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A DESCONCENTRAÇÃO INDUSTRIAL NO BRASIL E AS TRANSFORMAÇÕES 

INDUSTRIAIS NO ESTADO DO PARANÁ 1 

 

Claudio Roberto Bragueto 

 

Na análise sobre a industrialização brasileira no que se refere à concentração ou 

desconcentração espacial nos anos posteriores a 1970,  de uma maneira geral, a bibliografia 

identifica claramente dois períodos fundamentais até meados dos anos 1990. O primeiro, entre 

1970 e 1985,  pode ser caracterizado como o de auge do processo de desconcentração e o 

segundo, de 1985 até por volta de 1994, houve uma inflexão do processo. Para os anos 

posteriores a 1994, porém,  alguns autores acreditam que se configuraria um terceiro período, 

em que estaria havendo uma retomada da desconcentração industrial. 

 Outro aspecto sobre o tema em questão, diz respeito à escala de análise. Uma delas 

inclui o processo de concentração/desconcentração referente ao estado de São Paulo em 

relação ao restante do país, e uma outra que enfatiza o processo referente à Região 

Metropolitana de São Paulo, em relação ao interior do Estado de São Paulo, ou que, além 

desta incluem outros estados do país.  

 

 

1. O PERÍODO DE AUGE DO PROCESSO DE DESCONCENTRAÇÃO INDUSTRIAL: 

1970-1985 

 

Um trabalho importante na análise da desconcentração econômica regional no Brasil é 

o de Cano (1997). Neste o autor argumenta sobre a desconcentração observada entre 1970 e 

1985. Entre 1930 e 1970, mesmo com São Paulo crescendo a taxas anuais superiores à média 

nacional, o restante do país também experimentou taxas elevadas de crescimento. Como 

afirma Cano (1997, p.106), 

[...] a economia paulista, sendo o núcleo da acumulação produtiva do país, 
ao crescer imprimia também determinações (regionalmente diferenciadas, é 

                                                 
1 Texto de apoio didático da disciplina 3 GEO 039 - Geografia Industrial, elaborado a partir da tese de 
doutorado: BRAGUETO, C.R.  O Aglomerado Urbano-Industrial de Londrina: sua constituição e dinâmica 
industrial. 2007.  265f.  Tese (Doutorado em Geografia Humana) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
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claro) de crescimento aos seus complementos econômicos espaciais (as 
demais regiões). Assim, embora a dinâmica de acumulação fosse 
concentradora, em seus resultados concretos, articulava, entretanto, também 
o crescimento regional. 

 

 Esta situação se modifica nos anos seguintes, pois, embora a taxa de crescimento de 

São Paulo também tenha sido muito alta, 

entre 1970 e 1985, período em que consolidamos a implantação de nossa 
matriz industrial e, por isso, a acumulação exigia esforço periférico de 
articulação ainda mais intenso, usamos ainda mais nossa base de recursos 
naturais – água, terra, minérios – e, com isso, a periferia melhor dotada de 
recursos foi mais acionada. A maior parte do conjunto de projetos de larga 
envergadura (como os hidroelétricos, não ferrosos, químicos e 
petroquímicos) foi implantada na periferia, acelerando ainda mais seu 
crescimento. Isto, mais os efeitos decorrentes das políticas de 
desenvolvimento regional implantadas a partir de meados da década de 60 
(promovendo investimentos regionalizados em indústrias leves e de 
insumos), promoveu um processo de desconcentração industrial regional. 
(CANO, 1997, p.106/107). 

 

 Tratando especificamente da indústria de transformação, dada a maior importância que  

atribui a esta nos processos de concentração e desconcentração regional, Cano (1997, p.114), 

aponta que, no ano de 1970, quando ocorre o auge da concentração industrial no país, São 

Paulo representava 58% de produção da indústria de transformação do país.“Já em 1985 o 

Censo Industrial mostraria que São Paulo perdera (entre 1970 e 1985) participação em todos 

os 22 ramos industriais, embora ainda concentrasse mais de 50% da produção nacional em 13 

deles. A participação paulista no total nacional descera a 51,9%”. 

Resumidamente, no período 1970/85 apenas São Paulo e Rio de Janeiro 
perderam posição relativa no total nacional e, entre os ganhadores, Norte, 
Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Centro-Oeste foram os que mais 
ampliaram suas participações, bem acima do aumento que beneficiou 
Nordeste, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. (CANO, 1997, p.116). 

  

 Outro trabalho que trata do assunto, enfocando este período, foi desenvolvido por 

Azzoni (1985), em que o autor teve como um dos objetivos investigar em que medida as 

informações disponíveis permitem concluir-se pela existência ou não do fenômeno da 

reversão da polarização no caso brasileiro. A idéia da reversão da polarização “[...] seria o 

ponto no qual o processo de polarização espacial em um país terminaria, passando-se, a partir 

desse momento, a um processo de desconcentração espacial das atividades econômicas e 

população”. (AZZONI, 1985, p.1). 
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 Desenvolvendo ainda o conceito de economias de aglomeração, que tem como idéia 

básica 

[...] admitir que as vantagens aglomerativas estão compostas de aspectos 
urbanos, os quais tradicionalmente são classificados como economias de 
urbanização, e de aspectos supraurbanos, na linha da polarização 
psicológica, do transporte de idéias, da região como ambiente industrial, 
campo de inovações etc. Assim, a região passa a funcionar como um campo 
aglomerativo, exercendo poder de atração sobre novos investimentos 
industriais. Dentro dessa região estão as cidades, também exercendo atração 
sobre as decisões, mas seu poder de atração está condicionado pela 
atratividade da região em que se inserem. Assim, a tradicional consideração 
do tamanho da cidade como indicador de economias aglomerativas fica 
questionada, enfatizando-se a necessidade de considerar-se também o 
aspectos regional. 
Pelo lado dos custos, todavia, reconhece-se o forte componente urbano, 
notadamente nos casos de mão-de-obra, terrenos e serviços, havendo 
variação do custo desses itens com o tamanho urbano. Como resultado, 
encontram-se razões para que as cidades situadas dentro do campo 
aglomerativo da grande região industrial brasileira apresentem crescimento 
superior ao da própria cidade central, na medida em que esse seria 
explicado pela possibilidade de usufruir um nível satisfatório de vantagens 
aglomerativas, sem a necessidade de cobrir os custos locacionais incorríveis 
na cidade grande. (AZZONI, 1985, p.219). 

 

Partindo deste pressuposto,  Azzoni (1985, p.220) constata que o desenvolvimento 

industrial observado em São Paulo, “[...] notadamente em um raio de 150 quilômetros em 

torno de sua capital, guarda estreita dependência em relação a essa área central. Com efeito, o 

uso de serviços por parte de empresas dessa região revela uma importante participação da 

Capital e de outros municípios da Área Metropolitana”. 

 Diante deste quadro, Azzoni (1985, p.221)  tira as seguintes conclusões: 

[...] as evidências indicam que, longe de constituir-se em um sinal de 
reversão da polarização, o fenômeno observado em São Paulo estaria mais 
próximo de uma espraiamento da indústria dentro da área mais 
industrializada do país, em um processo do tipo “desconcentração 
concentrada”. Seria aproximadamente um tipo de suburbanização das 
atividades industriais em âmbito mais abrangente, o que é possível pelas 
possibilidades abertas pelo desenvolvimento tecnológico, em um sentido 
amplo, para a separação das atividades produtivas das atividades de 
comando empresarial (grifo do autor). 
Por essas duas vias de análise, conclui-se que a proposição de que o Brasil 
teria alcançado o estágio mágico de reversão da polarização parece 
infundada [...] (grifo nosso). 
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 Conclusão diametralmente oposta nos é apresentada por Diniz (1995), que ao analisar 

dados referentes ao período de 1970 até 1990, argumenta que a partir de 1970 tem início um 

movimento de reversão da polarização. Para este autor  

após um século de concentração industrial no estado de São Paulo e de 
polarização na sua área metropolitana, nas últimas duas décadas esse 
processo foi invertido, iniciando um movimento de reversão da polarização 
e de desconcentração industrial para várias regiões do país. Como 
decorrência, a participação do estado de São Paulo e da Área Metropolitana 
de São Paulo na produção industrial do país reduziu-se de 58% para 49% e 
de 44% para 26%, respectivamente, entre 1970 e 1990, apesar do 
crescimento da participação relativa da produção industrial do interior 
daquele estado. (DINIZ, 1995, p.11 grofo nosso). 

