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Capítulo III

A NOVA TERRITORIALIDADE DA INDÚSTRIA NO
AGLOMERADO METROPOLITANO E A

RECOMPOSIÇÃO URBANA DE CURITIBA

Nos Capítulos anteriores foram analisadas não só as condições da inserção de

Curitiba no âmbito da desconcentração da indústria no Brasil, como também os

elementos internos que favoreceram a viabilização dessa possibilidade, identificando,

assim, os anos 70 como o marco temporal que permite apreender a gênese do

processo recente.

Da imbricação das duas condições anteriores resulta uma nova dinâmica

industrial em Curitiba, temporalmente situada em meados da década de 90, mais

precisamente em 1995, quando se deu o acordo para implantação da Renault no

aglomerado metropolitano de Curitiba, inaugurando uma nova fase industrial. 

A nova fase (pós 1995) se evidencia a partir das inúmeras transformações que

apresenta quando comparada à fase anterior (iniciada nos anos 70). Mais do que uma

ruptura trata-se, sobretudo, de continuidade com modificações, isto porque as mais

significativas alterações na estrutura produtiva ocorreram nos anos 70 - este sim

representou uma ruptura com o momento precedente -, porém, nos anos 90 o grande

destaque passou a ser o gênero material de transportes. O padrão de localização

industrial também demonstra importantes alterações, posto que antes era centrado em

Curitiba e agora é nitidamente espalhado pelo aglomerado metropolitano, fato

intimamente relacionado não apenas as nova formas de organização da produção mas

também a concentração das empresas em complexos de produção, na medida em que

várias empresas juridicamente independentes, compartilham um mesmo espaço de

produção, capitaneadas pelas montadoras, o que muitos autores denominam de

"quase integração vertical".
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Desse modo, o presente Capítulo é dedicado à análise da dinâmica industrial

recente, com vistas à comprovação de que a estrutura produtiva metropolitana se

consolida, porém com significativas alterações não apenas em relação aos gêneros de

destaque como também à territorialidade produzida.

Assim, após a constatação de quão decisiva foi a ação do governo estadual

para a implantação industrial no Paraná - tanto na sua primeira fase, tratada no

Capítulo 1, quanto na atual, cuja análise iniciou-se no Capítulo 2 e prossegue neste

Capítulo -, passaremos a analisar as mudanças que os novos investimentos foram

capazes de promover, particularmente no âmbito da localização que tem relação

direta com os processos produtivos introduzidos pelas novas empresas, com a

consolidação do aglomerado como expressão da desconcentração metropolitana e

com a recomposição urbana de Curitiba.

Tal se fará a partir dos dados oriundos dos protocolos firmados entre governo

e empresas (no total de 156 entre 1995 e final de 1999) em comparação com os dados

provenientes do cadastro industrial elaborado pela Secretaria de Estado da Fazenda.

A comparação entre as duas fontes é essencial para o trabalho, na medida em que

permite apreender o que de fato ocorreu, ou seja, não se restringe às intenções de

implantação acordadas pelos protocolos, mas permite a verificação de quais

indústrias estavam em funcionamento (total ou parcial) até o final do ano de 1999 e

que transformações desencadearam.

3.1 A DINÂMICA INDUSTRIAL RECENTE E A CONSOLIDAÇÃO DA ESTRUTURA

PRODUTIVA

Conforme destacado anteriormente, 156 protocolos foram assinados entre

governo do estado e empresas até o final de 1999, principalmente entre as maiores,

garantindo a inserção das mesmas no Programa Paraná Mais Emprego. Contudo, a

assinatura de novos protocolos não cessa, assim como a inauguração de novos
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estabelecimentos, tal fato dificulta sobremaneira a apreensão do processo recente, na

medida em que o mesmo encontra-se em pleno desenrolar1.

A isso se acrescenta a dificuldade de obtenção de dados confiáveis, capazes de

expressar a realidade, haja vista o interesse do governo estadual em superestimar os

resultados alcançados.

Para tanto, optamos por trabalhar com os dados resultantes do confronto entre

duas fontes oficiais, porém distintas, quais sejam, a Secretaria de Indústria,

Comércio e Desenvolvimento Econômico, onde foram obtidas as informações

referentes aos protocolos firmados entre governo e empresas e o cadastro das

indústrias elaborado pela Secretaria de Estado da Fazenda, para fins de arrecadação

fiscal. Enquanto a primeira revela as intenções de investimento, a segunda apresenta

os dados reais referentes ao ano base de 1999.

A partir dessa comparação, do universo de 89 protocolos que apontavam como

localização a Região Metropolitana de Curitiba, pouco mais de 77% já estavam

implantados até o final de 1999, o que corresponde a 69 estabelecimentos, sendo

esses os que serão analisados nessa seção do trabalho, de modo a que se configure

um perfil dos mesmos, no que se refere a origem, tamanho, gênero, localização,

dentre outros, elementos fundamentais para a caracterização da nova dinâmica

industrial.

Tais estabelecimentos representam, em termos de investimentos, uma soma

considerável de recursos que foram aplicados em gêneros industriais que estavam

presentes na estrutura produtiva da Região Metropolitana de Curitiba desde a fase

anterior (décadas de 70/80), porém sem a projeção alcançada no final da década de

90. O exemplo mais expressivo é aquele do gênero material de transportes, um dos

gêneros componentes do complexo metal-mecânico cuja implantação se deu a partir

da criação da CIC, e que, no entanto, não estabeleceu fortes vínculos funcionais com

outras indústrias da região e tampouco foi capaz desencadear a vinda de

fornecedores, como ocorre largamente na atualidade. 

                                                
1 Não se quer dizer com isso que a realidade seria melhor analisada quando isolada de seu processo constitutivo, isso
eqüivaleria a própria negação do processo, que pressupõe movimento, apenas se pretende chamar a atenção para a
dificuldade de se analisar uma realidade cujas mudanças são evidentes, mas onde as informações quantitativas que
permitiriam a mensuração das transformações são praticamente inexistentes, ou muito incipientes, em razão do tempo
necessário entre a intenção do investimento e sua completa concretização.
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Em estudo intitulado “Competitividade da indústria paranaense: uma análise

setorial” (1994), o gênero material de transportes é apontado como tendo posição de

destaque em relação às exportações paranaenses2, tendo em vista a liderança

exercida pela Volvo e pela Bosch, porém considera que a implantação do gênero

material de transportes “em solo paranaense é bastante recente e ainda restrita em

termos de formação de segmentos complementares – grande parte das compras do

ramo são feitas fora do Estado ...” (Competitividade ..., 1994, p. 59).

Desse modo, a estrutura produtiva da Região Metropolitana de Curitiba cuja

transformação iniciou-se na década de 70 por força da ação do Estado, consolidou-se

na fase recente, tendo novamente o Estado como parceiro fundamental para tal

empreendimento. 

O complexo metal-mecânico composto pelos gêneros material de transportes,

mecânica, metalúrgica e material elétrico e de comunicações, na fase anterior tinha

um estreito relacionamento tanto com a agricultura quanto com a produção de

veículos pesado, haja vista a produção de carrocerias para caminhões, ônibus,

máquinas agrícolas, tratores, dentre outros, característica que se altera nos anos 90,

quando passa a predominar o segmento de veículos leves.

Dos 69 novos estabelecimentos industriais3, 46 ou 67% constituem-se de

gêneros componentes do complexo metal-mecânico, respectivamente, material de

transportes com 33 estabelecimentos o que corresponde a 48% do total; mecânica

com 6 estabelecimentos ou 9%; material elétrico e de comunicações com 4

estabelecimentos ou 6% e metalúrgica com 3 estabelecimentos ou 4%. A eles se

somam, ainda, alguns estabelecimentos dos gêneros produtos de matéria plástica e

têxtil voltados exclusivamente à fabricação de componentes para a indústria

automobilística, o que aumenta ainda mais sua representatividade no conjunto.

Assim, o gênero produtos de matéria plástica responde por 9 novos estabelecimentos

ou 13%, do total, dois quais apenas dois não produzem componentes para a indústria

automotiva; no caso do gênero têxtil todos os 4 novos estabelecimentos ou 6% do

total, produzem componentes para a indústria automotiva.

                                                
2 Ver também as observações sobre o destaque das indústrias da CIC no conjunto das exportações paranaenses, feitas
no Capítulo 1.
3 Trata-se aqui de estabelecimentos industriais e não de empresas, na medida em que tanto nos protocolos quanto nos
dados do Cadastro das Indústrias as informações são apresentadas por estabelecimento. Em alguns casos tem-se dois,
três ou mais estabelecimentos que, no entanto, pertencem a uma só empresa.
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Cabe destacar que o predomínio dos gêneros relacionados ao complexo metal-

mecânico não é casual, na medida em que o próprio Programa Paraná Mais

Empregos, revela sua explícita intenção de ora atrair e ora reforçar tais gêneros, pois

prevê incentivos adicionais aos estabelecimentos dos gêneros mecânica, material

elétrico e de comunicação e material de transportes. 

O complexo metal-mecânico responde por 92% dos investimentos previstos

nos protocolos e já implantados e por 69% dos empregos a serem criados. No

entanto, a verificação entre o montante de empregos previstos e aqueles de fato

gerados é uma tarefa de difícil execução por dois motivos principais, quais sejam,

alguns estabelecimentos ainda não concluíram seus projetos de implantação, o que

leva a um nível de geração de empregos menor que o anunciado e, não menos

importante, o fato de que a geração de empregos constituiu-se em objetivo central

das ações do Estado quando da formulação da política de subsídios. Com isso,

quaisquer informações que não legitimem o sucesso das ações são de difícil

obtenção.

Uma primeira tentativa de equacionamento dos dados sobre emprego industrial

se fez com a desagregação dos dados da RAIS para os anos de 1994 e 1998, os quais

corroboram a consolidação do complexo metal-mecânico na estrutura produtiva, ao

mesmo tempo que apontam para uma significativa alteração no interior do complexo,

com a supremacia do gênero material de transportes. É o que pode ser observado na

Tabela 15.

Tabela 15 - Paraná e RMC: empregos no complexo metal-mecânico, 1994-1998.
Número de empregos no Paraná Número de empregos na RMC

Gêneros do complexo
metal-mecânico

1994 1998 Diferença
1994-
1998

1994 1998 Diferença
1994-
1998

Metalúrgica 17.135 19.850 2.715 9.747 9.653 -94
Mecânica 18.883 17.523 -1.360 13.462 11.153 -2.309
Mat. Elétrico e de
comunicações

9.884 10.654 770 7.135 7.405 270

Material de Transporte 12.693 14.725 2.032 9.614 11.521 1.907
TOTAL 58.595 62.752 4.157 39.958 39.732 -226
FONTE: Ministério do Trabalho e Emprego (RAIS)

Observa-se que dos empregos relacionados aos gêneros do complexo metal-

mecânico no Paraná, a Região Metropolitana participava com 68% em 1994 e 63%
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em 1998, tal redução deveu-se, sobretudo, à diminuição nos empregos do gênero

mecânica na RMC, cujos dados registram perda de mais de 2.300 postos de trabalho.

Por outro lado, chama a atenção a criação de quase dois mil novos empregos no

gênero material de transportes, sendo que praticamente a totalidade se deu na RMC.

Outra tentativa de verificação do montante real de empregos gerados na fase

recente se fez a partir de informações sobre o número de empregos por

estabelecimento industrial, no entanto, tal análise não abrangeu todos os 69

estabelecimentos por insuficiência de informações, mas apenas para 29 deles. Assim,

com o objetivo de verificar a relação entre o número de empregos anunciados quando

dos protocolos e aqueles que haviam sido de fato criados, recorremos a duas outras

fontes de dados, o Cadastro Industrial da Federação das Indústrias do Estado do

Paraná (FIEP), publicado no ano de 2001 e o Departamento Intersindical de

Estatística e Estudos Sócio-Econômicos - DIEESE, neste último conseguimos as

informações sobre o número de empregados nas três principais montadoras em

análise, para o mês de dezembro de 2000.

Comparando-se as intenções de geração de empregos constantes dos

protocolos com os empregos realmente criados até o final de 2000, pudemos

identificar que, na maioria das situações, a geração de empregos ficou muito abaixo

do montante anunciado nos protocolos e para apenas alguns casos o número de

empregos criados superou o anunciado, é o que pode ser observado na Tabela 16.

Ressalta-se que a expectativa de geração de empregos se confirmou no caso da

Renault e Audi, mesmo considerando a flutuação mensal existente em razão da

prática da contratação temporária de empregados. Para se ter uma idéia da dimensão

da oscilação mensal de empregados, enquanto no mês de dezembro, aqui utilizado

como referência, a Audi empregou 3.343 trabalhadores e a Renault 2.177, no mês de

março de 2001, cada uma empregava, respectivamente, 2.893 e 2.389 empregados.

A partir do conjunto de estabelecimentos relacionados na Tabela 16 não resta

dúvida do quanto foi superestimada a capacidade de geração de empregos das novas

indústrias na fase recente, tanto que de um total previsto de 13.239 empregos, apenas

7.667 haviam sido criados até o ano 2000, o que corresponde a cerca de 58%.
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Tabela 16 - RMC: comparação entre o total de empregos anunciados e gerados até o
ano 2000
Estabelecimento Empregos

Previstos*
Empregos criados

até  2000**
Audi/Volkswagen 3000 3343
Kraft Lacta 3000 263
Renault 2000 2177
Tritec 1000 202
CSN-IMSA 500 70
Chrysler 400 250
Copo 400 46
Bertrand Faure 300 95
Brose 270 40
BS Colway 238 100
Detroit Diesel 200 71
Brandl do Brasil 200 40
Koyo Steering 150 27
Vemetek 150 50
TEAM Robótica 134 84
Johnson Controls 130 35
PLM Plásticos 128 30
Edscha 120 115
Thera 110 45
Trèves 100 196
Metalcamp 100 40
Grammer 100 80
Petrofisa 100 32
SNR Roulements 75 75
S&C Electric 50 17
Lear Corp. 40 41
Dana 40 52
Uteco 40 29
Mexpi 30 22

13239 7667
Fonte: * Protocolos firmados entre governo e empresas, SEID, 2000

** Cadastro Industrial do Estado do Paraná, 2001, Federação das Indústrias do Estado do
 Paraná e para Renault, Audi e Chrysler, DIEESE - 2001.

Tais dados colocam em xeque um dos principais argumentos para a política de

atração de empresas, quais seja, a geração "abundante" de empregos industriais, por

outro lado, reforça a efetivação dos gêneros ligados ao complexo metal-mecânico,

pois a maioria dos estabelecimentos de fato implantados fazem parte desse complexo.

A necessidade de classificação dos novos estabelecimentos por porte e a

impossibilidade de fazê-lo a partir do número de empregados, levou-nos a adotar a

classificação utilizada pela Secretaria da Fazenda e Secretaria de Indústria e
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Comércio, que o faz com base no faturamento dos estabelecimentos, variando de A

até Z.

De acordo com tal classificação estabelecimentos com faturamento de A até E

são considerados de pequeno porte; de F até K de médio porte e de L até Z de grande

porte, conforme pode ser observado no Quadro 02.

Quadro 02 – Classificação dos estabelecimentos por porte, segundo a faixa de
faturamento
PEQUENO

Faixa R$ R$
A 0.00 0.00
B 0.00 52.771,00
C 52.772,00 126.638,00
D 126.639,00 759.742,00
E 759.743,00 1.500.000,00

MÉDIO
Faixa R$ R$

F 1.500.001,00 3.000.000,00
G 3.000.001,00 4.500.000.00
H 4.500.001.00 6.000.000,00
I 6.000.001,00 7.500.000,00
J 7.500.001,00 9.000.000,00
K 9.000.001,00 10.500.000,00

GRANDE
Faixa R$ R$

L 10.500.000,00 12.000.000,00
M 12.000.001,00 15.000.000,00
N 15.000.001,00 18.000.000,00
O 18.000.001,00 21.000.000,00
P 21.000.001,00 24.000.001,00
Q 24.000.001,00 30.000.000,00
R 30.000.001,00 36.000.000,00
S 36.000.001,00 48.000.000,00
T 48.000.001,00 60.000.000,00
U 60.000.001,00 84.000.000,00
V 84.000.001,00 108.000.000,00
W 108.000.001,00 132.000.000,00
X 132.000.001,00 156.000.000,00
Y 156.000.001,00 204.000.000,00
Z Mais de 204.000.001,00

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda, obtido através da Secretaria Municipal de Indústria e
Comércio de Curitiba, 1997.
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Procedendo-se à distribuição dos 69 estabelecimentos por faixa de faturamento

foi possível classificá-los quanto ao porte em pequeno, médio e grande, como mostra

a Tabela 17.

Tabela 17 - RMC: estabelecimentos industriais implantados segundo o porte e com
protocolo firmado entre 1995 e 1999

Número de
estabelecimentos

%

Pequeno (de A até E) 50 72%
Médio (de F até K) 3 4%
Grande (de L até Z) 10 15%
Outros* 6 9%
* Estão nessa categoria os estabelecimentos sem informação e os implantados no ano.
Fonte: SEFA/SEID, 1995 e 1999.

As informações da Tabela 17 devem ser vistas com cautela, na medida em que

expressam a fase inicial de implantação dos estabelecimentos, muitos dos quais ainda

não se encontram em operação, em virtude desse fato é que se apresenta como

expressivo o número de estabelecimentos inseridos na faixa A, ou seja, que não

tiveram faturamento, tal foi o caso de cerca de 46% do total dos estabelecimentos.

No entanto, da mesma forma que essas informações sugerem modificações

num futuro próximo, apontam para a existência de dez estabelecimentos que,

imediatamente após sua implantação, já figuram entre os de grande porte da Região

Metropolitana, com destaque para os três que se enquadram na faixa de faturamento

Z (mais de R$ 204.000.001,00), respectivamente Chrysler, Renault e

Audi/Volkswagem, algo muito significativo se considerado o universo restrito de

estabelecimentos que figuram nessa faixa, conforme será visto adiante.

É possível verificar também quão significativa é a participação das indústrias

de capital externo, na medida em que conseguiu-se identificar a origem de 58 dos 69

estabelecimentos analisados anteriormente, revelando que, apenas três países,

respectivamente França, Alemanha e Estados Unidos, respondem por quase 50% dos

estabelecimentos em questão e por cerca 93% do volume de investimentos, bem

como por 69% dos empregos previstos, é o que mostra a Tabela 18.



152

Tabela 18 – RMC: país de origem dos estabelecimentos industriais implantados entre
1995 e 1999
País Nº estab. Investimentos

Milhões R$
Empregos

Estados Unidos 11 469 4.294
França 10 1.263 3.485
Alemanha 10 921 4.533

Sub total 31 2.653 12.312
Brasil 7 101 1.420
Espanha 4 111 675
Itália 3 19 240
Argentina 2 22 470
Bélgica 2 17 55
Japão 1 20 150
Portugal 1 2 18
Suécia 1 395 150
Joint Venture 6 1091 1.883
Não identificado 5 137 1.883

69 3.569 19.349
Fonte dos dados: SEID/SEFA, 1995 e 1999.

Nota-se claramente a relação entre o país de origem das três montadoras de

automóveis e a supremacia dos capitais – Renault, França; Audi/Volkswagem,

Alemanha e Chrysler, Estados Unidos -, destacando-se ainda que a principal joint

venture representa exatamente a associação entre Estados Unidos e Alemanha, trata-

se da Tritec.

O destaque da Suécia no conjunto relaciona-se também a indústria

automobilística, referindo-se a ampliação dos investimentos na Volvo, já presente em

Curitiba desde final da década de 70.

 Os estabelecimentos de origem nacional respondem por 10% do conjunto de

estabelecimentos e a modestos 3% dos investimentos, além da participação em três

joint ventures, a saber, entre a CSN e a mexicana IMSA, cujo investimento é da

ordem de 390 milhões de reais e visa produzir chapas galvanizadas e laminados de

aço para as indústrias automobilísticas; a Iramec, em associação com capitais

alemães e produtora de módulos de porta para veículos e a BS Colway em associação

com capitais ingleses e produtora de pneus remoldados.

Conclui-se, portanto, que a implantação da indústria automobilística na

atualidade, carro chefe do processo em análise, ocorre em rede, ou seja, cada

montadora se faz acompanhar dos estabelecimentos que participam diretamente da
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produção do automóvel, os chamados fornecedores globais que, no entanto,

materializam-se localmente no caso dos componentes principais, aqueles que

compartilham com a unidade principal a mesma planta ou regionalmente no caso dos

fabricantes de componentes que não necessitam de tamanha proximidade física,

podendo se localizar em outros locais dentro do próprio país.

Em certos casos uma mesma empresa pode implantar estabelecimentos

distintos a fim de fornecer para diferentes montadoras o mesmo componente, pois o

padrão de organização da produção em complexos de produção, uma espécie de

distritos industrial "fechado" entorno da grande montadora, leva a tal necessidade,

por outro lado, o mesmo componente pode ser produzido por empresas distintas, na

medida em que são fornecedoras globais de montadoras também distintas. Assim, por

exemplo, a produção de bancos para veículos se divide entre três empresas, todas

elas articuladas às respectivas montadoras, quais sejam: a Lear Corporation

produzindo para a Chrysler, a Johnson Controls para a Audi/Volkswagem e a

Bertrand Faure para a Renault. No outro extremo, a Sommer Allibert, produtora de

painéis de portas e instrumentos implantou dois estabelecimentos em São José dos

Pinhais, um junto à Renault e em associação com a Siemens e outro junto à

Audi/Volkswagem.

Dessa forma, conforme salienta MEINERS (1998, p. 36) 

as montadoras são cada vez mais coordenadoras de um processo de montagem final,
onde os subconjuntos do veículo são fornecidos, just in time, em módulos pré-
montados, por um conjunto seleto de fornecedores de primeira camada, articulados
com a montadora desde o projeto do novo modelo (no Paraná, desde o investimento
na fábrica). Nesse sentido, as montadoras são cada vez menos verticalizadas,
gerando uma aliança estratégica e dependência maior com fornecedores. [...] Com
uma relação mais íntima e numa perspectiva de global sourcing, os fornecedores de
uma montadora, pelo menos os de primeira camada, tendem a ser os mesmos em
qualquer unidade fabril, conformando uma teia de aliança global.

Com isso, pode-se supor que o espaço para o fornecedor nacional se reduza,

aliás, conforme foi demonstrado com os dados apresentados no Capítulo 2 quando

tratou-se das evidências das alterações industrias no Brasil atual. Constatava-se,

então, uma expressiva redução do setor de autopeças de origem nacional em face do

avanço daquele de capital externo. Portanto, quando se diz que a indústria
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automobilística tem alcançado índices elevados de nacionalização dos componentes,

deve-se entender que tal nacionalização ocorre muito mais pela implantação de

fornecedores globais junto à montadora, do que pela participação de indústrias locais

no processo.

A necessidade de se ter uma visão geral da atividade industrial na Região

Metropolitana de Curitiba que extrapolasse aquela oriunda da comparação entre os

protocolos e os estabelecimentos industriais que de fato já haviam se implantado até

final dos anos 90, levou-nos à utilização dos dados do Cadastro das Indústrias

elaborado pela Secretaria de Estado da Fazenda para os anos de 1995 e 1999. A partir

dessa fonte, o número total de estabelecimentos industriais na RMC caiu de 8.731 em

1995 para 7.374 em 1999, uma redução de 1.357 estabelecimentos, ou cerca de 15%,

portanto, a onda de novas instalações, particularmente de indústrias externas (ao país

e ao Paraná), não foi o único fato marcante no período, que se caracterizou, também,

pelo fechamento de muitas unidades de menor porte e de caráter local, como será

visto adiante.

A redução no número de estabelecimentos ocorreu em todas as classes de

tamanho, conforme mostra a Tabela 19. Contudo, a redução mais expressiva, foi

aquele verificada nos estabelecimentos de médio porte, que reduziu praticamente à

metade o número de estabelecimentos componentes. Deve-se relembrar a observação

feita anteriormente, de que vários dos estabelecimentos em processo de instalação

ainda figuram na faixa de faturamento A.

Tabela 19 – RMC: indústrias por porte, 1995-1999

Porte 1995 % 1999 %
Pequeno 6197 71 6541 89
Médio 942 11 424 6
Grande 351 4 195 2,6
Não informado 846 8
Aberta no ano 395 206
Total 8731 7374
Fonte: SEFA/SEID, 1995 e 1999.
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Para se ter idéia da dinâmica de abertura e fechamento por porte, denominada

por muitos autores de “taxa de mortalidade”4 das indústrias, procedeu-se a

comparação do ano de instalação das indústrias existentes em 1995 com o ano de

instalação das existentes em 1999, o resultado pode ser visto na Tabela 20.

Tabela 20 – RMC: Indústrias por período de instalação, 1995-1999.

Período de instalação 1995 1999 diferença diferença
%

1901-10 1 0 -1
1911-20 1 1
1921-30 3 1 -2
1931-40 9 8 -1
1941-50 42 29 -13 -31%
1951-60 96 68 -28 -29%
1961-70 300 194 -106 -35%
1971-80 1112 722 -390 -35%
1981-90 3997 1878 -2119 -53%
1991-99 3170 4473 +1303 +40%

Total 8731 7374 -1357 -15%
Fonte: SEFA/SEID, 1995 e 1999.

Como era de se esperar, os volumes mais expressivos de fechamento ocorrem

nas indústrias de instalação mais recentes, sobretudo porque o maior volume de

abertura se dá também no mesmo período, evidenciando que muitos estabelecimentos

não conseguem se firmar no mercado, tendo abreviada sua existência. Assim, a

década de 80, não só foi aquela de maior intensidade de instalação, como também de

fechamento de estabelecimentos, alcançando um saldo negativo de mais de dois mil,

ou seja, praticamente a metade dos quase quatro mil estabelecimentos instalados

entre 1981 e 1990 fecharam suas portas até o ano de 1999.

Pode-se observar, ainda, a importância dos anos de 1970 no contexto, o que

indica que parte significativa dos estabelecimentos oriundos daquele período

permanecem atuantes até o presente muitos dos quais frutos de uma política de

atração semelhante a atual, que resultou na instalação de grandes indústrias de

                                                
4 GALVÃO (1999, p. 9) ao tratar das pequenas empresas afirma que, “do total de novas empresas abertas a cada ano
no Brasil, 80% ‘morrem’ antes de completar doze meses. Perto de 20% das restantes encerram suas atividades antes de
completar cinco anos, e somente 5% a 6% sobrevivem no longo prazo”. No Paraná, segundo informações da Junta
Comercial, o índice de fechamento de empresas cresceu em 2000 se comparado ao ano anterior, enquanto em 1999
fecharam 3.679 empresas em 2000 foram 6.342, ou seja, um aumento de 72%.
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origem externa à Curitiba e ao Paraná, sejam elas nacionais ou internacionais. Tanto

que das 722 indústrias instaladas entre 1971 e 1980 e em funcionamento em 1999, 61

estão localizadas na CIC e 64 estão entre as indústrias de grande porte em 1999, o

que demonstra o êxito daquela investida industrial.

O período 1991-99 foi o único a apresentar saldo positivo quanto ao número

de estabelecimentos, tendo correspondido a um acréscimo de 40% nos

estabelecimentos existentes entre 1995 e 1999, o que colaborou para que a

diminuição no total de estabelecimentos se situasse em 15%, além de revelar um

maior dinamismo do setor a partir de 1996.

Os gêneros que apresentaram maior representatividade quanto à abertura de

estabelecimentos comparando-se os anos iniciais e finais da década de 90,

respectivamente os períodos 1991-95 e 1996-99 foram: material de transporte, com

crescimento de 235%, passando de 28 para 94 estabelecimentos; mecânica com

118%, passando de 90 para 197; metalúrgica com 105%, de 168 para 3465. Todos do

complexo metal-mecânico e todos pertencentes ao grupo de indústrias dinâmicas,

mais uma demonstração do reforço da estrutura produtiva, ocorrido na nova fase

industrial.

A consolidação da estrutura produtiva associada aos gêneros dinâmicos no

decorrer da década de 90, pode ser observada no Gráfico 09, que apresenta a

participação percentual de cada gênero no total das indústrias da Região

Metropolitana, também para os anos de 1995 e de 1999. A tendência observada é a de

crescimento dos gêneros metalúrgica, mecânica, material de transporte, madeira,

borracha e produtos de matéria plástica, do mesmo modo que se evidencia uma

redução bastante expressiva dos gêneros vestuário e produtos alimentares. Quanto

aos demais gêneros, suas posições permaneceram quase que inalteradas, não

apresentando significativas alterações no conjunto metropolitano.

