concentrada e, posteriormente, o de meio técnico-científico. A região

concentrada abrangeria os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina,

Rio Grande do Sul, e parcelas de Mato Grosso do Sul, Goiás e Espírito Santo.

Para o Autor,

trata-se de uma área contínua onde uma divisão do trabalho mais intensa que no resto do
País garante a presença conjunta das variáveis mais modernas – uma modernização
generalizada – ao passo que no resto do País a modernização é seletiva.... A região
concentrada coincide com a área contínua de manifestação do meio técnico-científico,
cuja lógica corresponde às necessidades do presente estágio de desenvolvimento do País
... o meio técnico-científico é o terreno de eleição para a manifestação do capitalismo
maduro, e este também dispõe de força para criá-lo. (SANTOS, 1993, p. 39-40)

Assim, tem-se uma nova lógica dada pela divisão territorial do trabalho que se

altera no Brasil entre as décadas de 80 e 90 e que explica a articulação de cada

subespaço ao todo nacional. 

É nesse 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, pela desempenho positivo que tem tido em relação à atração de novos

investimentos industriais, notadamente do setor automobilístico.
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Por outro lado, a despeito da existência de várias condições favoráveis existentes

no Paraná e particularmente em Curitiba, dentre outras, a proximidade com São Paulo e

com o Mercosul, o mercado consumidor local, a infra-estrutura adequada, cabe ressaltar

a importância que tem tido no processo de desconcentração um fator por vezes não

devidamente destacado, qual seja, a ação do Estado.

Apesar de DINIZ (1993) e DINIZ e CROCCO (1996) considerarem a ação do

Estado, é fundamental sublinhar a conotação decisiva que o mesmo passou a ter nos

anos 90, particularmente por ocasião da deflagração do que ficou conhecido como

“guerra fiscal”, ou seja, a corrida desenfreada dos diferentes estados na concessão de

incentivos fiscais, financeiros e físicos, de modo a atrair para os territórios estaduais,

parcelas dos novos capitais, em sua maioria transnacionais4, interessados em localizar

suas plantas no Brasil.

Cabe ressaltar que são as novas unidades implantadas que apresentam uma maior

liberdade de localização em relação às localizações mais tradicionais, ou seja, a

desconcentração não se faz pela supremacia da transferência de unidades produtivas,

mas pela implantação de novos estabelecimentos, muitos dos quais pertencentes a uma

mesma empresa e que possui múltiplas localizações. Aliás, tal conclusão foi apresentada

em FIRKOWSKI (1989), ao analisar a industrialização de Limeira, no interior de São

Paulo, quando constatou o predomínio não da transferência de estabelecimentos

provenientes da capital do estado, mas o surgimento de novos, sem que os demais

fossem desativados.

                                                
4 Não é o objetivo do presente trabalho estabelecer uma distinção precisa entre os termos multinacional e
transnacional, aliás tal distinção não se apresenta clara para muitos autores. No entanto, julgamos pertinente
apresentar duas posições sobre a questão, cujo aprofundamento pode ser feito recorrendo-se às respectivas obras.
Enquanto DIXON et al (1986), chamam a atenção para a dificuldade de se definir o grau de "transnacionalidade" de
uma empresa, sugerindo que o mesmo se faça através não apenas da delimitação de sua área de atuação, mas também
da internacionalização da administração, da propriedade e do controle dos filiados estrangeiros, CASTELLS (1999,
p. 209) parte da idéia de que a multinacional tem raízes nacionais definidas, enquanto nas transnacionais as "visões,
interesses e compromissos superam qualquer país em particular, independentemente de sua origem histórica", em
seguida conclui que ambas as perspectiva estão ultrapassadas pelo surgimento, na atualidade, "das redes
internacionais de empresas e de subunidades empresariais". Contudo, "as empresas multinacionais parecem ser ainda
muito dependentes de suas bases nacionais. E a idéia de as empresas transnacionais serem 'cidadãs da economia
mundial' parece não ter validade". Assim, a perspectiva de tratar a transnacional como um momento mais complexo
de organização da empresa multinacional parece perder importância, minimizando a necessidade de distinção entre
os termos, com isso, no decorrer do presente trabalho, os termos transnacional e multinacional poderão aparecer
como sinônimos.
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PACHECO (1999, p. 33) chega a igual conclusão quando ressalta que "em

conjunturas de elevado investimento, a desconcentração industrial pode ser identificada

em novas unidades produtivas ... apenas em casos isolados a desconcentração assumiu a

forma de traslado de plantas industriais".

Novamente a análise da industrialização recente do Paraná corrobora a conclusão

anterior, pois a maior parcela dos novos investimentos industriais refere-se a empresas

que não atuavam no país, para destacar as maiores podemos citar a Renault, a Audi e a

Chrysler, explicitaremos essa questão posteriormente, no Capítulo 3.

Parece, portanto, que dentro do polígono a diferença se fez pelos incentivos

oferecidos, uma vez que, medianamente, uma parte das possíveis cidades escolhidas

disporia de condições infra-estruturais semelhantes, além de serviços, concentração de

pessoas e renda, etc., bem como da proximidade ao grande mercado consumidor do país,

além da facilidade de acesso ao Mercosul, que, a despeito das turbulências por que passa

a consolidação desse mercado na atualidade (final de 2000 e início de 2001), constitui-

se num grande atrativo de mercado para as novas indústrias.

Assim, DINIZ (1993) e DINIZ e CROCCO (1996) tendem a explicar a

desconcentração industrial no Brasil como decorrente do processo de reversão de

polarização o qual, devido as especificidades nacionais, redundaria na conformação de

um polígono, onde as parcelas mais significativas da riqueza nacional se concentrariam.

A região do polígono teve sua participação na produção industrial do país

aumentada, entre 1970 e 1990, excetuando-se a Grande São Paulo, de 33% para 51%

(DINIZ, 1993, p. 57).

A dependência do processo recente em relação à dinâmica de acumulação paulista

pode ser explicada, segundo DINIZ (1993, p. 58), pelas “dificuldades de um país

periférico em criar pólos de acumulação auto-suficientes e relativamente independentes

do centro dominante”, ou ainda como destaca NEGRI (1996, p. 137-146), ao tratar da

concentração industrial em São Paulo, quando diferencia industrialização de

crescimento industrial, atribuindo ao último uma relação estreita com o crescimento da

demanda local, enquanto o primeiro (industrialização), refere-se “as possibilidades de
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acumulação dentro de cada um dos complexos regionais” brasileiros, ressaltando o papel

decisivo da economia cafeeira.

Conforme já destacado outras vezes, os anos 90, particularmente em sua segunda

metade, assumem destaque na presente análise por retratar um momento singular para a

economia brasileira no âmbito da atividade industrial, na medida em que a mesma era

alvo de mais um plano de estabilização econômica, qual seja o Plano Real, cujos efeitos

se fizeram sentir no aumento da demanda por bens de consumo duráveis e não duráveis.

Para BIELSCHOWSKY (1999), que analisou os investimentos na indústria

brasileira no período imediatamente posterior à implantação do Plano Real – 1995/1997

– uma série de pontos favoráveis podem ser apontados de modo a que se justifique a

ampliação dos investimentos no período citado. Os principais seriam: controle da

inflação, aumento real nos salários e o financiamento ao consumo de bens duráveis.

Igualmente, por força da grande competição global, passam a ser imperativos os

investimentos em modernização e aumento de produtividade, de modo a que se possa

fazer frente à reestruturação produtiva e organizacional em marcha. Portanto, os

investimentos em modernização tiveram relevante papel no aumento dos investimentos

na década de 90, não podendo ser subestimados em favor dos “novos”.

Vejamos pois, como tem se dado a distribuição dos investimentos no Brasil no

final dos anos 90, de modo a que possamos associá-los aos caminhos explicativos

esboçados anteriormente, visando, naturalmente sustentar uma explicação acerca da

inserção do Paraná nessa fase recente de desconcentração industrial no Brasil. 

Inicialmente tratar-se-á dos investimentos industriais em seu conjunto, passando-

se em seguida à particularização para os gêneros relacionados à indústria

automobilística, na medida em que este segmento é o um dos principais responsáveis

pela inserção do Paraná no contexto industrial nacional recente.

Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

Exterior sobre a distribuição dos investimentos industriais no Brasil para o período

1997-2000, o volume de investimentos5 previstos no período6 situa-se perto dos R$ 125

                                                
5 Para a análise do MDIC, foram considerados apenas os projetos com investimento superior a US$ 5 milhões.
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bilhões, distribuídos em 942 projetos industriais, apresentando a distribuição regional

observada na Tabela 05.

Chamamos a atenção, tal qual fez PACHECO (1999), que os dados do Ministério

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, sinalizam tendências, pois por

serem intenções podem não se concretizar em sua totalidade, ou mesmo sofrer

alterações. De todo modo, considerando a dificuldade de obtenção de dados

sistematizados que forneçam uma visão real dos investimentos implantados no final da

década de 90 e dada a amplitude de ação do referido Ministério no que concerne à

obtenção de informações em todos os estados da federação, optamos por utilizá-la no

presente trabalho, porém explicitando essa ressalva.

Tabela 05- Brasil: distribuição dos projetos industriais e dos investimentos por região -
1997/2000
Região nº projetos % Investimentos

(bilhões US$)
% 

Norte 28 3,1 4.407,9 3,9
Nordeste 298 33,4 24.442,2 21,4
Centro-oeste 17 1,9 2.616,1 2,3
Sudeste 435 48,7 66.961,2 58,8
Sul 115 12,9 15.443,2 13,6
Total 893* 100 113.870,6 100
* 49 projetos, que totalizam os 942 citados anteriormente e que correspondem a US$ 10,6 bilhões, não
foram incluídos na distribuição por não terem definido sua localização quando da elaboração do
Relatório pelo MDIC.
Fonte: Distribuição regional ..., MDIC, 2000.

Os dados demonstram a supremacia da região Sudeste tanto em relação ao

número de projetos quanto ao valor dos investimentos, com respectivamente, 48,7 e

58,8% de participação no conjunto nacional, seguida pela região Nordeste com 33,4%

dos projetos e 21,4% dos investimentos e em terceiro lugar a região Sul com 12,9% dos

projetos e 13,6% dos investimentos.

                                                                                                                                                             
6 O Relatório elaborado pelo MDIC denominado "Distribuição regional das oportunidades de investimento industrial
no Brasil - 1997/2000" , alerta para possíveis falhas na totalização dos investimentos por estados, haja vista a
dificuldade de obtenção de informações precisas. Feita essa ressalva, entende-se pertinente a utilização dos dados por
permitirem uma visão de conjunto, ao mesmo tempo que possibilitam a análise da participação do estado do Paraná.
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Na análise por estado destacam-se São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas

Gerais, Rio Grande do Sul, Espirito Santo, ficando o Paraná na sétima posição7,

conforme pode ser observado na Tabela 06. 

É inquestionável a supremacia do estado de São Paulo, que detém 30% do

montante de investimentos previstos, sua posição quase eqüivale à soma dos

investimentos nos estados do Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais.

Nesse contexto, o Paraná, com seus 4,3% do total dos investimentos, pode ser

apontado como situado numa posição intermediária no conjunto, ao lado dos estados do

Espírito Santo e Rio Grande do Sul, cujos índices variam de 4 a 10%; abaixo do Paraná

os índices de participação são inferiores a 3%8.