 

 O autor aponta várias causas deste processo, destacando: 

a) deseconomias de aglomeração na área metropolitana de São Paulo e 
criação de economias de aglomeração em vários outros centros urbanos e 
regiões; b) ação do estado em termos de investimento direto, incentivos 
fiscais e construção da infra-estrutura; c) busca de recursos naturais, 
traduzida pelo movimento das fronteiras agrícolas e mineral, com reflexos 
na localização de um conjunto de atividades industriais; d) unificação do 
mercado, potenciada pelo desenvolvimento da infra-estrutura de transportes 
e comunicações, com efeitos sobre a competição interindustrial e a 
localização. (DINIZ, 1995, p.12). 

 

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

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

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

causas para tal crescimento, Diniz (1995, p. 15) chega à conclusão de que “todo esse processo 

não vem ocorrendo de forma linear. Na primeira fase, o que se observou foi um movimento 

generalizado de desconcentração, [...]. Mais recentemente, o que ocorre é uma tendência à 

reconcentração na área mais desenvolvida do país”.   

 

 

1.1. A PARTICIPAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ NO PROCESSO DE 

DESCONCENTRAÇÃO INDUSTRIAL: 1970-1985 

 

De uma maneira geral os autores que analisaram o processo de desconcentração 

industrial ocorrida no país após 1970, procurando identificar a direção do movimento para 

além do estado de São Paulo, apontam a Região Sul, e particularmente o estado do Paraná, 
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como os que mais ampliaram sua participação na produção industrial nos anos recentes.  

Como afirma Cano (1997, p.118), 

o Sul foi a região que mais pontos percentuais ganhou nos dois períodos 
(passa de 12% em 1970 para 16,7% em 1985 e 18,1% em 1995) beneficiado 
pela decisão política federal de ali instalar o terceiro pólo petroquímico 
nacional, pelo melhor desempenho agro-industrial, de produção de máquinas 
agrícolas e tratores, equipamentos em geral, material elétrico e de transporte. 
Além dos efeitos também decorrentes de sua prática em “guerra fiscal”, a 
região tem apresentado condições propícias (mão-de-obra, urbanização, 
agricultura moderna, proximidade com o mercado paulista, etc.) a um grau 
mais avançado de desconcentração do investimento industrial. Embora os 
três estados sulinos tenham aumentado suas participações nacionais, Paraná 
e Santa Catarina apresentaram resultados bem melhores do que o Rio Grande 
do Sul.2 

 

Essa afirmação pode ser constatada através do Gráfico 01 a seguir, em que verificamos 

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

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

década  houve um crescimento significativo do PIB industrial (de 259% para o Brasil e de 

484% para o Paraná) 3. 

A década de 70 representa para o Paraná o marco das grandes 
transformações. No início dessa década a indústria estadual ainda era 
fortemente atrelada ao processamento de produtos primários, com destaque 
para o café e a madeira, visto que participavam com 68,9%  do produto 
industrial do estado em 1960 e ainda atingiram os elevados 53,9% em 1970. 
Ademais, os produtos industriais apresentavam baixo grau de elaboração, 
pequenas escalas e tecnologias ainda rudimentares. Essas circunstâncias 
contribuíam para a pouca importância da indústria paranaense no cenário 
nacional: em 1970 participava com apenas 2,99% no produto industrial do 
país. Entretanto, no curso dos anos 70, grandes mudanças passaram a dar a 
tônica do que seria o novo padrão de desenvolvimento da economia estadual. 
(TRINTIN, 2001, p.92). 

 

Para Vasconcelos & Castro (1999, p.10), além das condições favoráveis para a 

indústria no plano nacional, com a retomada dos investimentos no início da década, e que, 

mesmo após o esgotamento do milagre, permanecem elevados na esteira do II PND, existem 

três razões internas ao estado que explicam o dinamismo da indústria paranaense nos anos 70: 

a) a oferta de uma infra-estrutura básica para a recepção de indústrias, 
como rede rodoviária moderna, ferrovias, porto marítimo e energia elétrica; 

                                                 
2 Embora  em termos absolutos o Rio Grande do Sul continue a apresentar crescimento superior, em termos  
relativos Paraná e Santa Catarina cresceram mais. 
3 Cálculos com base nos dados do PIB industrial em R$ do ano de 2000 do IBGE, extraído do IPEADATA 
(IPEA, 2006) 
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b) a existência de mecanismos institucionais de apoio à indústria, 
centrados no Banco de Desenvolvimento do Estado do Paraná (BADEP) e 
em uma série de outros órgãos públicos voltados à atração de indústrias; rede 
ampla de incentivos e subsídios municipais, estaduais e federais; 
c) a agricultura dinâmica e modernizante presente no estado, que permite 
a instalação de setores agroindustriais. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tentando sintetizar,  essas  transformações foram marcantes nos seguintes aspectos: 

a) estruturalmente há uma diversificação na composição interna dos ramos industriais, 

com uma queda relativa daqueles dos segmentos  mais tradicionais4; 

b) acontece uma elevação da participação de novos ramos, como a metalurgia, a 

mecânica, material elétrico e de comunicações, material de transporte e química; 

c) em boa parte dos ramos há uma ampliação na escala de produção, utilizando 

tecnologias mais avançadas, resultando num aumento da produtividade; 

d) surge, ainda que timidamente, relações de compra e venda no próprio estado, 

aumentando os fluxos interindustriais; 

                                                 
4 Uma ampla análise das modificações ocorridas em cada ramo industrial pode ser vista na publicação do 
IPARDES (1982).  

GRÁFICO 01 - ESTADO DO PARANÁ - PARTICIPAÇÃO 
PERCENTUAL NA PRODUÇÃO ECONÕMICA - 1939/2003
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e) ocorre a conformação de oligopólios, como resultado da penetração de capital 

estrangeiro e  de outras grandes indústrias já radicadas no Brasil. 

 

Como dissemos, de fundamental importância para as transformações ocorridas no 

decênio  de 1970, foi o estabelecimento das condições gerais de produção na década anterior. 

Como afirma o IPARDES (2005, p.25),  

[...] a disponibilidade de uma retaguarda física (infra-estrutura) e financeira 
(Badep) – montada na década de 1960 com recursos da Codepar, mais 
precisamente, do Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE) – em 
condições de crescimento acelerado da economia brasileira facilitou a 
ocorrência da modernização agrícola e agroindustrial do Estado e a 
instalação de um pólo cimenteiro na Região Metropolitana de Curitiba, 
sobretudo entre 1970 e 1975. 

  

Esse processo se amplia consideravelmente na segunda metade dos anos de 1970, já 

que 

[...] o prosseguimento da diversificação da agroindústria e a implantação da 
CIC (Cidade Industrial de Curitiba) e da Repar5  permitiram ao Paraná 
reproduzir, de maneira ampliada, parcela da desconcentração industrial 
experimentada pelo País no intervalo 1975/1978, durante o II PND, no 
governo Geisel. (IPARDES, 2005, p.25). 