                                                
5 Também tiveram crescimento superior a 100% os gêneros bebidas, borracha e couros e peles, no entanto o número de
estabelecimentos é pouco expressivo no conjunto, passando, respectivamente, de 5 para 16, de 11 para 24 e de 13 para
27.
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Fonte: SEFA, Cadastro das Indústrias, 1995 e 1999.

Passando dessa visão mais abrangente e centrando atenção num universo mais

reduzido de estabelecimentos industriais, quais sejam, os de grande porte, veremos

que os mesmos são concentradores da maior parcela dos capitais e dos empregos.

É visando a atração das grandes empresas que são formuladas as políticas de

incentivos, seja por parte do governo estadual, seja das prefeituras. Elas são

apresentadas à sociedade como sendo as portadoras das possibilidades de

alavancagem econômica e de transformações sociais através das centenas e em

alguns casos milhares de empregos a ser gerado e das elevadas somas de impostos a

ser arrecadado, justificando qualquer concessão, seja de renúncia fiscal inicial, seja

de doação de terreno, seja de participação acionária direta do estado nos novos

empreendimentos, ou, como coloca GOTTDIENER (1993, p. 270) “a ideologia pró-

crescimento equipara o bem-estar do lugar à sua capacidade de promover

desenvolvimento econômico”, e a indústria continua sendo considerada como o

Gráfico 09 - RMC: Distribuição percentual das indústrias por gênero, 
1995-1999.
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principal promotor do desenvolvimento econômico. Como parte dessa ideologia, os

custos sociais do suposto desenvolvimento são muitas vezes negligenciados.

Às grandes empresas associam-se possibilidade de integração do local ao

global, de articulação à economia mundial, de crescimento das exportações, de

melhoria do padrão de vida da população, dentre outros.

No entanto, como lembra SANTOS (1996, p. 245) 

os novos objetos custam caro. Chamado a implantá-los, em nome da modernidade e
das necessidades da globalização da economia, o poder público acaba aceitando uma
ordem de prioridades que privilegia alguns poucos atores, relegando a um segundo
plano todo o resto: empresas menores, instituições menos estruturadas, pessoas,
agravando a problemática social.

Tal é a realidade no Paraná e na Região Metropolitana de Curitiba, o que não

lhes atribui nenhuma particularidade no contexto nacional, pois, conforme afirma

RODRIGUES (1980, p. 106) “o modelo de desenvolvimento industrial privilegia a

empresa de grande porte, quase sempre de capital monopolista e que pressupõe uma

produção especializada e tecnologicamente sofisticada”.

Conforme já visto, tanto na década de 70 como recentemente, nos anos 90,

todos os programas de atração de indústrias se voltam às de grande porte, cabe,

portanto, analisar a dinâmica dessas empresas na década de 90, que constitui-se no

momento de mais intensas transformações no cenário industrial metropolitano com a

chegada de importantes indústrias automobilísticas.

É o que se fará a seguir, centrando atenção na dinâmica dos estabelecimentos

classificados como de grande porte, ou seja, aqueles cujo faturamento situa-se na

faixas de L até Z. Tais estabelecimentos somavam 351 em 1995, passando a 195 em

1999, uma redução de mais de 50%.

O Gráfico 10 mostra a grande oscilação ocorrida entre 1995 e 1999 no que diz

respeito aos maiores estabelecimentos industriais, das faixas V, W X, Y e Z,

sugerindo que os grandes estabelecimentos de 1995 sofreram o impacto seja das

questões de ordem geral relacionadas à economia brasileira, seja de ordem

específica, relacionadas às transformações locais e regionais, seja ainda em função

da readequação dos valores limites de cada faixa de faturamento, ou mesmo da

combinação de todos eles. 
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O resultado foi que enquanto em 1995, 57% dos grandes estabelecimentos

situavam-se entre as faixas V e Z, o que correspondia a cerca de 201

estabelecimentos, em 1999 esse número caiu para apenas 37 ou 19% dos

estabelecimentos.

Do total de 351 estabelecimentos entre as faixas L e Z no ano de 1995, 35%

continuaram entre as 195 representantes desse intervalo em 1999; dessas 6,5%

aumentaram o faturamento, e 83% diminuíram o faturamento, mudando de faixa em

ambos os casos; outros 10,5% permaneceram na mesma faixa de faturamento. Dentre

as indústrias de grande porte existentes em 1999, 26 (13% do total) surgiram após o

ano de 1995.

Fonte: SEFA/SEID, 1995 e 1999.
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Em face do movimento geral de redução do número de estabelecimentos

componentes das faixas de maior faturamento, a classe Z que reúne as principais

indústrias da Região Metropolitana apresentou uma dinâmica contrária às demais, ou

seja, cresceu passando de 14 estabelecimentos no ano de 1995 para 19 no ano de

1999, conforme mostra o Quadro 03.

Quadro 03 – RMC: Indústrias com faturamento Z*, segundo o ano de início, 1995-
1999.

1995 1999
1 Cia de Cimento Portland Rio Branco –

1950
Cimento Rio Branco

2 Refrigeração Paraná – 1949 Eletrolux do Brasil (Refrigeração
Paraná)

3 New Holland – 1975 New Holland
4 SID Informática – 1978 SID Informática
5 Equitel S/A – 1979 Siemens (Equitel)
6 Volvo – 1977 Volvo
7 Robert Bosch – 1969 Robert Bosch
8 Placas do Paraná – 1965
9 Petrobras – 1973 Petrobras
10 Refinadora de Óleos Brasil – 1975 Refinadora de Óleos Brasil
11 IMCOPA – 1976 IMCOPA
12 Cia Cervejaria Brahma – 1942 Cia Cervejaria Brahma
13 Becton Dickinson – 1986 Becton Dickinson
14 Philip Morris Marketing S/A - 1974 Philip Morris Brasil S/A
15 Spaipa S/A – 1946
16 INEPAR S/A – 1968
17 Furukawa Industrial – 1976
18 Chrysler do Brasil Ltda – 1997
19 Renault do Brasil S/A – 1996
20 Volkswagem do Brasil Ltda – 1997
*Correspondem a essa faixa as indústrias com faturamento superior a R$ 204.000.001,00
Fonte: SEFA/SEID, 1995 e 1999.

Apenas uma dentre as quatorze maiores em 1995 não se faz presente em 1999,

qual seja a  Placas do Paraná, que migrou para a faixa V; outras três ascenderam a

esta faixa, a Spaipa, a Inepar e a Furukawa; enquanto três inexistentes em 1995

foram incluídas, a saber, Chrysler, Renault e Audi/Volkswagem.

Parece, portanto, que dois importantes movimentos ocorreram, enquanto em

um aumentou a centralização do capital - que segundo AGLIETTA (1986, p. 195), é

uma modificação qualitativa que remodela a autonomia dos capitais e cria novas
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relações de competência, com ela desaparecendo inúmeros capitais individuais que

são absorvidos ou reagrupados através de fusão, ocorrendo não só a redução no

número de capitais autônomos como também o aumento no tamanho -, o outro fez

com que uma espécie de “efeito dominó” para trás levasse à progressiva alteração da

maioria dos estabelecimentos para faixas de menor faturamento, ou mesmo seu

fechamento. 

Talvez este seja um primeiro efeito mensurável da política de privilegiamento

dos grandes capitais multinacionais em detrimento dos capitais locais ou regionais.

Observa-se que do rol de indústrias de mais elevado faturamento em 1999 as mais

antigas, cuja origem era local, passaram por profundas transformações ao longo do

tempo e já não possuem mais essa característica, inserindo-se em grandes grupos

multinacionais ou produzindo em associação com eles. Assim, a Cimento Rio Branco

integra o Grupo Votorantin; a Refrigeração Paraná foi adquirida pela Electrolux; a

Inepar associou-se a capitais internacionais; a Spaipa é a produtora local da Coca-

Cola; as demais dividem-se entre as duas fases de industrialização paranaense

tratadas no presente trabalho, demonstrando o êxito das ações do estado na atração

desses capitais, na medida em que os mesmos, de fato, se instalaram em território

paranaense.

Quanto à estrutura produtiva do conjunto das indústrias de grande porte,

observa-se  pouca variação entre os dois períodos analisados, quando se prioriza a

participação percentual de cada gênero no número total de estabelecimentos. É o que

pode ser observado na Tabela 21.

Os gêneros dinâmicos, particularmente os do complexo metal-mecânico

tiveram um aumento percentual no conjunto, de 33,5% para 40% do total, apesar de

ter havido a redução no número absoluto de estabelecimentos, exceção feita ao

gênero material de transportes, que permaneceu com o mesmo número de

estabelecimentos, dezessete, o que garantiu aumento percentual de sua participação

no total, de 5% para 9%. 

A partir do exposto verifica-se que ocorreu a consolidação da estrutura

produtiva que se esboçava desde final dos anos 70, quando uma primeira fase de

atração de grandes capitais, tendo o estado como parceiro fundamental, punha-se em

marcha. 
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Tabela 21 - RMC: maiores indústrias por gênero, 1995-1999

Gênero 1995 % 1999 %
Extração de minerais 5 1,4 0 0
Prod. Minerais não metálicos 27 8 10 5
Metalúrgica 30 8,5 13 6,6
Mecânica 43 12 26 13
Mat. Elétrico e de comunicação 29 8 21 11
Material de transporte 17 5 17 9
Madeira 31 9 12 6
Mobiliário 11 3 5 2,5
Papel e papelão 17 5 8 4
Borracha 3 1 2 1
Couros e peles 3 1 0 0
Química 34 10 17 9
Prod. Farmacêuticos 2 0,6 3 1,5
Perfumaria 5 1,4 5 2,5
Prod. matéria plástica 24 7 10 5
Têxteis 5 1,4 3 1,5
Vestuário 6 1,7 1 0,5
Prod. alimentares 38 11 26 13
Bebidas 6 1,7 7 3,5
Fumo 1 0,3 1 0,5
Editorial e gráfica 9 2,5 4 2
Diversas 5 1,4 4 2
Total 351 195
Fonte: SEFA/SEID, 1995 e 1999.

 

O que se pretendia naquela época e novamente na atualidade, era colocar o

Paraná no cenário industrial nacional, o que seria feito a partir da localização em seu

território, de empresas representantes dos grandes capitais internacionais e cuja

atuação se dava em gêneros capazes de desencadear a presença de outros

estabelecimentos, os chamados gêneros dinâmicos. 

Contudo, o efeito desencadeador só ocorre verdadeiramente nos anos 90,

quando um grande número de fornecedores acompanharam as montadoras em suas

novas implantações, decorrência, em última análise, das próprias transformações no

processo produtivo e nas parcerias estabelecidas entre as empresas.

Para tanto, os esforços nos anos 70 - entenda-se incentivos fiscais e

financeiros -, voltaram-se para um conjunto de gêneros capazes de promover as

alterações almejadas, quais sejam, os do complexo metal-mecânico (mecânica,

metalúrgica, material elétrico e de comunicações e material de transportes).
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No entanto, apesar de bem sucedida, as transformações foram apenas parciais

e localizadas, pois não se criou, de fato, o efeito multiplicador desejado, não tendo o

estado conseguido galgar posições de destaque no contexto industrial nacional.

Tarefa que parece tido melhor desenvolvida na fase atual, quando, por fim, as tão

cobiçadas indústrias automobilísticas decidem-se pela implantação no Paraná, mais

especificamente na Região Metropolitana de Curitiba. Há que se lembrar que parte

importante do grupo político que estava no poder na década de 70 quando da criação

da CIC, está no poder na década de 90, havendo portanto, uma sintonia estreita entre

os dois momentos.

Apesar de distintos, apesar de “separados” por cerca de duas décadas, esses

dois momentos ou fases devem ser considerados em sua relação de

complementaridade, onde a fase atual consolida aquela iniciada nos anos 70, sendo

que as grandes mudanças são relativas à relevância conquistada pela produção de

veículos leves no interior do gênero material de transportes e, principalmente, às

distintas territorialidades que expressam as duas fases, o que será objeto de análise a

seguir.

3.2 A NOVA TERRITORIALIDADE DA INDÚSTRIA E O AGLOMERADO

METROPOLITANO

As alterações na lógica de localização industrial em Curitiba guardam estreita

relação com as transformações industriais recentes, particularmente com a

emergência de novos processos produtivos, na perspectiva do que BORJA e

CASTELLS (1997) denominam de nova lógica espacial, caracterizada por novos

processos de acumulação do capital, de organização da produção e integração dos

mercados, através dos quais se conectam nós estratégicos de produção e gestão

globais. 

A relação entre economia e território muda e com isso muda também a lógica

de localização das empresas. A flexibilidade depende da especialização, e com ela

surge a necessidade de uma nova articulação da divisão do trabalho não só no

interior da empresa como também entre as empresas (AMIN e ROBINS, 1992).
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A cada intervenção do Estado visando viabilizar a implantação industrial em

Curitiba, uma área específica foi destinada à indústria, em face mesmo das

exigências específicas de cada momento. Exigências não só em relação à definição

do uso do solo urbano, como também das necessidades e características das

indústrias.

Assim, nos anos 90 evidencia-se uma nova lógica de localização das

atividades industriais, que se traduz pela ampliação das condições gerais de

reprodução do capital, antes restritas à Curitiba, para o aglomerado metropolitano.

Segundo essa lógica novos espaços são apropriados pela indústria, que agora tem

necessidades e características diferentes, tais fatos demandam que novos territórios

sejam criados para receber as novas indústrias, em razão de suas especificidades

técnicas e organizacionais, que faz com que as mesmas se reunam em distritos,

distintos dos existentes anteriormente.

A indústria que era concentrada em Curitiba e dispersa no interior do distrito

industrial, agora é desconcentrada no espaço urbano ampliado, qual seja, o

metropolitano, e concentrada no interior de alguns distritos. A própria concepção de

distrito se altera em relação ao modelo dominante nas décadas de 70 e 80 pelo país

afora.

Assim, pode-se compreender a nova fase de industrialização associada a

formação da metrópole e tendo uma dimensão espacial distinta da anterior, enquanto

até a década de 80 o padrão era concentrado em Curitiba, na década de 90 inaugura-

se um novo padrão de localização industrial, que caracteriza o aglomerado

metropolitano.

A despeito de as iniciativas governamentais de industrialização do estado

basearam-se, pelo menos no âmbito do discurso, na tentativa de descentralizar a

indústria, fazendo com que os estabelecimentos se implantassem por todo o estado do

Paraná e não reforçassem a concentração em Curitiba e Região Metropolitana, a

realidade aponta para um caminho distinto, qual seja, aquele do reforço da

concentração industrial na metrópole, no entanto, com diferentes perspectivas nos

dois momentos analisados nesta pesquisa.

No primeiro momento, o da criação da CIC, a concentração ocorreu

especificamente em Curitiba, pois ações dos governos estadual e municipal visavam
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a implantação de um Distrito Industrial, o que de fato aconteceu e possibilitou,

conforme visto anteriormente, o afluxo de importantes capitais externos para

Curitiba.

Apesar de a Região Metropolitana já estar constituída à época, não havia de

fato interesse no estabelecimento de “trocas” intra-metropolitanas mais estreitas,

posto que as relações entre as cidades eram frágeis, conforme analisado no Capítulo

1. Tal situação de supremacia da cidade sobre a Região Metropolitana, também pode

ser constatada quando da leitura do documento “Pedido de Financiamento para

Implantação da CIC” (1973, p. 20), que ao tratar da infra-estrutura viária afirmava

que:

As ligações com a refinaria e o complexo petroquímico da Petrobras, em Araucária,
são desestimuladas diretamente por meio de vias estruturais, de acordo com a
preocupação sempre presente no planejamento da cidade, de se evitar a conurbação
com municípios vizinhos. Essa atitude não nega os princípios de integração
metropolitana, uma vez que ela se dará a níveis econômicos e administrativos,
respeitando os limites físicos. Em torno de Curitiba será preservado o cinturão verde,
de tendência eminentemente agrícola, e as ligações continuarão se processando
através de vias de acesso secundárias [grifo nosso].

Nota-se, que, apesar de Araucária ser vizinha a Curitiba, ter em seu território

um importante complexo petroquímico e apesar da Região Metropolitana ser

concebida visando a integração, inclusive física - expressa através dos serviços de

interesse comuns, previsto na legislação que criou as Regiões Metropolitanas no

Brasil - não havia interesse por parte de Curitiba, em pensar seu processo de

desenvolvimento numa dimensão que não fosse a municipal.

No segundo momento, que se coloca na década de 90, a perspectiva é

nitidamente outra, qual seja aquela de promover a concentração industrial não mais

em Curitiba, mas nos municípios que com ela compõem a mesma mancha urbana.

Percebe-se que no discurso oficial a perspectiva é a da descentralização, de modo a

“levar” a indústria para todo o estado, principalmente o interior.

A citação a seguir demonstra a preocupação do governo em afirmar que está

cumprindo seu papel de promover o desenvolvimento em todo o estado do Paraná,

por meio da implantação de novas indústrias, assim, lia-se na home page do governo

na Internet,
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a profusão de novos investimentos no interior do Paraná reflete a preocupação do
governo em distribuir por todo o Estado os benefícios da industrialização, como a
geração de empregos e a distribuição da renda .... os investimentos trazidos ao
Paraná pelas indústrias automobilísticas sediadas na Região Metropolitana de
Curitiba representam apenas 25% dos novos negócios que estão chegando ao
Estado. Os outros 75% estão erguendo fábricas e plantando desenvolvimento de
Norte a Sul" [grifo nosso], (www.pr.gov.br/seid/, Atração de Investimentos, 1998).

Contudo, esse suposto equilíbrio na distribuição dos novos investimentos entre

Região Metropolitana e Interior do Paraná não se revela verdadeiro quando os

protocolos são analisados, conforme foi demonstrado no item 3.1 do presente

Capítulo.

A diferenciação espacial do processo é mais relevante ainda quando se observa

a estrutura produtiva revelada pelos protocolos. Enquanto na Região Metropolitana

predominam os gêneros relacionados às indústrias dinâmicas, no interior ocorre o

inverso, ou seja, o predomínio é dos gêneros tradicionais, apontando para a

diferenciação qualitativa do processo que se estabelece nos dois recortes espaciais

citados. É o que pode ser observado nos Gráficos 11 e 12.

O processo concentrador na Região Metropolitana deve ser analisado sob duas

perspectivas, a primeira é a da compreensão de sua real abrangência espacial ou de

sua territorialidade no contexto da Região Metropolitana; o segundo é o da atuação,

embora ainda incipiente, contudo já mensurável, de um movimento desconcentrador

no interior da concentração. Assim, a conclusão sobre o processo dependerá da

distinção entre a aparência e a essência, ou seja, se privilegiarmos o olhar partindo

do estado do Paraná para a RMC verificaremos uma aparente concentração industrial,

no entanto, se olharmos o movimento das indústrias de Curitiba para o aglomerado

metropolitano, concluiremos pela existência de um movimento desconcentrador.
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Fonte: SEID, 1999.
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Apesar de não serem excludentes, nossa análise privilegiará a segunda

perspectiva, qual seja, a da compreensão do movimento de desconcentração que

ocorre a partir de Curitiba em direção ao aglomerado metropolitano, visto que em seu

interior ocorrem as transformações que sustentam o presente trabalho. Quanto à

primeira possibilidade, ela revela a continuidade do processo concentrador iniciado

nos anos 70, onde a Região Metropolitana segue sendo o grande destino não só dos

principais capitais industriais, predominantemente de origem externa, como também

das pessoas.

Assim, partindo-se inicialmente da Região Metropolitana, observamos que a

distribuição dos protocolos pelos seus municípios componentes evidencia o alcance

do processo atual, onde apenas onze municípios dos vinte e cinco que compõem a

RMC, são citados enquanto intenção de localização, é o que pode ser observado no

Mapa 10.

A relação entre a distribuição do número de estabelecimentos, do volume de

investimentos e dos empregos a serem gerados pode ser feita com auxílio do Gráfico

13. Sendo que os municípios mais representativos numa comparação geral entre os

indicadores trabalhados são: São José dos Pinhais, sem dúvida o grande destaque

atual, seguido por Campo Largo, Curitiba e Araucária. A ordem de importância de

cada município se altera em função do indicador selecionado.

A participação de Curitiba no conjunto será particularizada posteriormente,

porém, é possível adiantar que os protocolos a ela destinados referem-se, em sua

maioria, a ampliação de estabelecimentos já existentes, implantados após a década de

70.

O destaque de São José dos Pinhais deve ser compreendido como um

importante indicador das mudanças de localização que caracterizam o momento

atual, não pela peculiaridade do município, mas, sobretudo, por representar a

inversão no padrão de localização industrial metropolitano cujo vetor de expansão

estimulado sempre foi aquele a oeste e São José dos Pinhais encontra-se a leste, ou

seja, em localização oposta.
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Fonte: SEID, 1999

Assim, na perspectiva da abrangência, as novas indústrias situam-se

predominantemente a leste, o que acarretará importantes conflitos em relação ao uso

do solo e à questão ambiental - como se verá posteriormente - e distribuem-se de

forma seletiva, por poucos municípios da Região Metropolitana de Curitiba,

reforçando, portanto, a necessidade de se distinguir os limites da Região

Metropolitana institucionalizada daqueles do aglomerado metropolitano.

Se ao invés dos protocolos, nos detivermos à análise da distribuição dos

estabelecimentos de fato instalados em 2000, chegaremos à mesma conclusão, qual

seja, a de que os novos investimentos expressam uma nova lógica de localização

industrial, agora abrangendo o aglomerado metropolitano. Trata-se, sobretudo, de

indústrias relacionadas a um mesmo processo produtivo, muitas são fornecedoras das

indústrias automobilísticas, aquelas que não ocupam a mesma planta mas estão em

suas proximidades.
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A Tabela 22 permite observar como se dá a distribuição na RMC dos 69

estabelecimentos com protocolo assinado e já implantados no final do ano 2000.

Tabela 22 - RMC: distribuição por município das indústrias instaladas com protocolo
assinado, 1999.

Município Nº Estab. %
São José dos Pinhais 24 35
Curitiba 13 19
Quatro Barras 8 12
Pinhais 6 9
Araucária 4 6
Campina Grande 3 4
Campo Largo 3 4
Faz. Rio Grande 3 4
Piraquara 3 4
Mandirituba 2 3
Total 69 100
Fonte: SEID/SEFA, 1999.

Dentre os vinte e cinco municípios componentes da Região Metropolitana, os

novos investimentos distribuem-se entre apenas dez, sendo que somente um,

Mandirituba, não constitui o aglomerado metropolitano conforme definido no

Capítulo 2.

Há que se destacar que do total de 67 estabelecimentos localizados no

aglomerado metropolitano, 13 não se relacionam diretamente à indústria

automobilística, o que representa 19% do total. Evidencia-se, assim, a relevância da

nova fase industrial em estreita associação às novas possibilidades de localização no

espaço metropolitano.

Entre 1995 e 1999 o número total de estabelecimentos industriais da Região

Metropolitana de Curitiba teve uma redução de 1.357 unidades, passando de 8.731

para 7.374, o município de Curitiba foi o que mais contribuiu para tal, com uma

diminuição de mais de 1.600 estabelecimentos, cerca de 30% do total, o impacto

dessa redução só não foi maior em virtude do fato de que os demais municípios

apresentaram aumento no número de estabelecimentos instalados. Dentre os demais,

apenas outros quatro tiveram redução absoluta de estabelecimentos, foram eles:

Campina Grande do Sul, que passou de 27 para 13 estabelecimentos, 48%; Almirante

Tamandaré e Campina Grande, ambos com redução de 17% dos estabelecimentos e
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Fazenda Rio Grande com 15%. Contudo, esses três últimos mantiveram-se dentro da

média de redução total da RMC, cerca de 15%. Todos os demais municípios

mantiveram ou aumentaram o número de estabelecimentos industriais, como mostra a

Tabela 23.

Tabela 23 – RMC: total de estabelecimentos industriais por município, 1995-1999.

Município 1995 1999
Adrianópolis N/d 8
Agudos do Sul N/d 22
Almirante Tamandaré 245 205
Araucária 234 242
Balsa Nova 42 41
Bocaiúva do Sul 27 14
Campina Grande do Sul 107 89
Campo Largo 315 367
Campo Magro N/d 48
Cerro Azul N/d 11
Colombo 497 514
Contenda 25 26
Curitiba 5.391 3.769
Dr. Ulysses N/d 8
Fazenda Rio Grande 196 167
Itaperuçu 20 28
Mandirituba 85 110
Pinhais 490 564
Piraquara 43 48
Quatro Barras 59 67
Quitandinha N/d 25
Rio Branco do Sul 68 68
São José dos Pinhais 868 890
Tijucas do Sul n/d 25
Tunas do Paraná 19 18
Total 8.731 7.374
Fonte: SEID/SEFA, 1995 e 1999.

A participação do aglomerado no total de estabelecimentos industriais da

RMC foi superior a 95% nos dois períodos analisados.

Quando o enfoque recai sobre os números relativos - cuja pertinência reside no

fato de apresentar um horizonte finito de 100% e assim permitir a comparação da

dinâmica de cada município no total da Região Metropolitana, independente de ter
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havido redução ou acréscimo no total -, a participação de Curitiba passa de 62% para

51% do total, demonstrando a mais expressiva alteração no conjunto, o Gráfico 14

permite observar melhor essa tendência.

        Fonte: SEID/SEFA, 1995 e 1999.
 

Almirante Tamandaré, Campo Largo, Colombo e São José dos Pinhais

apresentam as maiores participações em 1999, além da não alteração de participação

de um número significativo de municípios, o que levou ao destaque da curva de 1999

sobre a de 1995.

Praticamente sem mudança na participação percentual encontram-se:

Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do

Sul, Fazenda Rio Grande, Piraquara, Rio Branco do Sul e Tunas do Paraná.

Se analisarmos separadamente a década de 90 em seus anos iniciais e finais e

os estabelecimentos instalados, também confirmaremos essa tendência, assim, a

Gráfico 14 - RMC: distribuição percentual das 
indústrias por município, 1995-1999.
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participação de Curitiba no conjunto da RMC passou de 50% entre 1991-95, para

46% entre 1996-99. 

Contudo, não houve aumento proporcional à redução de Curitiba em um só

município, o que vimos foi uma espécie de ‘pulverização’ por alguns municípios,

cujo maior destaque ficou com São José dos Pinhais, que passou de 11% para 14%

nos períodos citados. Os demais municípios são: Pinhais que passou de 9,2% para

9,5%; Colombo, de 7,2% para 7,5%; Campina Grande do Sul que passou de 1% para

1,5%; Piraquara de 0,4% para 1,1%; Quatro Barras, de 0,8% para 1,2%, é o que pode

ser observado no Mapa 11.

Para comprovar a ocorrência da alteração na lógica de localização industrial

metropolitana, cabe destacar que, além de Curitiba, os municípios de Araucária e

Campo Largo, os mais representativos da fase anterior, junto com Curitiba, também

tiveram redução em sua participação entre 1991-95 e 1996-99, respectivamente de

3,5% para 3,1%, e de 5,6% para 4,7%.

Outro dado significativo é aquele que se refere às maiores indústrias abertas

nesse período, ou seja, das maiores indústrias existentes em 1999, quantas foram

abertas em cada um dos dois períodos da década e onde estão localizadas. 

Curitiba teve uma redução expressiva, passando de 52% para 36%, enquanto

São José dos Pinhais teve um aumento expressivo, passando de 17% para 32%.

Houve uma grande alternância de posição, vários municípios que participavam com

percentuais pequenos entre 1991-95, já não aparecem entre 1996-99, demonstrando

que as indústrias surgidas recentemente já se enquadram entre as maiores pelo

faturamento.

Pelo exposto, fica evidente a relevância que passa a ter o aglomerado

metropolitano no que concerne à localização industrial na década de 90, na medida

em que ampliam-se as possibilidades de localização, antes restritas em grande parte à

Curitiba.
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Mapa 11
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Tais transformações são reveladoras de uma nova lógica de localização

industrial intrinsecamente relacionada aos novos estabelecimentos e seu processo

produtivo, ou seja, não é apenas a localização que se altera, posto que a explicação

para tal alteração reside nas transformações decorrentes do novo paradigma

produtivo predominante nas novas unidades instaladas. Há que se criar espaços

condizentes com os novos esquemas produtivos o que é facilitado sobremaneira em

lugares despojados de quaisquer tradição industrial. É o que ocorre não apenas no

interior do aglomerado metropolitano, mas na própria escolha das novas localizações

da indústria automobilística no país, conforme visto no Capítulo 2.

3.2.1 Os complexos de produção flexíveis

Analisar a nova lógica de localização industrial no aglomerado metropolitano

requer a compreensão imediata de que tal lógica surge intrinsecamente relacionada à

nova fase industrial, caracterizada pela forte presença da indústria automobilística.