Tabela 06 - Brasil: Concentração dos investimentos industriais por estados, 1997/2000

Estado Investimentos
(bilhões de dólares)

%

São Paulo 33.714,6 29,6
Rio de Janeiro 15.224,9 13,4
Bahia 12.376,0 10,9
Minas Gerais 12.339,7 10,8
Rio G. do Sul 7.951,4 7,0
Espírito Santo 5.682,0 5,0
Paraná 4.844,4 4,3
Pará 3.278,2 2,9
Pernambuco 2.911,9 2,5
Ceará 2.698,9 2,4
Total 101.022,0 88,8
Fonte: Distribuição regional .... MDIC, 2000

                                                
7 Ressalta-se que o volume de investimentos divulgado pelo governo do estado do Paraná é da ordem de 15 bilhões
de reais, esta soma engloba todos os investimentos efetuados na gestão do atual governo estadual, compreendendo o
período 1995-1998. 
8 Tal posição se confirma quando observados os dados do Balanço Anual da Gazeta Mercantil - 1999, a respeito dos
investimentos programados para o país no período 1998-2005, segundo os quais, dos 393 bilhões de dólares a serem
investidos, o Paraná aparece em quarto lugar na classificação por estados com 23 bilhões de dólares, ou 5,9% do
total. À sua frente aparecem, respectivamente, São Paulo, com 77 bilhões ou 20% do total; Rio de Janeiro com 29
bilhões, 7,4% e Bahia com 26 bilhões ou 6,6%. Ressalta-se que a maior fatia dos investimentos, cerca de 119 bilhões
de dólares, referem-se aos serviços públicos. Segundo essa fonte, o Paraná aparece em posição de destaque, à frente
ou muito próximo de tradicionais estados receptores de investimentos industriais, particularmente Minas Gerais e
Rio Grande do Sul.
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São Paulo segue sendo o principal destino dos capitais, no entanto, quando se

amplia a análise para os estados componentes do polígono industrial9, chega-se a uma

participação de 65% do total de investimentos10. O mesmo conjunto de estados foi

responsável por cerca de 86% do Valor da Transformação Industrial brasileira no ano de

1985. Não restando dúvidas, portanto, sobre a relevância do polígono na

industrialização nacional.

Assim, não se trata de subestimar o peso de São Paulo na análise, mas de incluir

outros estados numa perspectiva ampliada da industrialização.

Tão importante quanto a análise da distribuição espacial dos investimentos é a

análise de sua distribuição por gêneros, nessa perspectiva, vejamos como se apresentam

os dados para o mesmo período, qual seja, 1997-2000.

Apenas seis gêneros são responsáveis por cerca de 63% do total dos

investimentos, são eles: química, com 21,1% (US$ 24 bilhões); metalúrgica, com 11,9%

(US$ 13,5 bilhões); celulose e papel, com 10,9% (US$12,4 bilhões); material de

transporte, com 9,8% (US$ 11,1 bilhões) e produtos alimentares e bebidas com 9,3%

(US$ 10,6 bilhões).

As indústrias de bens intermediários (química, metalúrgica e celulose e papel)

seguem sendo as responsáveis pela parcela mais significativa no conjunto dos

investimentos previstos para o período, cerca de 44% do total. Revelando, ainda, os

efeitos da industrialização baseada fortemente na exploração de recursos naturais.

No entanto, a indústria de material de transporte aparece de modo relevante como

o grande destaque do grupo de indústrias de bens de consumo duráveis, da mesma forma

que, segundo análise do próprio Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

Exterior11, 

os países conferem à indústria automobilística importância estratégica para o
desenvolvimento industrial, em função de suas difundidas repercussões econômicas e
tecnológicas que afetam, praticamente, todos os segmentos industriais, por causa de sua

                                                
9 Respectivamente: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul.
10 Tal participação sobe para 67% quando se inclui Santa Catarina, apesar desse estado não figurar na Tabela 06
dentre os dez principais.
11 Texto disponível em www.mdic.gov.br/publica/sdp/doc/asac0505.pdf, acesso em 1999.
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condição de cliente importante em termos de volume de compras e, ao mesmo tempo,
exigente em matéria de qualidade dos produtos adquiridos. São exemplos notórios de
fornecedores da indústria automotiva, os segmentos produtores de metais, plásticos,
tecidos, materiais elétricos e eletrônicos. Além disso, a indústria automotiva afeta, a
jusante, uma ampla cadeia de atividades comerciais e de serviços. 

VELTZ (1996, p. 127), destaca o papel da indústria automobilística na Europa,

ressaltando que de cada dez empregados no setor industrial, um está na indústria

automobilística, para ele o “setor automobilístico ilustra bem a complexidade dos

problemas de organização da rede produtiva, das escolhas entre concentração e

dispersão”.

Soma-se a isso, o fato de que é este setor industrial que tem sido responsável

pelas mais significativas mudanças ocorridas no Paraná recentemente, justificando a

ênfase que se dá a indústria automobilística neste trabalho.

No Brasil, o aumento na produção de veículos foi considerável, passando de cerca

de 1.073.861 em 1992 para 2.069.703 em 1997 (ANFAVEA, 1999), fato de grande

relevância para atração de novas montadoras, que apostaram no potencial de

crescimento do mercado brasileiro, ao lado, é claro, de outras ações do governo federal

favoráveis à vinda dos capitais internacionais, tais como a redução na tributação da

remessa de lucros, eliminação de restrições à propriedade industrial, o regime especial

automotivo e, não menos importante, a guerra fiscal no nível dos estados federados.

Esse contexto de demanda crescente por bens de consumo duráveis após a

estabilização econômica12, teria levado as empresas multinacionais, segundo

BIELSCHOWSKY (1999, p. 41), a uma "onda de posicionamento estratégico de longo

prazo no mercado interno brasileiro e vizinhos do Mercosul, via expansão, novas

plantas, ... as que já estavam, trataram de manter suas posições, ameaçadas, agora, pelas

novas entrantes. Na busca de fronteiras de expansão à escala global, elegeram o

Mercosul como lugar promissor a longo prazo."

As possibilidades de expansão das vendas, via alargamento do mercado

consumidor de automóveis, parece ser elemento importante para a recente fase de

                                                
12 Para PACHECO (1999) produtos como automóveis, alimentos, têxteis e bebidas, tiveram sua demanda
potencializada pela estabilização econômica promovida pelo Plano Real a partir de meados dos anos 90.
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localização no Brasil, particularmente em razão do grande mercado potencial existente,

não só no âmbito interno, mas no conjunto dos países do Mercosul. A Tabela 07

apresenta dados de alguns países selecionados do ponto de vista do número de

habitantes por veículos, possibilitando uma visão acerca dos mercados já consolidados

no mundo e daqueles onde o alargamento ainda é possível.

Do conjunto, Brasil13 e México destacam-se como mercados com grande

possibilidade de expansão, o que, aliás, já é perceptível quando observa-se que ambos

diminuíram em dois pontos a relação número de habitante por veículo entre 1989 e

1997.

Tabela 07 - Habitantes por veículos em países selecionados, 1989-1997.

País 1989 1993 1997
EUA 1.3 1.3 1.3
Japão 2.2 2.0 1.8
França 2.0 2.0 1.8
Inglaterra 2.2 2.1 2.0
México 9.8 7.8 7.4
Argentina 5.5 5.2 5.4
Brasil 11.0 11.1 9.4
Fonte: ANFAVEA, Anuário Estatístico, 1999.

No caso brasileiro, dos US$ 11,1 bilhões previstos para investimentos no gênero

material de transportes entre 1997 e 2000, 39% referem-se à localização no estado de

São Paulo; 21,5% em Minas Gerais; 20% no Paraná, que somados totalizam mais de

80% dos investimentos.

Tais cifras revelam que, apesar dos incentivos dados pelo governo federal através

do Programa denominado “Regime Automotivo”14, concedendo incentivos especiais às

indústrias que optassem pela localização nos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste,

                                                
13 Em artigo intitulado “Brasil concentra disputa automobilística global”, (Gazeta Mercantil, 5/8/2000, p. C-4)
afirma-se que, “com o início da montagem de modelos da Peugeot e da Citroën, no Rio de Janeiro, e da Nissam, na
fábrica da Renault, no Paraná, nos próximos dois anos, o Brasil será o primeiro País a reunir os dez maiores
fabricantes de automóveis do mundo”.
14 Lei federal n. 9440 de 14 de março de 1997.
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a localização preferencial dos novos projetos ainda é o centro-sul do país, ou naquela

região denominada anteriormente por DINIZ (1993) de polígono industrial. 

Por outro lado, independentemente dos incentivos do governo federal, e quiçá

mesmo na contra mão desses objetivos, os governos estaduais lançaram mão de

programas próprios, voltados a atrair essas mesmas indústrias do setor automotivo; até o

presente os resultados das iniciativas estaduais parecem superar aquelas do governo

federal15, tal pode ser observado no Mapa 06, que apresenta a distribuição das indústrias

automobilísticas no Brasil, ressaltando as implantadas até 1995 e as implantadas e/ou

em implantação após essa data.

Cabe acrescentar ainda, como fatores decisivos para a implantação dessas

empresas a taxa de câmbio favorável às exportações e a proteção do mercado contra as

importações (alíquota de 35%), além da participação de dinheiro público no montante de

capital a ser investido, o que diminui sobremaneira os riscos do investidos estrangeiro.

Como demonstrado no Mapa 06, até 1995 havia uma nítida concentração espacial

das indústrias automobilísticas no estado de São Paulo, correspondendo a cerca de 73%

de todas as unidades instaladas no país. Diferentemente do que passa a ocorrer após

1995, quando a maior parcela dos novos investimentos nesse setor industrial ocorre em

outros estados, particularmente os do centro-sul, na perspectiva do polígono tratado

anteriormente.

Desse modo, das 23 novas indústrias de autoveículos16 implantadas e/ou em

implantação a partir do ano de 1996, segundo a ANFAVEA, apenas 21% (ou 5 unidades)

tinham como localização definida o estado de São Paulo, o que nos leva a acreditar

numa mudança no padrão locacional da indústria automobilística brasileira, e na

emergência de novos centros produtivos, tal é o caso do Paraná, cuja participação antes

de 1995 era ínfima, contando apenas com um estabelecimento do setor (produtor de

veículos pesados) e que após 1996 passa a responder por 30% dos novos investimentos; 

                                                
15 Ressalta-se que quando da promulgação da Lei 9440 – que instituiu o Regime Automotivo brasileiro, parte
considerável dos novos investimentos no setor já estavam firmados e as plantas em construção, exceção feita ao caso
Ford, projeto inicialmente previsto para implantação no Rio Grande do Sul e ‘transferido’ posteriormente para a
Bahia.
16 Incluem-se nessa classificação: automóveis, comerciais leves (como utilitários e camionetas) e comerciais pesados
(caminhões e ônibus).
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seguido por Minas Gerais, com 9,5%, além das implantações na Bahia, Goiás, Rio de

Janeiro e Rio Grande do Sul.

Do conjunto de estados apresentados, apenas Goiás e Bahia estariam fora do

polígono industrial17 definido por DINIZ(1993), o que significa uma concentração na

região do polígono de cerca de 87% das novas plantas industriais do setor

automobilístico, isso sem contar com os desdobramentos relativos ao setor de autopeças. 

Tal análise, ao mesmo tempo que reforça a importância do polígono enquanto

concentrador da maioria das novas indústrias automobilísticas, chama a atenção para as

possibilidades fora dele, nesse caso os estados de Goiás e Bahia. Isso nos indica cautela

quanto às teorizações que tentam capturar os processos em formas espaciais pré-

definidas, na medida em que os processos são sempre mais dinâmicos do que as formas.

Igualmente evidencia o peso dos incentivos fiscais e dos acordos de caráter político nas

decisões de localização desse gênero industrial, os quais não poderiam ser melhor

exemplificados do que com a "transferência" da Ford do Rio Grande do Sul para a

Bahia.