 

O primeiro documento legal que definia a Cidade Industrial de Curitiba foi a Lei 

Municipal nº 4.1999 de 1972. Sua implantação se deu a partir de 1973, mesmo ano em que foi 

estabelecido um convênio entre a prefeitura de Curitiba e o governo do estado. 

Assim, estabeleceu-se que caberia à Prefeitura Municipal de Curitiba, [...], 
elaborar os projetos de urbanização da CIC, inclusive terraplanagem e 
pavimentação, além da desapropriação, liberação e venda das áreas tidas 
como de utilidade pública para o projeto. Ao governo do Estado competia o 
atendimento às necessidades de infra-estrutura de água e esgoto 
(Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar), energia elétrica (Copel), 
telefone e telex (Telepar), além da concessão de financiamento para 
implantação ou expansão das indústrias (Badep). Além disso, procedeu-se à 
concessão de generosos incentivos fiscais (isenção total de impostos por dez 
anos ou mais) e até mesmo a integralização do capital necessário para a 
implantação das novas fábricas, entrando aí o governo do Estado – através 
do Badep – como acionista daquelas empresas.[...]. (OLIVEIRA, 2001, 
p.59). 

 

                                                 
5 Refinaria de Araucária em 1976 
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Para Trintin (2001, p.99),  “a instalação da Cidade Industrial de Curitiba teve um papel 

de enorme importância tanto no crescimento do parque industrial do Paraná quanto na 

determinação de sua concentração no entorno de Curitiba”.  

 Os dados apresentados pelo IPARDES (1982, p.43) mostram que os gêneros 

tradicionais, sem deixar de crescer, vão perdendo importância relativa, principalmente a 

madeira, que de uma participação no valor adicionado de 22,5% em 1970, cai para 14,56% 

em 1979; e produtos alimentares que respondia por 23,67% da produção em 1970, caindo 

para 17,03% em 1979. A indústria química foi a principal responsável por estas alterações em 

termos relativos, já que passa de apenas 7,73% em 1970 para 30,21% em 1979. Este 

crescimento se explica pela presença de Refinaria de Araucária, que naquele ano gerou 18,9% 

do valor agregado da indústria do estado. Porém, mesmo com o peso representado pela 

indústria química, os ramos mecânica, material de transportes e material elétrico e de 

comunicações, apresentaram elevação na participação, passando de 5,58% em 1970   para 

6,49% em 1979.  

 Portanto, nas alterações na estrutura industrial paranaense na década de 1970 foram 

decisivas a atuação do governo federal, através da instalação da refinaria e do governo 

estadual e municipal na implementação da Cidade Industrial de Curitiba. Esta “[...]ampliou de 

modo substancial as vantagens locacionais de Curitiba, uma vez que a capital paranaense já 

contava na época com vantagens em razão de sua aglomeração populacional e industrial [...]. 

(TRINTIN, 2001, p.100). 

Continuando sua interpretação o autor conclui que 

É evidente que o interior do estado não contava com as mesmas condições 
para a atração de novos investimentos, uma vez que os esforços do governo 
estiveram concentrados na região de Curitiba. Assim, o interior continuou a 
atrair principalmente agroindústrias, que tendem a se localizar nas 
proximidades das fontes de matéria-prima, enquanto que as demais 
buscavam os benefícios fiscais, as facilidades da infra-estrutura da CIC e as 
economias de aglomeração já existentes na região da capital. (TRINTIN, 
2001, p.101). 
 

 Como resultado da política de incentivos  implantadas juntamente com a Cidade 

Industrial de Curitiba, uma série de investimentos foram atraídos para a cidade, com destaque 

para: 

Siemens  (equipamentos  e aparelhos de telecomunicações), New Holland 
(máquinas agrícolas), Philip Moris (cigarros), White Martins, Furukawa 
Industrial (cabos telefônicos e acessórios), Robert Bosch (peças e 
equipamentos para diesel), Giben do Brasil (máquinas para corte de alta 
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precisão), Bernard Krone do Brasil (reboques e semi reboques rodoviários) 
e Volvo (caminhões e ônibus), para citar algumas dentre as de capital 
internacional que de fato se implantaram. (FIRKOWSKI, 2001, p.36). 

 

 Portanto, como o próprio nome das empresas indicam, outra transformação importante 

na estrutura industrial paranaense, que se configura de forma mais clara na capital do estado, 

se refere ao fato de que as unidades industriais instaladas eram predominantemente de capitais 

estrangeiros, seguida de capitais nacionais de outros estados, com ampla escala de produção, 

o que resulta num alto grau de concentração da produção industrial. Assim, conforme 

Bragueto (1999, p.158), “[...] o que se nota é um processo acentuado de oligopolização da 

indústria, com as grandes empresas, embora representando apenas 2,3% dos estabelecimentos, 

detendo 73% do valor da produção”. 

 Ou mais especificamente, segundo artigo A ESTRUTURA industrial... (1982, p.7), 

[...] as grandes empresas geram “quase todo” o valor da produção dos ramos 
industriais mais novos, com maior peso relativo no total do valor da 
produção da indústria paranaense de transformação. Isso ocorre igualmente 
em alguns ramos antigos, como o de produtos alimentares no qual apenas 
12 grandes empresas detêm 75% do valor total da produção. 

 

Porém, conforme aponta Fresca (2004, p.206),  

na contrapartida, não houve o desaparecimento das micro e pequenas 
empresas de capital local, mormente concentradas nos ramos da chamada 
indústria tradicional, com base numa produção e consumo local/regional. 
Significou sim a perda relativa da importância comparada às grandes 
plantas industriais dos ramos dinâmicos. Nesse período teve início a 
conformação do setor industrial confeccionista em Cianorte, apoiado 
grandemente nas micro e pequenas empresas,; principiou-se a conformação 
do parque moveleiro em Arapongas; expandiu-se a produção de café 
solúvel6; iniciou-se o setor confeccionista de bonés em Apucarana, dentre 
outros exemplos de ação e força do capital regional. 

 

Dessa forma, no transcorrer da década de 1970 enquanto a Microrregião Homogênea 

de Curitiba aumentou sua participação no valor adicionado da indústria, outras poucas regiões 

se mantiveram estáveis e a grande maioria teve uma redução na participação. Este fato fez 

com que  a indústria paranaense passasse de uma situação de relativa desconcentração para a 

outra, em que se caracterizou nitidamente uma efetiva concentração. 

De fato, enquanto a Microrregião de Curitiba, passa de 32% do valor 
adicionado industrial em 1975 para 52,7% em 1979, a Microrregião dos 

                                                 
6 Embora com relação ao café solúvel as indústrias instaladas não tenham sido de capital regional, além de serem 
de grande porte e apresentarem elevadíssimo índice de concentração da produção. 
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Campos de Ponta Grossa, cai no período de 15,6% para 10,4%, enquanto o 
Norte Novo de Londrina, passa de 14,5% para 9,5%. É importante ressaltar 
que o crescimento da participação de Curitiba não se explica somente pela 
implantação da Petrobrás, pois, mesmo excluindo a produção desta, seu 
crescimento foi significativo. (BRAGUETO, 1999, p.158). 

 

Em síntese, se até 1975  a indústria paranaense se apresentava relativamente dispersa, 

na segunda metade da década de 1970 há uma mudança radical dessa situação. Como resume 

Lourenço (1988, p.7), 

[...] a concentração espacial da indústria paranaense na década de 70 se 
explica pelas transformações na estrutura industrial, pela interferência do 
Governo Estadual no processo de industrialização e pelo poder de atração 
exercido pela região de Curitiba. Interferindo em tudo isso, estaria a política 
de atração de indústrias implementado no período, elemento decisivo 
daquele surto industrial. 