Portanto, tal lógica é sinônimo da nova indústria e de seus processos organizacionais

e técnicos, havendo uma total imbricação entre ambos.

A indústria automobilística emergente no aglomerado metropolitano de

Curitiba produz um território específico, os novos distritos industriais, muito

diferentes daqueles existentes no passado, dentre eles a própria CIC.

A literatura recente sobre distritos industrias não é pequena, no entanto, quase

que sua totalidade volta-se à interpretação de um novo padrão de localização

industrial, que tem na pequena indústria e no tecnopolo seus pilares.

Assim, inúmeros são os autores6 que se reportam ao caso paradigmático da

Terceira Itália em relação aos distritos industriais, ou do Vale do Silício nos Estados

Unidos, em relação ao tecnopolo.

No entanto, a questão principal que nos motiva neste momento é compreender

como se criam novos espaços industriais no aglomerado metropolitano, a partir da

chegada não da pequena mais da grande indústria moderna, que também se insere no

contexto da acumulação flexível, que se utiliza de tecnologia avançada e que

                                                
6 Ver, por exemplo, os vários artigos que compõem o livro de BENKO e LIPIETZ (1992).
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organiza sua produção não mais a partir de determinações fordistas mas sim

flexíveis, onde a relação com os fornecedores se faz através do que se convencionou

chamar Quase Integração Vertical, ou seja, não mais como no passado que a grande

empresa centralizava a maior parte do processo produtivo, mas onde o processo

produtivo se (des) integra no interior de uma grande fábrica a partir de empresas

diferenciadas, sem vinculação jurídica, mas apenas produtiva.

Insere-se na perspectiva de análise sugerida por MARTINELLI e

SCHOENBERGER (1992) segundo a qual, a produção e a concorrência nos

oligopólios e nas grandes empresas são compatíveis com o crescimento da

flexibilidade, não sendo este conceito exclusivo dos pequenos sistemas produtivos. 

Assim, a grande empresa progressivamente reestruturou seus métodos de

gestão e a organização da produção, ou seja o modo pelo qual o processo de trabalho

é fragmentado em fases distintas e como essas diferentes fases se ligam uma as

outras (MARTINELLI e SCHOENBERGER, 1992, p.167), alterando suas relações

com fornecedores, empregados e mercado.

CASTELLS (1999, p.178) ressalta que "não estamos testemunhando o fim das

poderosas empresas de grande porte, mas estamos, sem dúvida, observando a crise do

modelo corporativo tradicional baseado na integração vertical e no gerenciamento

funcional hierárquico: o sistema de 'funcionários e linha' de rígida divisão técnica e

social do trabalho dentro da empresa".

Nesse contexto, a indústria automobilística tem se mostrado como exemplar,

não só no passado onde a definição dos métodos de produção balizaram o próprio

processo de acumulação capitalista com o fordismo, como também no presente, onde

novamente esse setor industrial se mostra líder no que concerne às transformações

produtivas e organizacionais, inaugurando um novo momento do capitalismo que, a

despeito da falta de consenso sobre suas características e alcance, é por alguns

denominado de toyotismo e por outros de pós-fordismo.

Contudo, mais do que discutir os fundamentos dessa falta de consenso, bem

como as bases filosóficas que as sustentam - até porque não conseguiríamos sequer

arranhar a qualidade dos debates que são travados pelo mundo afora entre cientistas

sociais das mais variadas correntes e disciplinas e, ademais, nosso interesse no

presente trabalho não é este -, queremos lançar luz sobre a discussão que se relaciona
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aos distritos industriais, posto que esses entes espaciais são fundamentais para a

compreensão da modificação da lógica de localização industrial em Curitiba.

BECATTINI (1992, p. 36-39) define o distrito industrial como “uma entidade

sócio-territorial caracterizada pela presença ativa de uma comunidade de pessoas e

de uma população de empresas num espaço geográfico e histórico dado ... o distrito é

um caso concreto de divisão do trabalho localizada”.

Na verdade, a discussão sobre os novos distritos em oposição aos existentes no

período fordista, insere-se num contexto maior, relacionado ao debate sobre o

desenvolvimento endógeno-exógeno, local-regional, ou seja, no potencial das

pequenas e médias empresas (endógenas), de produzirem um novo espaço de relações

produtivas e promoverem o desenvolvimento local. Portanto, exemplos como o da

Terceira Itália tornam-se paradigmáticos.

Por outro lado, a grande empresa também passa a se inserir de modo diferente

no contexto, através de uma profunda reorganização de seus métodos de produção e

da desintegração vertical, levando SCOTT (citado por AMIN e ROBINS, 1992, p.

132) a concluir que a flexibilidade da produção intensifica a aglomeração, ou seja, o

reagrupamento de empresas em espaços específicos, denominados “complexos de

produção”, um tipo específico de distrito industrial, surgido a partir da intensificação

da flexibilidade que leva à desintegração vertical (Quase Integração Vertical) e

acarreta a aglomeração espacial das implantações. 

Assim, à nova lógica territorial corresponde uma nova lógica funcional das

empresas e vice versa. Portanto, os complexos de produção seriam a expressão

máxima dos novos espaços industriais surgidos a partir do paradigma flexível.

Apesar da advertência de AMIN e ROBINS (1992) de que as recentes

proposições sobre distritos industriais e sua vinculação à acumulação flexível, tanto

no caso das pequenas, quanto das grandes empresas, carecem de maior profundidade

teórica, nos parece apropriado a consideração dos  “complexos de produção

flexíveis”, como expressão das mudanças que queremos apontar na fase recente de

industrialização no aglomerado metropolitano de Curitiba, marcando uma diferença

fundamental entre o processo anterior e o atual e suas respectivas espacialidades.

Da mesma maneira é no contexto das indústrias dinâmicas que se encontram

os principais gêneros suscetíveis às alterações decorrentes da produção flexível,
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dentre eles o gênero material de transporte representado pela indústria

automobilística é um exemplo recorrente e nosso objeto de análise.

Assim, a localização de uma grande empresa não se faz independente e

sozinha, como podia ocorrer no passado. A Volvo, para restringir o exemplo à

indústria automobilística, quando se instalou em Curitiba na década de 70, não

desencadeou a vinda de outras empresas no ritmo e velocidade que isso ocorre na

atualidade. Bem como sua localização se deu no interior de uma grande área

industrial – um distrito industrial na ótica do uso do solo urbano, ou seja, uma área

reservada para uso industrial -, onde seus vizinhos não eram necessariamente do

mesmo setor de atividade e tampouco complementares à sua produção.

No período fordista as grandes empresas localizavam-se preferencialmente em

vastas superfícies isoladas do contexto urbano, nas zonas industriais, ou, como

ficaram conhecidas no Brasil, nos distritos industriais. Em contraposição, na

atualidade, ao invés das zonas industriais, reforçam-se as novas denominações como

“parque de atividades”, “tecnopolos”, “zona científica e técnica”, "condomínios

industriais", dentre outras, porém entre os dois momentos há em comum a

monofuncionalidade desses espaços (ASCHER, 1995, p. 251).

Diferentemente na atualidade, a implantação da indústria automobilística cria

uma espécie de distrito industrial “fechado” ou, como denominado anteriormente, um

complexo de produção flexível. Isto porque ele se volta à produção para uma grande

fábrica – a montadora -, a estratégia de implantação é da grande empresa e as demais,

na quase totalidade seus fornecedores mundiais acompanham-na.

Assim, do ponto de vista do local que está pleiteando a nova implantação, a

negociação para a instalação da grande empresa é também a garantia da vinda de

outras a ela intimamente associadas.

Da mesma forma, se observarmos no Brasil os novos locais escolhidos pelos

complexos de produção da indústria automobilística, veremos que os mesmos se

localizam preferencialmente em locais onde as marcas de uma forte passado

industrial são praticamente inexistentes, e onde os novos métodos flexíveis de

produção e organização da empresa não encontram barreiras físicas, sociais ou

trabalhistas.
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São locais como Curitiba, onde o novo está por ser construído e não pré-

determinado por enclaves ou resistências de toda sorte. Onde as comparações com o

passado industrial são débeis, por exemplo, quando se observa o número de empregos

gerados por uma indústria automobilística hoje e no passado, segundo LOURENÇO

(2000, p. 92) “o parque automotivo da RMC abarca unidades de produção modernas e

compactas (com capacidade de produção máxima de 500 unidades/dia contra 2.000

unidades/dia em Minas Gerais e 1.500 em São Paulo), operando com tecnologia de

ponta, que exige elevada qualificação da mão-de-obra e, por conseguinte, expressivos

investimentos em capacitação profissional.”

Nos novos locais não se tem a experiência comparativa, que poderia levar à

organização de parcelas da classe trabalhadora e acarretar ‘distúrbios’ ao processo

produtivo e à plena realização do capital.

É o que podemos apreender da afirmação a seguir, feita por um dos diretores

da Chrysler, para quem

a pouca experiência do trabalhador curitibano não deve ser vista como uma
desvantagem. ‘Eles estão sendo treinados de acordo com nossa cultura e têm
demonstrado um bom potencial para aprender. Evitamos, assim, incorporar maus
hábitos à linha de produção’. Na montadora em Curitiba, o salário médio de um
principiante no chão de fábrica é de 600 reais, a metade do que receberia em São
Paulo. (REVISTA EXAME, As melhores cidades para fazer negócios, 3/05/2000,
p.86)

Portanto, uma realidade cativa e grata ao grande capital pelos empregos

gerados, pelas oportunidades criadas e não combativa e crítica. Talvez essa postura

tenha relação direta com a volatilidade dos capitais no presente, provocando

situações onde se o grande capital não está satisfeito com o retorno dado pelo local

escolhido ele simplesmente procura outro7. 

Desse modo, os novos locais escolhidos tem a possibilidade de aliar a

inovação trazida pela empresa à um ambiente receptivo, uma espécie de “campo de

provas”.

                                                
7 Tal é o exemplo também da fábrica de motores da Volkswagen em São Carlos, interior de São Paulo, onde a
não solução de um conflito salarial em virtude dos empregados reivindicarem equiparação com os salários da
fábrica instalada na Grande São Paulo, levou o diretor da empresa a afirmar que "se é para pagar o mesmo
salário e dar os mesmos benefícios é melhor concentrar tudo na Anchieta" (Gazeta Mercantil, 21/3/2000, p. A-
11).
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A materialização dessa relação se dá a partir da implantação de um novo

padrão produtivo e espacial da grande empresa que, para LOURENÇO (2000, p.89),

volta-se 

essencialmente à diminuição do espaço produtivo das montadoras – priorizando as
atividades de planejamento, design, vendas e marketing – e reserva maior
participação à indústria de autopeças, com a introdução dos sistemas modulares para
fornecimento de componentes. A técnica de produção modular pressupõe a existência
de uma espécie de pequeno grupo de elite de fornecedores diretos, dedicados a
tarefas antes realizadas pela planta principal, como a montagem de sistemas de
componentes ou subconjuntos (chassi, carcaça, etc), com referência internacional de
qualidade e competitividade em preço. Dessa forma, observa-se um rearranjo técnico
e geográfico da estrutura de supridores, atestado pela forte propensão de as empresas
de primeira linha procurarem assumir o lugar anteriormente ocupado pelas
montadoras, produzindo maior número de conjuntos e sistemas, e passarem a se
candidatar a fornecedor contíguo (just in time, com qualidade total), ou próximo dos
novos empreendimentos.

As três grandes montadoras instaladas no aglomerado metropolitano,

respectivamente Renault, Audi/Volkswagem e Chrysler apresentam significativos

exemplos da estruturação produtiva que ocorre nos complexos de produção flexíveis,

para as duas primeiras a prefeitura municipal tratou de reservar espaços específicos

para implantação. Com isso, foram criados dois distritos industriais em São José dos

Pinhais, um destinado a abrigar o Parque Renault do Brasil e o outro o Parque

Industrial de Curitiba (Audi/Volkswagem).

Note-se que, apesar de ambas - Renault e Audi/Volkswagem -, estarem num

mesmo município, seus distritos industriais tem localização distinta, o que resultou

na duplicação de todas as obras requeridas pelo processo de implantação das

mesmas.

Quanto ao processo produtivo, a fábrica da Renault, instalada no município de

São José dos Pinhais, possui 88 fornecedores entre nacionais, argentinos e europeus,

todos classificados como “de classe A”, ou de primeira linha, cuja certificação se

pauta em rigoroso processo de qualidade, na competitividade internacional e que são

capazes de operar a partir do fornecimento sincronizado dos componentes. 

Alguns fornecedores, os mais importantes na hierarquia produtiva,

compartilham o mesmo espaço da planta industrial, com destaque para Ecia (colunas

de direção e escapamentos), SAS Automotive (joint-venture entre a Sommer-Allibert
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e a Siemens, produzindo o cockpit automotivo), Vallourec (reunião de mecanismos

de rodas e pneus) e Peguform (pintura); além de duas empresas relacionados aos

serviços, a Degremont, tratamento de água e Accor, restaurantes. Vários outros

fornecedores estão implantados nas proximidades do Distrito Industrial da Renault.

Assim, dos 2.500.000 m2 de área da Renault, 110.000 m2, referem-se à área

construída da  fábrica propriamente dita, onde três fases se destacam com espaços

distintos: o local de montagem da carroceria, que ocupa 36.000 m2, o da pintura com

16.000 m2, o da montagem com 25.000 m2, além de 15.000 m2 destinados aos

fornecedores. O trabalho se organiza a partir de quatro níveis hierárquicos, através

das unidades elementares de trabalho, que ocupam de 6 a 12 pessoas consideradas

operadores polivalentes e, portanto, diferenciado dos trabalhadores especializados

característicos do paradigma anterior.

No caso da Volkswagen - também instalada em São José dos Pinhais, porém

em outro local (denominado Parque Industrial de Curitiba) - o mesmo processo se

observa, qual seja, a rigorosa escolha de fornecedores e subfornecedores, capazes de

aliar qualidade, flexibilidade e cumprimento dos prazos, espinha dorsal dos novos

métodos de produção. A fábrica é considerada uma das mais modernas do mundo, 

Os alemães da Volkswagem estão seguros de que criaram um éden tecnológico em
São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Há 1,2 mil funcionários,
15% mulheres, trabalhando na fábrica, todos com segundo grau completo e
treinamento médio de 637 horas para começar a montar carros. Cerca de 300 deles
fizeram estágio na Alemanha e 100 alemães estão, provisoriamente, trabalhando na
fábrica. Todos estão imbuídos da missão de produzir veículos impecáveis, que
podem ser consumidos em qualquer mercado. (Gazeta Mercantil, 20/7/99, p.C-5)

Para responder com mais eficiência aos novos métodos de produção, a fábrica

foi projetada como um “Y”, desse modo integra com maior facilidade as principais

etapas do processo produtivo, quais sejam, a armação, a pintura e a montagem final,

na medida em que cada uma dessas etapas ocupa um prédio correspondente a cada

um dos segmentos de reta que compõem o Y, todos ligados por um prédio triangular

no meio da fábrica, o centro de comunicações, conforme Figura 04. 
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Os fornecedores dos principais componentes, cerca de treze, localizam-se no

mesmo distrito industrial que a fábrica principal e operam pelo sistema just in time,

sendo responsáveis por aproximadamente 35% da estrutura dos modelos Audi A3 e

Golf, são eles: Pirelli (pneus e montagem de rodas); Walker-Gilet-Tenneco (sistema

de controle de gases de exaustão); Santa Marina-Sekurit (vidros); Delphi (chicotes

elétricos); Krupp MBA (eixos e subframe); Krupp Presta (colunas de direção);

Kautex (tanque de combustível); Johnson Controls (assentos); Hella (módulos

frontais); Peguform (injeção e pintura de pára-choques); Adwest-Heidemann (kits de

acionamento de câmbio); Iramec-Küster (módulos de porta) e ATH-Albarus (semi-

eixos homocinéticos).

Outra inovação da fábrica da Audi/Volkswagen, é o fato de ser a primeira da

empresa a usar a mesma linha de produção para produzir veículos diferentes, quais

FIGURA 04 - ESBOÇO DA FÁBRICA DA AUDI/VOLKSWAGEN EM SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS (PR).

1- Armação
2- Pintura
3- Montagem Final
4- Centro de

Comunicação
(Integração de todas
as áreas)

1 2

3

4

Fonte: www.volkswagen.com.br
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sejam, o Golf e o Audi A3, exemplo notório de flexibilidade, além da participação

significativa de trabalhadores temporários no seu quadro funcional, como destacado

anteriormente.

Na mesma tendência segue a Chrysler, instalada em Campo Largo, cujo

processo de produção denominado Chryrsler Operational System (COS), baseia-se no

enxugamento de sua estrutura operacional, reduzindo os níveis hierárquicos e

otimizando as atividades e os resultados. Também trabalhando através do just in time

com cerca de 23 fornecedores, tendo como um dos mais importantes a Dana Albarus

que, por sua vez, relaciona-se com outros 62 fornecedores, responsáveis pela

montagem dos chassis, aos quais, na Chrysler, são acrescentados o motor e o câmbio,

está é uma operação inédita dentre as demais unidades da empresa.

A localização dos três complexos de produção flexíveis, respectivamente

capitaneados pela Renault, Chrysler e Audi/Volkswagen, pode ser observada no

Mapa 12. Mesmo estando em um mesmo município, como é o caso da Renault e

Audi/Volkswagen, sua localização é distinta, o que revela uma lógica diferenciada da

anterior, onde se reservava uma única área para que fossem instaladas as indústrias.

Os complexos de produção flexíveis tem em comum o fato de estarem às

margens de importantes rodovias e muito próximos do contorno metropolitano, obra

em fase de conclusão e que desviará o tráfego pesado de Curitiba, passando a ser

parte constituinte da BR 116, que liga Curitiba tanto ao sul do país quando ao

sudeste. Ressalta-se ainda a facilidade de acesso ao porto de Paranaguá8, bem como

ao Aeroporto Internacional Afonso Pena, que tem tido grande destaque do ponto de

vista da localização dos novos complexos, pois, apesar da crescente nacionalização

dos componentes, uma parte dos mesmos é importada, fato que é comprovado pelo

grande aumento no volume de cargas transportadas após a implantação das novas

indústrias, como mostra a Tabela 24.

                                                
8 O Porto de Paranaguá teve um aumento de 10% na movimentação de carga  em 2000 quando comparado com
1999. Apesar de sua “especialidade” no embarque de grãos, o motivador desse aumento teria  sido o volume de
contêineres transportado e a exportação dos automóveis da Audi/Volkswagem, cerca de 44 mil veículos em 2000
(Gazeta Mercantil Paraná, 12/01/2001, p. 1 e 4).
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Tabela 24 - Aeroporto Internacional Afonso Pena, movimento entre 1990-1999.

Ano Pousos e
decolagens

Passageiros
(emb+desemb.)

Carga (kg)
desembarcada

1990 30.125 950.109 4.530.174
1995 36.646 1.272.522 4.272.955
1998 62.610 2.040.407 10.284.997
1999* 47.325 1.514.589 11.757.549
* Dados disponíveis até o mês de setembro de 1999.
Fonte: INFRAERO, 2000.

Observa-se o grande salto na movimentação do aeroporto, praticamente

dobrando os volumes, tanto em relação à carga, quanto aos passageiros e aeronaves

que pousaram e/ou decolaram. O marco temporal da mudança também não deixa

dúvidas, reforçando a periodização que temos utilizado ao longo do trabalho, antes e

depois de meados da década de 90, particularmente o ano de 1995. Ressalta-se que os

dados referentes ao ano de 1999 são apenas parciais, referindo-se à nove dos doze

meses do ano, o que indica no mínimo uma paridade com os números de 1998 e,

quiçá mesmo, sua superação. 

Portanto, a localização dos novos complexos de produção nas proximidades do

aeroporto não ocorre por acaso, mas em função da importância que o mesmo assume

no transporte de componentes, da mesma forma que o porto assume relevância

quando se tem por objetivo a exportação do produto final, o automóvel. 

No caso da Renault, foram estabelecidas cláusulas no Protocolo com o

governo do estado, que garantem a prioridade da Renault na atracação dos navio

porta-contâineres que transportam fretes da empresa, os quais deverão ter um tempo

de espera menor que 24 horas em 95% dos navios, além disso, a tarifa do porto para

essas movimentações deve ser estabelecida pela média das tarifas mais baixas

praticadas por dois dos seguintes portos: Santos, Vitória, Itajaí, Rio Grande e

Imbituba. Da mesma forma no aeroporto, a Renault tem preferência de pouso e

decolagem dos aviões com carga destinada ou procedente da empresa. Com isso,

particularmente no caso do porto, nota-se que as tarifas pagas no Porto de Paranaguá

são calculadas em função dos mais baixos preços praticados pelos demais portos

nacionais, fazendo com que as mesmas não sejam fator decisivo para a localização e

reproduzindo no local escolhido, por meio da chancela do poder público, as mesmas

condições competitivas existentes em outros lugares.
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A localização dos novos complexos se baseia sobremaneira nas vantagens

internas da produção compartilhada com os fornecedores e, como os fornecedores são

distintos para empresas diferentes, mesmo produzindo o mesmo componente, suas

relações também se dão de modo diferenciado no espaço.

Dos três complexos de produção flexíveis o da Chrysler apresenta-se como o

de menor impacto no que concerne à atração de fornecedores, haja vista, ter

desencadeado um número limitado de novas implantações, destacando-se a Detroit

Diesel (produtora de motores)9, fornecedor exclusivo da Chrysler10, além da Dana

Corporation (chassis) e da Lear Corporation (assentos). No entanto, algumas dessas

empresas destinam sua produção à outras montadoras, assim por exemplo, a Dana

produz chassis não só para a Chrysler mas também para a Volvo e Mercedes Benz.

Diferentemente da Renault e da Audi/Volkswagem não apenas pelo número reduzido

de fornecedores implantados e pelo tipo de veículo produzido – picapes com elevado

preço de mercado -, alguns de seus principais fornecedores não se instalaram em

Campo Largo, mas em Curitiba, portanto, enquanto São José dos Pinhais concentrou

a parcela mais expressiva dos fornecedores das montadoras lá instaladas, em Campo

Largo não se estabeleceram grandes ligações funcionais – linkages, até porque, parte

considerável dos componentes da picape Dakota são provenientes de importações,

exceção feita aos já citados motores, chassis e bancos.

A localização dos novos complexos associa-se também de forma estreita à

distribuição da moderna infra-estrutura necessária aos novos processos produtivos, as

quais já não se limitam às vias tradicionais de transporte e telecomunicações. Com

isso, não só o aeroporto ganha destaque como também as infovias, uma vez que o

acesso à informação é uma condição essencial para as empresas atuais. Uma das

possibilidades de materialização dessas vias de transmissão de informações se dá a

partir da implantação das redes de cabos ópticos.

Apesar de, genericamente, permitir uma flexibilidade maior de localização, as

novas infra-estruturas são, no nível do lugar, concentradoras, uma vez que não se

distribuem uniformemente pelo espaço, pelo contrário, privilegiam certos lugares em

                                                
9 Sobre as vantagens oferecidas pelo estado à Detroit Diesel, ver Capítulo 2.
10 O grupo Daimler-Chrysler adquiriu no ano 2000 o controle acionário da Detroit Diesel, trata-se, portanto, de
um fornecedor diferenciado, já que encontra-se integrado não apenas no âmbito da produção como também do
controle acionário.
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detrimento de outros. Em Curitiba não é diferente, e a rede de cabos ópticos não

alcança a Região Metropolitana como um todo, restringindo-se ao aglomerado

metropolitano, demonstrando a seletividade espacial existente, é o que pode ser

observado no Mapa 13.

Além dos estabelecimentos localizados no interior dos complexos de produção

ou simplesmente nos novos distritos industriais, outros se localizam em suas

proximidades, como pode ser observado no Mapa 14, que mostra a rede de novos

estabelecimentos em suas relações com cada uma das montadoras presentes no

aglomerado metropolitano. Além das três citadas anteriormente, que constituem os

complexos de produção flexíveis, o Mapa apresenta também alguns estabelecimentos

relacionados à Volvo, que, no entanto, não pode ser tomada como exemplo do novo

padrão espacial e produtivo.

É interessante notar que, enquanto as montadoras européias tem a parcela mais

expressiva de sua rede de fornecedores muito próximas ao local da fábrica, com

destaque para, além do próprio município de São José dos Pinhais, o município de

Quatro Barras, a montadora americana - até por conta das especificidades reveladas

acima de se relacionar de modo mais intenso com um fornecedor principal, qual seja

a Dana -, tem um relacionamento comparativamente mais intenso com Curitiba,

através de três fornecedores aí instalados, sendo os mesmos alguns dos poucos

representantes da nova fase em Curitiba, conforme será analisado posteriormente.

De todo modo, a grande concentração de estabelecimentos ocorre no

aglomerado metropolitano, ou seja, naquele espaço intermediário entre Curitiba e a

Região Metropolitana, caracterizado, sobretudo, pela expansão da mancha urbana de

Curitiba e, mais do que isso, produzido pela própria lógica de expansão de Curitiba,

qual seja a da desconcentração.

Apesar de acompanhados pelos principais fornecedores em sua estratégia de

localização, os complexos não são completamente independentes de outras unidades

produtivas localizadas fora deles, quer no âmbito da mesma região, conforme

destacado anteriormente, quer no âmbito do país ou mesmo do exterior, isso significa

que há uma série de fornecedores localizados fora do complexo, mas a ele articulado.
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Mapa 14 
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Quadro 04 - Estabelecimentos industriais localizados no Mapa 14
1 Trane do Brasil 46 Neoplástica Brasil S/A
2 CSN-IMSA Aços Revestidos S/A 47 Bertrand Faure Assentos para Automóveis

LTDA
3 Gonvarri Paraná S/A 48 Moller Bollhoff Tecnoplasticos
4 Auto Chassis do Brasil LTDA 49 Tafisa Brasil S.A.
5 Masa Decor LTDA 50 Manuli Auto do Brasil LTDA
6 Orbis Mertig do Brasil LTDA 51 Grammer do Brasil LTDA
7 PLM Plásticos S/A 52 Inylbra Tapetes e Veludos LTDA
8 Brandl do Brasil LTDA. 53 Krupp Módulos Autom. Do Brasil 
9 Eurotech do Brasil LTDA 54 Brose do Brasil LTDA

10 Chrysler do Brasil LTDA 55 Thera Ind. de Autopeças S/A
11 Dana Indústrias LTDA 56 Peguform do Brasil LTDA
12 Tritec Motors LTDA 57 Simoldes Aços Brasil LTDA
13 Goodyear do Brasil 58 Delphi Automotive Systems do Brasil
14 T.E.A.M. Robótica LTDA 59 Volkswagem do Brasil LTDA
15 Brasilsat Shelter S/A 60 Adwest Heidemann do Brasil LTDA
16 Volvo do Brasil Veículos LTDA 61 SAS Automotive do Brasil LTDA
17 Robert Bosch LTDA 62 Tenneco Automotive Brasil LTDA
18 Detroit Diesel Motores do Brasil 63 Hella Arteb S.A
19 Edscha do Brasil LTDA 64 Krupp Presta do Brasil LTDA
20 Dana Parish Prod. Estruturais S/A 65 ATH Albarus Transmissões Homocinéticas

LTDA
21 Lear do Brasil LTDA 66 Johnson Controls do Brasil Automotive

LTDA
22 Plastauto LTDA 67 Pirelli Pneus S/A
23 Kraft Lacta Suchard Brasil S/A 68 Simoldes Plásticos Brasil LTDA
24 Cia. Cervejaria Brahma 69 Rino do Brasil LTDA
25 PK Cables do Brasil Ind. E Com. LTDA 70 Kautex Textron do Brasil LTDA
26 SNR Rolamentos do Brasil LTDA 71 Geico Brasil LTDA
27 Vemetek Tecidos & Couros LTDA 72 Comau do Brasil Ind. E Com. LTDA
28 Arvin Exhaust do Brasil LTDA 73 Plásticos Metalma S/A
29 Petrofisa do Brasil LTDA 74 Sigmatech Sistemas Eletrônicos
30 Union Trading Ind. e Com. LTDA 75 Vallourec do Brasil Autopeças
31 Schlumberger Cardtech LTDA 76 Renault do Brasil S/A
32 WAP do Brasil LTDA 77 Bertrand Faure Assentos para Automóveis

LTDA
33 Allen Telecom. Do Brasil 78 SAS Automotive do Brasil LTDA
34 Selco Ind. E Com. LTDA 79 Ecia do Brasil LTDA
35 Mexpi Componentes Industriais 80 Peguform do Brasil LTDA
36 Uteco Ind. E Com. De Máq. LTDA 81 S & C Electric do Brasil LTDA
37 Cia. Vidraria Santa Marina 82 AMP do Brasil Conectores Elétricos e Elet.