O processo recente (pós década de 90) de instalação de novas unidades do setor

automobilístico no Brasil revela-se não somente através da alteração espacial na

localização das indústrias, como também pelo incremento na produção de veículos e na

tecnologia empregada, resultando em aumento de produtividade e conseqüente redução

dos níveis de emprego, bem como no aumento da participação do capital estrangeiro no

controle da maior parte das indústrias de autopeças. 

É o que se conclui após análise dos dados do SINDIPEÇAS, segundo os quais no

ano de 1994 havia um equilíbrio entre empresas de capital nacional e externo produtoras

de autopeças, com um leve domínio das nacionais de cerca de 52% contra 48% das

externas18. Situação que se altera em 1999, quando a relação passa a ser de cerca de 70%

de capital externo contra 30% de capital nacional. Essa alteração se justifica, dentre

                                                
17 Cabe destacar que na definição do polígono foram consideradas todos os gêneros industriais e não apenas o de
material de transportes.
18 Tanto em relação ao capital investido, quanto ao faturamento. SINDIPEÇAS, Desempenho do Setor de Autopeças,
1999.
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outras razões, pelo fato de que parte das indústrias automobilísticas implantadas após

1996 não atuavam no Brasil e trouxeram com elas sua cadeia de fornecedores mundiais

de autopeças. Com isso é de se supor que também nesse setor houve importantes

alterações no que concerne à localização das unidades produtivas.

Segundo dados do SINDIPEÇAS sobre a distribuição geográfica das indústrias de

autopeças, a participação da cidade de São Paulo caiu de 39% em 1991, para 29% em

1999 enquanto que a do estado como um todo passou de 90,7% em 1991 para 81,4% do

total de estabelecimentos ligados à produção de autopeças, é o que pode ser observado

no Gráfico 05.

Desse modo, comparando-se a situação de 1991 com a de 1999, observa-se que o

maior crescimento percentual deu-se no conjunto “outros estados”, o que revela, mesmo

que de modo incipiente,  as alterações em curso na década de 90. 

Igualmente quando se analisa o número de empregos no setor e a despeito da

drástica redução verificada, pois em 1991 eram computados 260 mil empregos no setor

contra pouco mais de 167 mil em 1999, observa-se que o melhor desempenho ficou com

os “outros estados”, cuja participação relativa passou de modestos 10,6% para 26% do

total. A maior perda se deu na cidade de São Paulo, reduzindo sua participação de 30%

para 15%, segundo a mesma fonte.

Pelo exposto fica evidente que quando se pretende analisar o papel que passa a

assumir a economia paranaense no cenário industrial nacional nos anos 90, via

incremento das indústrias automobilísticas centradas na Região Metropolitana de

Curitiba, tem-se que ter em mente que tal só ocorreu a partir do delineamento de uma

nova lógica de distribuição da atividade industrial, particularmente no âmbito da

indústria automobilística, e da emergência de novas possibilidades para implantação

industrial, antes restrita à cidade de São Paulo e seu entorno imediato.

O estado do Paraná, que sempre se caracterizou por ser um estado agrícola,

passou a ter destaque industrial quando uma série de capitais internacionais aportaram

em seu território, com destaque para a Região Metropolitana de Curitiba, local

preferencial da parte mais significativa dos novos investimentos, relacionados ao setor

automobilístico. As condições internas favoráveis à atração de novas indústrias
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começaram a se estabelecer desde meados da década de 70, quando ocorreram

significativas mudanças no processo de industrialização, a partir da emergência do

complexo metal-mecânico centrado espacialmente em Curitiba.

Gráfico 05 - Brasil: distribuição das empresas produtoras de autopeças,  
  1991-1999.
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Fonte: SINDIPEÇAS, Desempenho do setor de autopeças, 1999.

Contudo, 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
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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.

A ação do governo estadual foi decisiva para a implementação da industrialização

paranaense, seja na sua primeira fase, tratada no Capítulo 1, seja na atual, quando uma

série de incentivos foram oferecidos às indústrias, em particular às montadoras de

automóveis, de modo a que se implantassem no Paraná, é o que se verá a seguir.

2.1.1 A atuação do poder público na criação de condições atrativas às

indústrias

Em face da tendência à desconcentração industrial no país, conforme

demonstrado anteriormente e tendo em vista o peso que os incentivos passaram a ter nas

decisões de localização, uma nova etapa de ações do Estado com o intuito de atrair

capitais industriais para o Paraná foi inaugurada em meados da década de 90. Pode-se

identificar seu embrião no ano de 1992, quando o então governador do estado Roberto

Requião, sancionou a Lei 9895 de 8/01/92, que “autoriza o poder executivo a

implementar mecanismos de concessão de auxílio temporário às empresas do setor

produtivo estabelecidas no território do Paraná”, assim, lê-se no artigo 2º, "fica ainda o

Poder Executivo autorizado a conceder estímulos, de natureza fiscal ou financeira

destinados a consolidar decisões de investimentos relativas a empreendimentos

econômicos novos para o território do Estado do Paraná”.

No entanto, com a mudança de governo no ano de 1995, algumas modificações

importantes podem ser apontadas em relação à política de atração de investimentos para

o Paraná.
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Em fevereiro de 1995, o governador Jaime Lerner criou a Secretaria de Estado da

Indústria, Comércio e do Desenvolvimento Econômico, responsável pela coordenação da

política de atração de investimentos para o Paraná. Política esta que, aproveitando o

espírito da Lei já existente (1992), consubstancia-se através da criação do Programa de

governo voltado à conceder incentivos fiscais para a atração de indústrias, tal é o

“Programa Paraná Mais Emprego”.

O Programa, que permite o retardamento do recolhimento do ICMS por empresas

que executarem investimentos fixos no Paraná, foi legalmente amparado pelo Decreto

1.511 de dezembro de 1995 e pela Lei 2.736 de dezembro de 1996.

Os principais objetivos do Programa foram assim definidos:

- estimular novos investimentos industriais no Paraná,
- oferecer condições de integração de cadeias produtivas prioritárias ao interesse
econômico e social do Estado,
- permitir a desconcentração industrial/regional,
- estimular a criação de fornecedores de partes, peças e componentes dos gêneros
mecânica, material elétrico e de comunicações, material de transporte e química;
- apoiar a modernização tecnológica e o desenvolvimento de novos produtos,
financiando gastos com pesquisa e desenvolvimento contratados em instituições
localizadas no Estado;
- incentivar o investimento através da apropriação total dos créditos de ICMS pagos na
aquisição ou transferência de bens de capital. (Programa Paraná Mais Emprego, p. 2)

Operacionalmente, a parte do ICMS enquadrada no Programa fica retida pelo

estabelecimento industrial gerando seu autofinanciamento, não havendo assim o

recolhimento e posterior liberação. Os prazos de recolhimento variam de 48 a 96 meses,

dependendo do caso e já incluída a prorrogação prevista; o pagamento se dará, após o

prazo, com correção monetária mas sem juros.

O Programa estabelece como áreas prioritárias aquelas que possuem um “maior

percentual do ICMS incremental19”, sendo estabelecido, no início da vigência do

Programa, os seguintes percentuais: Curitiba e Araucária 50%, Ponta Grossa, Maringá,

                                                
19 Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, o cálculo do ICMS incremental é feito da seguinte maneira: “calcula-se a
média histórica dos últimos 36 meses e se compara com o maior ICMS dos doze meses anteriores a data da autorização do
pedido; seleciona-se o maior valor. O ICMS incremental é a diferença entre o saldo devedor do mês e o valor selecionado,
no caso de expansão e a sua totalidade no caso de implantação, ou seja, refere-se sempre a ICMS novo, ainda não gerado
no Estado” (Programa Paraná Mais Emprego, 2000).
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Londrina e São José dos Pinhais 70%, demais municípios da RM e demais municípios

do estado 80%.

Nota-se que à Região Metropolitana reservavam-se diferentes percentuais de

incentivos; nos municípios considerados como “demais municípios da RM” e

componentes do chamado “cinturão de empregos” o percentual de incentivo era maior,

pois pretendia-se estimular a implantação de novos estabelecimentos e promover a

desconcentração industrial no estado do Paraná.

Observa-se que a questão da desconcentração aparece norteando as políticas num

estado onde a industrialização mostrava-se ainda de forma muito frágil, aliás a

desconcentração nesse caso específico é contrária as ações desencadeadas nos anos 70,

cujo resultado foi a grande concentração em Curitiba dos gêneros mais modernos da

indústria. Portanto, considerando que o grupo político que esteve à frente da prefeitura

quando da criação da CIC nos anos 70 é o mesmo que está no poder quando da fase

recente, parece evidente a mudança no discurso e nas ações em razão da mudança na

escala de atuação: do municipal para o estadual. 

Além dos percentuais de incentivos tratados anteriormente, há que se ressaltar

que os “fabricantes de produtos sem similar no Estado, com preponderância mínima de

50% da produção nesta condição, podem diferir 100% do ICMS incremental”, que

poderá ser pago em 48 meses, independente de sua localização, tal é o caso das

indústrias automobilísticas, que gozam, assim, de total liberdade de escolha de

localização com garantia dos mesmos incentivos.

O Programa prevê também o incentivo diferenciado para alguns gêneros,

revelando o caráter seletivo e prioritário no processo de atração de novos investimentos.

Assim, “mecânica, material elétrico e de comunicações, material de transporte e

química, podem receber um prazo de carência adicional de 12 ou de 24 meses, além dos

48, se ao término do Programa suas compras de peças, partes e componentes tiverem

alcançado, no mínimo 40% e 60% respectivamente, de estabelecimentos industriais

paranaenses”, entenda-se, estabelecimentos industriais localizados no território

paranaense.
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Dessa forma, inúmeros protocolos foram assinados e a maioria dos capitais optou

pela localização na Região Metropolitana de Curitiba, na contramão dos princípios do

próprio Programa, que apresentava dentre os seus objetivos “permitir a desconcentração

industrial/regional”. Tal fato levou o governo a rever os percentuais de ICMS

incremental, alterando-os para os seguintes percentuais:

- Curitiba e Araucária que antes contavam com benefício de 50% passam para 30% e

São José dos Pinhais que contava com 70% desloca-se também para essa primeira

faixa;

- à Ponta Grossa, Maringá, Londrina e São José dos Pinhais que contavam com 70%,

acrescentam-se outros municípios da RMC, quais sejam: Campina Grande do Sul,

Campo Largo, Pinhais, Piraquara e Quatro Barras, além do deslocamento de São José

dos Pinhais para a faixa de 30% conforme apontado anteriormente;

- os demais municípios da RM e demais municípios do estado não tiveram alteração e

o índice continuou sendo de 80%.

É nítida a alteração de incentivos para alguns municípios da Região

Metropolitana, exatamente aqueles que mais receberam investimentos e mais se

beneficiaram do Programa antes de sua reformulação. Portanto, 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.

Os reflexos da corrida pelos novos investimentos se fizeram sentir também ao

nível de cada município, onde, guardadas as proporções de escala, uma série de

incentivos foram ofertados de modo a atrair os capitais, como aumento do prazo de

pagamento de ISS e IPTU de cinco para dez anos, doação de terrenos e infra-estrutura,

dentre outras.

Os incentivos oferecidos pelo Programa, além de outros previstos

individualmente em cada protocolo, como doação de terrenos e terraplanagem,
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participação nos investimentos, etc., resultaram num total de 156 protocolos assinados

entre empresa e governo estadual até final de 1999, correspondendo a pouco mais de

sete bilhões de reais em investimentos e a 48.504 empregos diretos20.