 

 
2. O PERÍODO DE INFLEXÃO DO PROCESSO DE  DESCONCENTRAÇÃO 

INDUSTRIAL NO BRASIL:  1985-1992 

 

A maioria dos autores que trataram da desconcentração regional da indústria no Brasil 

no período posterior a 1985, concordam que ocorreu uma inflexão no processo. No entanto 

estudos mais recentes apontam que a partir de meados da década de 1990 houve uma 

retomada do processo de desconcentração. Embora não haja consenso entre os autores sobre o 

momento preciso em que a retomada teria ocorrido, conforme pretendemos demonstrar nos 

itens seguintes, acreditamos que o processo teve início a partir do ano de 1992. 

Para o período posterior a 1985, uma das dificuldades de análise é em função do 

sistema estatístico nacional. Desta forma, adotando-se os cuidados necessários com relação às 

informações disponíveis, alguns autores realizaram análises para o período mais recente. Para 

Cano (1997, p.107),  

entre 1985 e 1995, quando convivemos, primeiro com a “crise da dívida” e 
agora, também com políticas neoliberais, o crescimento econômico de São 
Paulo (e do Brasil) tornou-se, na média, medíocre e, com isso, o 
arrefecimento da dinâmica de acumulação inibiu também o crescimento 
periférico. Isso causou uma inflexão no processo de desconcentração 
econômica que, em muitos casos, apresentou resultados mais “estatísticos” 
do que efetivos. 
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 Esclarecendo melhor a idéia de uma desconcentração mais de caráter “estatístico”, o 

autor diz que, “a crise da década de 80, que parece ter afetado mais a economia de São Paulo, 

aumentando a desconcentração muito mais pelas quedas mais altas da produção paulista do 

que por ‘maiores altas’ na produção periférica [...]”. (CANO, 1997, p. 108). 

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

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

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

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

ramos industriais [...]”. 

Do balanço que se pode fazer do período 1985/95, e de novo advertindo 
sobre os problemas estatísticos, infere-se que, se havia uma “tendência” 
reconhecidamente desconcentradora entre 1970 e 1985, e que se 
prolongaria, ela já não se coloca de forma tão clara com os dados do 
período 1985/95. Nesse decênio, [...] a participação paulista cairia dos 
51,9% de 1985 para 50,2% em 1989; cairia um pouco mais em 1989/92 
(para 48,9%), mas subiria um pouco entre 1992/95 (para 49,8%). (CANO, 
1997, p.120). 

 

 Segundo o autor, em termos regionais, o período 1985/95 mantém algumas tendências 

do período anterior, mas traz também movimentos contrários. Neste sentido, relaciona vários 

fatores que contribuíram para a inflexão da desconcentração, assim como outros que, ao 

contrário,  contribuíram para efetivas manifestações de desconcentração.  Entre os principais 

fatores que teriam deprimido o crescimento periférico nacional e inflexionado a 

desconcentração, aponta: 

- o desmantelamento do Estado Nacional e com ele o de vários órgãos 
regionais (SUDENE e SUDAM, por exemplo), implicou num “ocaso” da 
políticas de desenvolvimento regional no período, principalmente a partir 
do “desastre Collor”; 
- a abertura irresponsável do nosso comércio exterior só não deu 
resultados piores, graças ao desequilíbrio argentino, que nos ensejou bons 
superávits até junho de 1994 [...]; 
- os grandes investimentos do II PND, a partir de 1985 já haviam 
maturado, diminuindo assim seus impactos adicionais na periferia; 
- a debilidade fiscal e financeira do governo federal e dos estaduais 
causou acentuada queda nos investimentos de infra-estrutura e de energia, 
deixando de impactar sobre as estruturas regionais e de gerar economias 
externas na periferia nacional; 
- a sensível diminuição dos preços reais de produtos básicos (cerca de 
25% para a América Latina, no período 1989/93, confrontados com a média 
de 1975/76), contendo o crescimento do valor das exportações; 
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- a diminuição do ritmo de crescimento das exportações de 
manufaturados de indústrias tradicionais e de tecnologia “madura”; 
- o fato de que, a despeito da perda de participação de São Paulo, 
recentemente ali se têm localizado os principais investimentos de 
informática, microeletrônica, telecomunicações e automação, direta ou 
indiretamente associados à forma reconcentradora da atual reestruturação 
produtiva do país. (CANO, 1997, p.118/119). 

 

Entre os fatos que contribuíram para efetivas manifestações de desconcentração, cita: 

- a alocação de grandes investimentos petrolíferos de extração 
(Nordeste e Rio de Janeiro) e de refino (Paraná); 
- a continuidade da desconcentração agrícola, induzindo novos projetos 
agroindustriais regionalizados (nos cerrados e em algumas “manchas” 
irrigadas nordestinas); 
- algumas políticas estadualizadas  - notadamente as de “guerra fiscal” – 
combinadas com projetos privados de novas localizações para suas novas 
plantas, que desconcentrou – de São Paulo, em direção à Zona Franca de 
Manaus, Minas Gerais e Sul -, no período, cerca de 8% a 10% da indústria 
nacional de material de transporte; 15% a 20% da de material elétrico; 7% a 
10% da metalúrgica e da mecânica e cerca de 10% da indústria do vestuário 
e calçados e da de fumo; 
- dado que São Paulo é o epicentro da crise, o movimento migratório 
interregional viu-se inibido de continuar tendo esse estado como destino. 
Isso certamente provocou nova “inchação urbana” em várias capitais e 
grandes cidades periféricas, além do conhecido fenômeno que ocorre com o 
notável crescimento de cidades médias brasileiras entre 1980 e 1991. Essa 
expansão urbana periférica, por mais “improdutiva” que tenha sido, 
certamente provocou aumento do emprego em serviços, gerando ainda 
novas oportunidades de inversão para indústrias “leves”; 
- embora ainda tímidas, as poucas políticas de incentivo ao turismo 
nacional – notadamente para o Nordeste – geraram igualmente efeitos 
positivos, como os acima apontados. (CANO, 1997, p.119/120). 

 

Do balanço entre os fatores de concentração e desconcentração e após a análise dos 

índices de crescimento da produção industrial do Brasil e do estado de São Paulo, o autor 

conclui que, “por pequena que seja a diferença entre esses números, ela não só revela a 

inflexão do processo de desconcentração como também, talvez, o início de uma ‘suave’ 

reconcentração, justamente a partir da intensificação da política de abertura comercial” 

(CANO, 1997, p.121).  Segundo o mesmo, suas dúvidas se tornam mais explícitas quando se 

examina o fenômeno em termos de ramos 7.  

                                                 
7 Para a análise da concentração ou desconcentração dos 16 ramos que contam com índices de produção, ver 
Cano (1997, p.121/122) 
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 Embora a análise de Diniz (1995) tenha se restringido ao período de 1970 a 1990, suas 

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

Embora tenha ocorrido um relativo processo de desconcentração industrial 
nos últimos 20 anos, vários elementos parecem atenuar a possibilidade de 
sua continuação, pelo menos na velocidade e na direção registrada. 
Primeiramente, na década de 80 e início de 1990, a economia brasileira foi 
atingida por uma forte crise. De uma taxa média de crescimento de 9% ao 
ano na década de 70 para toda a década seguinte, o crescimento global da 
indústria brasileira não chegou a 10%. Como na economia brasileira as 
transformações regionais da indústria se fazem fundamentalmente em 
função da orientação locacional dos novos investimentos, e não pela 
relocalização de plantas já existentes, o processo de crise freou ou congelou 
as alterações regionais da produção. Em segundo lugar, as transformações 
tecnológicas e estruturais em curso parecem dificultar o processo de 
desconcentração macroespacial, reconcentrando as atividades modernas na 
área mais desenvolvida do país. 