LTDA
38 Koyo Steering Brasil LTDA 83 Iramec Autopeças S/A
39 Plastauto LTDA 84 Sofedit Industrial LTDA
40 BS Colway - Remoldagem de Pneus 85 Metagal Ind. E Com. LTDA
41 Copo Thierry do Brasil Ind. Têxtil 86 Parque Ind. Orca LTDA
42 Copo Fehrer do Brasil Ind. Têxtil 87 Rutgers Automotive do Brasil
43 Leão Júnior S/A 88 Sekurit
44 Balflex Brasil LTDA
45 Treves do Brasil LTDA



192

Considerando a localização dos 88 fornecedores da Renault11, São José dos

Pinhais segue sendo o local de maior concentração com 16% dos estabelecimentos

(14 estabelecimentos), seguido por São Paulo (município) com 10% (9

estabelecimentos), Curitiba com 7% (6 estabelecimentos), Campinas com 6% (5

estabelecimentos) e Jundiaí e São Bernardo do Campo com 5% cada (4

estabelecimentos), além de 11% (10 estabelecimentos) estarem localizados fora do

Brasil, dos quais sete estabelecimentos na Argentina, dois na França e um em

Portugal. No entanto, quando estes estabelecimentos são agrupados por estado

observa-se a supremacia de São Paulo com 52% dos fornecedores da Renault, contra

33% localizados no estado do Paraná, sendo que apenas dois fora do aglomerado

metropolitano de Curitiba.

No caso da Audi/Volkswagem a localização dos fornecedores não é muito

diferente. De um total de 135 fornecedores, 26 estão no aglomerado metropolitano de

Curitiba e um no interior do estado, o que totaliza 27 fornecedores paranaenses ou

20% do total, em posição de destaque aparece o estado de São Paulo, responsável por

97 fornecedores, ou 72% do total, dos quais vinte localizam-se no município de São

Paulo, seguido de dezessete em São Bernardo do Campo e treze em Diadema.

Dos fornecedores localizados no estado de São Paulo, quinze atendem tanto a

Renault quanto a Audi/Volkswagem, dentre eles podem ser citados: Cobra de Itu e

3M de Sumaré, fornecedores de etiquetas; CGE de Guarulhos fornecedor de

triângulo; Fiam de São Bernardo do Campo, buzinas; Hutchinson de Monte Alto,

vedação; Sekurit (Santa Marina) de Mauá, vidros; Siemens de Salto, calculadoras e

PPG de Sumaré, auto tintas.

A questão da localização industrial apresenta-se bastante complexa na

atualidade, haja vista que não são mais os fatores clássicos como matéria-prima, mão

de obra e energia, por exemplo, que ganham relevância na escolha dos locais para

implantação industrial. À eles se somam outros fatores (meio inovador, tecnologias,

infra estrutura específica como a rede de fibra óptica, a diversidade das sinergias

possíveis, as parcerias, as concentrações imateriais, dentre outros) e atores, de modo

                                                
11 A relação dos fornecedores tanto da Renault quanto da Audi/Volkswagem foi obtida junto às respectivas
empresas e dizem respeito ao número de estabelecimentos que fornecem componentes para o processo
produtivo, não havendo nenhuma referência ao montante de participação, seja por volume, seja por valores
financeiros.
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que a escolha de uma localização não se dá unicamente pela supremacia das

considerações técnicas e econômicas, mas também pelas oportunidades (FISCHER,

1994, p. 113-117).

No âmbito dos atores, FISCHER (1994, p. 113), identifica três deles como

principais no processo de localização industrial, cada qual com seus próprios

interesses. Assim, na ótica do administrador da empresa a ser implantada a

localização se reveste de interesses relacionados à minimização dos custos e

maximização dos benefícios; para a coletividade local, o interesse está em atrair

atividades capazes de gerar emprego e crescimento econômico e, para fazê-lo, serão

oferecidas o máximo de vantagens possíveis, tais como, incentivos fiscais, terreno e

infra-estrutura, equipamentos, e até, como no caso brasileiro, participação acionária

no capital da empresa, disso resulta que o fenômeno da localização transforma-se em

poderoso motor do crescimento urbano; o interesse do terceiro ator, o “aménageur” é

o de compatibilizar os interesses da empresa com o desenvolvimento regional.

No caso em questão, a ação dos dois últimos atores, representada pelos

interesses das prefeituras e governo estadual parece ser decisiva, destacando-se a

subserviência dos poderes constituídos aos interesses da grande empresa, em nome

do suposto “desenvolvimento local-regional”. Assim,  fatores clássicos de

localização industrial perdem importância em face das “oportunidades” de

localização, que no Brasil se materializaram através da chamada “guerra fiscal” e de

toda sorte de incentivos e vantagens oferecidas às empresas. No entanto, isso só foi

possível a partir do progresso tecnológico, que tem permitido às empresas superar as

sujeições tradicionais de localização. Assim, o porto continua tendo um peso

considerável na decisão de implantação de uma empresa voltada à exportação de

produtos com grande volume, no entanto, são criados mecanismos de compensação e

de equiparação de tarifas que permitem à grande empresa usufruir das menores

tarifas cobradas pelo porto X mesmo estando próxima do porto Y; essa é uma das

equações montadas para garantir a flexibilidade de localização, exemplificada

anteriormente pelo caso da Renault.

Desse modo, resta indagar sobre os benefícios do novo jogo de localização

para o contexto local, para a sociedade local, ou seja, já vimos que para a empresa os

benefícios são grandes e que o governo não mede esforços para oferecer a



194

localização ideal, mas quais serão os custos desse processo a médio e longo prazo?

Mais do que respostas, podemos nesse momento apontar os conflitos e vislumbrar

seus desdobramentos futuros.

Inserida nesse contexto, a nova lógica de localização industrial no aglomerado

metropolitano de Curitiba que se expressa sobretudo a partir dos complexos de

produção flexíveis, é portadora de importantes conflitos sócio-espaciais, sendo os de

caráter ambiental um dos mais relevantes, em razão da escolha de localização feita

pelos grandes grupos econômicos e pela subordinação dos governos locais e

estaduais em prontamente atenderem às demandas impostas, sob pena do capital

migrar para outras áreas. Nessa direção MARTINE (1993, p. 38) adverte que "em

todos os níveis da questão ambiental existem interesses conflitantes e, portanto,

custos a serem alocados a determinados setores ou determinadas sociedades" e

quando o que está em jogo é a localização de grandes empresas, tais custos tendem a

ser socializados pela população da área receptora de tais capitais, mesmo que, num

primeiro momento, ela não se dê conta de quão alto eles serão no futuro.

A despeito do discurso e da produção industrial ambientalmente corretos que

essas grandes empresas querem demonstrar, a conveniência da localização de seus

complexos produtivos prevalece sobre qualquer outro interesse de ordem local. Tanto

que o novo padrão de localização constituído apresenta-se contrário aos pressupostos

da expansão industrial metropolitana constantes no Plano de Desenvolvimento

Integrado, elaborado no final da década de 70 para a Região Metropolitana de

Curitiba.

Nos anos 70 e início dos 80, a questão da localização industrial se resolvia

com a definição de duas grandes áreas destinadas ao uso industrial, isto porque se

localizavam em municípios distintos, mas do ponto de vista funcional, um único

espaço produzido por e para a indústria, trata-se da Cidade Industrial de Curitiba -

CIC e do Centro Industrial de Araucária – CIAR.

Assim, tanto CIC quanto CIAR, podem ser considerados como distritos

industriais na perspectiva não só da funcionalidade das indústrias existentes, mas

sobretudo porque foram definidos como locais de uso predominantemente industrial.

Além de Curitiba e de Araucária, Campo Largo destacava-se, porém com uma

industrialização explicada, sobretudo, pela presença de reservas minerais, capazes de
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fazer surgir um importante centro produtor de cerâmica e louças, tendo ficado à

margem da primeira fase de atração de indústrias dinâmicas.

No entanto, havia uma clara orientação do governo estadual de incentivar a

localização industrial, bem como o desenvolvimento urbano, no eixo oeste, qual seja,

aquele compreendido entre Curitiba - Campo Largo, na Região Metropolitana,

ligando-se, na seqüência, à Ponta Grossa e ao Norte do Paraná, conforme já visto no

Capítulo 1.

Para São José dos Pinhais e Piraquara, planejava-se um crescimento

controlado “de forma mais rígida em virtude de sua localização específica, muito

próximos a áreas de captação de água e áreas inundáveis” (PDI, 1978).

Almirante Tamandaré e Rio Branco do Sul seriam áreas de dinamização rural,

particularmente referentes ao abastecimento de hortifrutigranjeiros para Curitiba,

condição também a ser estimulada em Colombo e Bocaiúva do Sul. Campina Grande

do Sul, Quatro Barras, Piraquara e São José dos Pinhais, deveriam ter incentivada a

produção leiteira.

O desenvolvimento industrial deveria seguir sendo incrementado em Curitiba,

a partir da Cidade Industrial; em Araucária, a partir da instalação da Refinaria da

Petrobras; em menor grau em São José dos Pinhais que contava com uma incipiente

industrialização e, o grande eixo a ser estimulado era aquele representado pelo vetor

oeste, já assinalado anteriormente, tendo Campo Largo como principal centro. À Rio

Branco e Almirante Tamandaré previa-se uma área de industrialização especial, dada

as características naturais relacionadas a extração de minerais e sua transformação.

Ressalta-se a afirmação contida no documento segundo a qual “esta definição

não significa a impossibilidade de localização industrial em outras áreas da Região;

implica porém numa distribuição hierárquica de facilidades e incentivos, numa escala

metropolitana” (PDI-Reavaliação, 1982). A principal estratégia prevista para o PDI

era uma organização mais equilibrada do espaço regional, através da dispersão da

concentração, com o “estabelecimento de subcentros regionais e estabelecendo uma

polarização por níveis, redistribuindo os efeitos do processo de desenvolvimento, que

tinha se revelado eminentemente concentrado e concentrador no pólo” (PDI-

Reavaliação, 1982). Para tanto foram definidas quatro linhas de ação que visavam,

respectivamente:
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- a contenção: no subsistema centro, representado por Curitiba;

- a preservação: no subsistema leste, abrangendo, sobretudo, Piraquara e São José

dos Pinhais;

- a promoção: no subsistema oeste, tendo Campo Largo como o principal centro

urbano e industrial a ser estimulado, e

- a dinamização rural: no subsistema norte-sul, dentre outros, Almirante

Tamandaré, Colombo e Rio Branco do Sul.

Na perspectiva do uso do solo pela indústria, o zoneamento da Região

Metropolitana contemplava as seguintes áreas, segundo o PDI (1978): 

- Cidade Industrial de Curitiba;

- Centro Industrial de Araucária;

- Eixo Araucária – Campo Largo;

- Zona Industrial de Rio Branco do Sul e Almirante Tamandaré;

- Zona Industrial de São José dos Pinhais (para implantação de indústrias com uso

intensivo de mão-de-obra);

- Zonas de Uso Diversificado (situadas nas áreas definidas como de alta densidade

e de serviços, pelos Planos Diretores dos Municípios, como forma de propiciar

aos municípios uma industrialização de pequeno porte, compatível com a malha

urbana onde se situam). 

No entanto, apesar dessas determinações, e contradizendo-as, a localização da

maioria absoluta das novas indústrias na atualidade se dá exatamente onde previa-se

sua inibição, ou seja,  à leste, onde estão os principais mananciais de abastecimento

de água.

O Mapa 15 permite visualização da localização industrial predominante até os

anos 90 e aquela oriunda do momento posterior, ou seja, após meados da década de

90, confronta, assim, o que havia sido previsto com a realidade atual. Mostra de

forma inequívoca a alteração do padrão de localização industrial que antes

apresentava-se restrito à Curitiba e que na atualidade caracteriza parte considerável

do aglomerado metropolitano.
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Mapa 15 
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Observa-se, ainda, o papel decisivo do contorno metropolitano12 enquanto

estruturador do padrão de localização industrial, na medida em que tanto no passado

quanto no presente, as localizações a ele se relacionam intimamente.

O que se temia com a implantação da Renault de fato já vem acontecendo, ou

seja, sua presença desencadeou a instalação não só de novas indústrias, como

também de outras atividades econômicas e da população, fato que deverá se agravar

quando as obras do contorno metropolitano estiverem concluídas.

Contudo, mesmo antes da finalização do contorno, já é possível perceber que o

mesmo tem sido decisivo para as novas implantações, onde nichos de fornecedores,

caracterizados pelo agrupamento de, no mínimo dois estabelecimentos, aparecem às

margens do contorno ou muito próximos a ele. Tal é o caso dos fornecedores

localizados em Piraquara e em Quatro Barras, aliás, locais destinados no passado à

preservação ambiental e à produção leiteira.

O interesse do governo estadual em atrair empresas transnacionais para o

Paraná e sua subserviência ao grande capital, revelaram uma faceta importante e

contraditória não só em relação ao Paraná como também às grandes empresas, qual

seja, aquela que pode ser considerada uma falsa preocupação ambiental13. 

No caso das grandes empresas, porque grande parte delas teve seus interesses

de localização materializados sobre áreas de proteção ambiental e no caso do

governo, por ter permitido a implantação nesses locais, salvaguardados por

legislação.

O caso mais notório foi, sem dúvida, o da Renault, que motivou a solução da

questão por meio da alteração da área de proteção ambiental, a qual foi fragmentada

em três áreas menores, ficando de fora, exatamente os locais onde hoje estão

implantadas a maioria das novas fábricas. Assim, em 18 de março de 1996 o prefeito

de São José dos Pinhais assinou a Lei 03/96 de criação do Distrito Industrial de São

José dos Pinhais, “destinado preferencialmente à implantação de indústrias e

                                                
12 Trata-se da obra de desvio do tráfego pesado de Curitiba, através do contorno, que é parte constitutiva do
projeto de ampliação da BR 116 e criação da Rodovia do Mercosul. Assim, a BR 116 que na atualidade atravessa
toda a extensão municipal de Curitiba, será transformada em avenida e incorporada à malha viária urbana. 
13 Na cláusula sobre meio-ambiente do Protocolo da Renault, foi acordado que “o Estado e o Município são, ora
e doravante, solidariamente responsáveis por todas as conseqüências que poderão advir das atividades
anteriormente exercidas no local, as quais poderão representar riscos de poluição e representar, no futuro,
ameaças prejudiciais ao meio ambiente. ... de modo a evitar ou reparar qualquer efeito nocivo, para que a
Renault do Brasil jamais possa ser acionada em razão de prejuízos de qualquer natureza, a pessoas e coisas”.
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empreendimentos vinculados ao setor automotivo”, e definindo sua localização em

área de proteção ambiental, segundo o Decreto estadual 2964/79, às margens do Rio

Pequeno. No entanto, foi apenas em 6 de maio de 1996, que por meio dos Decretos

1751/52/53/54, o governo estadual alterou os limites da Área de Proteção Ambiental

- APA - existente, dividindo-a em três, APA Estadual do Rio Pequeno, APA Estadual

do Iraí e APA Estadual do Piraquara. Portanto, a Lei Municipal que definia o local de

implantação da Renault, se opôs à legislação estadual por cerca de dois meses, até

que esta última foi alterada em benefício do empreendimento.

Outro exemplo, dentre tantos, é o de Quatro Barras, sobre o qual URBAN

(1999) relata as ações que nortearam a vinda e o acordo para instalação do Grupo

francês Trèves, produtor de isonorizador do motor, forros e tapetes para a Renault,

assim, afirma que

o acordo firmado em fevereiro de 1998 entre a Prefeitura de Quatro Barras e o
representante legal do Grupo Treves, interessado em instalar uma indústria no
município [preve] além das isenções costumeiras ... que o valor gasto pela empresa
na aquisição do terreno para instalação da indústria será integralmente devolvido
pela prefeitura em ‘36 parcelas mensais consecutivas’, a partir de 01 de janeiro de
2000. A fábrica foi instalada dentro da APA do Rio Iraí, criada para proteger o
reservatório de mesmo nome, sem a realização de estudo prévio de impacto
ambiental. (URBAN, 1999, p. 62)

A atratividade do contorno se dá também em relação a outras atividades que

não a industrial, assim, a cadeia espanhola de hotéis Sol Meliá, deverá inaugurar em

2002 o primeiro hotel de sua rede no Paraná, mais especificamente em Quatro

Barras, nas proximidades do entroncamento da BR 116 com o contorno

metropolitano, o Sol Inn Graciosa14.

Os desdobramentos da mudança da legislação ficaram mais claras com o

passar do tempo, e nortearam, por exemplo, a recente implantação do Alphaville

Graciosa no município de Pinhais, o que também não poderia acontecer se tivesse

sido mantida a legislação anterior e se a nova Lei de Proteção aos Mananciais não

tivesse sido sancionada, trata-se da Lei 98/98, que apresenta como mudança

fundamental o retorno aos municípios da autonomia para a definição dos usos

permitidos em áreas de mananciais.

                                                
14 Gazeta Mercantil Paraná, 19/01/2001, p. 1 e 3.
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Assim, abre-se a possibilidade de implantação de certas atividades em locais

onde antes as restrições eram mais amplas.

A incorporação dessas áreas ao processo de valorização do solo se dá a partir

de dois movimentos aparentemente opostos, quais sejam, o primeiro que é a

qualidade de área preservada, representando uma importante reserva de área verde,

produto raro e caro nas cidades brasileiras e que representa alta lucratividade para os

proprietários e/ou incorporadores dos diversos segmentos do mercado imobiliário; o

segundo é a tese de que se não houver uma política de ocupação dirigida e formal

essas áreas tornam-se passíveis de ocupação clandestina e irregular, portanto, a

indústria tecnologicamente avançada e as populações de alta renda representam as

formas de ocupação menos danosas ao ambiente, pelo fato de poderem pagar o preço

da preservação.

De fato, as maiores ocupações irregulares da Região Metropolitana estão na

área dos mananciais. No entanto, a tentativa de não permitir a continuidade da

ocupação pelas classes mais baixas é diretamente proporcional à valorização que

essas áreas passaram a ter e ao potencial de lucratividade para seus proprietários.

Novamente a década de 90 é apontada como referência para as transformações

que se seguiram no aglomerado metropolitano, mais precisamente no que concerne à

intensificação do processo de ocupação dos mananciais, segundo o documento da

COMEC, intitulado “Proposta de implantação da Área de Interesse Social de

Ocupação (AISO) Guarituba” (1999, p. 8), o processo de ocupação irregular “iniciou-

se à partir do início de noventa, quando instalaram-se as grandes invasões: - Zumbi

dos Palmares em Colombo no ano de 1990, - Jardim Alegria em São José dos Pinhais

em 1992 e Guarituba entre 1994 e 1995”. 

Assim, a nova Lei de Proteção aos Mananciais foi apresentada como forma de

inibir o avanço de ocupações indesejadas e garantir, através das Unidades Territoriais

de Planejamento (UTP), a manutenção das condições ambientais adequadas aliadas à

sua viabilização econômica, com isso os proprietários dessas áreas não ficariam à

mercê das pesadas restrições de uso e teriam maior flexibilidade nas possibilidades

de uso e ocupação das mesmas.

Graças a esse dispositivo legal, o Alphaville Graciosa se implantou no

município de Pinhais, conforme ressaltado anteriormente, e mais do que isso, passou
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a utilizar sua localização em uma Unidade Territorial de Planejamento como

diferencial de valorização. Assim, ao tratar de seu novo projeto a empresa afirma que

o estudo está elaborado em conformidade com a Nova Lei de Proteção aos
Mananciais, votada em julho de 1998 na Assembléias Legislativa do Paraná. Trata-se
de um projeto diferenciado, inclusive sob o aspecto ambientalista, por localizar-se
numa região cujas restrições ambientais são muito mais rigorosas do que em
qualquer outra localidade onde já exista um empreendimento com a marca Alphaville
... o plano Urbanístico Preliminar para Alphaville Graciosa prevê uma ocupação que
projeta um lote para cada fração de 2 mil metros quadrados de área bruta.
(www.alphaville.com.br, 1999)

Portanto, às modificações no uso e ocupação do solo e na legislação efetuadas

em função da grande indústria também foram benéficas a outros setores,

particularmente o imobiliário, demonstrando mais uma vez a parceria que se

estabelece entre o público e o privado, enquanto agentes fundamentais para a

produção do espaço e a definição da nova lógica de localização das atividades e

pessoas em Curitiba. 

Tal parceria referenda a afirmação de SANTOS (1994, p. 126), segundo a qual

o “Estado intervém, direta ou indiretamente, nas relações de trabalho, estimula de

forma seletiva e freqüentemente discriminatória as diversas atividades, estabelece os

usos do solo, impondo regalias e interdições, e cria, até mesmo, zonas especiais,

como distritos industriais ou as próprias Regiões Metropolitanas. Cada parcela do

território urbano é valorizada (ou desvalorizada) em virtude de um jogo de poder

exercido ou consentido pelo Estado”.

Desse modo, a nova lógica de localização industrial se explica pela ampliação

das condições de produção para o aglomerado metropolitano, condições essas que se

materializam na ampliação da infra-estrutura (viária, infovias, transportes, dentre

outras); nas demandas espaciais específicas de cada uma das grandes indústrias

automobilísticas, cuja produção se potencializa em ambientes integrados (complexos

de produção) e portanto criados sob medida às suas necessidades; na existência de

espaços disponíveis e de baixo preço15 para serem incorporados pela indústria,

condição inexistente em Curitiba (quando considerada em seus limites municipais).

                                                
15 Cabe lembrar que parte considerável das novas indústrias sequer tiveram custo na aquisição de terrenos, pois a
grande maioria dos terrenos foi desapropriada e doada pelo poder público municipal, em alguns casos o preço de
venda foi apenas simbólico.
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Essa nova lógica altera a participação relativa de Curitiba no contexto

industrial metropolitano, o que não significa a perda de sua primazia ou de sua

centralidade, posto que novas atividades passam a se destacar, a maioria delas

surgidas exatamente em razão da dinamização industrial e de suas novas demandas,

portanto, em estreita relação com a indústria emergente e capazes não de macular,

mas, pelo contrário, de reforçar a imagem criada para Curitiba.

3.3 DA INDÚSTRIA FORDISTA À NOVA DIMENSÃO INDUSTRIAL DE CURITIBA

Tendo em vista as considerações feitas anteriormente de que a indústria, na

fase recente, apresenta uma nova territorialidade no aglomerado metropolitano, na

qual Curitiba participa com a instalação de alguns poucos estabelecimentos

industriais, podemos concluir que a indústria deixa de ser uma atividade econômica

relevante para Curitiba? A iniciativa de industrializar Curitiba, concretizada na

década de 70 com a implantação da Cidade Industrial de Curitiba, cujo objetivo era

transformar seu perfil econômico, à época essencialmente voltado ao setor terciário,

foi abandonada? Como resolver a equação entre, de um lado, a atividade industrial,

recorrentemente apresentada como sinônimo de crescimento econômico e, de outro, a

manutenção da qualidade de vida, um dos mais significativos trunfos da “capital

ecológica”?

SCOTT (1992, p. 109), ao tratar do tema organização industrial e crescimento

urbano, aponta a ocorrência de significativas transformações ao longo da história em

relação a localização da indústria na cidade e nos fornece alguns caminhos

explicativos para sua compreensão, assim, dos primórdios da indústria até meados do

século XIX,

les système de production urbains consistaient généralement en des complexes
d’usines et d’ateliers dans des industries telles que le textile, la chaussure,
l’horlogerie, la coutellerie, la quincaillerie, etc. [...], dans l’ére de production de
masse fordista, des agglomérations industrielles urbaines ont pris des proportions
sans précédent, avec l’expansion de l’échelle globale de la production, tout
particulièrement dans les secteurs leaders de la croissance (voitures, appareils
ménagers, machines, etc.), avec leurs fournisseurs multiples, directs et indirects.
[...]de nos jours, [...] une résurrection des formes flexibles de production et du
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marché du travail a engendré un retour à l’agglomeration et à la croissance urbaine.
Les types majeurs de l’activité productive impliqués dans ces aires de
développement sont: l’industrie artisanale basée sur l’habileté, l’industrie de haute
technologie, et les services à la production et financiers. (SCOTT, 1992, p. 109-
110)16

As afirmações de SCOTT (1992), nos levam a pensar na adequação dessa

análise para o caso em estudo, Curitiba, a despeito de a realidade urbano-industrial

das cidades brasileiras não poder ser reduzida às análises americanas ou européias,

acreditamos tratar-se de uma tendência inerente às transformações do próprio

capitalismo, em razão inclusive do processo de industrialização nacional e de sua

viabilização em cada cidade, por estar profundamente atrelado aos padrões mundiais,

seja em relação aos grandes capitais industriais que se deslocam pelo mundo, e que

são os responsáveis pela inauguração da nova fase industrial em Curitiba, seja em

razão dos novos processos produtivos que os acompanham. 

Assim, a realidade aponta para a imbricação de dois processos, o primeiro

seria a consolidação de um padrão industrial associado ao crescimento de setores da

indústria como automóveis e máquinas, que tem levado à constituição de distritos

industriais diferentes dos existentes no passado, pois, agora, os distritos surgem em

função de apenas uma indústria e esporadicamente se relacionam com outras do

mesmo setor, é o caso dos complexos de produção da Renault e da Audi/Volkswagen,

por exemplo, portadores de importantes modificações organizacionais, já vinculadas

a um outro momento denominado flexível e que se viabilizam no aglomerado

metropolitano de Curitiba. Concomitante a isso, em Curitiba (município) destaca-se a

indústria de alta tecnologia, o segundo processo, que origina uma nova perspectiva

industrial, qual seja a dos parques de Software e tecnológico.

Para CASTELLS (1999, p. 412),

                                                
16 "Os sistemas urbanos de produção consistem geralmente em complexos de usinas e de oficinas nas
indústrias como a têxtil, a de calçados, a relojoaria, a cutelaria, a quinquilharia, etc [...] na era de
produção de massa fordista, as aglomerações industriais urbanas têm alcançado proporções sem
precedentes, com a expansão da escala global da produção, particularmente nos setores líderes de
crescimento (veículos, eletrodomésticos, máquinas, etc.), com seus fornecedores múltiplos, diretos e
indiretos. [...] em nossos dias, [...] uma ressureição de formas flexíveis de produção e do mercado de
trabalho tem produzido um retorno à aglomeração e ao crescimento urbano. Os principais tipos de
atividade produtiva implicados nessas áreas de desenvolvimento são: a indústria artesanal baseada
na habilidade, a indústria de alta tecnologia e os serviços à produção e financeiros".
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o advento da indústria de alta tecnologia, ou seja, a indústria com base na
microeletrônica e assistida por computadores, introduziu uma nova lógica de
localização industrial [...] esse espaço [novo espaço industrial] caracteriza-se pela
capacidade organizacional e tecnológica de separar o processo produtivo em
diferentes localizações, ao mesmo tempo em que reintegra sua unidade por meio de
conexões de telecomunicações e da flexibilidade e precisão resultante da
microeletrônica na fabricação de componentes.

O Autor chama a atenção para os “meios de inovação”, como tendo papel

decisivo nesse novo contexto, para ele “meio de inovação é um conjunto específico

de relações de produção e gerenciamento com base em uma organização social que,

de modo geral, compartilha uma cultura de trabalho e metas instrumentais, visando

gerar novos conhecimentos, novos processos e novos produtos” (CASTELLS, 1999,

p. 414). Apesar de tais meios de inovação  serem denominados de “tecnópoles”, “os

principais centros metropolitanos em todo o mundo continuam a acumular fatores

indutores de inovação e a gerar sinergia na indústria e serviços avançados”

(CASTELLS, 1999, p. 416), ressalta-se, assim, a importância das metrópoles no

contexto dos novos espaços industriais. 

Há que se destacar, ainda, o papel das chamadas “incubadoras de inovação” no

contexto dos meios inovadores, (BENKO, 1996, p. 140), que tem nas grandes

aglomerações espaços adequados para seu desenvolvimento.

Para BENKO (1996, p. 124)), os debates sobre a crise do fordismo e o

desenvolvimento de novas tecnologias no âmbito da informação e da comunicação

teriam nutrido as reflexões sobre o impacto dessas novas ocorrências na

“configuração da geografia econômica, urbana e regional nos países desenvolvidos”

e, acreditamos, mais tardiamente também nos países subdesenvolvidos.

Para o Autor a emergência de novos setores de crescimento intimamente

relacionados as indústrias de tecnologia da informação, são a “razão de ser do

capitalismo atual” (BENKO, 1996, p. 127). Seu padrão de localização é variável,

desde áreas completamente novas, até antigas áreas industriais.