Concomitante a essas ações, os governos federal e estadual anunciaram o reinicio

da obras de duplicação da BR 116, principal ligação entre São Paulo e o sul do país e

ponto de estrangulamento da circulação de pessoas e mercadorias, principalmente se

consideradas as possibilidades de comercialização com o Mercosul.

Cumpre destacar ainda, as obras de ampliação do aeroporto local, agora de

categoria internacional, constituindo-se como infra-estrutura essencial aos novos

investimentos, que caracterizam-se por um grande volume de negócios com o exterior

através do recebimento de componentes importados, do fluxo de altos funcionários ou

ainda em função das exportações.

Dentre todos os investimentos o de maior destaque foi o da Renault, não apenas

por ter sido o primeiro grande capital a anunciar sua implantação na Região

Metropolitana de Curitiba, como também pelo montante de capitais a serem investidos

até o final do projeto, cerca de 1 bilhão de dólares; e ainda pela grande polêmica que

gerou em razão dos inúmeros incentivos concedidos, e da própria escolha de localização

em área, até então, de proteção aos mananciais de abastecimento de água.

Além dos incentivos previsto pelo Programa Paraná Mais Emprego, anteriormente

citados, a Renault obteve uma série de outros, destacando-se, segundo LOURENÇO

(1996, p. 4), a doação do terreno, cujo valor calculado é de 12 milhões de reais;  os

serviços de infra-estrutura; ramal ferroviário exclusivo e acesso direto ao Porto de

Paranaguá; bem como o compromisso do governo estadual em organizar um conjunto de

investidores, que seriam responsáveis por 40% dos investimentos iniciais da empresa,

contando com a participação do Fundo de Desenvolvimento Paranaense. Além da

criação da  empresa Paraná Participações, parceira paranaense da Renault, também

relacionada ao governo estadual. Cálculos feitos pelo senador Roberto Requião

                                                
20 Mesmo sendo obtidos através da mesma fonte, qual seja, a Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e
Desenvolvimento Econômico, o governo anuncia na página do referido órgão na Internet, o total de R$ 21 bilhões e mais
de 124 mil empregos diretos. Quanto ao montante em reais, cabe lembrar a grande variação cambial ocorrida em 1999, o
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(PMDB)21 apontam que cada emprego gerado pela Renault, até o final de sua

implantação em 2005, deverá custar à sociedade paranaense cerca de quinhentos e

sessenta e dois mil reais22.

Assim, observa-se uma série de ações do estado no sentido de garantir as

condições infra-estruturais e fiscais para atrair num primeiro momento a Renault para o

Paraná e desencadear, a partir dela, a implantação de uma série de outros investimentos

que deverão, a médio e longo prazo, alterar o perfil econômico principalmente do

aglomerado metropolitano de Curitiba onde, aliás, os indícios de alteração já são

evidentes, como é possível verificar através da análise do faturamento industrial para o

ano de 1999, o que será feito adiante.

Fontes não oficiais, dão conta de ações mais contundentes por parte do estado,

que teria chegado a emprestar dinheiro para certas empresas, bem como a oferecer uma

contrapartida em dinheiro por emprego gerado, como se sugere ter acontecido com a

Detroit Diesel, que segundo matéria veiculada no Jornal Folha de São Paulo23, além de

receber 10 milhões de dólares a título de empréstimo do governo estadual, cujo suposto

pagamento se fará sem juros ou correção e em reais após dez anos da contração do

empréstimo, receberia ainda, um incentivo extra de três mil dólares por emprego gerado

até o limite de 180 empregos, conforme previsto no protocolo firmado entre governo e

empresa.

A veracidade dessa informação é contestada pelo governo, no entanto, os

protocolos referentes às principais empresas foram e continuam sendo sigilosos, mesmo

após a justiça ter determinado sua “abertura” ao conhecimento da sociedade, fato

ocorrido no ano 2000.

Portanto, trata-se sobretudo de um grande negócio para os grandes capitais, cujos

valores de fato desembolsados ficam muito aquém do que os necessários para

empreendimentos dessa envergadura.

                                                                                                                                                             
que nos levou a considerar o montante em dólares, pois, nessa época os principais protocolos já haviam sido assinados,
optamos, assim, em utilizar a equiparação das moedas para nossa análise.
21 “Jogo limpo. O escândalo da Renaul” artigo disponível na home page do senador Roberto Requião no Senado Federal.
22 Tais ações não são exclusivas do governo do estado do Paraná, estima-se que cada emprego gerado pela fábrica da
Mercedes em Juiz de Fora (MG), custará aos cofres públicos cerca de 575 mil reais, segundo informações contidas na
reportagem “Mercedes ‘ganha’ fábrica de Minas Gerais”,  Folha de São Paulo, 4/5/1997.
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A ação do governo do estado não se limita ao exposto anteriormente, ela pode ser

observada também através de estratégias de divulgação das vantagens do Paraná em

relação à outros estado brasileiros com vistas à atração de novos capitais industriais

para o Paraná. Assim, no início de 1996 o governo estadual disponibilizou informações

importantes aos possíveis investidores, reunidas sob a denominação “Paraná:

informações para investidores”.

Além de informações gerais sobre o estado, chama a atenção um conjunto de

gráficos e tabelas que relacionam o custo da mão de obra no Paraná e em São Paulo, sem

exceção, todos os postos de trabalho apontados apresentam um valor significativamente

menor no Paraná, como pode ser visto na Tabela 08.

Igualmente o disciplinamento da mão-de-obra é apontado como um fator

favorável ao Paraná, na medida em que apresenta uma inexpressiva atuação do

movimento sindical, materializado no baixo número de greves, apenas 3 do setor de

metalurgia e 26 no geral, números muito inferiores ao dos três estados mais

industrializados do país: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais (Tabela 09).

Tabela 08 - Curitiba e São Paulo: custo comparativo da mão de obra 

Ocupação Curitiba US$/mês-
dez94

São Paulo US$/mês-
dez94

Gerentes:
Administrativo 1.182,02 2.537,00
Comercial 1.978,37 3.532,00
Produção 1.701,54 3.342,00
Financeiro 1.587,54 3.342,00
Supervisores:
Administrativo 1.089,53 1.358,00
recursos humanos 711,65 1.332,00
Vendas 524,05 1.708,00
Técnicos e de produção:
Almoxarife 312,46 491,00
Operador de máq. da
produção

278,24 445,00

Torneiro mec. ferramenteiro 490,80 1.066,00
Fonte: PARANÁ: informações para investidores, 1996.
                                                                                                                                                             
23 Informações divulgadas na reportagem “Paraná ‘paga’ US$ 10 mi por fábrica” , Folha de São Paulo, 7/11/1997.
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Tabela 09 - Número de greves por estados selecionados, 1993-1995

Paraná Rio de Janeiro Minas Gerais São Paulo
metais/outras metais/outras metais/outras metais/outras

3/26 8/84 17/86 400/1170
Fonte: PARANÁ: informações para investidores, 1996.

Como resultado da política de atração de novos investimentos para o Paraná, até

final de 1999 computavam-se 156 protocolos assinados entre empresas e governo

estadual. Para se ter uma idéia mais precisa da distribuição espacial desses novos

investimentos, procedeu-se a uma análise a partir de três indicadores, quais sejam:

montante de capital a ser investido, número de empregos diretos a ser criado e total de

estabelecimentos.

Diferentemente de São Paulo, a problematização da localização industrial no

Paraná não se dá pela correlação entre o interior e a Região Metropolitana, pelo

contrário, o que se pode evidenciar a partir dos indicadores citados é que se configuram

dois processos distintos e autônomos. 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.

A distinção entre interior e Região Metropolitana ganha evidência no caso

paranaense na medida em que pode contribuir para desnudar o processo e distanciá-lo do

uso político que se faz do mesmo, quando o governo do estado afirma que está tendo a

habilidade de promover o desenvolvimento industrial em todo o estado do Paraná.

Parece-nos, assim, que ao caracterizar a nova fase industrial da Região Metropolitana de

Curitiba, necessariamente temos que diferenciá-la do que vem ocorrendo no interior do

estado. Diferença que se manifesta no tipo predominante de indústrias, no montante de

investimentos e nos empregos gerados.

Desse modo, a análise dos protocolos demonstra que a localização na Região

Metropolitana é predominante quanto ao montante de investimentos, respondendo por
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66% do total de investimentos anunciados para o conjunto do estado, supremacia que se

repete também em relação ao número de estabelecimentos, com 57% e equilibra-se com

o interior em relação ao número de empregos, respectivamente, 49% para a RMC e 51%

para o interior, conforme pode ser observado no Gráfico 06.

A despeito do aparente equilíbrio em relação ao número de estabelecimentos e ao

pessoal ocupado, é necessário destacar a diferenciação qualitativa existente entre os

estabelecimentos que decidiram pela localização na Região Metropolitana e aqueles do

interior, o que pode ser feito a partir da distinção dos mesmos em indústrias dinâmicas e

indústrias tradicionais.

Ao grupo de indústrias dinâmicas corresponde 62% (97 estabelecimentos) dos

protocolos firmados entre empresa e governo estadual até o final de 1999. Desse total,

73% (71 estabelecimentos) apontavam como localização a Região Metropolitana, contra

apenas 26% o interior. Situação inversa pode ser observada quando se considera o grupo

de indústrias tradicionais, onde 69% dos estabelecimentos apontavam o interior como

localização contra 31% a RMC.

A localização preferencial dos estabelecimentos na RMC ou no interior, está

diretamente associada aos gêneros de atividade, fazendo com que os gêneros dinâmicos

tenham destaque na RMC enquanto os gêneros tradicionais tenham destaque no interior.

Tal tendência já era evidente na década de 80, levando ROLIM (1995, p. 68) a concluir

que “os gêneros mais dinâmicos e modernos concentram-se na Região Metropolitana de

Curitiba, em proporções acima de 50% da produção estadual”

A diferenciação entre a estrutura produtiva predominante no interior em

contraposição àquela predominante na RMC é de grande importância pois revela as

especificidades do processo recente, na medida em que permite evidenciar não apenas o

total de estabelecimentos interessados em se instalar no Paraná, mas também sua

atividade – que está diretamente associada à consolidação da estrutura produtiva, com

alteração dos gêneros predominantes -  e o local pretendido, apontando para uma

expressiva concentração dos gêneros dinâmicos numa porção específica da Região

Metropolitana de Curitiba, qual seja, o aglomerado metropolitano.
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      Fonte: SEID-PR, 1999

Desse modo, na Tabela 10, agrupou-se os 156 protocolos quanto ao gênero de

atividade e sua localização, considerando os dois recortes espaciais em questão, Região

Metropolitana de Curitiba e interior do Paraná. É interessante notar que os dois gêneros

numericamente mais expressivos revelam exatamente a qualidade diferenciada do

processo que distingue a RMC do interior, respectivamente material de transporte

(indústria dinâmica) com 36 estabelecimentos na RMC, ou 23% do total, e produtos

alimentares (indústria tradicional) com 22 estabelecimentos no interior, ou 14%.