Em terceiro lugar, a crise geral da economia brasileira levou à simultânea 
redução dos investimentos estatais diretos e da construção de infra-
estrutura, o que seguramente prejudicará o processo de desconcentração 
industrial. Além disso, a orientação da política econômica, com abertura 
externa, privatizações e criação do Mercosul seguramente beneficiará a 
região mais desenvolvida. 

Em quarto, vem a questão estrutural mais relevante para a análise da 
questão regional brasileira, qual seja: a distribuição da renda regional e 
pessoal. [...] Assim sendo, o perfil da distribuição regional e pessoal da 
renda se apresenta como o grande obstáculo para uma efetiva política de 
desconcentração regional da indústria advindas das necessidades de 
mudanças na estrutura produtiva, ocorre também uma recorrente reação 
política e ideológica para a efetivação de uma política de tal envergadura, 
que implicaria mudança na política de gastos públicos, de distribuição da 
carga tributária e de alterações no sistema patrimonial. (DINIZ, 1995, 
p.41/42).  

  

Posição diferente dos autores mencionados anteriormente nos é apresentada por 

Pacheco (1998), que defende que mesmo após 1985 continuou a ocorrer um processo de 

desconcentração econômica no país, determinado pelo 

[...] deslocamento da fronteira agrícola e mineral, pela integração produtiva 
do mercado nacional, pelo perfil relativamente desconcentrado do sistema 
urbano brasileiro, pelo surgimento de deseconomias de aglomeração e 
pressões ambientais nas áreas mais intensamente industrializadas, pelas 
políticas de governo e pelo investimento do setor produtivo estatal, pelos 
impactos diferenciados da crise econômica, pela orientação exportadora, 
bem como pelo ajuste microeconômico das novas formas de organização da 
grande empresa. (PACHECO, 1998, p.267).  
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Porém, como salienta o autor, no período em análise, com a abertura comercial e a 

intensificação dos processos de ajuste das empresas, ganha expressão a dimensão da 

reestruturação produtiva e começam também a se evidenciar os dilemas da inserção do país 

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

[...] especialmente por colocar desafios de uma maior fragmentação do 
espaço nacional, em que algumas regiões mais dinâmicas podem se 
beneficiar das formas regionalizadas com que a globalização tende a se 
manifestar, ou pontualmente inserir-se nos fluxos de comércio 
internacional, enquanto as demais verão bloqueadas suas possibilidades de 
crescimento, o que é sancionado pela crise do Estado brasileiro e pela 
inexistência de políticas industriais e regionais estruturantes. (PACHECO, 
1998, p.268). 

 

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

dados da Rais, assim como com os valores dos novos investimentos, Pacheco (1999, p.37), 

conclui que no período de 1985 a 1995  houve 

[...] continuidade da desconcentração econômica, ainda que de forma menos 
intensa em função do menor investimento agregado, com perdas da região 
metropolitana de São Paulo e também do estado do Rio de Janeiro. Em 
paralelo, essa trajetória deve vir acompanhada de aumento da 
heterogeneidade no desenvolvimento interno das regiões brasileiras, com o 
surgimento de ilha de produtividade em quase todas as regiões, crescimento 
relativo maior das antigas periferias nacionais e importância maior do 
conjunto das cidades médias. 

 

 Em resumo, embora com discordâncias, em especial quanto à direção da 

desconcentração, os autores mencionados concordam que a intensidade do processo no 

período posterior a 1985 foi muito menor que entre os anos de 1970 a 1985. 

 

 

2.1. A INDUSTRIALIZAÇÃO DO PARANÁ NO PERÍODO DE INFLEXÃO: 1985-1992 

 

A análise dos dados do PIB e do pessoal ocupado na indústria, entre 1985 e 1992, 

confirmam as afirmativas anteriores. Se retomarmos a análise do Gráfico 01,  podemos 

verificar que além do crescimento da década de 1970,  a participação do PIB industrial do 

Paraná em relação ao do Brasil, apresenta  outro pico entre 1985 e 1990. No entanto há uma 

diferença importante entre esses dois períodos. Como dissemos, na década de 1970 houve um 
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crescimento significativo do PIB industrial, enquanto  entre 1985 e 1990 no Brasil houve uma 

estagnação e no do Paraná houve um crescimento de apenas 42%. 

Dessa forma, conforme a interpretação de Cano(1997), apresentada anteriormente, 

entre 1970 e 1985, de fato houve um processo de desconcentração industrial, porém, para os 

anos seguintes o aumento da participação de determinadas unidades da federação ocorreu 

mais em função da crise que atingiu de forma mais intensa São Paulo e Rio de Janeiro, do que 

em função de um crescimento efetivo da indústria nos demais estados. 

A análise da participação dos estados no crescimento do PIB industrial revela que esse 

último processo foi evidente entre 1985 e 1992. Entre estes dois anos o crescimento do PIB 

industrial no Brasil foi pífio, atingindo apenas 3,4%. Conforme o Gráfico 02, contribuiu 

decisivamente para esse desempenho o crescimento negativo, em especial dos estados de São 

Paulo e Rio de Janeiro. Por outro lado, foram os estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa 

Catarina que mais contribuíram para o crescimento.  

O comportamento distinto da indústria do Rio de Janeiro e de São Paulo 

[...] é determinado por sua própria estrutura e pelo maior grau de 
encadeamento intersetorial que apresenta, o que a torna mais suscetível aos 
efeitos negativos da queda do investimento privado. Esse é um aspecto 
bastante importante, porque, no contexto de baixo crescimento e de 
ausência de relocalização de plantas industriais, as estatísticas correntes da 
produção física ou do valor adicionado tendem a reproduzir as flutuações do 
nível de atividade. A essas oscilações soma-se também o fato de que os 
poucos setores com acréscimo de capacidade produtiva estivessem 
majoritariamente localizados fora do Rio de Janeiro e de São Paulo, 
especialmente de sua metrópole. Os dados da produção física salientam 
exatamente isso: comparativamente à década de 70, o período que vai de 
1980 até a véspera do Plano Real (1994) é de baixo dinamismo. 
(IPEA;IBGE;UNICAMP, 2002, p.28). 

 
No estado do Paraná, mesmo com uma maior participação no crescimento do PIB 

industrial, em termos absolutos a variação entre os dois anos mencionados foi pequena. 

Analisando o comportamento do PIB paranaense nesse mesmo período, Vasconcelos & 

Castro (1999, p.12), afirmam que, antes de mais nada, 

o estado sofreu como todo o país com a inflação crônica elevada, a 
instabilidade e a recessão econômica que marcaram boa parte do período 
em questão. 
Os altos e baixos desse indicador de desempenho da economia (PIB) 
testemunham que o cenário dominante não transmitia confiança para a 
realização de investimentos, nem as condições objetivas eram propícias 
para sustentar essas decisões. 
Mesmo durante os anos 90, até 1992, pelo menos, a conjuntura repetiu a 
década perdida dos 80: o PIB paranaense de 1992 foi inferior ao de 1988.  
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Na interpretação do IPARDES (2005, p.25), mesmo nesse período de crise, a base 

econômica paranaense experimentou moderado dinamismo, 

[...] associado a fatores específicos, tais como a continuidade da 
modernização agroindustrial (fiação de algodão, Proálcool, subprodutos do 
milho, industrialização de aves e maltaria), a maturação plena de grandes 
investimentos realizados em segmentos modernos e/ou novos da indústria 
estadual em fins dos anos 1970 e início dos 1980 (fertilizante nitrogenados, 

GRÁFICO 02 - BRASIL - PARTICIPAÇÃO % NO     CRESCIMENTO 
DO  PIB INDUSTRIAL POR 

ESTADOS - 1985-1992 
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ônibus e caminhões, papel de imprensa, cigarros, micro e 
minicomputadores) e algumas inversões nos ramos de siderurgia e 
refrigeradores e freezers, na esteira do Plano Cruzado em 1986. 