BENKO (1996, p. 133-134) destaca ainda que, em meio as várias teorias

explicativas sobre a localização das chamadas indústrias de alta tecnologia17,

                                                
17 Os setores industriais considerados como indústria de alta tecnologia são apresentados por BENKO (1996,
p.166), baseado em listagem da OCDE, são eles:
 - Química: Matérias corantes de síntese; produtos de base para a farmácia; matérias plásticas; borracha sintética
e outros elastômeros e óleos essenciais, aromas naturais e sintéticos;
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destacam-se os elementos a seguir, como importantes, porém não únicos, para a

compreensão do surgimento desses espaços:

- “a força de trabalho ... a capacidade de atrair e conservar os trabalhadores é um

dos elementos mais importantes a levar em conta na escolha de novos sítios pelas

empresas de alta tecnologia”, a força de trabalho divide-se entre executivos e mão

de obra barata para os serviços rotineiros. “De um lado o local deve ser percebido

como agradável para a vida e o trabalho dos executivos, seja para conservá-los,

seja para atraí-los”;

- “universidades e institutos de pesquisas” capazes de criar sinergias entre empresa

e universidade;

- “o atrativo da paisagem” importância da moradia e da infra-estrutura cultural e de

ensino. “A grande urbanização continua sendo fator importante para atrair

executivos, mas os inconvenientes das metrópoles podem ser reduzidos, situando-

se na periferia das grandes metrópoles”, por certo para o padrão dos países

desenvolvidos, cujas periferias apresentam-se essencialmente diferenciadas das

dos países subdesenvolvidos;

- “a infra-estrutura de transporte” acesso rápido e fácil, principalmente através de

aeroportos;

- “os serviços e o clima político e dos negócios. A presença de consultores e das

fontes de informação é fundamental para o desenvolvimento da alta tecnologia”,

com destaque para a atuação do poder público;

                                                                                                                                                        
- Paraquímica: produtos fitossanitários e carvões artificiais, terras ativas e produtos químicos para uso
metalúrgico e mecânico;
- Farmácia: especialidades farmacêuticas;
- Mecânica: motor de combustão interna afora automóvel e aeronáutica e turbinas térmicas e hidráulicas,
equipamentos de barragens;
- Informática: material de tratamento da informação e máquinas de escritório;
- Material elétrico: equipamento de distribuição, de comando de baixa tensão de aplicação da eletrônica de
potência; material elétrico de grande potência ou de alta tensão; aparelhagem industrial de baixa tensão, relés,
material de sinalização e fabricação de equipamentos de automatização de processos;
- Eletrônica: material telegráfico e telefônico; aparelhos de radiologia e eletrônica médica; aparelhos de controle
e regulação especificamente concebido para a automação industrial, instrumentos e aparelhos elétricos e
eletrônicos de medição; material profissional eletrônico e radioeletrônico; componentes passivos e
condensadores fixos, tubos eletrônicos e semicondutores e aparelhos de gravação e reprodução de som e
imagem, suporte de gravação;
- Aeronáutica: células de aeronaves; propulsores de aeronaves e equipamentos propulsores; equipamentos
específicos para aeronaves e engenhos, lançadores espaciais;
- Mecânica de precisão: produtos de relojoaria; aparelhos de pesagem, medidores, instrumentos de metrologia;
instrumentos de ótica e de precisão e material fotográfico e cinematográfico.
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- “as economias de aglomeração ... Os novos espaços industriais bem-sucedidos

nasceram perto das metrópoles” (BENKO, 1996, p. 133-135).

A despeito da discussão semântica entre os termos "tecnópole" e "tecnopolo" ,

trataremos ambos como sinônimos, utilizando a compreensão de BENKO (1996, p.

153-154) para quem

os tecnopolos são realizações utilizadas por cidades cujas estratégias de
desenvolvimento econômico se apoiam na valorização de seu potencial universitário
e de pesquisa, esperando-se que este provoque uma industrialização nova por
iniciativa de empresas de alta tecnologia, criadas no local ou para lá atraídas [...]
Operacionalmente, é um agrupamento de organizações de pesquisa e de negócios que
se ligam ao desenvolvimento científico, englobando um processo de conjunto, da
etapa do laboratório à da fabricação e da comercialização do produto. Fisicamente, é
um conjunto de empresas (majoritariamente pequenas e médias) – escritórios,
laboratórios e unidades de fabricação – estruturadas num ambiente de qualidade. No
nível da localização ele geralmente se situa num sistema relacional fechado, com
universidades e institutos de pesquisa técnica, públicos e privados. Assim, o
tecnopolo designa um espaço preciso, o ponto singular de um território onde se
concentram e se irrigam mutuamente as atividades econômicas estreitamente ligadas
às novas técnicas, fundadoras, por seu caráter inovador, do desenvolvimento futuro.

Antecipando a discussão sobre a inserção de Curitiba nessa análise, o que será

feito a seguir, parece oportuno utilizar mais um pequeno trecho onde o Autor afirma

ser o tecnopolo uma imagem que se constitui no  

quadro mental das antecipações dos agentes econômicos e desenha o espaço de
produção do século XXI [...] é o lugar de uma nova organização econômica; a
aplicação da nova lógica da produção é favorecida pela pesquisa de vínculos entre a
indústria inovadora, a pesquisa pública ou privada e as formações superiores [...]
[trata-se] de facilitar o estabelecimento de uma nova ordem socioprodutiva.
(BENKO, 1996, p. 160-161)

Nessa perspectiva, Curitiba se relaciona à problemática dos novos espaços

industriais, tentando capitalizar para si aquelas atividades de maior valor agregado e

afinadas com as novas demandas da economia, quiçá se colocando como um “meio

de inovação” ou um tecnopolo, onde os trunfos a serem analisados no final desse

Capítulo se colocam como diferenciais e geradores de sinergia.

Assim, a perspectiva da grande indústria fordista, do distrito industrial que

abrigava os mais variados tipos de indústrias, que estabeleciam ou não ligações
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funcionais – linkages - entre as empresas, que nem sempre necessitava de mão de

obra especializada e de maior escolaridade, já não parece ser compatível com o

modelo de cidade construído, portanto, há que se processar uma mudança de

perspectiva, transformando o que poderia ser chamado de “velhos espaços

industrias”, por aquilo que CASTELLS (1999) e BENKO (1996) denominaram de

“novos espaços industriais”, e que se revelam a partir das estratégias de criação do

Parque de Software e, mais recentemente, do projeto do tecnoparque; além do perfil

diferenciado das poucas indústrias que optaram por se instalar em Curitiba na fase

recente.

O Parque de Software - projetado no início da década de 90 e efetivado em

1996 com a publicação do Decreto Municipal de criação do Setor Especial do Parque

de Software -, foi uma iniciativa da Companhia de Desenvolvimento de Curitiba -

CIC, anterior a fase recente de industrialização metropolitana e que já demonstrava

sinais visíveis de alteração nos rumos da indústria em Curitiba. 

Tal iniciativa pode ser considerada como uma estratégia para alavancar

Curitiba à categoria de pólo tecnológico ou tecnopolo, o que promoveria sua inserção

num outro patamar de desenvolvimento industrial e numa outra perspectiva urbana, a

ele se soma mais recentemente o projeto do governo estadual de criação de um

tecnoparque em Curitiba, que reforça as intenções expressas anteriormente,  além de

chamar a atenção a implantação de um reduzido número de estabelecimentos

indústrias na nova fase, porém com um grande diferencial em termos de uso de

tecnologia.

As justificativas para tais iniciativas sempre se situaram na constatação de que

sendo Curitiba uma cidade diferenciada, em termos de planejamento e qualidade de

vida, deveria também ser diferenciada no âmbito de sua “substância econômico-

industrial”, de forma a que a atividade industrial não se apresentasse conflitante com

as políticas levadas a efeito particularmente na década de 90, quando o governo local

passou a investir pesado no marketing urbano.

Assim, a cidade que criou a “Ópera de Arame”, o “Jardim Botânico”, a

“Universidade Livre do Meio Ambiente”, dentre tantas outras obras produzidas nos

anos 90 e transformadas em marcos por força do marketing urbano; uma cidade que

tanto se preocupou com a qualidade de vida, não poderia seguir reforçando um
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caminho industrial revelador de uma incompatibilidade entre sua via inovadora e sua

“substância econômica-industrial” convencional.

Para tanto, a dimensão industrial de Curitiba deveria se modificar. É o que se

observa no trecho a seguir, quando se explicita as razões que levariam Curitiba a tal

transformação "compreendeu-se também que a vocação de Curitiba para altos níveis

de qualidade de vida e integração ao meio-ambiente não só é compatível como

favorece o desenvolvimento da indústria do software, devido a suas características

(pequenas empresas não poluentes centradas em atividades intelectuais)." (Projeto do

Parque de Software, s/d, p.02)

É interessante observar como a palavra "vocação" é recorrentemente utilizada,

como se o destino de Curitiba já estivesse traçado de forma inexorável e não

representasse o resultado da conjugação de certos interesses locais com os

internacionais. Encobre-se, assim, a dimensão da construção, do marketing, dos

pesados incentivos e investimentos feitos para a materialização dos resultados e tudo

se resume simplesmente à vocação de Curitiba.

Em estudo recente sobre o setor de informática em Curitiba, a apresentação

feita pelo prefeito municipal, expressa muito bem os objetivos e os caminhos que

começam a ser trilhados pela metrópole em sua dimensão industrial e, mais uma vez,

vem à tona a idéia da vocação para legitimar as ações do poder público.

O Parque de Software pode ser considerado um marco da vocação que queremos
firmar para a Cidade Industrial de Curitiba: um centro de empreendimentos
modernos, dedicados ao desenvolvimento e irradiação de tecnologias de ponta,
geradores de empregos e serviços de alto valor agregado.
Essa projeção para a CIC é compatível com a cidade, mundialmente reconhecida por 
suas soluções urbanas arrojadas e inovadoras. (Introdução do documento “Perfil do 
Setor de Informática em Curitiba”, 1997).

Tal perspectiva pode ser apreendida igualmente quando da análise dos

objetivos propostos para o Parque de Software, que se resumem em:

-consolidar Curitiba como pólo tecnológico, em especial na área de desenvolvimento
de software;
-construir uma perspectiva inovadora como fonte alternativa para a geração de novos 

investimentos e a incorporação ao mercado de trabalho de mão-de-obra qualificada;
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-incentivar a consolidação da área de excelência em 'software' ... que atendam a 
sociedade e possam disputar parcelas do mercado externo;
-aproximar fisicamente as empresas do Parque ...., podendo até gerar redes de 
corporações virtuais destinadas ao desenvolvimento de projetos mais complexos. 
(Projeto do Parque de Software, s/d, p. 04-05)

Para o presidente da Companhia de Desenvolvimento Industrial de Curitiba -

CIC, “a Cidade Industrial delineia seu futuro não só como produção industrial, porém

como centro ‘pensante’ através do Parque de Software, atuando como uma empresa-

âncora ... capaz de concentrar núcleos para indústrias de tecnologia de ponta e

competitiva” (CIC: 25 anos bem empregados, 1998, p. 112-113).

Há, portanto, uma forte ênfase na sintonia entre o Parque e a cidade,

salientando-se uma suposta vocação de Curitiba para a inovação, os empregos

qualificados e a produção de conhecimento, que, segundo justificativa constante no

projeto do Parque “o principal fator de estímulo à atração de empresas de software é

o reconhecimento internacional ao padrão de desenvolvimento com qualidade de vida

de Curitiba, onde o Parque de Software é uma contribuição para manter a Cidade na

sua posição de vanguarda” (Projeto do Parque de Software, s/d, p. 03).

A posição do diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de

Curitiba – CIC, corrobora nossa análise de que aprofunda-se a divisão territorial do

trabalho no âmbito do espaço metropolitano, particularmente no que se refere a

atividade industrial e Curitiba se recompõe a partir da emergência de novas

atividades, diz ele “com a meta inicial atingida [qual seja aquela de industrializar

Curitiba por meio da implantação da Cidade Industrial], hoje podemos direcionar

melhor o perfil das indústrias para a CIC e jogamos [ !! ] para a região metropolitana

as indústrias do setor automotivo”, pois as empresas preferidas são aquelas que se

utilizam de menores contingentes de mão de obra, além de se estimular as chamadas

empresas environment friendly (Gazeta Mercantil “Paraná S.A.”, 11/11/1999).

Na mesma direção segue a apresentação dos objetivos da Companhia de

Desenvolvimento de Curitiba – CIC, em sua home page18, cujo título apresenta-se por

si só revelador da nova dimensão “A COMPANHIA QUE ESTÁ TRANSFORMANDO

CURITIBA EM CENTRO DE TECNOLOGIA E EXCELÊNCIA”, e cujos objetivos aparecem

assim expressos: “dotar Curitiba das condições necessárias à realização de sua atual

                                                
18 www.pr.gov.br/cic
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vocação [grifo nosso]: tornar-se um centro de tecnologia e excelência, em que a

atividade produtiva se desenvolva em harmonia com a preservação do meio ambiente

e a qualificação do homem”, para tanto as estratégias de ação são: 1) promoção e

desenvolvimento das empresas já instaladas; 2) atração de novos investimentos e

empreendimentos compatíveis com as unidades já instaladas e com o perfil da

Cidade; 3) viabilização do acesso das empresas à informação.

Observa-se, assim, a explicitação das mudanças, pois a “vocação” atual da

CIC, já não é a mesma do passado, igualmente como a “vocação” da cidade.

Dessa forma, três estratégias parecem se relacionar para atingir os objetivos de

transformação da perspectiva industrial de Curitiba, respectivamente, o Parque de

Software, iniciativa do poder local (municipal), o tecnoparque, iniciativa ainda

incipiente do governo do estado e a atração de indústrias com utilização de

tecnologia intensiva, no âmbito da nova fase industrial metropolitana, tais estratégias

serão analisadas a seguir como fundamentais para a compreensão da nova dimensão

industrial de Curitiba.

3.3.1 O Parque de Software e o tecnoparque

A disposição de transformar Curitiba num centro de produção de software19,

pode ser identificada já no final da década de 80, quando um grupo de pequenos

empresários locais do setor de software formou a empresa denominada Polo de

Software de Curitiba, alguns anos depois, em 1992, por ação daqueles empresários e

de outros segmentos da sociedade, notadamente, o governo (estadual e municipal) e o

meio acadêmico, criou-se o Centro Internacional de Tecnologia de Software – CITS,

uma sociedade civil sem fins lucrativos, voltada a difundir a tecnologia de software.

Concomitante a essa iniciativa localizada, o governo federal lançava em 1993,

o Programa Nacional de Software para Exportação, conhecido como SOFTEX 2000,

que acelerou as ações locais, na medida em que elegeu o CITS como seu primeiro

Núcleo Regional, tendo em vista a experiência e o trabalho que já vinham se

desenvolvendo.

                                                
19 Por software entende-se, segundo ROCHA (1998, p. 2) as atividades que estão “associadas a concepção,
desenvolvimento e codificação de programas para a consecução de tarefas em computadores”.
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Em meio a esta realidade e visando a consolida-la em Curitiba teve início em

1992 o processo de criação do Parque de Software, por parte da Prefeitura de

Curitiba, através da Companhia de Desenvolvimento de Curitiba (CIC) e de

segmentos da sociedade, os mesmos envolvidos na criação do CITS. No entanto, a

viabilização do Parque enquanto estrutura física, só passou a ser realidade após a

publicação do Decreto Municipal nº 301 em 07 de maio de 1996, que criou o Setor

Especial do Parque de Software, em terreno localizado no interior da Cidade

Industrial.

Com o Decreto alterava-se o uso do solo na CIC, na medida em que uma área

antes destinada à atividade industrial, passava a ser reservada prioritariamente para

“comércio e serviços de informática incluindo administração, apoio ao

desenvolvimento e manutenção de equipamentos” (Decreto Municipal 301/96).

Nesse mesmo ano (1996), o Programa SOFTEX 2000 do governo federal

passou a ser gerido por uma sociedade de direito privado, sem fins lucrativos,

igualmente denominada SOFTEX - Sociedade Brasileira para Promoção da

Exportação de Software. O principal objetivo da SOFTEX é a promoção da

exportação de software, conforme expressa o artigo 2º de seu Estatuto, como segue:

executar, promover, fomentar e apoiar atividades de inovação e desenvolvimento
científico e tecnológico, de gestão e transferência de tecnologias e notadamente de
promoção do capital humano, através da educação, cultura e treinamento
apropriados, de natureza técnica e mercadológica, em Tecnologia de Software e suas
aplicações, com ênfase no mercado externo, visando o desenvolvimento sócio-
econômico brasileiro, através da inserção do país – com mais propriedade – na
economia mundial. (SOFTEX, 1998)

Deste modo, almeja-se atingir em 2002 o montante de US$ 250 milhões em

exportações de serviços e produtos de software desenvolvidos no Brasil. É uma

pretensão de grande monta, haja vista que em 1991 o total de exportações brasileiras

de software foi de cerca de um milhão de dólares e em 1997 pouco mais de 27

milhões de dólares (SOFTEX, 1998).
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Visando a alcançar seus objetivos, a Sociedade SOFTEX criou, no Brasil, uma

rede de Núcleos e de Genes de produção de software20, localizados em diferentes

cidades do país, algumas com mais tradição na produção de software e outras menos.

Os Núcleos, vinte no total (SOFTEX, 1998), são unidades autônomas de promoção à

exportação de software, dentre eles destacam-se os localizados em Campinas, São

Paulo, São José dos Campos e São Carlos no estado de São Paulo, Londrina e

Curitiba no Paraná, Joinville, Blumenau e Florianópolis em Santa Catarina. A

distribuição dos Núcleos pode ser observada no Mapa 16.

No contexto da SOFTEX, Curitiba foi o primeiro Núcleo a entrar em

funcionamento no país, através da implantação do Parque de Software, que foi

projetado para ocupar uma área de cerca de 190 mil m2, e abrigar 21 empresas de

grande porte e outras 240 de pequeno porte (CIC: 25 anos bem empregados, 1998, p.

112), ressaltando-se as qualidades paisagísticas do local, cercado por bosques

naturais e áreas de jardim, de modo a propiciar uma ‘atmosfera’ ótima para a geração

do conhecimento.

Considerando-se que as atividades desenvolvidas demandam áreas menores e

muitas vezes compartilhadas, o local reservado para a instalação do Parque

representa uma pequena parcela da área total da CIC, 189.888 m2 em face dos cerca

de 43 milhões de m2 da CIC, ver Mapa 17. Nessa área, além do prédio central

destinado ao apoio tecnológico e logístico, inclusive da Incubadora Internacional de

Empresas de Software - IIES, já em funcionamento, houve o parcelamento em lotes

para as grandes empresas, de cerca de 2.500 m2 cada, e área destinada a construções

futuras que abrigarão as empresas menores.

Além da Prefeitura Municipal, que não apenas viabilizou fisicamente o

projeto, mas disponibilizou também um programa de incentivos para a instalação das

empresas, outras importantes instituições estão integradas ao Projeto, com destaque

para as Universidades (Universidade Federal do Paraná e Pontifícia Universidade

Católica-PR), Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET), o Instituto de

Tecnologia do Paraná (TECPAR), o Centro Internacional de Tecnologia de Software 

                                                
20 Segundo dados do Relatório 1998 SOFITEX, existem 20 Núcleos em funcionamento no Brasil que foram
credenciados em 1996, podendo haver a inclusão de outros a qualquer tempo, já os Genes, no total de 18,
funcionam como “pré-incubadoras”. No Rio de Janeiro, por exemplo, existe tanto o Núcleo quanto dois Genes,
um na PUC e outro na UFRJ.
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Mapa 17 
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(CITS), a Associação das Empresas Brasileiras de Software (ASSESPRO) e o

subcomitê de software da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

O interesse pela produção de software, contudo, manifestava-se mesmo antes

da iniciativa de criação do Parque, pois Curitiba já contava com a Incubadora

Tecnológica de Curitiba, a INTEC, criada no âmbito do TECPAR, órgão vinculado

ao governo do estado. Trata-se de um empreendimento que reúne praticamente as

mesmas instituições engajadas no Parque, até porque são iniciativas que se

complementam no intuito de estimular a implantação de empresas de base

tecnológica nas áreas de eletro-eletrônica, informática, novos materiais, metal-

mecânica e engenharia biomédica. Da mesma forma que a IIES, a INTEC também

situa-se na CIC, porém não na área do Parque.

A criação do Parque de Software é simultânea ao grande boom industrial

metropolitano, ocorrido em meados da década de 90, talvez por isso mesmo, as

atenções tenham se voltado mais para os vultuosos capitais do setor automotivo e

menos para as ações de consolidação do Parque.

Em face dos intermináveis incentivos oferecidos pelo governo estadual e pelas

prefeituras dos municípios envolvidos na nova fase industrial, os potenciais

investidores no Parque passaram a reivindicar junto à Prefeitura de Curitiba um

programa de incentivos que possibilitasse a implantação das empresas de software. 

Assim, foi apenas em 3 de junho de 1998 que tal programa se concretizou, a

partir da publicação da Lei Complementar nº 22 que “dispõe sobre incentivos fiscais

para empresas que desenvolvem programa de ‘software’, instaladas no Setor Especial

do Parque de Software da Cidade Industrial de Curitiba”, note-se que tal programa se

aplica as empresas instaladas ou que vierem a se instalar no Parque de Software, não

se aplicando, portanto, as demais empresas espalhadas pela cidade. Nitidamente

tentando criar um local específico e identificado com a nova atividade.

Os incentivos previstos na referida Lei são:

- redução temporal e progressiva sobre o Imposto Sobre Serviços, passando de

2,2% no primeiro ano de funcionamento para 1% a partir do sétimo ano;

- isenção de ITBI (Imposto sobre Transferência de Bens Imóveis), quando da

aquisição do terreno;
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- isenção por dez anos do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano); da taxa

pelo exercício do poder de polícia e da contribuição de melhoria.

Desse modo, o saldo da implantação do Parque ainda não é tão positivo quanto

se esperava, haja vista que dos cerca de vinte terrenos vendidos, apenas quatro estão

ocupados e outras três empresas devem iniciar suas atividades até o final do ano

2001, dentre elas a Empresa Brasileira de Sistemas Ltda (EBS), a Positivo

Informática, e a Expoente Informática21 , todas já atuantes na cidade mas que deverão

se transferir para o Parque.

Como resultado das incubadoras, aqui consideradas tanto a INTEC do

TECPAR, quanto a IIES do Parque de Software, nas quais o período máximo de

incubação é de dois anos, importantes empresas foram criadas, cuja relação e atuação

podem ser observadas no Quadro 05.

Além da Prefeitura, conforme salientado anteriormente, setores organizados da

sociedade e o governo estadual também desenvolvem importante papel na criação de

estratégias que visem o desenvolvimento tecnológico e de software no estado do

Paraná de modo geral e em Curitiba de modo particular, principalmente após a

instalação das grandes montadoras.

Assim, projetos estaduais como a Rede Paranaense de Incubadoras

Tecnológicas, com oito incubadoras no estado sendo uma em Curitiba; o Programa

Paraná AutoTech, que visa ser um indutor se desenvolvimento integrando empresas e

universidades no desenvolvimento de soluções tecnológicas para o setor automotivo;

o Projeto Paraná Classe Mundial em Software e Comércio Eletrônico, promovido

pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que, segundo QUANDT e

PACHECO (2000) visa coordenar as ações do governo, empresas privadas e

instituições de ensino superior, a partir do estabelecimento de três corredores

principais, que funcionarão como clusters na produção de software, respectivamente

Curitiba-Ponta Grossa; Londrina-Maringá e Cascavel-Foz do Iguaçu-Pato Branco. A

meta do Programa é dobrar as exportações de software e o número de empresas do

setor no Paraná até o ano de 2004. 

                                                
21 Segundo informações contidas na Gazeta Mercantil Paraná, 29/02/2000, pp. 01.
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Quadro 05 - Curitiba: principais empresas surgidas* a partir de incubadoras
tecnológicas e de software
Empresa produto/atuação
Airtech calibrador eletrônico-mecânico para

pneumáticos
Agrisoft software para agropecuária
Antares Analisador de condições operacionais de

veículos em tempo real
Bematech automação comercial e bancária
Biomec aparelho para irrigação nas áreas odontológica

e médica
Continuum jogos para computadores e software de

entretenimento
Daiken equipamento para automação comercial
Datum Sistemas para controle interno de ambiente

em silos e armazéns de grãos
EBMC sistema computadorizado para diagnóstico de

deficiência auditiva em recém nascidos
Finamech automação bancária e comercial
ICESE processo integrado de telemarketing
Identech identificador de chamadas telefônicas
Maxpre provedor de negócios na Internet e

Consultoria 
MetalData processo de obtenção de ferro-alumínio
Netsix Software para Cartório de Registro de Imóveis
Nextep integradora de soluções em informática
NOX Automação automação aplica ao comércio varejista

(software e hardware)
Opensoft software para especificação de materiais em

áreas de suprimentos a indústria
Palas Athena software para otimização da estrutura

organizacional das empresas
Productique software destinados à melhoria de qualidade e

produtividade industriais
Relacus relógio acústico para monitoramento

ambiental
Sisconsul software para transmissão de arquivos via

modem e automatizador de recursos
telefônicos

* Foram consideradas tanto as empresas graduadas, ou seja, aquelas que já saíram da incubadora e
atuam no mercado, quanto as que ainda encontram-se incubadas.
Fonte: TECPAR; CITS, Parque de Software e Gazeta Mercantil Paraná 7/7/99 e 9/8/00.
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Outros programas e projetos apoiados pelo governo do estado e que merecem

destaque são: Rede de Inovação e Tecnologia do Paraná; Programa Internacional de

Inovação Tecnológica, que objetiva "formar empreendedores capazes de criar

produtos e empresas para as novas áreas abertas pelas tecnologias de ponta"; Projeto

Cidadania Interativa, que visa "formar cidadãos capazes de operar, de forma

inteligente, as novas tecnologias da informação, em especial as ferramentas da

Internet"; Rede de Inovações em Materiais, voltado ao desenvolvimento de pesquisa

e produtos na área de materiais estratégicos; Paraná Automotivo, busca o

aprimoramento técnico e o desenvolvimento de projetos afins à indústria

automobilística; Fundo de Apoio a Empresas de Base Tecnológica, cujo objetivo é

criar um fundo que possibilite o investimento em pequenas empresas

tecnologicamente inovadoras, e o Programa Novos Talentos, voltado a formar um

quadro de especialistas, minimamente doutores, que terão por tarefa desenvolver

estratégias que possibilitem a alteração do perfil tecnológico do Paraná22.

Pelo exposto, é possível perceber que o governo estadual tem importante papel

de indutor do desenvolvimento tecnológico, centrado espacialmente em Curitiba,

localização ‘natural’ dos principais programas, mas também porque o aglomerado

metropolitano concentra as maiores demandas por tecnologia em função do novo

parque industrial instalado.

Em meio à consolidação apenas parcial do Parque de Software, de iniciativa

municipal, bem como da ação do governo estadual na condução de projetos e

programas de cunho essencialmente tecnológico, conforme salientado anteriormente,

o governo estadual anunciou durante a realização de um importante evento do setor

de tecnologia23 a criação de um outro projeto denominado provisoriamente de

tecnoparque, visando a criação de um centro tecnológico em Curitiba, voltado para o

segmento de comunicação e informação.

Em razão de se tratar de estudos ainda em desenvolvimento, não existem

informações precisas sobre seus objetivos e o próprio sentido dessa ação, que num

                                                
22 Na primeira versão do Programa, que contou com divulgação nacional, foram inscritos 231 candidatos-
doutores, segundo a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, dos quais foram selecionados oito,
com ‘vocação’ para gestão e que passaram por curso específico de formação para só então começarem a atuar.
23 4ª Conferência Internacional em Política Tecnológica e Inovação, realizada em Curitiba em 08/2000.
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primeiro momento, nos pareceu conflitante com os esforços de consolidação do

Parque de Software.

Contudo a partir das fontes disponíveis (entrevistas com membros da equipe e

artigos elaborados pela Assessoria de Comunicação Social do governo estadual), a

compreensão dessa nova iniciativa deve se dar a partir de uma visão mais abrangente

e nos auxilia a reforçar algumas posições que temos manifestado ao longo desse

trabalho, no sentido de marcar uma diferença entre a Curitiba “cidade” e a Curitiba

“metrópole”, inclusive o projeto tem sido denominado provisoriamente de “Curitiba

metrópole”, ressaltando o caráter inovador como base para o desenvolvimento

tecnológico pretendido e as transformações na dimensão urbana.