As indústrias dinâmicas, capitaneadas pelo gênero material de transportes

destacam-se em razão da instalação das três montadoras de veículos na RMC, Renault,

Chrysler e Audi/Volkswagem e de vários de seus fornecedores. Isso evidencia uma

mudança no tipo de indústria que tem se localizado na RMC, com a emergência de

gêneros pouco expressivos em sua estrutura produtiva, e com a intensificação da

participação de capitais externos, relacionados a grandes empresas transnacionais. 
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Gráfico 06 - Paraná: Distribuição dos Novos 
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RMC Interior
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Tabela 10 - Paraná: distribuição dos protocolos firmados entre empresas e governo
estadual, por gênero e localização, até 1999
Gênero RMC Interior
Metalúrgica 4 2
Mecânica 9 4
Mat. Elet. e  Com. 6 4
Mat. De Transporte 36 1
Madeira 4 4
Mobiliário 1
Papel e Papelão 1 4
Borracha 1 2
Química 2 4
Prod. Farmac. 1
Prod. de Matéria
Plástica

11 5

Têxteis 5 6
Vestuário 2
Prod. Alimentares 1 22
Bebidas 3 3
Fumo 1
Editorial e Gráfica 1
Diversos 3 3
Total 89 67
Fonte: SEID-PR, 1999

Quanto às indústrias tradicionais, localizam-se predominantemente no interior do

Paraná, com destaque para os gêneros produtos alimentares, madeira e têxtil que, a

exceção deste último, sempre foram característicos da estrutura produtiva paranaense,

demonstrando o reforço da mesma.

Deve-se ressaltar, portanto, que 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 a

participação de gêneros diretamente ligados à agropecuária. Isso não quer dizer que não

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.
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O gênero produtos alimentares constitui-se num significativo exemplo do que foi

afirmado, pois participa com parte importante dos novos investimentos, dentre os quais

destacam-se o Grupo Meneguette, Dagranja, Comaves, Globoaves, responsáveis por

grande parte dos empregos a serem criados além de serem predominantemente de

capitais nacionais. São setores que se caracterizam pelo uso de mão de obra intensiva,

onde advém a grande participação do interior quando considerada a criação de

empregos.

Desse modo, diferentemente do que ocorreu no interior, a Região Metropolitana

que já esboçava uma significativa mudança em seu perfil industrial desde a década de 70

- conforme analisado no Capítulo 1 -, mais do que alterar sua estrutura produtiva com a

inserção dos gêneros dinâmicos, particularmente os do complexo metal-mecânico,

consolidou essa estrutura, porém não sem mudanças na participação de cada gênero.

Tanto que o gênero material de transporte passa a ter um destaque sem precedentes,

apesar de compor a estrutura produtiva desde final dos anos 70, com a instalação de

indústrias como a Volvo e a New Holland.

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 ocorrem muito intensamente em um seleto

espaço da Região Metropolitana.

Para que se compreenda a afirmação anterior, qual seja, a de que a expressão

espacial do processo recente ganha relevância em razão de que as novas indústrias se

localizam num seleto espaço da Região Metropolitana, há que se contextualizar as

transformações pelas quais passou a mesma desde a sua criação em 1973,

particularmente no que concerne ao adensamento populacional, à ampliação de certas

condições antes exclusivas à Curitiba e ao surgimento de uma dinâmica metropolitana

inexistente nos anos 70, conforme visto no Capítulo 1.

Tal contextualização pode ainda ser enunciada na perspectiva de que a

localização industrial em Curitiba insere-se no âmbito da combinação de dois momentos

do processo de desconcentração, quais sejam, um nacional e outro metropolitano,
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conforme foi apresentado no início deste Capítulo. No primeiro tem se um novo

processo em marcha no Brasil, onde novos lugares passam a ser passíveis de receber

grandes capitais industriais, dentre os quais se inclui o Paraná, particularmente através

de sua principal aglomeração urbana, qual seja Região Metropolitana de Curitiba. No

segundo, tem-se a busca de novos locais para produção industrial, dentro do espaço

metropolitano, configurando-se, assim, novas relações metropolitanas. 

Assim, os novos locais de produção industrial no país estão diretamente

relacionados aos grandes aglomerados urbanos, particularmente os de caráter

metropolitano, lugares que exercem forte poder de atração não só sobre as atividades,

mas também sobre as pessoas, é o que se verá a seguir.

2.2 METROPOLIZAÇÃO E DINÂMICA SÓCIO-ESPACIAL

A década de 90 não foi portadora apenas de transformações na atividade

industrial, também se alterou a distribuição da população, resultando numa nova

dinâmica espacial, realidade esta que alguns autores interpretaram como sendo um

processo de desmetropolização, caracterizado pelo peso populacional maior das cidades

médias e pela redução do crescimento populacional nos municípios sedes das Regiões

Metropolitanas.

A despeito da relevância da questão metropolitana para a compreensão do

processo de metropolização, há que se fazer uma distinção entre este último e a forma

espacial instituída com a oficialização das Regiões Metropolitanas brasileiras nos anos

70, na perspectiva de se verificar os limites que estas últimas colocam para a

compreensão do processo de metropolização e da própria repartição da população nesse

contexto.

As metrópoles concentram parte crescente da população, das riquezas e das

atividades. Na perspectiva da atratividade econômica, “a poderosa atração das grandes

metrópoles mundiais, que atraem parcela cada vez maior do dinamismo econômico,
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deve-se ao fato de que elas são, sobretudo, fantásticas máquinas de comutação – atual e

potencial – de energias, de competências, de desejos” (VELTZ, 1996, p. 247).

Para VELTZ (1996), o poder de atração das metrópoles sobre a população se dá

em razão de basicamente dois fatores, o primeiro é a enorme variedade de bens e de

serviços nelas disponíveis e, o segundo e mais importante na ótica do Autor, o mercado

de trabalho diversificado. O peso maior dado ao segundo fator é justificado com o

argumento de que “as pessoas se instalam nas grandes cidades para ter emprego e não

para se beneficiar da escolha de produtos e serviços superiores” (VELTZ, 1996, p. 78).

No Brasil, parte considerável do processo migratório interno tem as grandes

cidades como destino, particularmente aquelas definidas na década de 70 como Regiões

Metropolitanas. Mais recentemente, tal tem sido também o destino preferencial de

parcelas significativas dos novos investimentos industriais, particularmente do setor

automobilístico, conforme tratado anteriormente.

A concentração da população nas grandes cidades e nas Regiões Metropolitanas

tem sido alvo de muitos debates, alguns dos quais concluem pela ocorrência da

desmetropolização, na medida em que outros grandes núcleos urbanos (que não as

Regiões Metropolitanas) passariam a atrair contingentes consideráveis de população

urbana (SANTOS, 1993, p. 81). Tal é a conclusão de SANTOS (1993, p. 79-83), quando

afirma estar ocorrendo a redução da concentração da população em aglomerações

bimilionárias (mais de dois milhões de habitantes), cuja participação no conjunto da

população urbana brasileira passou de 32% para 22% entre 1950 e 1980. 

No entanto, quando observadas as aglomerações entre um e dois milhões de

habitantes, a redução da concentração no período 1980/1990 é bem mais modesta,

passando de 17,1% para 16,6%. Para o Autor “o que, em todo caso, se está verificando é

a expansão da metropolização e, paralelamente, a chegada de novas aglomerações à

categoria de cidade grande e de cidade intermediária” (SANTOS, 1993, p. 83). 

Portanto, metropolização e desmetropolização seriam processos combinados e

não excludentes, resultando num ganho de importância das metrópoles regionais em

relação às nacionais, 
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as metrópoles regionais tendem a crescer relativamente mais que as próprias metrópoles
do Sudeste. As metrópoles regionais mudaram de qualidade nestes últimos dez anos,
primeiro porque se transformaram em metrópoles com um conteúdo nacional, capazes de
manter relações nacionais, e segundo, porque as respectivas regiões metropolitanas
passaram a constituir áreas onde se diversificam e avolumam as relações interurbanas,
com aumento da divisão do trabalho que conduz ao apressamento e aprofundamento de
uma série de processos econômicos e sociais. (SANTOS, 1993, p. 121)

Assim, enquanto a população urbana brasileira continua seu processo de

crescimento, passando de 67,6% da população total em 1980 para 78,3% em 1996 e

81,2% em 2000, o ritmo da concentração da população nas Regiões Metropolitanas

(RM) foi mais lento, passando de 28,9% do total da população brasileira em 1980, para

29,3% em 1996, levando o próprio IBGE a concluir que “as regiões metropolitanas, com

algumas exceções, não são mais pólos de intenso crescimento populacional” (grifo

nosso), (IBGE, Contagem da População Brasileira, 1996, p. 26).

O grifo anterior tem o objetivo de destacar a falta de homogeneidade no processo

e de servir como mais uma justificativa para a presente investigação, na medida em que

entendemos que Curitiba é uma das exceções referidas, por ter tido uma expressiva

aceleração no crescimento da população metropolitana.

O arrefecimento da concentração populacional nas RM oficiais é constatado a

partir do confronto da parcela de população urbana das mesmas em relação a população

urbana brasileira, quando os percentuais caem de 38% em 1991 para 36,5% em 1996.

Contudo, cerca de 3 milhões e 300 mil pessoas passaram a habitar em uma das

nove RM entre 1991 e 1996, o que dá uma clara idéia da importância que as mesmas

continuam tendo no cenário nacional.

No entanto, a compreensão do processo de metropolização e o peso populacional

a ele associado não pode se restringir à análise das Regiões Metropolitanas oficiais,

conforme nos apresenta SANTOS (1993, p. 75), "o fenômeno da metropolização vai

muito além da denominação legal. Segundo esta, o País conta com nove Regiões

Metropolitanas .... criadas por lei para atender a critérios certamente válidos, de um

ponto de vista oficial, à época de sua fundação. Hoje, na verdade, a elas se podem

acrescentar outras ‘regiões’ urbanas, que mereceriam idêntica nomenclatura."



118

O próprio IBGE só recentemente acrescentou as Regiões Metropolitanas da

Baixada Santista, Grande Vitória e Natal às nove anteriores. Assim, é possível que a

inclusão de novas RM’s permita uma maior aproximação entre realidade e a

problemática metropolitana no país. 

Além das observações de conjunto apresentadas anteriormente, a  análise dos

dados censitários do período 1980-1996, se presta também  para importantes conclusões

a respeito da tendência de distribuição da população no interior das RM’s, ou seja,

quando se compara a população da sede da RM com a dos demais municípios

integrantes.

A comparação entre a população das sedes das Regiões Metropolitanas e sua

população total revela uma significativa queda nos percentuais de concentração, pois em

1980 do total da população das RM’s, 65% encontravam-se nas sedes, contra 61% em

1991 e 58% em 1996. Tal fato parece apontar para a tendência à desconcentração

populacional da cidade central ou sede da RM em favor dos demais municípios que até

então tinham seu crescimento ofuscado, se visto na perspectiva de simples coadjuvante

da cidade principal. A Tabela 11 fornece alguns dados para subsidiar tal conclusão.

Tabela 11 - Regiões Metropolitanas: população da sede em relação à população total
(em %), 1980-1996.
Região
Metropolitana

1980
%

1991
%

1996
%

Belém 93 93 77
Belo Horizonte 68 59 55
Curitiba 71 64 61
Fortaleza 83 77 76
Porto Alegre 49 42 40
Recife 51 45 44
Rio de Janeiro 58 56 55
Salvador 84 83 82
São Paulo 67 63 59
Total 65 61 58
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 1980 e 1991 e Contagem da População Brasileira, 1996.

Observa-se, em todas as RM’s, uma tendência à redução da parcela da população

concentrada na sede, porém, em algumas a intensidade do processo chama a atenção,
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com por exemplo, Belém, Belo Horizonte e Curitiba, onde a redução ultrapassou os dez

pontos percentuais no período 1980-1996.

Resta saber, contudo, em que medida essa tendência à desconcentração limitou-se

à população, revelando, em muitos casos, um processo de segregação sócio-espacial em

relação às parcelas mais pobres da população metropolitana, ou se, pelo contrário, o

processo teria mudado de qualidade, revelando a desconcentração não só das populações

pobres, mas também de camadas mais abastadas, além de certas atividades econômicas e

equipamentos de consumo e produzindo uma nova dinâmica metropolitana.