 

O IPEA;UNICAMP;IPARDES (2000, p.43), apresenta os mesmos argumentos para o 

desempenho relativamente melhor da economia paranaense nesse período de crise, 

enfatizando que o comportamento da agropecuária, da agroindústria e de alguns segmentos 

modernos da metal-mecânica, cada qual com desempenho influenciado por fatores diferentes, 

fez com que em vários períodos houvesse uma compensação pelo bom desempenho de alguns 

desses segmentos.  

No entanto, a análise ano a ano apresentada na mesma publicação, revela que de 1985 

até 1988 houve uma relação muito estreita entre melhor ou pior desempenho econômico com 

o comportamento do setor agropecuário e da agroindústria. (IPEA;UNICAMP;IPARDES, 

2000, p.44).  

É ao final dos anos 80 que 

a economia paranaense atinge um patamar qualitativamente distinto, 
reunindo precondições de abertura para o desempenho dos anos 90. Em 
termos de relações de troca, cresce significativamente seu grau de inserção 
na economia brasileira e na economia internacional. Não apenas crescem as 
vendas e compras nesses mercados também ampliados, como ganham 
importância produtos dos segmentos mais modernos em detrimento dos 
tradicionais. (IPEA;UNICAMP;IPARDES, 2000, p.44). 

 

 Assim como  a participação do estado no PIB industrial se elevou, apesar de ter 

apresentado crescimento absoluto pequeno entre 1985 e 1992, o mesmo ocorreu com relação 

ao pessoal ocupado. 

O período de crise da economia brasileira, que segundo Bresser-Pereira (2003, p.278), 

se estende da “[...]década de 1980 aos primeiros anos de 1990 até o Plano Real”, e se 

caracterizou como a “[...]pior crise econômica de sua história”, juntamente com a 

reestruturação produtiva das empresas teve efeito dramático sobre o emprego. Conforme o 

Gráfico 03, dentre os poucos estados que tiveram aumento do número de empregados formais 

na indústria entre 1985 e 1992, o Paraná foi o que apresentou o maior crescimento, ainda que 

insignificante, pois não chegou a atingir dezenove mil postos de trabalho. No mesmo período, 

assim como em relação ao PIB, os estados do Rio de Janeiro e, em especial, São Paulo 

apresentaram queda abrupta do pessoal ocupado na indústria. Em conjunto os dois estados 
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tiveram uma redução de  quase quatrocentas e noventa mil pessoas ocupada na indústria. 

(Gráfico 03). 
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Duas  explicações complementares são apresentadas a respeito da queda maior do 

pessoal ocupado na indústria paulista e, em especial na Região Metropolitana de São Paulo. A 

primeira diz que 

[...] a involução do emprego industrial foi maior, onde dois fatores voltados à 
diminuição dos custos de produção e à ampliação da competitividade, 
inclusive internacional, combinaram-se: - modernização dos processos 
produtivos por meio de incorporação de novas tecnologias; - fuga das 
deseconomias de aglomeração, já que as quedas percentuais sempre são 
maiores nas regiões metropolitanas que nos totais estaduais. (SPOSITO, 2004, 
p.230). 

 

E a segunda resume os  principais fatores que levaram à diminuição da oferta de 

emprego pelo setor industrial no final da década de 1980 e início da de 1990 no Brasil:   

[...] a abertura comercial posta em prática a partir do Governo Collor aliou-se 
às estratégias empresariais de racionalização do processo produtivo do 
período recessivo 1989/92 para determinar no período de recuperação 
econômica posterior (1993/95) uma elevação da produtividade industrial sem 
precedentes no país. Mas a drástica diminuição dos postos de trabalho 
industrial não foi apenas resultado da redução da relação emprego/produto 
industrial imposta pela elevação da produtividade setorial. A multiplicação da 
terceirização espúria, como estratégia competitiva, e a própria liquidação de 
firmas, expostas à concorrência internacional, são elementos que agravam 
decisivamente a capacidade de absorção de mão-de-obra pelo setor industrial. 
(ANDRADE & SERRA, 2001, p.341). 

 
Os dados apresentados sobre PIB industrial e pessoal ocupado revelam, por um lado, 

que  
[...] a economia do Paraná acompanhou o desempenho medíocre do Brasil 
nos anos 80, salvando-se pontualmente em face da maturação de alguns 
investimentos em ramos modernos e da continuidade da diversificação dos 
segmentos tradicionais, sobretudo os do agronegócio. (LOURENÇO, 
2003, p.121). 

 

 

3. A RETOMADA DA DESCONCENTRAÇÃO INDUSTRIAL A PARTIR DE 1992  

 

 Se parece haver consenso entre os autores sobre a inflexão do processo de 

desconcentração industrial a partir de meados dos anos de 1980 e início dos anos de 1990, a 

partir de então o debate volta à tona, pois, estaria havendo uma retomada do processo de 

desconcentração. 

Firkowski (2001, p.81), argumenta que há sinais de modificação no 
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[...] processo de desconcentração tal qual ele se apresentava até o início da 
década de 90, quando o grande destaque do processo era o interior de São 
Paulo, na medida em que o deslocamento de unidades industriais se dava 
predominantemente para o espaço compreendido num raio de cerca de 150 
Km a partir da cidade de São Paulo. 
 

Para a autora, sobretudo a partir da década de 90, [...] a base territorial passível de 

receber os novos investimentos industriais se amplia consideravelmente, extrapolando os 

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

(FIRKOWSKI, 2001, p.88). 

Porém, nos anos mais recentes, outros aspectos precisam ser levados em consideração 

na análise da desconcentração industrial, sob pena de se cometer graves equívocos. 

 

 

3.1. CONCENTRAÇÃO E CENTRALIZAÇÃO DO CAPITAL E DESCONCENTRAÇÃO 

INDUSTRIAL 

 

Partindo das análises de Cano (1997) sobre o caráter integrador do processo de 

desconcentração relativa da indústria nacional, Tinoco (2001) avança teoricamente quando 

fala da coexistência de diferentes padrões simultâneos de desenvolvimento industrial, ou seja, 

o padrão antigo, fordista, e o padrão novo, pós-fordista.  

 Em conclusão, o autor afirma que boa parte das interpretações acerca do 

desenvolvimento regional brasileiro das últimas três décadas e, em especial sobre as 

interpretações do processo após 1985, que ele periodiza como sendo o terceiro período8, sofre 

de certo “fetichismo da desconcentração” 

[...] ou seja, coisificam (através da continuidade da utilização de conceitos e 
instrumentos de análise defasados) o processo de desconcentração inicial e 
não conseguem lidar com o fato de que os fatores estruturais da economia 
brasileira mudaram significativamente para o terceiro período. [...] O que 
salientamos aqui é que o processo do terceiro período não pode ser estudado 
e apreendido pela mesma ótica do segundo, se a base econômica onde ele se 
efetua está modificando-se de um para outro período. (TINOCO, 2001, 
p.56). 
 