De fato, as iniciativas do governo estadual em fortalecer a produção de

conhecimento e tecnologia, já se materializaram em vários projetos inclusive no

interior do estado, no entanto, trata-se, agora, de um projeto inserido na revisão do

Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Curitiba, visando a

atribuir à Curitiba um papel específico e diferenciado no conjunto metropolitano,

através da definição de uma área - a princípio localizada entre o Centro Politécnico

da Universidade Federal do Paraná e o Campus da PUC-PR, onde se incluem também

o CEFET, a Universidade Tuiuti, além dos prédios da Federação das Indústrias do

Paraná (onde funciona o Centro de Treinamento das Indústria Automotiva) -, onde

será priorizado a produção de conhecimento e tecnologia, aliás, atividades

características de parte do local, que desde o Plano Agache em 1943, era

caracterizado pela função predominantemente educacional, e a partir de 1965, com o

Plano Preliminar de Urbanismo, passou a se definido como Setor Especial

Educacional, ver Mapa 18.

Assim, esse é mais um projeto que corrobora a diferenciação de Curitiba,

fundamentada, sobretudo, em dois de seus principais trunfos, quais sejam, qualidade

de vida e profissionais qualificados, articulados para a atração de segmentos

econômicos diferenciados daqueles convencionais, como a indústria, que agora

localiza-se fora da cidade central.

Salienta-se também a participação de entidades da iniciativa privada para a

viabilização tanto do Parque de Software quanto do tecnoparque, procurando

mecanismos de dar visibilidade a essa dimensão tecnológica emergente, através de
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grandes eventos internacionais, dentre os quais julgo importante destacar dois dos

mais recentes, realizados em Curitiba num curto espaço de tempo, refiro-me a XI

Conferência Internacional de Tecnologia de Software, realizada em junho de 2000 e a

4ª Conferência Internacional em Política Tecnológica e Inovação, realizada em

agosto de 2000.

Como resultados positivos de tais eventos, que são vistos pelos organizadores

como mecanismos de colocar Curitiba em meio à discussão mundial sobre

desenvolvimento tecnológico, houve o anúncio, embora preliminar, da abertura de

um escritório da SGI – Silicon Grafics Inc, empresa norte americana

que desenvolve projetos relacionados à realidade virtual, objetivando fornecer

programas de simulação à Audi/Volkswagen24.

Para os organizadores da 4ª Conferência Internacional em Política Tecnológica

e Inovação “o Paraná e Curitiba estão consolidados no mapa internacional de

inovação tecnológica ao lado de países como Estados Unidos, Canadá, Holanda,...”25

destacando seu caráter inovador, dentre outros, nas soluções de transporte,

arquitetura e universidades abertas.

                                                
24 Tais informações foram obtidas a partir de várias fontes, principalmente: Agência Estadual de Notícias, Gazeta
do Povo (29,30 e 31 de agosto de 2000), Consultores da COMEC para revisão do PDI.
25 Notícias TECPAR, Curitiba, 5 de setembro de 2000.
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3.3.2 A limitada inserção de Curitiba na nova fase industrial

Conforme salientado no início do presente Capítulo, a nova dinâmica

industrial privilegiou outros lugares no interior do aglomerado metropolitano que não

Curitiba, alterando substancialmente o padrão de localização industrial existente até

meados dos anos 90 e fazendo emergir um outro, cujas características também já

foram analisadas.

Agora nos interessa compreender como se deu a inserção de Curitiba no novo

momento industrial metropolitano, ressaltando as características particulares que

fizeram com que alguns investimentos ainda se dirigissem a ela.

Uma série de elementos poderiam justificar a localização fora dos limites

político-administrativos de Curitiba, dentre eles a ausência de terrenos compatíveis

com as exigências e tamanho de parte dos novos empreendimentos. Assim, por

exemplo, a Renault recebeu como doação um terreno de 2.500.000 m2 em São José

dos Pinhais, sendo que a Prefeitura deve manter à disposição da empresa uma área

adicional de 500.000 m2 a título de reserva para futura expansão. Se considerarmos

que a disponibilidade atual de lotes para venda26 na CIC situa-se  entre as seguintes

categorias: até 5.000 m2; de 5.000 a 10.000 m2; de 10.000 a 15.000 m2 e maiores

que 15.000 m2, chegaremos a conclusão de que a CIC não dispõe das grandes áreas

demandadas pelas novas empresas. A isso se soma o fato de que, no novo padrão

produtivo característico dos novos investimentos, não se trata mais da localização de

uma única empresa, mas de um conjunto integrado de empresas que ocupam o mesmo

espaço, constituindo o complexo de produção. 

Outro elemento limitador de implantação na CIC, é o fato de que parte das

pendências em relação aos investimentos para a criação da CIC, ainda não foram

completamente resolvidas, como a briga travada há alguns anos entre prefeitura e

governo do estado para decidir de quem era a responsabilidade pelo pagamento das

dívidas contraídas para a execução do projeto; por outro lado, há ainda processos

judiciais questionando os valores das desapropriações que foram feitas, o que

tornaria inoportuno, política e eticamente, a doação de grandes áreas no local, mesmo

                                                
26 Os valores referentes ao ano de 1997 variavam de R$ 10,00 o m2 para o Parque de Software e de R$ 14,00 a
R$ 18,00 para as demais áreas de uso industrial. 
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porque, as empresas instaladas na CIC tiveram redução no preço do metro quadrado

para aquisição dos lotes, mas não a doação.

Não menos importante, é o fato de que a CIC transformou-se, na última

década, em razão mesmo dos lotes desocupados27, em área de intensas ocupações

populares, forçando a permuta de áreas entre a CIC e a COHAB, de modo  a que esta

última pudesse promover à regularização dos lotes. Isso levou a uma certa

descaracterização do projeto original entre o que se previa em termos de uso do solo

e o que existe hoje. É o que pode ser observado no Quadro 06.

Quadro 06 - CIC: uso do solo na implantação e atualmente

Uso Previsto em 1973 Situação atual
Industrial 57% 31%
Habitação 15% 31%
Outros (sistema viário,
área verde, área de
preservação, fundos de
vale, serviços, uso misto)

28% 38%

Fonte: Monitoração da Gestão Urbana, 1997

Desse modo, e como resultado da própria orientação atual da CIC, um número

pouco expressivo de empresas optaram pela localização em Curitiba, sua participação

no conjunto dos novos investimentos, apesar de relevante, relaciona-se, na maior

parte dos casos, a projetos de ampliação de unidades já existente.

Dos 69 estabelecimentos com protocolo assinado e em funcionamento no final

de 1999, 11 (onze) localizavam-se em Curitiba. Um número bastante reduzido, se

considerarmos justamente a infra-estrutura disponível na CIC, porém compreensível,

se considerarmos os elementos limitadores apontados anteriormente, bem como a

nova perspectiva industrial emergente.

Segundo os dados dos protocolos, os estabelecimentos industriais instalados

em Curitiba gerariam 5.707 empregos e totalizariam R$ 646,9 milhões em

investimentos, enquanto o total a ser investido em São José dos Pinhais é de cerca de

dois bilhões e duzentos mil reais e em Campo Largo um bilhão de reais.

                                                
27 Segundo a CIC, do total de 500 empresas com terrenos adquiridos, 360 encontram-se instaladas, o que permite
concluir que outras 140 adquiriram terrenos mas não fazem uso produtivo dos mesmos.
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Mais relevante para a análise é que desses onze estabelecimentos, cinco

referem-se à ampliação de unidades já existentes, e um à reconversão de uma

indústria, que juntos correspondem à maior fatia dos investimentos e dos empregos,

ver Tabela 25.

Tabela 25 - Curitiba: indústrias com protocolo assinado e implantadas até final de
1999

Indústria Gênero R$ Empregos
Ampliações:
Volvo Mat. Transporte 395,0 150
Kraft Lacta Prod. Alimentares 70,0 3.000
Brasilsat Harald Mat. Elét. e de Com. 55,4 665
Bosch Mat. Elét. e de Com. 40,0 630
Spaipa Bebidas 15,0 480
Brahma Bebidas 12,0 250
Sub-total 587,4 5.175

Novas:
Detroit Diesel Mat. Transporte 30,0 200
Solvay (Plastauto) Mat. Transporte 13,0 72
Edscha Mat. Transporte 12,0 120
TEAM Robótica Mecânica 2,5 100
Lear Corporation Mat. Transporte 2,0 40
Sub-total 59,5 532

Total 646,9 5.707
Fonte: SEID/SEFA, 1999.

Assim, as empresas mais expressivas não são novas mas aquelas oriundas do

momento anterior (final da década de 70), e que agora ampliam suas unidades

produtivas, em alguns casos tendo em vista a dinamização do gênero material de

transporte no âmbito metropolitano, como a Volvo e a Bosch.

Destaque também deve ser dado à Kraft Lacta, responsável, sozinha, por mais

de 50% da expectativa de empregos e pelo fato de Curitiba aparecer em segundo

lugar no conjunto metropolitano quanto a esse indicador. Se considerarmos que trata-

se de uma reconversão, ou seja, a Kraft Lacta passa a funcionar no mesmo

estabelecimento onde funcionava a Phillip Moris fabricante de cigarros, cujo
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fechamento significou um perda de 1.57828 postos de trabalho, observamos que o

saldo de empregos não é tão positivo. 

A Spaipa, fabricante da Coca-Cola, também merece ressalva pois os dados

referentes a sua ampliação estão concentrados para Curitiba, mas parte dos

investimentos destinam-se ao interior do estado, o que contribui para mascarar o peso

de Curitiba no conjunto metropolitano.

Assim, num exercício de separação entre o que é realmente novo e o que é

ampliação e reconversão, temos que cerca de 60 milhões de reais (menos de 10% do

total para Curitiba) referem-se aos investimentos afinados com a nova fase industrial

metropolitana, centrada na indústria automobilística, como a Detroit Diesel, a Lear

Corporation, a Solvay (Plastauto), a Edscha e a Team Robótica. Nessas o número de

empregos a ser gerado é de 532, cerca de 9% do total para Curitiba.

Portanto, não resta dúvida que Curitiba não se insere de modo expressivo na

nova fase industrial, quando se considera a localização “física” dos novos

investimentos, o que não quer dizer que Curitiba esteja alienada do processo, muito

pelo contrário, sua integração se faz por via do desenvolvimento de novas atividades,

essas mesmas que não estão nos seus limites político-administrativos e pela

centralização crescente de serviços e comércio especializados, capaz de dar respostas

às novas demandas surgidas em função da dinamização industrial.

3.4 A RECOMPOSIÇÃO URBANA DE CURITIBA

As transformações ocorridas na década de 90 nos apresentam uma outra

Curitiba, onde a problemática metropolitana se impõe de forma inédita e

contundente. Tais transformações estão intimamente relacionadas à dinâmica

industrial e resultam num novo espaço metropolitano, caracterizado pela

desconcentração da indústria e da população, bem como pela recomposição de

Curitiba, no sentido em que a mesma passa a centralizar atividades antes inexistentes

                                                
28 O fechamento da Phillip Moris se deu em razão da grande redução nas exportações de cigarro para o oriente,
sendo que a unidade de Curitiba era voltada quase que exclusivamente para o suprimento do referido mercado.
De modo a aproveitar as instalações físicas a fábrica passou por um processo de reconversão e passa a abrigar a
unidade de refrescos e chocolate da Kraft Lacta. Assim, se o número de empregos a ser criado pela Kraft Lacta é
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ou pouco expressivas, tais como serviços e comércio especializados e modernos

capazes de revelar sua inserção num outro patamar de cidade.

Assim, partimos da explicitação da compreensão do sentido que estamos

dando à recomposição, o de tornar a compor, ou seja, apesar da indústria e da

população se localizarem, a partir da década de 90, proporcionalmente com maior

destaque no aglomerado metropolitano de Curitiba, e a despeito desse conjunto

possuir uma dinâmica sócio-espacial única, é possível identificar alterações do papel

de cada subespaço no conjunto metropolitano. Os subespaços podem ser tomados

como sinônimos dos distintos municípios, ou de parte deles, com seus interesses

políticos particulares e autonomia administrativa que, no entanto, se fundem numa

totalidade quando se reporta à dimensão metropolitana. Nesse contexto o papel de

Curitiba, na condição de cidade central, também se transforma, se recompõe a partir

da emergência de novas dimensões da atividade econômica, inclusive da industrial,

baseada na geração de tecnologia, conforme visto anteriormente.

3.4.1 Curitiba: de cidade contemplativa à metrópole competitiva

As transformações em curso e a recomposição de Curitiba, devem ser

compreendidas na perspectiva apontada por LEFEBVRE (1971, p. 162), segundo a

qual “na sociedade como na natureza, há germes que portam o futuro, virtualidades

que se distinguem conforme as conjunturas”.

A relação entre dois conjuntos de fatores podem ser considerados na

explicação da recomposição de Curitiba. O primeiro se relaciona ao processo interno

de produção de uma imagem positiva da cidade, cujo planejamento urbano teria

produzido uma cidade diferente, com uma atratividade diretamente relacionada às

iniciativas de intervenção urbana que se acumularam desde a década de 1960 e

tomaram o rumo do “urbanismo de exaltação”29 no início da década de 1990. O

segundo conjunto de fatores se relaciona à atratividade que Curitiba passou a ter após

a fase recente de implantação de importantes indústrias no aglomerado

                                                                                                                                                        
de 3.000 e se com o fechamento da Phillip Moris perderam-se 1.578 vagas, conclui-se que o saldo é de 1.422
empregos.
29 Urbanismo de exaltação na medida em que as realizações desse período voltaram-se muito mais à estética da
cidade e à exaltação de suas qualidades criadas por via do city marketing.
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metropolitano, o que desencadeou a implantação de distintas atividades relacionadas

aos serviços às novas indústrias e às pessoas a elas ligadas.

Como resultado dessa conjugação, Curitiba passou a se destacar enquanto

lugar privilegiado de negócios e, consequentemente, uma série de novas atividades

passaram a se implantar, motivadas pela perspectiva de conciliação entre o

desenvolvimento de atividades econômicas dos mais variados tipos e a “qualidade de

vida”, produto supostamente abundante em Curitiba e raro nas metrópoles brasileiras.

Do mesmo modo essas atividades emergentes possibilitam uma maior

especialização dos serviços e comércio, na perspectiva de inserir Curitiba no

conjunto das cidades melhor equipadas e aptas a dar continuidade ao processo de

atração de novas atividades, numa relação cíclica. Igualmente tais atividades

permitem que se apreenda uma transição importante, qual seja a constituição da

metrópole30.

A metrópole revela-se não só a partir de uma outra dimensão da vida urbana,

mas também de uma forma urbana desconcentrada.

Tal transição não se faz apenas a partir da “vontade” estabelecida pela cidade,

o que poderíamos identificar como agentes locais, os quais em Curitiba tiveram

relevante peso no processo de transição. Toda ação local, notadamente no âmbito do

planejamento e promoção da cidade, só se materializaram enquanto transformações

concretas, quando a cidade se fez interessante aos grandes capitais internacionais,

desencadeados primeiramente pela chegada das montadoras de veículos, ao que se

seguiram importantes redes de comércio e serviços, dentre outros.

Portanto, a condição de cidade planejada, “metrópole do primeiro mundo”,

“cidade-modelo”, por si não foi capaz de desencadear o surgimento de atividades

especializadas, foi capaz, isto sim, de criar uma certa aura de contemplação em

relação as ações postas em prática em Curitiba, mas isso não foi suficiente para

                                                
30 No caso brasileiro, adicionamos um componente suplementar a por si só difícil tarefa de distinguir a cidade da
metrópole, trata-se da definição, por meio de legislação em 1973, das Regiões Metropolitanas. Tal legislação, na
origem, foi além da definição de um conteúdo metropolitano, para apontar no texto da Lei quais eram os
conjuntos de municípios que comporiam as nove Regiões Metropolitanas. Desse modo, as cidades eleitas para
encabeçar suas respectivas Regiões Metropolitanas, ganharam o status de metrópole sem que isso expressasse,
em vários casos, o de Curitiba acreditamos ser um deles, uma dimensão urbana verdadeiramente metropolitana.
Por força dessas circunstâncias, Curitiba e outros 13 municípios vizinhos - a minoria em processo de
conurbação-, com pouco mais de 800 mil habitantes transformou-se na Região Metropolitana de Curitiba. 
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transformar a cidade em sua relação com a rede urbana brasileira, tampouco torná-la

atrativa no que concerne a atração de novas atividades econômicas.

Assim, Curitiba seguiu sendo uma cidade interessante, com soluções urbanas

festejadas, porém compatíveis com seus níveis de problemas ainda não

verdadeiramente metropolitanos, o que, por si só tornava menos complexa suas

possibilidades de solução.

A medida exata de influência dos agentes locais na inauguração de uma nova

dinâmica industrial é difícil de determinar, na medida em que os incentivos fiscais

oferecidos pelo governo estadual às montadoras parecem ter, esses sim, feito a

grande diferença. É certo, contudo, que Curitiba apresenta-se bastante atraente à

classe média e alta, em virtude da seletividade espacial resultante de seu processo de

planejamento, onde o lugar ocupado pelas diferentes classes sociais é nitidamente

definido, revelando condições favoráveis ao bom desempenho e lucratividade dos

novos negócios, como expresso na Revista Exame de maio de 2000, “qualidade de

vida, potencial de consumo e bom nível de escolaridade – eis os trunfos que levaram

Curitiba ao pódio”, o pódio aqui é o primeiro lugar no ranking das “Melhores cidades

brasileiras para se fazer negócios”, realizado em parceria entre a Revista Exame e

Simonsen Associados31, ou ainda quando se afirma um pouco adiante que “o próprio

Banco Mundial ... identificou Curitiba como a capital que oferece a seus moradores a

melhor qualidade de vida no país. Mais recente, porém, é a percepção de que essa

característica vem se revelando um diferencial estratégico na hora de atrair

investimentos para a cidade”.

Apenas em meados da década de 90, quando se deu a associação entre a ação

local e a chegada dos grandes capitais internacionais, Curitiba passou a ter uma

visibilidade distinta, com trunfos verdadeiramente capazes de inseri-la no rol das

cidades que jogam papel relevante no cenário econômico nacional, deixando sua

posição de cidade economicamente passiva-contemplativa e passando a posição de

metrópole ativa-competitiva.

A partir de então, o mercado local passou a ter relevância, sob as mais

diversas perspectivas, pois seu perfil se modificou, na perspectiva do apontado por

MERENNE-SCHOUMAKER (1998, p. 6), de que, diferentemente do que ocorria até

                                                
31 Publicado na REVISTA EXAME, 2000, p. 77-110.
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as décadas de 70/80, os novos serviços metropolitanos se dirigem menos às pessoas

“comuns” e mais às empresas e, obviamente, às pessoas a elas relacionadas, como os

executivos.

Para MERENNE-SCHOUMAKER (1998) a partir de meados da década de 80

o termo metrópole readquire seu significado, abalado que esteve pelos anos de

vigorosa crise na Europa, quando se deu certa estagnação, quer em relação ao

tamanho das metrópoles, quer em relação às suas atividades econômicas. Assim, o

termo metrópole

é cada vez mais associado a uma grande cidade de serviços, a uma cidade que abriga
as atividades de comando e desempenha um papel de centro para um território
exterior mais ou menos vasto. Paralelamente emergem as ‘funções metropolitanas’
que já não englobam só, como nos anos sessenta, os serviços à população, mas dizem
respeito principalmente aos serviços às empresas tanto a montante (pesquisa,
concepção, inovação, ...) como a jusante (marketing, comercialização, comunicação,
...) (MERENNE-SCHOUMAKER, 1998, p. 6).

Os trunfos já existentes em Curitiba, notadamente aqueles que se fizeram após

a implementação de seu planejamento urbano, os quais já revelavam a intenção de

fazer a cidade presente no contexto urbano nacional e internacional, devem ser vistos

como estratégias de criar condições de diferenciação entre Curitiba e outras cidades.

Portanto, a recomposição atual tem estreita ligação com as ações anteriores (décadas

de 70 e 80), que de certa forma criaram as condições propícias para as alterações

contemporâneas, sem contudo, ser suficientes para garantir que elas alcançariam a

concretude que hoje se coloca.

Para ROCHEFORT (1998, p. 57) a iniciativa local tem peso decisivo na

criação das condições capazes de transformar a cidade em metrópole, na medida em

que, diz o Autor, “é quase sempre na escala dos atores municipais que se atam as

relações com os dirigentes econômicos e que se pode assim encontrar e casar as

estratégias dos empresários com os interesses das cidades. ... dessa capacidade de

provocar convergências dependerão em muito o futuro das cidades e seu eventual

acesso à categoria de metrópole”. A iniciativa local deve “ser capaz de ‘vender’ a

cidade, ... [no sentido] de fazer conhecer, por um recurso adequado aos meios de

comunicação modernos, os diferentes trunfos da sua cidade”.
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A tarefa de construir uma imagem foi desempenhada com sucesso em Curitiba,

haja vista a imagem criada acerca de sua qualidade de vida e de seus diferenciais

urbanos em meio a uma realidade urbana de país subdesenvolvido.

Os pressupostos da transformação de Curitiba em metrópole, do ponto de vista

das ações locais, tornam-se nítidos, quando observamos o quadro citado por

MERENNE-SHOUMAKER (1998, p. 7) denominado “os dez mandamentos da

metropolização”. Nele encontramos uma estreita relação entre os itens propostos e

Curitiba, reforçando nossa proposição de que foi a partir da década de 90 que de fato

Curitiba se transforma em metrópole, inserindo-se numa nova discussão acerca das

metrópoles do final do século XX, com ênfase na competitividade, como será tratado

adiante.

A década de 90 apresenta-se como marco pois, a partir de então os trunfos

locais se materializam através de investimentos, não só do setor industrial, sem

dúvida os mais vultuosos, mas sobretudo dos serviços voltados às empresas e ao

“novo” mercado constituído pelas empresas e pelos novos habitantes da cidade que

demandam serviços globalizados, como também pelo fluxo de executivos e

profissionais especializados que se intensifica.

Assim, desencadeou-se um processo de internacionalização de vários setores

de atividades, até então tipicamente locais, com destaque para os supermercados e

hipermercados, hotéis, agências de publicidade, dentre outros, que serão analisados

posteriormente.

Analisando o Quadro 07 – Os dez mandamentos da metropolização, podemos

destacar de modo resumido que as metrópoles de hoje devem articular de forma

eficiente, e Curitiba o fez: a criação de uma nova imagem urbana e nisso Curitiba

parece se destacar, através de um pesado marketing urbano; investimentos em

acessibilidade, não só com a modernização do Aeroporto Afonso Pena, um dos mais

modernos do país, como também através da duplicação das rodovias de ligação a São

Paulo e ao Sul do país, ambos tendo como executor financeiro o governo federal;

estrutura espacial metropolitana, que, guardados os seus limites, já se fazia presente

desde a implantação da Região Metropolitana na década de 70; a função de exceção,

reveladas por suas tecnologias urbanas que redundaram numa ‘suposta’ excelente

qualidade de vida; a capacidade de gerir grandes acontecimentos, particularmente
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relacionadas às tecnologias urbanas anteriormente referidas, onde Curitiba tem se

destacado como local de realização de importantes eventos internacionais, além de

criar mecanismos de atração de novos eventos, os quais serão especificados adiante;

ao que se soma a noção de que Curitiba teria atingido um ponto tal de excelência

urbana e qualidade de vida (massa crítica) capazes de desencadear a continuidade e o

sucesso dos empreendimentos realizados.

Nesse contexto, qual seja o da emergência da metrópole moderna e sintonizada

aos ditames do capital internacional, as práticas urbanas de Curitiba se inserem na

análise que VAINER (1999, p. 1) faz sobre o foco atual da questão urbana, o qual no

passado se relacionava a “temas como crescimento desordenado, reprodução da força

de trabalho, equipamentos de consumo coletivo, movimentos sociais urbanos,

racionalização do uso do solo”, para o Autor emerge hoje uma nova questão urbana,

cujo “nexo central [é] a problemática da competitividade urbana”. 

Quadro 07 - Os dez mandamentos da metropolização:

1 - Os efeitos dos limiares
Limiares qualitativos e quantitativos desencadeiam processos cumulativos. Noção de
massa crítica
2 - A escolha da qualidade
Procurar atingir a excelência. É o investimento do topo da gama que faz a metrópole.
3 - Uma nova imagem urbana
Criação de símbolos urbanos de início do processo. Tornar-se uma metrópole é
mudar de imagem
4 - A acessibilidade
Investir o necessário para se tornar uma porta de entrada
5 - Organizar uma nova estrutura espacial
Criação da área da metropolização
6 - Capacidade de gerir grandes acontecimentos
Capacidade para atrair e gerir um grande acontecimento. Fazer conhecer a metrópole
ao mundo
7 - Existência de consenso e emergência dum poder metropolitano
Permitir o desencadear dos processos e assegurar a gestão da estrutura metropolitana
8 - A função internacional
Desenvolver funções de exceção e por a cidade na trama das metrópoles
internacionais
9 - As dinâmicas
Apoiar-se sobre patenariados e assegurar um desenvolvimento multifuncional
10 - Gestão da metropolização
Acompanhar a metropolização com esquemas de evolução e gerir o crescimento.
Fonte: MERENNE-SCHOUMAKER, 1998.
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Competitividade que se revela na disputa pela atração de negócios e

indústrias, na oferta de mão de obra qualificada, nos preços e qualidade dos serviços,

etc. (VAINER, 1999, p. 1-2), revelando um novo conteúdo do planejamento urbano,

cujo resultado é a “apropriação da cidade por interesses empresariais globalizados”,

onde a cidade apresenta-se, cada vez mais, como uma “mercadoria a ser vendida” e

cuja principal estratégia de venda é o marketing urbano.

Dada a sua complexidade, a venda da mercadoria “cidade”, relaciona-se a

oferta 

daqueles atributos específicos que constituem, de uma maneira ou de outra, insumos
valorizados pelo capital transnacional: espaço para convenções e feiras, parques
industriais e tecnológicos, oficinas de informação e assessoramento a investidores e
empresários, torres de comunicação e comércio, segurança, ... o mercado externo, e
muito particular, o mercado constituído pela demanda de localizações pelo grande
capital é que qualifica a cidade como mercadoria. (VAINER, 1999, p. 3)

Em se tratando de Curitiba, devem ser acrescentados atributos relacionados à

sua qualidade de vida e solução de problemas urbanos tão freqüentes em cidades do

mundo subdesenvolvido, como o do transporte, que lhe garante importante

diferencial enquanto mercadoria.

Assim, para VAINER (1999, p. 4) a cidade não se transforma apenas em

mercadoria, mas em mercadoria de luxo “destinada a um grupo de elite de potenciais

compradores: capital internacional, visitantes e usuários solváveis”.

Concomitante a essa condição de cidade-mercadoria, a cidade passa a inspirar-

se, também, na empresa, tornando-se ainda uma cidade-empresa, para tanto segue os

padrões organizacionais das empresas modernas, devendo ser “competitiva, ágil,

flexível”, numa crescente busca por resultados32.

Contudo a viabilização dessas duas condições da cidade se faz por uma

terceira, que é a responsável pela unidade que deve ser reforçada por uma espécie de

compromisso patriótico necessário 

ao bom funcionamento dos negócios nos quais a cidade está engajada, a abdicação do
poder a um chefe carismático, a estabilidade e a trégua assim conquistadas seriam o
preço a pagar pelo privilégio de disputar, junto com outras tantas dezenas ou
centenas de cidades, o direito de ser escolhida como localização dos próximos

                                                
32 Ao que VAINER (1999:7) citando ASCHER (1995) denomina de “urbanismo de resultado”.
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investimentos, das próximas feiras, das próximas convenções. (VAINER, 1999, p.
10)

Trata-se, portanto, do esvaziamento da cidade enquanto espaço político e sua

exacerbação enquanto empresa-mercadoria, onde o consenso em torno da imagem

criada é questão de patriotismo, e aqueles que se contrapõe a ele são exemplos de

maus cidadãos33, que não amam sua cidade, incapazes de valorizar tudo o que foi

feito até hoje pela cidade, pois apresentam-se críticos ao projeto hegemônico de

cidade34.

3.4.2 Os novos conteúdos de Curitiba e a afirmação de sua centralidade

Que conteúdo passa ter Curitiba se, como visto anteriormente, a indústria que

foi a atividade eleita na década de 70 para transformar seu perfil econômico, já não

se localiza em Curitiba na fase recente? Quais atividades surgem, relacionadas de

forma umbilical à nova dinâmica industrial, capaz de imprimir uma outra qualidade à

cidade? Como Curitiba se recompõe?

Para responder a essas questões e a outras que por certo a elas se relacionam,

pareceu-nos fundamental elaborar um quadro a respeito das atividades que passaram

a existir em Curitiba a partir de meados da década de 90, ou de outras que sofreram

modificações na direção de seu engajamento à nova dinâmica estabelecida35.