Tal análise será particularizada para Curitiba no decorrer do presente trabalho,

onde, aos agentes frequentemente atuantes na produção da cidade capitalista, somam-se

a atuação de um planejamento urbano “eficaz”, que foi capaz de valorizar sobremaneira

o solo em certas porções do espaço urbano em detrimento de outros, o que redundou

numa progressiva e crescente seletividade espacial.

Quanto às possíveis alterações do papel das metrópoles regionais no contexto

nacional, sugerido por SANTOS (1993, p. 121), cabe destacar os resultados de recente

pesquisa realizada pela Revista Exame e Simonsen Associados24, com o objetivo de

identificar as melhores cidades para se fazer negócios no Brasil. As dez primeiras

colocações são ocupadas, respectivamente, por: Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis,

São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Campinas, Blumenau e Vitória.

Dentre elas, seis são Regiões Metropolitanas oficiais, incluindo Vitória, além de

Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. A exceção de

Campinas com 908.906 habitantes (IBGE, 1996), Florianópolis com 271.281 hab.,

Vitória com 265.874 hab. e Blumenau com 231.401 hab., todas as demais são cidades

com mais de um milhão de habitantes.

Ressalta-se, ainda, a significativa alteração da posição de São Paulo,

recorrentemente a primeira colocada em pesquisa similar em anos anteriores, e a

destacada posição de Curitiba, em primeiro lugar no ranking, fato igualmente inédito.

                                                
24 Publicada na REVISTA EXAME (2000, pp. 77-108). Os principais fatores que influenciaram no resultado foram,
em razão de seu peso: educação/grau de escolaridade, potencial de consumo, acesso a mercados, estrutura
empresarial/empregos (todos com 5 pontos cada); distribuição de renda/classes sociais e agropecuária (com 4 pontos
cada);  saúde e segurança (com 3 pontos cada); população/ crescimento ( dois pontos) e outros (um ponto).
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Isso parece evidenciar uma mudança, mesmo que incipiente, no papel de Curitiba

no contexto inter-metropolitano nacional, ao mesmo tempo em que chama a atenção para

que se analisem as mudanças intra-metropolitanas, particularmente através da

desconcentração. Em ambas as escalas, a indústria se destaca, posto que foi seu

incremento que acelerou as transformações.

Assim, em meio ao debate sobre a desconcentração da indústria, emerge uma

outra problemática, por certo não independente da primeira, mas que ganha contornos de

autonomia por se tratar de uma discussão espacial, que se reporta aos limites da

metrópole e seu suposto “avanço” pelas cidades vizinhas, ou que procura compreender o

dinamismo existente no entorno em relação ao da cidade central da Região

Metropolitana.

As raízes dessa discussão encontram-se numa visão mais ampla a respeito da

cidade no fim de século XX, ou de como a economia globalizada tem redundado em

importantes modificações tanto ao nível inter-urbano quanto ao intra-urbano, com a

emergência de temas de grande relevância como o processo de metropolização, as novas

formas urbanas, a constituição de cidades mundiais, dentre outros.

A materialização espacial da análise sobre a desconcentração industrial efetuada

anteriormente, se dá, por exemplo, quando se toma a metrópole paulista para análise,

objetivando a compreensão do espaço metropolitano produzido no âmbito do processo

de desconcentração industrial.

O destaque para as análises sobre São Paulo justificam-se, não só por se tratar da

principal metrópole brasileira, como também por ser o principal centro industrial do

país, portanto, razões mais do que suficientes para os inúmeros estudos sobre seu papel

não só quanto à rede urbana brasileira, como também sua possível inserção como cidade

mundial.

Apesar de o trabalho não tomar como objeto a metrópole paulista, entendemos

que sua influência é decisiva para o processo recente de localização industrial em

Curitiba, seja pela proximidade, seja pelo mercado consumidor constituído, seja pelo

‘fornecimento’ de mão de obra especializada, seja pelo ideal de poder econômico que se
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quer reproduzir, ou ainda pelas discussões sobre a  desconcentração metropolitana, bem

mais adiantadas em São Paulo.

ROLNICK et al. (1990, p. 21-22), ao analisarem o caso paulista, concluíram que

houve perda de participação no Valor da Transformação Industrial (VTI) de São Paulo

em relação ao conjunto nacional, particularmente quando se focaliza a Região

Metropolitana, para os Autores “estas evidências indicam forte processo de

desconcentração industrial”, explicado por dois caminhos: o primeiro relaciona-se à

discussão levada a efeito no início desse Capítulo a respeito da “reversão da

polarização”, que promoveria uma distribuição mais eqüitativa do VTI e do emprego

entre a Região Metropolitana de São Paulo e o interior (principalmente Campinas, São

José dos Campos, Sorocaba e Cubatão).

Essa perda relativa estaria associada à mudança da base econômica de São Paulo,

passando da indústria para os serviços, com base tecnológica mais avançada, tais quais

as típicas da Terceira Revolução Industrial, e acompanhada da migração da indústria

para locais mais distantes da metrópole paulista.

A segunda possibilidade explicativa - e a que ora será de maior interesse para

fomentar a discussão pretendida sobre a desconcentração metropolitana – é denominada

de “transbordamento metropolitano”, na medida em que a desconcentração industrial

seria resultado da “maior flexibilidade de localização resultante da extensão territorial”

(ROLNICK et al., 1990, p. 22) do poder de atração dos grandes centros urbanos. Trata-

se, assim, da idéia anteriormente apresentada por AZZONI (1985), da supremacia do

nível regional sobre o urbano ou local, a partir de certo patamar de industrialização,

formando um “campo aglomerativo”, de caráter regional.

Para ROLNICK et al. (1990), analisando o caso paulistano, ocorreria um

transbordamento das indústrias para os demais municípios da Região Metropolitana e,

posteriormente, para aqueles municípios localizados mais distantes de São Paulo, numa

espécie de “efeito cascata”. Com isso a “mancha urbana agiganta-se, conformando uma

mega-metrópole” (ROLNICK et al., 1990, p. 24), ou seja, um grande pólo econômico

desconcentrado e multipolarizado.
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Contudo, apesar da aparente clareza e obviedade dessa explicação, a mesma toma

a metrópole como tendo uma definição espacial dada a priori, ou seja, haveria uma

rigidez nos seus limites, os quais seriam transpostos pelo transbordamento, retoma-se,

assim, a discussão da metrópole enquanto fenômeno espacial em contraposição a visão

que confina a metrópole dentro de limites político-administrativos25, definidos

historicamente, ou a partir da legislação, como foi o caso da delimitação das Regiões

Metropolitanas.

LENCIONI (1991), não concorda com a ocorrência do “transbordamento

metropolitano” pois, para a Autora,

este ponto de vista traz explicitado a conotação de limite espacial e, neste sentido, ele
torna transparente a noção de fronteira, tanto quanto a perspectiva que formula a idéia
de industrialização do interior ou de interiorização da indústria. Ressaltamos que quando
se pensa o processo urbano-industrial como transbordamento ou como interiorização, o
extravasamento de um limite fixo está posto e é isto que questionamos: a idéias de um
espaço delimitado a priori. (LENCIONI, 1991, p. 67)

Aproxima-se, desse modo, da interpretação de GOTTDIENER (1993), quando

critica a teoria convencional de expansão metropolitana a partir de um modelo

funcionalista e unidimensional, que resultaria num processo de sucessivas “invasões”

dos espaços adjacentes à metrópole, ou seja, um “transbordamento” verificado,

sobretudo, a partir da expansão da população.

Para tanto, LENCIONI (1991) propõe uma interpretação diferenciada para a

compreensão do processo de desconcentração e a confusão que se faz entre este e

descentralização, ressaltando não a perda mas o fortalecimento da metrópole, se vista

sob uma perspectiva diferenciada, assim,

a consolidação da dispersão de indústrias a partir da Capital é apenas uma aparente
descentralização industrial, pois o fortalecimento desta implantação industrial no em
torno da Região Metropolitana de São Paulo, significa e, ao mesmo tempo acompanha,
um processo de concentração e centralização das atividades econômicas ... A nosso ver,

                                                
25 Essa discussão, apesar de antiga -  ver, por exemplo, a introdução da tese de LANGENBUCH (1968), sobre a
estruturação de São Paulo -, reveste-se de atualidade crescente quando se toma as metrópoles para análise no
contexto das Regiões Metropolitanas, tem-se aí, a dicotomia entre o fenômeno e os limites.
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o processo de concentração passa a ser obscurecido porque é apreendido como
descentralização industrial; assim capta-se o processo como se fosse mero entorno ou
transbordamento da Capital, ficando o caráter concentracionista do processo sócio-
espacial, encoberto. (LENCIONI, 1991, p. 51-52)

É precisamente esta relação concentração-centralização explicitada pela Autora

que se torna relevante para a compreensão do caso de Curitiba, pelo menos é nessa

direção que se pretende construir a explicação sobre o processo em marcha. 

Em relação à análise feita para São Paulo, LENCIONI (1991) conclui que não se

pode dicotomizar o centro industrial e o entorno que se industrializa, pois são ambos

integrantes de uma mesma lógica, a da "metrópole desconcentrada", 

pois o controle do processo de valorização do capital, que é o que realmente interessa na
relocação industrial se concentra e se centraliza ainda mais... a concentração do capital
... ocorre dispersando as unidades produtivas, mas centralizando a decisão, o
investimento e, principalmente, o excedente econômico. Este é o significado que damos
à reestruturação urbano-industrial, um produto de mudança e um processo de
desconcentração sócio-espacial face à situação mundial e às dificuldades econômicas
atuais. (LENCIONI, 1991, p. 55-56)

Dessa forma, a despeito das indústrias buscarem outras áreas fora da cidade

principal, no caso de São Paulo, ocorre cada vez mais a concentração dos serviços e da

gestão. O que muda é o tipo de atividade chave que se localiza na metrópole, no passado

a indústria de bens materiais cumpria esse papel de modo absoluto, no presente,

destacam-se os serviços especializados e a produção do que se denomina bens

imateriais.

Assim, não se pode compreender a metropolização na atualidade, sem que se

dissocie limite político-administrativo (seja ele o do município ou da Região

Metropolitana) de processo, ou seja, a análise da metrópole contida em seus limites

político-administrativos, está muito aquém de permitir uma explicação cabal da

realidade, quando o que se quer compreender é a espacialidade produzida pelo processo

de metropolização.
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Para LENCIONI (1994, p. 54) a indústria teve e continua a ter papel decisivo na

conformação da metrópole paulista, mesmo que, aparentemente, de forma contraditória,

quer dizer, na sua fase de concentração a indústria estruturou 

a metrópole enquanto na sua fase de dispersão ela reestrutura a metrópole. Desse modo,

a relocalização da indústria pode ser tomada como um importante indicador da expansão

metropolitana. De tal movimento, origina-se um novo processo de metropolização, onde

diversos espaços, antes adjacentes, passam a se capturados pela metrópole, resultando

na constituição da macro-metrópole. Ressalta-se, pois, que a denominação “macro-

metrópole” ou “mega-metrópole” é a mesma sugerida anteriormente por ROLNICK et

al. (1990), assim, a forma resultante é a mesma porém a interpretação dos processos se

faz de modo diferenciado.

Desse modo, a metrópole desconcentrada “é processo e produto do

desenvolvimento desigual que ao diferenciar espaços ao mesmo tempo tende a

homogeneizá-los.... a metrópole se desenvolve se adensando, verticalizando, estendendo

e expandindo; por isso tendo pouco a ver com os limites administrativos, e muito com a

constituição de um conteúdo que a define como espaço metropolitano” (LENCIONI,

1991, p. 54).