                                                 
8 Tinoco (2001, p.46) se refere a três períodos: a) primeiro período (até 1970): intensa concentração; b) segundo 
período (1970-1985): auge do processo de desconcentração; c) terceiro período (1985-1995): período de 
impasse. 
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Partindo dessas premissas, o autor avança na discussão, propondo novos instrumentos 

de análise da dinâmica industrial brasileira capazes de medir o real significado econômico do 

ser metropolitano no Brasil e, conseqüentemente, da dinâmica regional brasileira, ou em suas 

palavras, 

[...] não nos parece suficiente pensarmos em concentração ou 
desconcentração dos índices de emprego e produção. O que queremos é 
saber como os empregos na RMSP se interrelacionam com o restante das 
atividades econômicas e com as restantes regiões do país. Para o 
entendimento do espaço econômico da RMSP, é fundamental estudarmos o 
processo [...] de geração, difusão e apropriação da inovação e dos ganhos 
advindos de seus usos. (TINOCO, 2001, p.57). 

 

Além das discussões apresentadas por Tinoco, um outro aspecto a ser levado em 

consideração diz respeito ao processo de concentração e centralização na reprodução do 

capital. Neste sentido, Lencioni (1991, p.13) esclarece que  

[...] na perspectiva do estudo da dinâmica da reprodução do capital e na 
compreensão de que a reprodução do capital tem sua dinâmica relacionada 
ao desenvolvimento desigual do espaço, é que se pensa estar a chave para 
compreensão da nova estrutura espacial. Neste sentido, é que os processos 
sociais e espaciais configuram uma unidade. Nossa posição é a de que a 
reestruturação industrial depende tanto da reestruturação espacial, quanto 
esta é condicionada por forças sociais que movimentam o processo 
industrial. 
 

 Partindo dessas premissas em relação à noção de reestruturação, assim como da 

hipótese de que a reestruturação urbano-industrial é condicionada pelos processos de 

concentração e centralização na reprodução do capital e sua manifestação se configura na 

desconcentração da metrópole, Lencioni (1994, p.54), afirma que “se a concentração das 

atividades econômicas, sobretudo a concentração industrial, é que estruturou o aglomerado 

metropolitano, hoje é a dispersão industrial o elemento fundamental na reestruturação da 

metrópole de São Paulo”. 

 No entanto não concorda com as análises que vêm neste processo um movimento de 

descentralização industrial. Ao contrário, defende a idéia de que a implantação industrial fora 

da capital não assume o significado de uma descentralização, pois, “[...] a decisão e controle 

do processo de valorização do capital não só continuam concentrados social e espacialmente, 

como são reiteradamente reforçados apesar da relativa dispersão dos estabelecimentos”. 

(LENCIONI, 1994, p.57). 



 22 

 Fundamentando sua argumentação, Lencioni (1994, p.57) diz que as análises que 

apontam um movimento de descentralização industrial, o fazem, ou por não terem a 

compreensão do que seja o processo de centralização, “ou até mesmo o fato de tomá-lo sem 

distinção do processo de concentração [...]”. 

Concentração e centralização tratam-se de processos distintos. Quando a 
empresa amplia sua base de acumulação – pelo aumento do número de 
equipamentos e máquinas, por exemplo, está-se diante de um processo de 
concentração. Quando se trata de associação, absorção ou fusão de capitais 
individuais sob um mesmo controle, está-se diante de um processo de 
centralização do capital, sem qualquer modificação no número de 
equipamentos e máquinas. O que importa dizer é que centralizar é associar 
capitais já formados. A centralização constitui um processo em que frações 
individuais de capital, se reagrupam. (LENCIONI, 1994, p.57/58). 

 

  

Tendo como referência estes elementos da reestruturação industrial recente, Lencioni 

(1994, p. 59), nega o emprego da palavra descentralização para descrever o processo de 

dispersão da indústria no Interior paulista.  

Pois, este processo – longe de ser um processo de descentralização 
industrial -, a rigor é um processo de centralização.[...] Trata-se de um 
processo de centralização do capital que consolida a hegemonia do grande 
capital e subordina os outros capitais à organização oligopolista e utiliza 
mecanismos de dispersão espacial como forma estruturante do espaço e não 
mais mecanismos concentradores.  

 
 Em trabalho recente um dos aspectos geográficos desta problemática é realçado, em 

que discute a cisão territorial da indústria e a integração regional no estado de São Paulo. 

Neste a autora “focaliza a estratégia empresarial de separar territorialmente a planta 

industrial, ou o ‘chão da fábrica’, do escritório principal que se ocupa do gerenciamento 

superior da empresa”. (LENCIONI, 2003, p.465). 

 Muito embora esse não seja um procedimento novo nas estratégias empresariais  

[...] sua importância advém de ser uma tendência cada vez mais freqüente e 
do fato de conter um sentido novo porque se assenta numa rede de 
comunicações que vêm, aos poucos, revelando uma capacidade infinita. 
Mas, acima de tudo, porque denuncia a direção crescente da substituição 
das relações pessoais por relações eletrônicas que redimensionam a relação 
espaço-tempo das atividades humanas. (LENCIONI, 2003, p.469). 
 

 Analisando os dados de 7.562 indústrias presentes no estado de São Paulo em 1994, a 

autora constatou que 807 apresentaram cisão territorial. Com relação a estas, “[...] a grande 

maioria das indústrias que pratica cisão territorial entre produção e gestão, é de indústrias de 
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grande e de médio portes” (LENCIONI, 2003, p.469); “São Paulo, a capital, reúne cerca de 

80% das sedes das empresas com cisão territorial. Considerando-se os demais municípios da 

região metropolitana, essa cifra passa para 86,5% [...].(LENCIONI, 2003, p.470). 

 Um outro trabalho nesta linha, é o de Roberto Lobato Corrêa em que procura “[...] 

qualificar as metrópoles brasileiras enquanto centros de gestão do território, considerando 

para isto a intensidade, diversidade e a atuação espacial metropolitana no que se refere ao 

controle de atividades econômicas no espaço brasileiro”. (CORRÊA, 1996, p.67). 

 Conforme esclarece o autor,  

por concentrar a maior parte das sedes sociais das maiores corporações, a 
metrópole transforma-se, por excelência, em centro de gestão do território , 
ou seja, em centro de investimento e acumulação de capital, centro 
privilegiado do ciclo de reprodução do capital, onde se dá a gestão do 
processo de criação do valor e criação, circulação e apropriação da mais-
valia em amplo espaço geográfico. (CORRÊA, 1996, p.68/69).    

  
 Para a realização do trabalho empírico Corrêa (1996, p.73),  considerou o conceito de 

assalariado externo. Por assalariado externo compreende-se “[...] aquele empregado em 

estabelecimento (fábrica, agência bancária, loja etc.) pertencente a uma empresa cuja sede 

localiza-se em outro lugar que o do estabelecimento-filial”. 

 Através da análise dos assalariados externos controlados por estabelecimentos 

industriais sediados nas Metrópoles do Rio de Janeiro e São Paulo, Corrêa (1996, p.84) 

constata que, a despeito de uma atuação na maioria das Unidades da Federação, “[...] as duas 

metrópoles em tela apresentam atuações espacialmente concentradas. Assim, 59,5% dos 

assalariados externos paulistanos estão no próprio território paulista. O percentual sobe para 

75,9% se considerarmos a região Sudeste e a 92,2% se levarmos em conta, adicionalmente a 

região Sul”.  

 Em resumo, Corrêa (1996, p.92), afirma que as duas metrópoles nacionais estabelecem 

uma nítida divisão territorial do trabalho no espaço brasileiro. 