                                                
33 A expressão “pessoas do mal” foi largamente utilizada na campanha eleitoral de 2000, onde a situação, em
busca da continuidade no poder, dirigia-se à oposição, como “pessoas do mal”, que não tinham compromisso
com a construção da cidade. Além dessa, outras expressões marcaram tal campanha da situação, dentre elas “por
amor à cidade” e “por respeito à cidade”.
34 Hegemonia essa construída, dentre outros, às custas do ‘patriotismo’ pela cidade.
35 Considerando a dificuldade em se obter dados de fontes convencionais (responsáveis pela coleta oficial de
dados, como IBGE e IPARDES) capazes de expressar as transformações, na sua maioria, em curso, optamos por
buscar as informações preliminares de que precisávamos, a partir de pesquisa diária em um jornal que gozasse de
credibilidade quanto as informações econômicas, para em seguida checar a autenticidade das mesmas por meio
de entrevistas diretas com responsáveis por associações relacionadas às atividades. Assim, por exemplo, em
relação ao setor hoteleiro nos reportamos ao Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Curitiba;
aos hipermercados à Associação Paranaense de Supermercados, além de pesquisa direta junto às administradoras
dos Shopping Centers, dentre outros meios. O jornal escolhido para fornecer o ‘retrato’ da situação foi a Gazeta
Mercantil Paraná, cuja pesquisa abrangeu os anos de 1998, 1999 e parte de 2000, tendo sido complementado em
alguns períodos pela Gazeta do Povo (mais importante jornal local). Como a nova dinâmica industrial
inaugurada em meados da década de 90 só iniciou sua materialização espacial algum tempo depois, por volta de
1998/1999, entendemos que as mudanças mais significativas do ponto de vista das novas demandas de comércio,
serviços e habitação, vão se dar também a partir de então.
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Assim, tanto o surgimento de novas atividades quanto o incremento de outras,

seja no âmbito do comércio, dos serviços e do setor imobiliário, passam a ser

associadas diretamente à dinâmica industrial emergente.

É como se de repente, tudo o que existia na cidade em termos de comércio e

serviços, tivesse que ser reformulado, de modo a se ajustar ao novo momento

econômico e à nova dimensão de cidade, qual seja a metrópole. A metrópole passa a

ser a referência e as novas demandas devem ser atendidas por empresas que se

relacionam a um novo paradigma, mais modernas, eficientes, representativas de um

contexto globalizado e, por conseqüência, internacional.

Como apontou MERENNE-SCHOUMAKER (1998, p. 6), as novas ‘funções

metropolitanas’, são prioritariamente destinadas ao atendimento da demanda das

empresas e ao consumo da parcela da população a elas associadas, supostamente

capazes de pagar mais e exigir produtos e serviços ‘mundiais’, assim, para se integrar

ao novo momento há que se fazer uma reformulação nas atividades existentes. Trata-

se, portanto, da possibilidade de expansão para muitas empresas de atuação

internacional, atraídas pela potencialidade do novo mercado.

Desse modo, além da recomposição da imagem de Curitiba (de cidade à

metrópole) e de sua forma urbana (desconcentrada), a recomposição se dá também na

perspectiva de suas funções no conjunto metropolitano, bem como daquelas capazes

de inseri-la de modo diferenciado do anterior, dispondo de funções que lhe garantam

uma nova perspectiva dentre as metrópoles brasileiras.

SASSEN (1998, p. 13), ao analisar o lugar ocupado pela cidade na economia

global afirma que 

ao lado da dispersão das atividades econômicas ... surgiram novas formas de
centralização territorial, relativas ao gerenciamento no nível dos altos escalões e ao
controle das operações. Os mercados nacionais e globais, bem como as operações
globalmente integradas, requerem lugares centrais, onde se exerça o trabalho de
globalização. Além disso, as indústrias da informação necessitam de uma vasta infra-
estrutura física que contenha nós estratégicos, com uma hiperconcentração de
determinados meios.

Trata-se, portanto, de uma nova centralização, não mais baseada na indústria

convencional, mas, sobretudo, nas novas funções que a cidade exerce no conjunto
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mundial, ao que a Autora denomina cidade global e cujas principais características

são:

(1) pontos de comando na organização da economia mundial; (2) lugares e mercados
fundamentais para as indústrias de destaque do atual período, isto é, as finanças e os
serviços especializados destinados às empresas; (3) lugares de produção
fundamentais para essas indústrias, incluindo a produção de inovações. Várias
cidades também preenchem funções equivalentes em escalas geográficas menores, no
que se refere a regiões transnacionais e subnacionais. (SASSEN, 1998, p. 16-17)

No âmbito da última afirmação da Autora, somos levados a pensar em como

essas novas funções se colocam em uma outra escala geográfica, que não a das

cidades globais apontadas na literatura internacional36. Assim, se considerarmos as

cidades globais como as cidades que se encontram no topo de uma nova hierarquia

urbana, de alcance não mais nacional, mas global, estamos, pois, considerando que

Curitiba se insere num nível inferior dessa hierarquia, possuindo características

comuns a esse conjunto de cidades, que, contudo, não se revelam com a mesma

contundência, intensidade e abrangência.

Desse modo, julgamos que alguns elementos característicos das cidades

globais podem auxiliar na compreensão do papel que assumem as outras metrópoles

nos subespaços a que se refere SASSEN (1998), pois representam a materialização de

certos processos gerais, na medida em que a economia global atua sobre todas as

metrópoles de hoje, mais isso não significa que todas elas sejam cidades globais.

Trata-se de uma nova perspectiva, onde as cidades se organizam em torno de certas

funções de caráter global, menos as indústrias convencionais e mais os serviços e

comércio voltados ao atendimento das empresas.

Para SASSEN (1998, p. 76) “as cidades são lugares fundamentais para a

produção de serviços destinados às empresas”, no entanto, o crescimento dos

serviços ocorre de modo diferenciado, de acordo com a inserção da cidade na rede

urbana nacional, enquanto algumas se voltam ao atendimento dos mercados

regionais, outras se voltam para o nacional e mesmo o global. “Como resultado,

vemos nas cidades a formação de um novo núcleo econômico urbano de atividades

                                                
36 Para FRIEDMANN (1986) cerca de dezoito cidades dos países centrais se enquadraria nessa classificação e
doze dos países semiperiféricos. Para SASSEN (1998) as cidades globais são Nova York, Tókio e Londres.
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bancárias e ligadas à prestação de serviços que acaba substituindo os núcleos

orientados para as manufaturas” (SASSEN, 1998, p. 76).

Numa perspectiva semelhante sobre a realidade urbana do final de século XX,

BORJA e CASTELLS (1997, p. 49-50) denominam de megacidades as gigantescas

aglomerações urbanas, apontando-as como o fenômeno urbano de maior relevância

no século XXI. Segundo os Autores, as megacidades não são definidas pelo tamanho,

mas pelos nós com a economia global, “em su territorio concentran las funciones

superiores de dirección, producción y gestión del planeta; los centros de poder

político; el control de los medios de comunicación; la capacidad simbólica de

creación y difusión de los mensajes dominantes”.

Sua singularidade não estaria em se constituírem centros dominantes da

economia global, mas pontos de conexão, que, por causa mesmo dessa condição,

atraem mais e mais população, os Autores resumem bem as contradições existentes

nessas cidades quando dizem que elas reúnem o melhor e o pior da sociedade.

Las megaciudades son constelaciones territoriales descontinuas hechas de
fragmentos espaciales, de parcelas funcionales y segmentos sociales ... la era de la
información es ya, y será cada vez más, la era de las megaciudades ... por las
seguintes razones: a) las megaciudades son los centros de dinamismo económico,
tecnológico y empresarial em sus países y em el sistema global. ... b) son los centros
de innovación cultural, de creación de símbolos y de investigación científica ...c) son
los centros del poder político, incluso em los casos em los que el gobierno reside em
otras ciudades ... d) son los puntos de conexión del sistema mundial de
comunicación. (BORJA e CASTELLS, 1997, p. 53)

CASTELLS (1999, p. 437-439) afirma, ainda, que a “localização no nó

conecta a localidade com toda a rede ... alguns lugares podem ser desconectados da

rede, e seu desligamento resulta em declínio imediato e, portanto, em deterioração

econômica, social e física”. Enquanto alguns lugares são desconectados, outros

podem ser conectados à rede, consequentemente, vivem o processo inverso, ou seja,

de expansão econômica, social e física.

Esse parece ser o caso de Curitiba, que conecta-se a uma rede global por via

do fortalecimento de sua atuação no âmbito do Mercosul e da crescente

internacionalização dos serviços e comércio especializados. Tal hipótese ganha

reforço na afirmação de CASTELLS (1999, p. 439), para quem "os principais

processos dominantes em nossa sociedade são articulados em redes que ligam lugares
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diferentes e atribuem a cada um deles um papel e um peso em uma hierarquia de

geração de riqueza, processamento de informação e poder, fazendo que isso, em

última análise, condicione o destino de cada local."

Observa-se que em ambos os casos - cidades globais e megacidades -, a

globalização da economia aparece como um pressuposto para as transformações

apontadas para o quadro urbano das grandes cidades, seja no nível interno (intra

urbano), seja no nível das relações com as outras cidades (inter urbano).

A manifestação da globalização em Curitiba se dá de forma mais efetiva a

partir de meados da década de 90, quando uma série de capitais transnacionais

aportam em Curitiba, ligados inicialmente a indústria, sobretudo a automobilística e

depois se ampliam para outros setores da economia, notadamente os serviços e

comércio especializados.

Como conseqüência inúmeras atividades antes controladas por capitais locais

ou regionais passam para o âmbito de grandes empresas de atuação nacional ou

global, seja através da aquisição, seja através da implantação ou mesmo da

composição entre ambas as possibilidades.

Na perspectiva de SASSEN (1998, p. 77), os altos preços e níveis de lucro

mais elevados dos setores internacionalizados acabam fazendo com que seja difícil a

permanência e a competição de outros setores que não sejam internacionais. Foi

assim que se processaram importantes transformações em setores como o dos

hipermercados, o hoteleiro, o bancário, o comercial e o dos serviços como o de

publicidade e consultoria, dentre outros.

São essas atividades e setores que passaremos a analisar a seguir, buscando a

confirmação das relações sugeridas anteriormente, segundo as quais Curitiba passaria

a se integrar de modo diferenciado no conjunto das cidades brasileiras por força das

novas funções que passaria a ter a partir da chegada de importantes capitais

industriais instalados no aglomerado metropolitano e de sua recomposição enquanto

centralizadora de comércio e serviços especializados, voltados, sobretudo, às

empresas, demonstrando a estreita relação existente entre a grande indústria

desconcentrada e a centralização de novas atividades em Curitiba, materialização,

portanto, de sua recomposição.
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3.4.2.1 A renovação das atividades e serviços

Inúmeros são os elementos capazes de contribuir para a compreensão das

transformações em curso em Curitiba, alguns se manifestam concretamente no espaço

através de obras como os novos espaços industriais, os hipermercados, os hotéis, etc,

outros se fazem presentes de modo imaterial, como as novas demandas por serviços,

centros de compras 24 horas, além de outros valores urbanos recém incorporados à

vida do curitibano. Parte desses elementos podem ser reunidos sob a denominação de

prestação de serviços, que engloba, segundo SASSEN (1998, p. 78), “questões

financeiras, legais e de gerenciamento geral; inovação; desenvolvimento; projetos

arquitetônicos; administração pessoal; tecnologia da produção; manutenção;

transporte; comunicações; distribuição e vendas por atacado; publicidade; serviços de

limpeza para as empresas; segurança e armazenamento”.

Assim, apesar de um crescimento também relevante do consumo de serviços

por parte do consumidor final individual ou familiar, é o consumo empresarial que se

destaca na constituição do setor de prestação de serviços, a que SASSEN (1998, p.

77) atribui fundamental importância como o setor nuclear da nova economia urbana.

Com base nas informações disponíveis para a análise de Curitiba, os

elementos mais expressivos e reveladores das mudanças em curso relacionam-se às

seguintes atividades: publicidade e propaganda; moda; bancos; serviços

especializados para empresas; equipamentos comerciais e de serviços; eventos e

feiras e hotelaria e flats, esses últimos estreitamente relacionados às demandas do

turismo de negócios, que se aprofunda em Curitiba.

 i. Publicidade e propaganda

As agências de publicidade representam um tipo de serviço especializado,

voltado exclusivamente para as empresas. Constituem-se num importante exemplo

das transformações havidas na economia local, que passou a ser fortemente

influenciada por capitais nacionais e internacionais, através das grandes agências

externas, que passaram a ver em Curitiba um promissor mercado.

Não passou despercebido às grandes agências de publicidade o crescimento
econômico de regiões fora do eixo Rio-São Paulo nos últimos anos ... grandes grupos
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de comunicação estão mirando com olhos gulosos mercados que antes eram deixados
para as agências locais ... em Curitiba, o avanço das gigantes da publicidade vem se
intensificando com o aumento da industrialização do Estado e a aquisição de
empresas locais por grupos estrangeiros. (Gazeta Mercantil Paraná, 19/6/2000)

 

Estimativas do setor apontam que nos últimos cinco anos (1995-2000),

portanto, no período imediatamente posterior à chegada das indústrias

automobilísticas, cerca de R$ 150 milhões em publicidade migraram das agências

locais para as grandes agências, seja em função da transferência das contas para

agências localizadas fora do Paraná, seja em função da abertura de escritórios de

algumas agências de atuação nacional e internacional em Curitiba.

Tal fato tem relação direta tanto com a implantação das grandes indústrias,

quanto com a aquisição de importantes empresas paranaenses por capitais

internacionais; assim, com a venda do Banco Bamerindus para o HSBC; da

Refrigeração Paraná (Prosdócimo) para a Electrolux; do Mercadorama

(supermercados) para o Grupo Português Sonae, dentre outros, as contas publicitárias

acompanharam a transferência da esfera local para a nacional e internacional. 

Com isso, empresas como Fischer-América, Loducca e McCann-Erickson,

todas associação entre capitais nacionais e internacionais, tendo portanto atuação

mundial, ou instalaram escritórios em Curitiba, ou associaram-se às agências locais,

imprimindo uma nova dinâmica no setor de publicidade e propaganda e capturando

para si a maior fatia das verbas destinadas a publicidade, inclusive aquelas oriundas

do setor público. A Loducca atende além das empresas privadas, parte das contas do

governo estadual e da prefeitura de Curitiba, fato que contribuiu para a instalação de

um escritório, o primeiro fora de São Paulo, nas vésperas do início da campanha

eleitoral do ano 2000.

 ii. Moda

“Esboçando a pretensão de estar entre as grandes cidades do mundo, Curitiba

aproveita a onda de transformações econômicas do estado para entrar na rota

internacional da moda ... de três anos para cá, as grifes ‘estrangeiras’ começaram a se

instalar na cidade e ocupar um lugar que antes era exclusivo das empresas regionais”;

dentre outras destacam-se a grife italiana Ermenegildo Zegna, única fora de São

Paulo, comercializada pela loja VR Menswear do Shopping Crystal, que também
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comercializa roupas da grife Giorgio Armani (Gazeta Mercantil Paraná, 26/6/00, p.

8). 

Desse modo, “Curitiba entra no mapa das grifes mundiais consagradas” onde,

dentre os vários exemplos de grifes que passaram a estar disponíveis em Curitiba a

partir de meados da década de 90, destacam: Montblanc, Dona Karan, Tiffany & Co.

(comercializada pela Bergerson Joalheiros, jóias, louças e acessórios), Fendi, Giani

Versace (comercializada na loja Max Dei no Bigorrilho) e os relógios Chanel

vendidos pela Natan, “Curitiba é a quarta cidade brasileira a ter disponíveis os

relógios da maison que leva o nome da estilista Coco Chanel”, portanto um produto

exclusivo e disponível, no Brasil apenas em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo

Horizonte, além da recém inserida Curitiba. Em Curitiba a expectativa de venda é de

cerca de dez relógios por mês a um preço que varia entre um mil e quinhentos e cinco

mil dólares, portanto, destina-se a um seleto mercado consumidor. Segundo a gerente

da Natan Curitiba “o mercado mudou muito nos últimos cinco anos, inclusive com a

chegada de muita gente de fora, habituada a consumir grifes. Se não oferecermos o

produto aqui, essas pessoas vão comprar em São Paulo”. Para uma outra gerente de

loja, a que comercializa a grife Versace “o mercado para esse tipo de roupa em

Curitiba ampliou-se com a atração de um grande número de executivos para

empresas recém-instaladas”. (Gazeta Mercantil Paraná, 28/06/1999, p. 4).

Ainda em relação a moda, surge uma outra novidade na cidade, qual seja, os

consultores pessoais, a agência Ford Models de Curitiba lançou o serviço de personal

stylists, para atender empresas e pessoas. “Enquanto quase todas as empresas

paranaenses eram familiares, não havia a conscientização com relação à importância

da imagem. Com a chegada das multinacionais ao Estado, isto mudou radicalmente,

de uma hora para outra” diz uma consultora em estilo para profissionais liberais.

(Gazeta Mercantil Paraná, 28/3/00, p. 1 e 8).

 iii. Bancos

A análise do setor bancário apresenta-se como importante elemento para a

demonstração das transformações em curso em Curitiba, principalmente quando se

observa a redução no número de agências ocorrido no estado do Paraná e o aumento

da participação de Curitiba no conjunto estadual, entre setembro de 1998 e dezembro
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de 1999, segundo dados do Banco Central disponibilizados pelo IPARDES, conforme

pode ser observado na Tabela 26.

Desse modo, enquanto o total de agências no estado teve um decréscimo de

523 unidades, a concentração em Curitiba cresceu, passando de 203 agências em

setembro de 1998 para 256 em dezembro de 1999, um acréscimo de 53 agências ou

26% de crescimento. Algo significativo tendo em vista não apenas o contexto

estadual, onde em meio a uma situação de redução generalizada, Curitiba e parte da

Região Metropolitana recebem novas agências bancárias, como também em face do

contexto nacional, onde o aumento do número de agências foi inexpressivo, passando

de 16.00237 em dezembro de 1998 para 16.189 em dezembro de 1999, ou seja, um

crescimento de cerca de 1%. 

Não apenas os bancos nacionais mas também importantes unidades do sistema

financeiro mundial instalaram-se em Curitiba na década de 90, visando ao

atendimento das novas empresas, dentre outros, podemos citar o caso do Dresdner

Bank, terceiro maior banco da Alemanha, que instalou em Curitiba sua quarta filial

(respectivamente nas cidades de Belo Horizonte, Campinas e Rio de Janeiro) e quinta

Tabela 26 - Curitiba e RMC: evolução do número de agências bancárias, 1998-1999

Set/1998 % na
RMC

% no
Paraná Dez/19

99

% na
RMC

% no
Paraná

Curitiba 203 82,5 11,5 256 80 21
Região
Metropolitana
(excluindo Curitiba)

43 17 2,5 64 20 5

Total RMC 246 100 14 320 100 26
Total Est. do Paraná 1748 - 100 1225 100
Fonte: Banco Central, 1999 e IPARDES – Estatísticas Municipais, 1998

agência no Brasil para atuar mais próximo aos seus dez clientes do sul do Brasil.

Segundo o diretor executivo do banco

Curitiba foi escolhida para a sede da regional Sul por dois fatores principais. Em
primeiro lugar, a capital paranaense e sua região metropolitana atraíram o maior

                                                
37 Segundo o Banco Central do Brasil, Evolução do Sistema Financeiro Nacional, 1999, disponível em
www4.bcb.gov.br
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volume de investimentos diretos no Sul do País nos últimos anos. ... Em segundo,
pela posição geográfica. De Curitiba podemos estar próximos de nossos potenciais
clientes, que se localizam na maioria na cidade, na região metropolitana e no Norte
de Santa Catarina. (Gazeta Mercantil Paraná, 8/06/2000, p. 3)

Na mesma linha o HSBC (Hong Kong Shangai Banking Corporation), que

adquiriu o tradicional banco paranaense Bamerindus em 1997, tem planos para

transformar Curitiba em sede dos negócios do HSBC para o Mercosul; o HSBC

pretende assim, ter quatro centros mundiais responsáveis pelas macroregiões onde

atua, distribuídos da seguinte forma: Curitiba coloca-se como localização do

escritório para a América do Sul; Nova York o escritório para os EUA, Hong Kong

para a Ásia e Londres para a Europa (Gazeta Mercantil Paraná, 9/8/00, p. 3).

 iv. Serviços especializados para empresas

Sob a denominação de serviços especializados para empresas, agrupamos

alguns exemplos de novos empreendimentos, especificados a seguir:

- Sterling Software Inc.: com sede em Dallas no Texas, abre em Curitiba sua terceira

filial no Brasil (as outras estão em Brasília e Rio de Janeiro) de onde comandará as

ações em todo o sul do Brasil, seus produtos são voltados à administração de bancos

de dados e software para redes corporativas, segundo o presidente da empresa,

“trabalharemos em todo o Sul, mas focalizaremos nossa ação em Curitiba, que

polariza hoje uma região emergente, com a vinda das montadoras e seus

fornecedores”. O preço dos programas produzidos varia de 100 mil a 1 milhão de

dólares, o que dá uma idéia precisa do tipo de consumidor potencial: as grandes

corporações. (Gazeta Mercantil Paraná, 8/10/99, p. 3);

- Locação e lavagem de uniformes: o setor amplia seus investimentos em razão da

instalação de novas indústrias; a Alsco Toalheiro Brasil (filial da norte americana

Steiner Corporation) instala-se em Araucária, enquanto em Curitiba já atua a

Bardusch Arrendamentos Têxteis (filial do grupo alemão de mesmo nome), que tem

como principais clientes as indústrias de automóveis Renault e Audi. (Gazeta

Mercantil Paraná, 13/9/99, p. 1 e 5); no setor de lavanderias observa-se forte

expansão das franquias ‘5 à Sec’, francesa e da Dry Clean, americana (Gazeta

Mercantil Paraná, 25/11/99, p. 5);
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- Encomendas expressas: a FedEx, maior operadora mundial de encomendas

expressas e cargas aéreas pretende ampliar seus escritórios no Brasil, além dos

existentes em Campinas, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, pretende instalar

outros em Curitiba, Belo Horizonte, Recife e Manaus, em virtude de serem centros

com grande potencial de cargas aéreas com destinos internacionais (Gazeta Mercantil

Paraná - Logística Sul, 16/3/00, p. 6);

- Logística da Esso para o Mercosul no centro de Curitiba: a Esso instala em Curitiba

sua Central de Atendimento Essocard, que centraliza o atendimento telefônico para

frotistas usuários do cartão Essocard, de abrangência nacional e dos países do

Mercosul, para o diretor executivo da Essocard, Curitiba foi escolhida por “ser bem

servida de telecomunicações, estar no centro geográfico de uma vasta região do

Mercosul, ser relativamente barata e dispor de uma boa rede hoteleira” (Gazeta

Mercantil Paraná, 17/9/99, p. 1);

 v. Equipamentos comerciais e de serviços

Dentre os novos equipamentos comerciais destacam-se os hipermercados, cuja

atuação nos últimos anos foi capaz de alterar profundamente o perfil do setor em

Curitiba e no estado do Paraná.

De um setor essencialmente dominado por capitais locais e regionais,

transformou-se num setor altamente internacionalizado, através tanto da implantação

de novos estabelecimentos como pela aquisição de importantes redes locais e

regionais, por empresas de capitais externos (grandes grupos nacionais e

internacionais).

Segundo dados da Associação Paranaense de Supermercados (APRAS), das

cerca de 200 lojas existentes em Curitiba até maio de 1999, apenas 15% respondia

por mais de 70% do faturamento do setor. Dentre elas destacam-se os hipermercados,

a grande maioria inaugurada após a segunda metade da década de 90,

respectivamente, Extra (do Grupo Pão de Açúcar), com duas lojas, uma das quais

inaugurada em 1998; BIG (do Grupo português Sonae), com uma loja inaugurada em

1998; Carrefour (capitais franceses), com três lojas, uma das quais inaugurada em

1999; Wal-Mart (capitais norte-americanos) com uma loja e um clube de compras,

ambas inauguradas em 1998. 
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No movimento de internacionalização, o grupo português Sonae destaca-se,

pois, além de implantar o hipermercado BIG, adquiriu o controle acionário da

principal rede local o Mercadorama, bem como do supermercado Coletão, além da

rede regional Real, com importante atuação no sul do Brasil.

Mais recentemente, outro importante grupo local, o Parati, teve seu controle

acionário transferido para o Grupo Pão de Açúcar.

Desse modo, ocorreu uma completa descaracterização das empresas locais e

regionais, que rapidamente passaram a ser controladas por importantes capitais

externos, revelando o fortalecimento dos setores internacionalizados e seu peso no

contexto da dinâmica econômica recente.

Cabe ressaltar que as mudanças não se deram apenas no âmbito da troca de

controle, mas irradiaram-se por toda a cadeia de fornecedores, na medida em que os

novos grupos trouxeram não só a modificação física das lojas, novos métodos de

trabalho, ampliação do horário de funcionamento, como também significativas

alterações na composição do mix de produtos disponíveis, onde cada vez mais as

grandes marcas de atuação global se sobressaem, em detrimento daquelas de caráter

local e regional, seja no âmbito dos produtos industrializados, seja no dos

hortifrutigranjeiros.

O impacto das grandes lojas no mercado de trabalho também foi relevante,

posto que cada uma delas ocupa, em média, 600 funcionários, número muito superior

ao gerado pela maioria das indústrias instaladas.

A relação entre os novos investimentos industriais e os comerciais,

particularmente do setor de hipermercados pode ser observada quando um dos

diretores do BIG afirma que “a decisão de investir no Paraná leva em consideração o

crescimento do estado, evidenciado pela instalação de grandes grupos do setor

automobilístico na Grande Curitiba” (Gazeta do Povo, 26/6/1998).

Os shopping centers representam outro elemento importante para a

compreensão das mudanças recentes, que não se resumem ao crescimento dos

equipamentos disponíveis, mas também relacionam-se à sua especialização,

diversidade e complexidade.

O primeiro shopping center de Curitiba foi inaugurado em 1983, em meio a

uma grande polêmica que envolvia a proibição legal de implantação de equipamentos
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comerciais com mais de 10.000 m2 na cidade38. Mesmo assim, com a justificativa de

que as fachadas de uma antiga metalúrgica seriam preservadas, permitiu-se a

construção do empreendimento, que durante anos praticamente não teve

concorrentes, trata-se do Shopping Müller (com 200 lojas).

Aliás deve-se chamar a atenção para o fato de que a proibição de implantação

de grandes equipamentos comerciais e de serviços, não só retardou o aparecimento

desses empreendimentos na cidade, como também não se aplica à nova dimensão de

cidade da qual nos ocupamos nesse Capítulo, qual seja, a metropolitana.

Assim, os maiores empreendimentos do setor foram implantados na década de

90, dentre eles destacam-se: Shopping Curitiba (1996), com 150 lojas; Shopping

Crystal Plaza (1996), com 140 lojas; Polloshop Alto da XV (1995), com 240 lojas;

Polloshop Champagnat (1998), além do Estação Plaza Show, um centro de lazer com

cerca de 77 mil m2, inaugurado em 1997, voltado essencialmente ao entretenimento,

com cinemas, restaurantes, boliches, parque temático, dentre outros39.

Num curto espaço de tempo o perfil das livrarias se alterou radicalmente em

Curitiba com a implantação de três empreendimentos que juntos responderão por

perto de cinco mil metros quadrados de prateleiras de livros, respectivamente as

megalivrarias, Centro Cultural Livraria do Chain; Livrarias Curitiba instalada no

Shopping Curitiba e Saraiva Mega Store instalada no Shopping Muller, das três

apenas a primeira ainda não se encontra em funcionamento.

Da mesma forma, novos centros de negócios surgem, tal é o caso da

transformação do prédio de um antigo moinho no Centro Empresarial Rheldec

(Restaurantes, Hotéis, Escritórios, Lojas, Desing, Exposições e Conferências),

voltado a uma nova perspectiva de negócios, integrando em um mesmo espaço áreas

para convenções, exposições lazer e hospedagem, de modo a atender as demandas

emergentes em Curitiba, (Gazeta do Povo, 25/10/1999).