Portanto, a problemática da metrópole desconcentrada nos remete a uma

espacialidade distinta na realidade brasileira, cujas premissas estão no acelerado

processo de urbanização e metropolização vividos nas décadas de 70 e 80,

principalmente por São Paulo e Rio de Janeiro, e que na década de 90 ganha corpo e

pode ser observado em outras metrópoles brasileiras, tornando-se mais complexo.

Tal complexidade não ocorre apenas no plano conceitual, mas também em relação

a gestão desse espaço, que se dá sob intensa fragmentação, tendo em vista distintos

interesses político-administrativos.

Curitiba, no entanto, parece que só recentemente se integra a essa perspectiva

analítica, a partir, sobretudo, das transformações que tem se acelerado na década de 90,

das novas atividades econômicas que a tem caracterizado, da nova espacialidade

emergente e, portanto, de uma nova dimensão da realidade, qual seja a metropolitana.
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 A indústria na década de 90 já não se localiza preferencialmente em Curitiba,

como ocorria no passado, mas instala-se naquelas cidades do seu entorno, inseridas no

contexto metropolitano (como será visto no Capítulo 3). A população cresce também

nessas cidades num ritmo superior ao de Curitiba. As atividades econômicas, a riqueza e

a população se concentram nesse espaço caracteristicamente metropolitano, a economia

se internacionaliza, novos vínculos se criam a partir das empresas (principalmente

industriais) que chegam, tendo o Mercosul como importante interlocutor.

Desse modo, a dinâmica metropolitana caracteriza uma parcela da Região

Metropolitana institucionalizada, revelando uma seletividade espacial que inclui alguns

municípios no processo e exclui outros.  

Essas evidências nos levam a acreditar que o processo de reestruturação que

ocorre em Curitiba se dá, em sua dimensão espacial, a partir da desconcentração de

Curitiba, ou seja, certas atividades e parcelas da população passam a se localizar fora

dos limites político-administrativos de Curitiba, mas com uma ligação verdadeiramente

umbilical a ela.

A concentração da indústria e da população na Região Metropolitana, com ênfase

em Curitiba, até final dos anos 80, como demonstrado no Capítulo 1, criou as condições

necessárias ao aprofundamento e maior complexidade do processo de metropolização,

culminando na inversão da tendência: trata-se, agora, da desconcentração tanto da

indústria quanto da população. 

2.2.1 A conformação do aglomerado metropolitano de Curitiba

Nos anos 70, conforme visto no Capítulo 1, a problemática metropolitana

entendida enquanto aprofundamento das relações entre diferentes cidades que

constituem uma totalidade, era inexistente em Curitiba, mesmo assim a Região

Metropolitana foi instituída, por força da preponderância de interesses políticos sobre o

processo de metropolização. Naquele momento, Curitiba apresentava-se como
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concentradora tanto da população quanto da indústria, além de ter voltada para si todas

as ações relativas ao planejamento urbano.

Aliás, foi o próprio processo de planejamento que desencadeou a ocupação dos

municípios vizinhos e limítrofes à Curitiba, principalmente por parcelas da população de

baixa renda, impossibilitadas de arcar com o ônus da moderna infra-estrutura viária e do

solo urbano.

Nas décadas de 80 e 90 Curitiba continuou a atrair grandes contingentes de

população, fato que lhe garantiu destaque no conjunto das Regiões Metropolitanas

brasileiras, como pode ser observado no Gráfico 07, no entanto, paulatinamente o

destino dessa população foi se alterando, numa nítida tendência de localização não mais

em Curitiba, mas em alguns dos demais municípios componentes da Região

Metropolitana, o que por si só passou a produzir diferentes e mais intensas relações

entre eles, fazendo emergir uma dinâmica metropolitana até então inexpressiva. 

Além da importante participação da indústria na produção das relações

metropolitanas, o que será tratado no Capítulo 3, a participação da população não pode

ser negligenciada. É o que pode ser observado a partir dos dados apresentados na Tabela

12, onde é possível verificar que Curitiba passa a ter sua participação cada vez mais

reduzida na RMC, ao mesmo tempo em que a RMC passa concentrar parcelas crescentes

da população estadual.

Tabela 12 - Evolução da participação percentual da população de Curitiba na RMC e da
RMC no Paraná, 1940 -2010.

1960 1970 1980 1991 1996 2000 2010
Curitiba na RMC 71% 74% 71% 64% 61% 58% 50%
RMC no Paraná 12% 12% 19% 23% 27% 29% 35%
Fonte: Censos Demográficos, 1940-1991. Contagem da População, 1996. Dados Preliminares do Censo de 2000, e
PARANÁ: Projeções das populações ..., 2000.
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Gráfico 07 - Taxa de crescimento populacional das Regiões 
Metropolitanas brasileiras, 1940-1996
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Entre 1970 e 2010, Curitiba deverá ter uma redução de participação na população

da RMC de 24%, mesmo período em que a RMC aumentará sua concentração

populacional em relação a população do estado, alcançando os 23%.

Uma rápida comparação da dinâmica populacional entre o estado e a Região

Metropolitana, permite observar a grande diferença que se estabelece entre ambos e o

destaque que a Região Metropolitana passa a ter. Assim, segundo os dados preliminares

do Censo 2000 do IBGE, o estado apresenta um quadro de redução de população em

mais de 40% dos municípios, que tiveram crescimento negativo entre 1996 e 2000 e

outros 40% com predomínio de taxas de crescimento variando de zero a 2,0a.a.26.

Portanto, nada que indique um forte crescimento populacional, a não ser em pontos

específicos do estado, como a Região Metropolitana de Curitiba.

Mesmo importantes municípios do interior apresentam taxas de crescimento

moderadas, tal é caso de Foz do Iguaçu e Cascavel com taxa de 2,77% a.a. de

crescimento cada; Londrina, com 2,02% a.a.; Ponta Grossa com 1,94% a.a. e Maringá

com 1,86% a.a..

Os municípios da Região Metropolitana, por sua vez, apresentam expressivas

taxas de crescimento: apenas dois tiveram crescimento negativo, ou seja, dos 166

municípios do estado do Paraná com crescimento negativo, apenas dois estão na RMC, a

saber, Adrianópolis e Cerro Azul, ambos localizados ao norte, no limite com o estado de

São Paulo, em sua porção de maior pobreza, o Vale do Ribeira; ambos foram

incorporados à RMC em 1994.

Dos treze municípios do estado com as maiores taxas de crescimento, superiores a

5,0% a.a., cinco estão na RMC, são eles: Araucária com 5,26% a.a.; Campo Magro com

5,57% a.a.; Rio Branco do Sul com 6,01% a.a.; Fazenda Rio Grande com 8,43% a.a. e

Piraquara com 8,53% a.a.. São taxas elevadíssimas se considerada a situação geral do

estado, que se caracteriza pelo esvaziamento (taxas negativas) e pelo crescimento

populacional abaixo de 1,5% a.a., que é a média do estado.

A dimensão da participação da RMC no conjunto do estado é inquestionável

quando observada a partir dos dados das Projeções Municipais, segundo as quais, no
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período 1996-2010, o Paraná terá um acréscimo de cerca de um milhão e quinhentos mil

habitantes e a RMC terá, no mesmo período, um acréscimo de um milhão e trezentos mil

habitantes, ou seja, um saldo de apenas 200 mil habitantes a ser distribuído por todo o

interior.

Contudo, os novos habitantes da RMC estarão proporcionalmente, cada vez

menos localizados dentro dos limites político-administrativos de Curitiba e cada vez

mais localizados numa outra escala espacial, que não é nem a ampla Região

Metropolitana com seus vinte e cinco municípios componentes, nem o município de

Curitiba, trata-se do aglomerado metropolitano, cuja materialização expressa a lógica da

desconcentração de Curitiba.

O aglomerado metropolitano ou a aglomeração urbana de caráter metropolitano

caracteriza-se, segundo o trabalho denominado Caracterização e Tendências da Rede

Urbana Brasileira (2000, p. 68), por se constituir em 

uma mancha de ocupação derivada de conurbação e/ou periferização, diretamente
polarizada pela metrópole, envolvendo municípios limítrofes com contigüidade,
continuidade e/ou descontinuidade de ocupação. Apresentam população urbana e
densidade demográfica elevadas, forte articulação econômica, intensos fluxos de
relações intermunicipais com comutação diária, complementaridade funcional e
população ocupada em atividades urbanas (setores secundário e terciário).

No entanto, diferentemente da delimitação proposta em MOURA e KLEINKE

(1999, p. 17) que consideram ser o aglomerado metropolitano de Curitiba constituído

por 20 municípios, dos quais 10 em mancha contígua e outros 10 em mancha contínua,

consideramos que a dinâmica metropolitana se restringe a 12 municípios em mancha

contígua27, sendo eles, além de Curitiba, Almirante Tamandaré, Araucária, Campina

Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais,

Piraquara, Quatro Barras e São José dos Pinhais.

                                                                                                                                                             
26 A média de crescimento do estado foi de 1,5% a.a. e o número total de municípios 399.
27 A distinção entre mancha contínua e mancha contígua se dá pelo fato de que a primeira se refere aos municípios
vizinhos "com alta densidade e mancha de ocupação única" enquanto a segunda refere-se aos "municípios com alta
densidade e mancha de ocupação independente, porém com tendência a tornar-se única", CARACTERIZAÇÃO ....,
2000.
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Esses municípios são responsáveis pela parcela mais significativa da população

metropolitana, cerca de 94% da população total e quando se exclui Curitiba, o seu ritmo

de crescimento anual entre 1996 e 2000, ultrapassa os 4,8% a.a., visivelmente superior

ao de Curitiba, que alcança modestos índices de 1,8% e da própria Região Metropolitana

com 2,9% a.a. É o que pode ser visto na Tabela 13.

Tabela 13 - Aglomerado metropolitano de Curitiba: crescimento populacional, 1996-
2000

Pop. 1996 pop. 2000 taxa de crescimento*
Aglomerado 2 280 517 2 559 353 2,93
Aglom. exceto Curitiba 804 264 972 455 4,86
Curitiba 1 476 253 1 586 898 1,82
Demais munic. da RMC 151 287 166 152 2,37
Total da RMC 2 431 804 2 725 505 2,89
Paraná 9 003 804 9 558 126 1,5
* taxa geométrica de crescimento populacional ao ano
Fonte: IBGE, Dados preliminares do Censo 2000.

Igualmente os Mapas 07 e 08, permitem a visualização do expressivo aumento do

número de habitantes nos municípios do aglomerado, quando em 1996 apenas dois

situavam-se na faixa entre 100 e 999 mil habitantes e em 2010 outros seis deverão estar

nessa mesma faixa, totalizando oito municípios.

A redução relativa da população de Curitiba na Região Metropolitana é um

importante indicador da desconcentração, contudo, há que se distinguir a

desconcentração da população ocorrida até início dos anos 90, quando a mesma se

resumia à localização de parcelas da população de baixa renda nos municípios vizinhos

à Curitiba, originando as periferias tipicamente pobres e desprovidas de infra-estrutura e

em muitos casos constituindo as “cidades-dormitórios”, que nada mais são do que

parcelas da totalidade metropolitana onde, seja em razão dos baixos preços do solo

urbano ou mesmo da clandestinidade dos loteamentos, seja em função da contiguidade

espacial com Curitiba e do acesso ao transporte coletivo, passaram a se caracterizar pela

presença de crescentes contingentes da população pobre metropolitana. Dentre os

exemplos mais significativos estão Colombo e Almirante Tamandaré, que parecem 
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perpetuar essa função no aglomerado metropolitano, uma vez que praticamente nenhuma

indústria da fase recente se dirigiu para esses municípios, permanecendo sua estrutura

produtiva voltada à extração e processamento do calcário.