                                                
38 Decreto nº 161 de 9 de fevereiro de 1979, onde no artigo 1º lê-se “Ficam proibidas as construções destinadas a
super e hiper-mercados, lojas de departamentos, centros comerciais e outras atividades similares do comércio ou
prestação de serviços, com área construída superior a 10.000 (dez mil) m2”, no entanto, o artigo 2º prevê
algumas exceções, quando se tratar de “reciclagem de uso ou preservação de patrimônio cultural”, nessa brecha,
apesar das denúncias de irregularidades, permitiu-se a construção do Shopping Müller.
39 No ano 2000 tal empreendimento passou por profundas modificações, visando a alterar o perfil do público;
assim, o parque temático (Parque da Mônica) foi desativado e dará lugar a novas lojas, que não eram o objetivo
na concepção anterior, além disso, será implantado um centro de convenções, tais modificações objetivam atrair
um público diferenciado e com maior poder de compra. Na verdade, com tais mudanças o empreendimento se
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Na mesma linha, qual seja a do atendimento das demandas emergentes a HG

Global Workplaces, uma rede de escritórios globais, passa a atuar em Curitiba

através do Centro Empresarial Incepa, localizado no bairro Batel, oferecendo

escritórios com serviços terceirizados e escritórios virtuais. No Brasil está presente

em importantes cidades como Porto Alegre, Salvador, São Paulo e Belo Horizonte.

Segundo o presidente da HQ Brasil, a presença da empresa em Curitiba justifica-se

por ser “uma cidade com tendência para os negócios, realmente uma capital de

vanguarda” (Gazeta Mercantil Paraná, 11/8/99, p. 3).

 vi. Eventos e feiras

Inúmeras iniciativas voltam-se para a realização de eventos em Curitiba,

assim, não apenas criou-se uma política de atração de eventos como também espaços

físicos adequados à sua realização. Nessa perspectiva, a maioria dos hotéis passou a

contar com espaços voltados à esse público, o que será visto posteriormente, além da

criação de centros de convenções e feiras. Assim, além do Centro de Convenções de

Curitiba, ligado ao governo do estado e inaugurado em 1990, locais alternativos

foram viabilizados, o mais expressivo é o Expo Trade Pinhais, localizado no

município de mesmo nome. Tal empreendimento, inaugurado em 1999, disponibiliza

cerca de 32 mil m2 de área coberta para realização de eventos e feiras, e sua

propriedade está vinculada ao grupo que controla o Anhembi em São Paulo. 

O empreendimento, já implantado, objetiva suprir uma lacuna no que concerne

à inexistência de espaços destinados a grandes feiras e exposições, como aquelas

voltadas ao setor automobilístico, aliás, um dos primeiros eventos foi justamente o

Show Car, feira de automóveis cuja pretensão é se tornar uma referência nacional

nesse segmento de feiras.

Na mesma linha apresenta-se o Marumby Expo Center, que pretende firmar

alguns eventos no cenário nacional, tal é o caso da Feira de Louças de Campo Largo,

município localizado no espaço metropolitano e que, pela primeira vez, realizou no

                                                                                                                                                        
parecerá mais com um shopping convencional, devendo também alterar seu nome para PolloShop Estação, uma
vez que foi comprado pelo Grupo PolloShop, controlador de outros empreendimentos na cidade.
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ano 2000 essa feira em Curitiba e não mais em Campo Largo40, visando a ampliar os

negócios e os visitantes.

Moderna e versátil é também a arena multieventos do Clube Atlético

Paranaense, considerado um dos mais modernos estádios do país e dentro de padrões

internacionais, é capaz de abrigar tanto eventos esportivos quanto culturais, além de

contar com lojas, o que lhe imprime um caráter diferente dos estádios de futebol

convencionais.

Também no ano 2000, iniciou suas atividades o Curitiba Convention and

Visitor Bureau, inaugurando uma nova fase na captação de eventos, a iniciativa reúne

oito entidades ligadas ao setor41 e tem por objetivo “vender a imagem e as vantagens

da cidade pelo mundo para captar eventos, como congressos e feiras”. 

 vii. Hotéis e flats

O setor hoteleiro também passou por expressivas modificações desde meados

da década de 90, quando importantes bandeiras da hotelaria mundial passaram a atuar

em Curitiba, elevando não só a oferta de leitos como promovendo alterações no perfil

dos hotéis. Igualmente o segmento de flats teve um crescimento acelerado,

estimativas do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Curitiba,

apontam para a existência de não mais do que cinco flats e apart hotéis até o ano de

1995, número que chega a dezenove no ano 2000, acrescido de outros doze em

construção.

O avanço do setor associa-se a mudança do perfil dos hóspedes, estreitamente

relacionados aos negócios, portanto, uma nova perspectiva se fez necessária, seja

com a reformulação de alguns dos hotéis existentes, seja com a construção de novos,

voltados à realização de eventos e equipados com ambientes que reproduzem o dos

escritórios.

Ressalta-se que os novos hotéis tem um forte vínculo ao atendimento a

executivos e ao turismo de negócios e são projetados de modo a satisfazer as

                                                
40 Campo Largo é um dos principais centros produtores de louça para fins domésticos e de construção do país,
com destaque para indústrias como Incepa e Porcelanas Schimidt.
41 São elas: Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH); Associação Brasileira dos Agentes de Viagens
(ABAV); Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo (ABRAJET); Sindicato dos Hotéis, Bares,
Restaurantes e Similares de Curitiba; Associação Comercial do Paraná; SEBRAE; Associação Brasileira de
Organizações de Congressos Empresariais e Sindicato das Empresas de Turismo (SINDITUR).
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exigências desse segmento específico de hóspedes. Assim, dos hotéis mais recentes

todos dispõem de espaços para convenções e eventos, além de central com PC, fax,

acesso a internet, etc.

Nota-se também nesse setor o impacto das mudanças na economia local,

segundo reportagem da Gazeta Mercantil Paraná (1/4/1999), “a chegada de

montadoras de automóveis à região Metropolitana de Curitiba mudou radicalmente o

perfil dos hóspedes dos hotéis e exigiu a remodelação da maior parte deles. Os

usuários, que antes eram vendedores e representantes comerciais, agora são

executivos, industriais e empresários, boa parte estrangeiros”.

A rede hoteleira Accor é uma das mais expressivas representantes das

mudanças, passando a atuar através de um hotel da bandeira Ibis, sete flats da

bandeira Parthenon e um hotel da Novotel em construção.

Além dela destacam-se, ainda, a Choice Atlântica, bandeira americana, que em

Curitiba estará presente através do Quality Hotel Curitiba, voltado para executivos e

que contará com 176 apartamentos, com escritório virtual no próprio apartamento; o

Blue Tree Caesar Towers Curitiba, cuja propaganda ressalta “finalmente um hotel à

altura da Capital Modelo”; a operadora americana Holliday Inn, que administra um

dos hotéis já existentes e que passou por profunda transformação, qual seja, o Paraná

Suite, além de um novo empreendimento nas proximidades do Aeroporto

Internacional Afonso Pena em São José dos Pinhais inaugurado no ano 2000 e um

outro previsto para atuar sob a bandeira Crowne Plaza. 

Outras operadoras demonstram interesse e procuram parceiros para

implantação, com destaque para a Marriott, que pretende atuar com as bandeiras

Renaissance e Marriott além da operadora Hyatt International42.

Assim como o setor de hipermercados, a internacionalização se apresenta forte

no setor hoteleiro, seja na forma de novos empreendimentos seja na forma de

associações entre os hotéis já existentes e as operadoras internacionais, de modo a

que possam se integrar a rede mundial de hotéis das respectivas operadoras. 

Trata-se, mais uma vez, da crescente especialização e internacionalização,

onde os empreendimentos locais não são capazes de atender às novas demandas

                                                
42 Informações obtidas através de várias fontes, dentre elas: entrevista junto ao Sindicato de Hotéis, Bares,
Restaurantes e Similares de Curitiba; Gazeta Mercantil Paraná (1/4/1999, 28/5/1999, 29/2/2000, 24/4/2000,
18/8/2000. 
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geradas a partir da dos processos globais, que tornam cada vez mais comum o

deslocamento de executivos e funcionários altamente qualificados, o que exige a

reprodução dos mesmos padrões (no caso em questão de hospedagem), por todo o

mundo.

O local preferencial de implantação dos novos hotéis é Curitiba, a exceção de

três empreendimentos em São José dos Pinhais (Ibis, Holliday Inn e Dom Ricardo,

este último de iniciativa local), cujo interesse se explica pela localização nas

proximidades do Aeroporto Internacional.

3.4.2.2 Os novos espaços urbanos

Como era de se esperar, as transformações apresentadas anteriormente,

relacionadas a uma nova dimensão econômica, seja no âmbito da indústria seja no

âmbito dos serviços e comércio especializados, se fizeram acompanhar por

importantes alterações no espaço urbano.

Tais mudanças não se limitam a uma classe social nem tampouco se

relacionam apenas aos novos locais de moradia, perpassam tanto a população de

média e alta renda que se desloca para Curitiba com o objetivo de conduzir os

negócios emergentes, quanto a população de baixa renda que se vê atraída pelo

dinamismo econômico recente, mas que, diferentemente das classes média e alta, tem

muito mais dificuldades de se inserir no processo, por inúmeras razões,

particularmente pela falta de qualificação profissional.

Dessa forma, ao mesmo tempo em que inauguram-se novos conceitos de

morar, como os conjuntos residenciais fechados autônomos, à semelhança do que

ocorre em outros grandes centros urbanos, ampliam-se os problemas sociais

relacionados as ocupações irregulares, tal contradição expressa uma das mais

significativas tensões existentes nas grandes cidades brasileiras na atualidade.

Assim, Curitiba insere-se nessa problemática revelando que seu processo de

planejamento não foi capaz de preparar a cidade para a nova dimensão metropolitana

que se apresenta na atualidade, nem tampouco relativizar a ação do capital

imobiliário na produção do espaço, priorizando uma cidade socialmente mais justa,

como era de se esperar tendo em vista sua ‘tradição’ em planejamento urbano. Ao
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contrário, o processo de planejamento fez aprofundar as diferenças sociais, na

medida em que valorizou o solo urbano e, consequentemente, restringiu o acesso de

certos segmentos sociais.

A parceria entre o público e o privado para a valorização do solo na cidade

planejada, objetivando o aprofundamento da lucratividade do capital imobiliário,

adquire, algumas vezes, aparência de iniciativas socialmente relevantes.

Como era de se esperar e reforçando nosso marco temporal, foi nos anos 90

que importantes empreendimentos passaram a dinamizar o setor imobiliário em

Curitiba. Inicialmente, quase que com exclusividade no interior de Curitiba e, mais

recentemente, expandindo-se pelo espaço metropolitano e que refletem uma

importante segmentação do mercado.

O processo de criação de alguns dos parques permite compreender como se dá

a parceria público e privado, referida anteriormente, que ao mesmo tempo em que

reforça a imagem de Curitiba, cria e valoriza sobremaneira os novos espaços.

Dois empreendimentos possibilitam uma visão clara da questão restringindo-a

a Curitiba, são eles, o Ecoville e o Parque Tingüi; enquanto o Alphaville permite a

compreensão ampliada, na medida em que o mesmo localiza-se fora do município de

Curitiba.

O Ecoville, nome mais interessante para um empreendimento localizado no

bairro de nome Mossungê, surgiu, de um lado, a partir da iniciativa de quatro

construtoras, a saber, Irmãos Thá, Moro, Hauer e Casa e, de outro, da Prefeitura

Municipal de Curitiba que, em 1994, promoveu a alteração na legislação de Uso do

Solo, incluindo a Zona Nova Curitiba43 (no interior da qual encontra-se o Ecoville)

como um prolongamento do setor Especial Estrutural e, portanto, alterando as regras

de ocupação, construção e uso, em local que anteriormente deveria destinar-se à

moradia da classe trabalhadora pois localiza-se no acesso à Cidade Industrial.

Dessa forma, a legislação foi alterada por pressão dos incorporadores

imobiliários que planejavam para o local a construção de vários edifícios de alto

padrão e muito acima dos pavimentos permitidos pela legislação anterior (Zona

Residencial 4, podendo variar de 4 a 6 pavimentos)44, que se anteciparam na

                                                
43 Decreto nº 901 de 12/12/1994, assinado pelo então prefeito Rafael Greca.
44 Segundo entrevista de um dos empresários, a idéia de criação do Ecoville surgiu como trabalho final de um
curso de pós graduação sobre mercado imobiliário, que contava com a participação de técnicos do IPPUC como
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aquisição dos lotes baratos e pouco valorizados existentes no local, reservando áreas

extensas para expansão futura.

Na fase inicial, foram construídos quatro edifícios, um de cada construtora,

com apartamentos entre 117 e 635 m2, atualmente uma série de outros edifícios

encontram-se em construção, inclusive um que leva o nome de Suite Vollard, um

edifício de dez andares com apartamentos giratórios, que podem ser direcionados a

partir do acionamento de um mecanismo que faz girar a base móvel do apartamento.

Trata-se, portanto, de um importante reduto da classe média alta e alta, que

dispõe de padrões diferenciados de ocupação do solo, com recuos avantajados entre

as construções e uma série de equipamentos de lazer (quadras, piscinas, áreas verdes,

etc..), traduzindo-se, verdadeiramente, no nome dado à iniciativa, qual seja Ecoville,

ou seja, cidade ecológica.

Outro exemplo significativo pode ser apontado como as negociações que

deram origem ao Parque Tingüi, criado em 1994, e que hoje abriga, além do parque

propriamente dito, o Memorial Ucraniano (inaugurado em 1995).

O terreno onde está o Parque Tingüi, com cerca de 196 mil m2, foi doado à

Prefeitura Municipal de Curitiba por uma construtora que possuía uma área de cerca

de 460 mil m2. A motivação maior da doação seria a política da Prefeitura de criar

parques em áreas sujeitas à invasões e degradação ambiental. 

Ocorre, porém, que após a criação do Parque a partir de investimentos

públicos, a construtora lançou, nos cerca de 264 mil m2 restantes, um dos maiores

condomínios fechados de Curitiba, denominado Residencial Novo Parque, com

terrenos variando entre mil e quatro mil m2, contando com bosques preservados,

segurança, completa infra-estrutura, além do Parque contíguo, o que garante aos

moradores a certeza de que não se dará no local uma ocupação indesejada.

Como no Ecoville, porém com residências unifamiliares, erguem-se mansões

destinadas a um seleto grupo social, que pode pagar o preço de viver bem e com

qualidade em Curitiba.

Como este, outros parques, outrora pedreiras desativadas, passaram por um

processo de requalificação espacial, que redundou numa ampla valorização dos

                                                                                                                                                        
professores, ainda segundo o empresário “com  objetivos em comum, a Prefeitura e o grupo de construtoras
negociaram mudanças na legislação do uso do solo para viabilizar o novo bairro”, Gazeta Mercantil Paraná,
suplemento especial “Estilo de Vida”, 14/5/1999, pp. 11).
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terrenos adjacentes. Desse modo, as iniciativas públicas de construção de parques,

jardins, locais de espetáculos dentre outros, que acabaram sendo transformados em

símbolos da cidade na década de 90, parecem ter uma missão por vezes mais

profunda que o simples lazer, qual seja a valorização de terrenos em áreas onde isso

não ocorreria sem que houvesse a intervenção pública.

Dessa forma, novos espaços de moradia foram criados para as classes de maior

poder aquisitivo, promovidos pela valorização do solo em áreas requalificadas e

provocando a saída de parte da população que anteriormente residia no local.

O Alphaville Graciosa, localizado no município de Pinhais, também teve sua

implantação possível a partir da associação público e privado, pois localiza-se em

Área de Proteção Ambiental, haja vista localizar-se na porção leste da Região

Metropolitana de Curitiba, onde estão os principais mananciais de abastecimento de

água da região.

Uma série de fatos desencadearam a alteração da legislação ambiental, que

tornou possível a implantação do Alphaville, dentre eles destaca-se a instalação da

Renault em área também com importantes restrições de uso, o que resultou na

promulgação da Lei 98/98, denominada “Lei Especial de Proteção dos Mananciais da

RMC”, que ampliou as possibilidades de uso, dentre eles os loteamentos de maior

densidade.

Assim, tais áreas também sofreram uma valorização acelerada, pois passaram

a representar importantes possibilidades de expansão imobiliária em área  preservada

e com restrito valor comercial.

Desse modo, os bairros residenciais da classe média alta e alta, antes

predominantemente localizados em Curitiba, passaram a se expandir pelo espaço

metropolitano, aproveitando de vantagens como a disponibilidade e preço do solo,

além das amenidades ambientais disponíveis naturalmente, não sendo amenidades

produzidas artificialmente, como as de Curitiba. 

Com isso, os condomínios fechados passam a ser uma forma característica de

ocupação residencial, com forte apelo ecológico e também de segurança, além de

revelar a intensificação da auto-segregação, por parcelas da população com elevado

poder econômico.
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Dentre os inúmeros condomínios fechados, o Alphaville Graciosa se destaca

por algumas razões principais: em primeiro lugar por representar um novo padrão de

condomínio fechado, que foi capaz de criar um estilo diferente de condomínios,

integrando residência, comércio e serviços; em segundo por colocar Curitiba num

seleto rol de cidades brasileiras com potencial para tal investimento (além de São

Paulo, destacam-se cidades como Belo Horizonte, Goiânia e Salvador); em terceiro,

por tratar-se de uma iniciativa de um Grupo externo, qual seja, o Alphaville

Urbanismo de São Paulo, associada a incorporadores locais, reforçando a perspectiva

da atratividade da metrópole em diferentes segmentos econômicos.

Assim, um seleto grupo de pessoas terá acesso aos cerca de 2,5 milhões de m2,

por onde se distribuirão um campo de golfe dentro de padrões internacionais, um

centro de compras, o Alphaville Mall, com previsão de 56 lojas e serviços; um

colégio; um supermercado, além de clube social, um hotel de categoria internacional,

o Graciosa Golf Hotel (possivelmente da bandeira Choice); cerca de 1.113 lotes

residenciais (metade dos quais com 750 m2), além de 85 lotes comerciais e 19

destinado à pequenos prédios45.

Pelo exposto evidenciam-se significativas mudanças no que diz respeito a

moradia da população de renda alta, denotando a intensificação de um novo padrão

de habitação, bem como alterando a localização tradicional em Curitiba para áreas

mais distantes, localizadas além dos limites municipais, ou quando permanecem em

Curitiba, o fazem em áreas requalificadas através de investimentos públicos, voltadas

ao aprofundamento da imagem criada.

A outra face do processo caracteriza-se pelo aumento crescente de ocupações

irregulares, muito mais marcantes no aglomerado metropolitano excetuando-se

Curitiba. Isso não quer dizer que em Curitiba não existam tais ocupações, aliás sua

existência foi apontada anteriormente particlarmente relacionadas às transformações

havidas na Cidade Industrial de Curitiba nas últimas décadas.

Contudo, é principalmente nas áreas de mananciais existentes no interior do

aglomerado metropolitano que as ocupações irregulares se intensificaram na década

de 90, em razão da própria característica no controle do uso do solo através de

                                                
45 Informações obtidas junto aos empreendedores, através de folders, além de entrevistas e reportagens na
imprensa, com destaque para matéria publicada na Gazeta Mercantil Paraná em 30/6/2000, pp.5.
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legislação. A magnitude dessa questão pode ser evidenciada pelos dados

apresentados na Tabela 27.

Tabela 27 - RMC: ocupações irregulares, 1992-1997.

Unidades População
residente

Município

1992 1998 1992 1998

Taxa de
Crescimento*
da população

1992/1998
Adrianópolis 93 344
Agudos do Sul N/d N/d N/d N/d
Alm. Tamandaré 1.536 4.785 6.451 17.705 18.32
Araucária 509 1.552 2.102 5.742 18.23
Balsa Nova N/d N/d N/d N/d
Bocaiúva do Sul 27 127 107 470 27.97
Camp. Gd. do Sul 188 584 788 2.161 18.31
Campo Largo 423 730 1.709 2.701 7.93
Campo Magro 1.723 6.375
Cerro Azul 42 155
Colombo 3.303 6.253 13.740 23.136 9.07
Contenda 49 66 209 244 2.63
Curitiba 44.713 53.162 165.438 196.699 2.93
Dr. Ulysses N/d N/d N/d N/d
Faz. Rio Grande 440 1.557 1.874 5.761 20.58
Itaperuçu 155 572 660 2.116 21.43
Mandirituba 21 31 89 115 4.32
Pinhais 1.556 2.293 6.302 8.484 5.08
Piraquara 197 4.199 648 15.536 69.81
Quatro Barras N/d N/d N/d N/d
Quitandinha N/d N/d N/d N/d
Rio Branco do Sul 463 817 1.972 3.023 7.38
S. José dos Pinhais 581 3.838 2.353 14.201 34.93
Tijucas do Sul N/d N/d N/d N/d
Tunas do Paraná N/d N/d N/d N/d
Total 54.161 82.446 204.442 305.050 6.90
*Taxa Geométrica de crescimento anual da população.
Fonte: LIMA (2000, p. 172)

Se observarmos a evolução da população residente nas ocupações irregulares

no aglomerado metropolitano, veremos que o crescimento mais expressivo ao longo

da década de 90 não ocorreu em Curitiba, mas nos demais municípios componentes

do aglomerado, é o que pode ser visto na Tabela 28.
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Há uma significativa redução percentual da participação de Curitiba no

conjunto da população residente em áreas de ocupação na Região Metropolitana, a

qual é proporcional ao aumento dessa população em alguns dos municípios que

conformam o aglomerado metropolitano. Assim, enquanto a participação de Curitiba

cai de 81% para 64% entre 1992 e 1998, a participação dos demais municípios do

aglomerado sobe de 7% para 20%, no mesmo período.

Tabela 28 - RMC: crescimento da população residente em áreas de ocupação
irregular, 1992-1998

1992 % 1998 %
No aglomerado metropolitano,
exceto Curitiba 14.216 7 61.106 20
Em Curitiba 165.438 81 196.699 64
Na RMC 204.442 305.050
Fonte dos dados brutos: LIMA (2000, p. 172).

É importante salientar que os municípios de Piraquara, São José dos Pinhais e

Almirante Tamandaré são os responsáveis pelo maior crescimento, tendo a população

residente em área de ocupação superado a casa dos quatorze mil habitantes em 1998,

nessa condição aparece também, além de Curitiba - que contava com um total de

196.699 hab. em área de ocupação em 1998 -, Colombo com 23.136 habitantes nas

mesmas condições.

As maiores ocupações localizam-se nas porções leste e norte do aglomerado

metropolitano - justamente onde estão os principais mananciais de abastecimento de

água -, e distinguem-se por sua dimensão, uma vez que cada uma possui mais de mil

unidades habitacionais, são elas: a Vila Zumbi dos Palmares, no município de

Colombo, surgida em 1990, Guarituba em Piraquara, surgida entre 1994 e 1995 e

Jardim Alegria em São José dos Pinhais, surgida em 1992, ver Mapa 19. Ressalta-se

que a Vila Zumbi dos Palmares localiza-se na divisa dos municípios de Colombo e

Pinhais, limitando-se com o condomínio Alphaville Graciosa, este localizado no

município de Pinhais.

Segundo LIMA (2000, p.176), "entre 1992 e 1998, o número de ocupações

irregulares nos municípios do leste ... Pinhais, Piraquara e São José dos Pinhais,

cresceu cerca de 4,5 vezes em cinco anos - o que pode significar que a cada ano 
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Mapa 19 
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instalaram-se precariamente nestes municípios, cerca de 5.783 pessoas ou, a cada dia,

mais de 15 pessoas, ou 4 famílias ...". 

A dimensão do crescimento da população residindo em áreas de ocupação

irregular pode ser apreendida quando se constata que do total de 52 mil habitantes do

município de Piraquara em 1996 (IBGE), cerca de 23 mil eram moradores do

Guarituba, uma das maiores ocupações do aglomerado metropolitano, ou seja,

aproximadamente 44% da população municipal (LIMA, 2000, p. 197). No Guarituba

registram-se mais de três mil e quatrocentas unidades de moradia, distribuídas em

diversos núcleos de ocupação, numa tênue fronteira entre Pinhais, Piraquara e São

José dos Pinhais, em área sem a mínima infra-estrutura necessária para atender tão

grande contingente populacional. Assim, não são exceções as ligações clandestinas

de luz, as ruas sem projeto e pavimentação, as valetas de esgoto a céu aberto, dentre

tantas outras carências, que em nada se assemelham às qualidades da capital

ecológica ou da metrópole do primeiro mundo, sínteses características de Curitiba.

Há estreita relação entre os municípios com maior crescimento populacional e

aqueles onde estão as principais ocupações, com destaque para Piraquara, cuja taxa

geométrica de crescimento anual da população residente em áreas de ocupação entre

1992 e 1998 foi de 69,8% e onde a taxa de crescimento populacional no período

1996-2000 foi de 8,53% ao ano - a segunda maior taxa do estado do Paraná46.

Destacam-se, ainda, São José dos Pinhais onde as taxas de crescimento foram

respectivamente, 34,9% e 4,84%; Fazenda Rio Grande com 20,5% e 8,43%;

Almirante Tamandaré com 18,32% e 4,82% e Araucária com 18,23% e 5,26%.

Desse modo, fica evidente a estreita relação existente entre o crescimento

populacional e a ocupação desordenada do aglomerado metropolitano denotando o

alcance limitado das práticas de planejamento levadas a efeito em Curitiba, pois ao

sair do privilegiado núcleo central, não se observam mecanismos que promovam uma

ocupação do espaço de modo racional e organizado. O que se vê, ao contrário, é a

disseminação de formas precárias de moradia, que a despeito de parecerem menos

problemáticas47 do que as encontradas em grandes metrópoles como São Paulo e Rio

                                                
46 Cabe lembrar que a taxa geométrica de crescimento populacional anual do estado do Paraná foi de 1,5%.
47 É comum que os problemas sociais em Curitiba sejam subestimados quando comparados ao de outras
metrópoles brasileiras. A aparência das favelas não significa que elas sejam menos favelas do que aquelas
existentes em outros lugares, apenas que sua materialização, sua forma espacial é distinta.
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de Janeiro, são a expressão dos problemas sociais locais, cujas dimensões são

também distintas. Tais diferenças só podem ser compreendidas à luz do arranjo

particular de características culturais, sociais, históricas, econômicas, políticas,

climáticas, geomorfológicas, dentre outras, capazes de produzir espaços singulares,

sem que isso amenize o impacto dos problemas existentes.

Pelo exposto conclui-se pela diversidade de espaços de moradia que se

constituem no aglomerado metropolitano, tal diversidade expressa a unidade dos

contrários, na medida em que uma mesma área, a de mananciais, pode revelar a

convivência de classes sociais distintas, que se apropriam de maneira também

distintas desse espaço. Assim, no aglomerado convivem, não sem conflitos, ricos e

pobres, ocupações irregulares e condomínios de alto luxo, dentre eles o exemplo

mais cabal é, sem dúvida, o da continuidade espacial que caracteriza o Alphaville

Graciosa e a Vila Zumbi dos Palmares, ver Mapa 20.

Tal exemplo é particularmente importante para que se supere a noção de

periferia limitada à sua dimensão territorial, ou seja, quando as áreas mais distantes

do centro são tomadas como sinônimo de pobreza, bem como da ausência de toda a

sorte de infra-estrutura. Na Curitiba metropolitana, mesclam-se espaços que

expressam a pobreza e a riqueza, o moderno e o arcaico; coexistem loteamentos de

luxo com ocupações irregulares; indústrias modernas e tradicionais; o subemprego e

os serviços especializados.

Portanto, há que se distinguir a periferia no sentido da distância em relação ao

centro daquela que se refere à situação de carência generalizada de infra-estrutura.

Para SPOSITO (1999) o caminho dessa superação está na necessidade de se

compreender que 

"à concentração contrapõe-se um fenômeno expressivo de descentralização, como se
a cidade continuamente se espraiasse indefinidamente no sentido de sua periferia,
como forma de se diluir para se recompor em novas formas de concentração ... é a
natureza dessa trama urbana distendida, de densidades múltiplas ... que redefine o
par centro-periferia, a partir da constatação de que há várias centralidades em
definição e diferentes periferias em constituição" (SPOSITO, 1999, p. 88-89).

Elimina-se, assim, a visão mecânica que associa o centro à riqueza e o distante

dele - a periferia - à pobreza. Ambos - pobreza e riqueza - estão em todos os lugares,
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não são particularidade do centro do aglomerado, a despeito de sua maior freqüência,

assim como a pobreza não é particularidade dos locais mais distantes.

A recomposição de Curitiba, materializada na conformação do aglomerado

metropolitano, impõem um novo sentido às formas, aos usos, as funcionalidades, as

centralidades e as intervenções antigas. Pressupõe a compreensão de que as novas

necessidades só podem ser abarcadas por uma também nova maneira de pensar o

espaço, aquela que não dissocia, não fragmenta, não divide em partes a totalidade

metropolitana.
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