Da demanda total por transporte coletivo28 no aglomerado metropolitano, exceto

Curitiba, Colombo responde por 25%, seguida por São José dos Pinhais com 17%, e

Almirante Tamandaré e Pinhais com 16% cada, confirmando o destacado papel de

Colombo e Almirante Tamandaré no que concerne ao local de moradia e reprodução da

força de trabalho metropolitana.

O Gráfico 08 possibilita a observação da desconcentração, quando se verifica a

progressiva redução percentual da participação da população de Curitiba na RMC que,

até o ano de 2010, deverá ser de cerca de 50%, segundo projeções oficiais.

À redução da participação de Curitiba corresponde um aumento nos municípios

de São José dos Pinhais, Piraquara, Fazenda Rio Grande e Colombo. Piraquara

representa um caso interessante, pois após o desmembramento que originou Pinhais,

retomou seu acelerado e problemático crescimento populacional, haja vista se localizar

em área de mananciais, o que desencadeou uma série de ocupações irregulares do solo e

fez com que Piraquara tivesse a terceira maior taxa de crescimento populacional de todo

o estado do Paraná entre 1996 e 2000, 8,53% a.a.; seguida por Fazenda Rio Grande com

8,43% a.a. (Tabela 14).

                                                
28 Monitoração da Gestão Urbana, 1997.
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Fonte:  Censos Demográficos, Contagem da População Brasileira, 1996 e 
Paraná: Projeção das Populações ..., 2000.
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Gráfico 08 - RMC: Evolução da População, 1960-2010
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Tabela 14 – RMC: População por município, participação no total metropolitano e taxa
de crescimento, 1996-2000
Município 1996 2000 Taxa Cresc.

1996-2000
Adrianópolis 7.339 7.006 -1,15
Agudos do Sul 6.443 7.217 2,88
Alm. Tamandaré 73.018 88.139 4,82
Araucária 76.684 94.137 5,26
Balsa Nova 8.745 10.155 3,81
Bocaiúva do Sul 8.583 6.047 1,32
Campina Gde. do Sul 31.444 35.107 2,79
Campo Largo 82.972 92.713 2,81
Campo Magro 16.392 20.364 5,57
Cerro Azul 17.107 16.345 -1,13
Colombo 153.698 183.353 4,51
Contenda 12.332 13.248 1,81
Curitiba 1.476.253 1.586.898 1,82
Dr. Ulysses 5.662 5.984 1,39
Fazenda Rio Gde. 45.299 62.618 8,43
Itaperuçu 17.603 19.134 2,11
Mandirituba 15.218 17.555 3,64
Pinhais 89.335 102.871 3,59
Piraquara 52.486 72.806 8,53
Quatro Barras 13.901 16.149 3,82
Quitandinha 14.058 15.267 2,08
Rio Branco do Sul 23.212 29.312 6,01
São José dos Pinhais 169.035 204.198 4,84
Tijucas do Sul 11.559 12.258 1,48
Tunas do Paraná 3.426 3.615 1,35
Total RMC 2.431.804 2.722.496
Total do Paraná 9.003.804 9.558.126 1,5
Fonte: IBGE, Contagem da População Brasileira, 1996 e Dados preliminares do Censo 2000.

A visualização da tendência populacional na RMC pode ser facilitada com o

Mapa 09, que apresenta a comparação entre a participação percentual de cada município

no total da RMC para os anos de 2000 e 2010.

Fica evidente a diferenciação entre a dinâmica dos municípios do entorno de

Curitiba daqueles localizados seja ao norte, seja ao sul, corroborando a tese de que a

desconcentração produz um novo conteúdo metropolitano e redefine a totalidade
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metropolitana que se apreende não a partir da análise dos 25 municípios componentes da

Região Metropolitana, mas de apenas doze deles, aqueles que compõem o aglomerado

metropolitano ou a Curitiba desconcentrada, respectivamente, Almirante Tamandaré,

Araucária, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Fazenda

Rio Grande, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras e São José dos Pinhais.

Note-se que no caso de São Paulo, a definição da "macro-metrópole" ou da

"mega-metrópole", se dá a partir da inclusão numa mesma dinâmica, de espaços

localizados para além dos limites da Região Metropolitana institucionalizada, enquanto

em Curitiba ocorre o inverso, ou seja, o espaço metropolitano sequer alcança os limites

definidos para a Região Metropolitana29, conformando, assim, o aglomerado

metropolitano.

As relações mais intensas que ocorrem no interior do aglomerado podem ser

visualizadas também pela extensão do sistema de transportes coletivo, através da Rede

Integrada de Transporte (RIT), cujo alcance extrapola os limites políticos da

municipalidade de Curitiba em meados da década de 90, transformando-se em Rede

Metropolitana (Figura 02). 

Para além das questões de ordem político-partidárias - que por certo tempo

entravou a integração do transporte coletivo metropolitano, em razão da oposição entre

os grupos políticos que estavam à frente da prefeitura e do governo estadual-, a

expansão do sistema revela a própria expansão da bacia de trabalho e a criação de

mecanismos capazes de facilitar o deslocamento da mão-de-obra, ampliando, assim, as

condições de reprodução da força de trabalho e do próprio capital.

                                                
29 Uma discussão sobre a pertinência das Regiões Metropolitanas no Brasil em face do processo de metropolização é
encontrada em MOURA e FIRKOWSKI (2001).
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Mapa 09 
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A destacada posição da década de 90 no que concerne à emergência da dimensão

metropolitana por via da conformação do aglomerado metropolitano, pode ser também

verificada a partir da rápida densificação de ocupação, evidente quando se observa a

evolução da mancha urbana de Curitiba – Figura 03. 

Assim, enquanto até 1985 a mancha urbana apenas esboçava alguns vetores de

ocupação, a partir de 1995 ela se fortalece e é possível evidenciar uma mancha compacta

e densa, representada pelo aglomerado metropolitano, o que se aprofunda ainda mais até

o final da década de 90, com a intensificação da ocupação ao sul e leste de Curitiba.

Portanto, a solução dos novos impasses, dilemas e problemas da Curitiba

desconcentrada dar-se-á cada vez mais a partir da análise dessa totalidade metropolitana

e não de seus fragmentos. A nova realidade é a expressão de um paradoxo, na medida

em que se produz a partir da ação de dois movimentos opostos, porém interdependentes,

quais sejam: concentração e desconcentração. 

Se visto na perspectiva do estado do Paraná o processo continua sendo

concentrador, porém se visto na perspectiva de Curitiba é a desconcentração que

prevalece, no entanto, tal desconcentração não significa a perda da centralidade de

Curitiba, pelo contrário, significa sua intensificação por meio do surgimento de

atividades diretamente relacionadas ao atendimento das novas necessidades criadas em

decorrência não apenas do novo processo industrial, como também das alterações na

dimensão urbana de Curitiba.



139

Figura 02 – Curitiba: Rede Integrada Transporte (RIT), 1974-1997
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Figura 03 – Conformação do aglomerado metropolitano de Curitiba, 1955-1995

Fonte: COMEC, Metrópolis em Revista, 1999, p. 19.
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Pelo exposto, conclui-se que o recorte espacial constituído pelo aglomerado

metropolitano permite uma visão mais precisa da expressão espacial que assume em

Curitiba o processo de metropolização, distanciando-se dos limites da Região

Metropolitana. Por outro lado, a apreensão do processo tampouco se resume a

explicação simplista do extravasamento de Curitiba sobre as áreas vizinhas, pois isso

significa a delimitação, a priori, de seus limites. Essa visão tende a privilegiar não a

dinâmica do processo, mas os limites político-administrativos estabelecidos, estes sim,

podem ser transpostos, pois são rigidamente definidos. Trata-se, portanto, de dois

limites de naturezas distintas, um político-administrativo, portanto legal e o outro de

fato.

Enquanto os limites legais são rígidos, posto que definem os territórios

municipais, donde se conclui que a cidade possa crescer até alcançá-los e depois já não é

mais ela que cresce, mas os municípios vizinhos - essa perspectiva é a que predomina

nas teses sobre o arrefecimento do crescimento metropolitano, posto que toma como

referência o que ocorre no interior dos limites municipais das sedes das Regiões

Metropolitanas -, os limites de fato são móveis, flexíveis e tendem a se deslocar

proporcionalmente à complexidade da vida metropolitana nele contida.

Nesta última perspectiva é que deve ser compreendida a metrópole, e entendemos

que desconcentraçao é o conceito mais apropriado para qualificar tal dinâmica, cuja

escala de análise deve, necessariamente, ser alterada, sob pena de não se abarcar a

totalidade metropolitana.

Desse modo, a desconcentração transforma-se também em condição sem a qual a

nova lógica de localização das atividades e pessoas não pode ser apreendida. Nova no

sentido de sua ampliação, dinâmicas que antes se explicavam à luz da análise de um

único município, já não se explicam senão a partir da análise conjunta de vários, tal é o

caso da dinâmica industrial. A tentativa de apreensão dessa problemática por certo não é

recente, e se expressa inclusive na adjetivação dada ao aglomerado metropolitano

quando o mesmo recebe a qualificação de Grande, ou seja, Grande São Paulo, Grande

Rio, Grande Curitiba.
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Assim, a busca da compreensão da nova lógica de localização da indústria em

Curitiba, nos leva obrigatoriamente à uma nova dimensão da realidade urbana, à

desconcentração, cuja emergência produz um novo espaço, o metropolitano.

Isso exige a superação da concepção da Curitiba anterior e a aceitação de que

todo o aglomerado metropolitano é Curitiba, não são lógicas parciais que se somam, mas

uma lógica única que perpassa todos os municípios do aglomerado. Não são os supostos

trunfos municipais isolados – se é que eles existem -, que garantiram a vinda das novas

indústrias; igualmente, as maiores taxas de crescimento populacional não se explicam

senão pela atração exercida por Curitiba.

Nesse contexto lançam-se as bases de outra importante questão, que se relaciona

ao próprio processo de planejamento urbano de Curitiba, tratado no Capítulo 1, qual

seja, o descompasso entre a nova dimensão dos problemas e o prevalecimento das

antigas formas de intervenção.

Tal questão coloca em xeque o sucesso das práticas de urbanismo em Curitiba, na

medida em que a cidade foi pensada como contida em seus limites político-

administrativos, revelando, portanto, a ausência da possibilidade de interlocução com os

municípios vizinhos que na atualidade constituem o aglomerado metropolitano.

Desse modo, não é difícil concluir que as intervenções levadas a efeito nas

décadas de 70 e 80 e que foram capazes de projetar Curitiba no contexto nacional e

internacional das discussões urbanas, perdem relevância em face do aglomerado

metropolitano que demanda uma nova concepção de pensar e intervir na cidade.

Portanto, há que se estabelecer um novo olhar sobre  a relação entre Curitiba e o

aglomerado metropolitano, compreendendo que ambos constituem uma unidade que se

constrói com contradições e correlações e que essa unidade redefine a lógica de

localização de atividades e pessoas em Curitiba e expressa-se espacialmente pela

desconcentração.

A relevância da desconcentração não se dá apenas na perspectiva da dinâmica

populacional analisada anteriormente, quando evidenciou-se a menor participação

relativa de Curitiba em relação à população total do aglomerado metropolitano, mas

também em relação ao processo industrial recente, que inaugura uma nova lógica de
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localização das indústrias ao mesmo tempo em que promove a recomposição de Curitiba

no contexto metropolitano, tal será o objeto do próximo Capítulo.