É a partir de São Paulo, contudo, que se pode delinear, com maior clareza, 
uma espacialidade diferenciada da gestão do território, revelando a 
complexidade do ciclo de reprodução dos diferentes capitais postos 
simultaneamente em ação. Indubitavelmente a metrópole paulistana é a 
capital do capital, capaz de ser o principal centro organizador da região 
urbano-industrial, de sua periferia imediata e de atribuir funções às 
metrópoles regionais e a numerosos centros urbanos menores (CORRÊA, 
1996, p.92).  
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Embora a análise de Lencioni, Corrêa e Tinoco tenham como foco a Região 

Metropolitana de São Paulo, acreditamos que as idéias principais das mesmas, - de que as 

interpretações devem ser feitas levando-se em conta a diferença tecnológica das indústrias e a 

distinção entre concentração e centralização espacial-, são importantes para o entendimento 

de outros territórios, mais especificamente, são importantes para o entendimento do processo 

de industrialização recente do estado do Paraná. 

 

 

3.2. A PARTICIPAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ NA DESCONCENTRAÇÃO INDUSTRIAL 

RECENTE 

  

É nesta nova lógica  que se explica a articulação de cada subespaço ao todo nacional, 

logo em que se insere a nova fase de industrialização paranaense. 

[...] Não apenas porque o estado é um dos componentes do polígono ou da 
região concentrada mas, sobretudo, pelo desempenho positivo que tem tido 
em relação à atração de novos investimentos industriais, notadamente do 
setor automobilístico. (FIRKOWSKI, 2001, p.88). 

  

Apesar das condições favoráveis à atração de novas indústrias, que como vimos 

começaram a se estabelecer desde meados da década de 70,  

[...] foi a partir de meados dos anos 90 que a implantação de novas 
indústrias ganha destaque, seja em razão do pouco dinamismo industrial 
vivido na década de 80 devido aos graves problemas econômicos pelos 
quais passou o país e que afugentaram por um longo período os capitais 
internacionais, seja em razão do expressivo movimento de localização de 
indústrias automobilísticas na Região Metropolitana de Curitiba, amparadas 
por incentivos governamentais de toda ordem, demonstrando a 
agressividade com que o Estado se lançou à conclusão de seu projeto de 
industrialização do Paraná. (FIRKOWSKI, 2001, p.101/102). 

 

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

privatizações e da desregulamentação dos mercados do país. Ou seja, 

esse grupo de reformas pró-mercado somado à maior autonomia fiscal dos 
estados, conferida pela Constituição de 1988 por meio da transferência de 
mais recursos do que encargos a Estados e municípios, ocasionou uma 
guinada nos determinantes da movimentação espacial das atividades 
econômicas. Isso se deu por meio da diminuição do peso do governo federal 
e das empresas estatais e da ampliação da interferência dos componentes de 
mercado e das forças políticas subnacionais, materializadas na guerra fiscal 
e na concessão de infra-estrutura [...]. (LOURENÇO, 2003, p.70). 
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Para o IPARDES (2005, p.26), a retomada da desconcentração industrial ocorreu a 

partir de 1995,  

[...] com o advento da estabilidade monetária, materializado com a decisão 
privada de construção de novas plantas produtivas fora do eixo saturado, 
formado por Rio e São Paulo, e a opção geográfica por centros de portes 
médio e grande, dotados de infra-estruruta (física, científica e tecnológica) 
adequada e situados estrategicamente no interior de um grande e novo 
mercado polarizado por São Paulo e pelo Mercosul. 
Nesse cenário. o Estado do Paraná utilizou um conjunto de atrativos 
formados por localização geográfica privilegiada, estoque adequado de 
infra-estrutura e mecanismo institucionais para a viabilização da expansão e 
implantação de indústrias.[...]  

 

De fato, a partir de 1992 o processo parece ser diferente do que ocorreu entre 1985 e 

1992. O crescimento do PIB industrial do Brasil entre este ano e 2003 atinge 28,7%. 

Contribuiu para esse crescimento principalmente os estados que apresentaram desempenho 

negativo no período anterior, em especial, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo. Além destes, 

mantiveram o crescimento os estados de Minas Gerais, Amazonas, os estados da região Sul e 

passou a ter crescimento mais significativo o estado de Goiás. (Gráfico 04). 

Dessa forma a participação do Paraná no PIB industrial passa dos 2,99% em 1970 para 

5,26 em 1980, 6,85% em 1990 e a partir de então, apesar do crescimento em termos absolutos, 

apresenta uma queda lenta na participação, chegando a pouco mais de 6% em 2003 (vide 

Gráfico 01). 

Com relação ao pessoal ocupado na indústria, se entre 1985 e 1992 houve uma 

redução no Brasil de pouco mais de quinhentos e quarenta e um mil  postos de trabalho, entre 

1992 e 2004 houve um crescimento significativo. Nesse período, para um acréscimo total de 

pouco mais de um milhão e duzentas mil pessoas na indústria brasileira, o  Paraná foi o estado 

que apresentou a maior elevação, com mais de duzentos e vinte e oito mil novos postos de 

trabalho. (Gráfico 05). Com isso, de uma participação no total do pessoal ocupado na 

indústria em 1992 de 5,38%, o estado do Paraná passa para 8% em 2004. 

Portanto, por um lado o estado do Paraná, entre 1992 e 2004, apresentou uma redução 

na participação do PIB industrial e, por outro lado, uma elevação na participação do pessoal 

ocupado. Como dissemos, esse fato indica que na análise da desconcentração regional da 

indústria no Brasil nos anos recentes, outros instrumentos de análise devem ser levados em 

consideração9. 

                                                 
9 Como pretendemos fazer no item 4 do presente trabalho 
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GRÁFICO 04 - BRASIL - PARTICIPAÇÃO % NO CRESCIMENTO  DO  
PIB INDUSTRIAL POR ESTADOS - 1992-2003 
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3.3. A POLÍTICA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO ESTADO DO PARANÁ NOS ANOS 

DE 1990 

 

Embora a maioria das análises aponte os anos de 1994/95 como marcos da retomada 

da desconcentração ou de algum crescimento industrial, como vimos, no estado do Paraná já a 

partir de 1992 passou a haver um maior dinamismo, em especial no que se refere ao 

acréscimo do pessoal ocupado. Isso ocorre, pois, entre 1992 e 1994, os setores beneficiados, 

em geral se relacionavam à agroindústria, portanto, intensiva em mão-de-obra. Conforme a 

análise do IPEA;UNICAMP;IPARDES (2000, p.44), 

no período 1992-94, com nova estrutura setorial e conjuntura favorável para 
o setor exportador, os impactos da contração econômica nacional são em 
grande medida amortecidos no Paraná. A maior safra de grãos, em 1993, 
coincide com a recuperação dos preços internacionais para soja, milho e 
café, devido à inclusão de novos mercados, como a China, e do crescimento 
de negócios por contratos futuros de soja. Tal situação produz uma 
dinâmica multiplicadora em toda a cadeia produtiva, articulada com o setor 
primário – crescem as vendas de tratores, colheitadeiras, fertilizante, assim 
como o consumo de bens e imóveis e serviços em geral. O setor exportador 
também é ativado por exportações ao Mercosul – especialmente Argentina 
– de manufaturados, café e carne de aves. De modo geral, a parcela de 
industrializados é progressivamente mais importante no conjunto do valor 
exportado. Do complexo metal-mecânico, a grande contribuição provém do 
gênero material de transportes, com exportações de peças e acessórios para 
ônibus e caminhões dirigidas aos mercados do Peru, Estados Unidos e 
Alemanha. Nessa trajetória ascendente, a maioria dos gêneros tem ampliado 
o número de países aos quais se destinam, passando a atender a mercados 
importantes, enquanto outros gêneros iniciam uma atividade voltada ao 
mercado exportador. Entretanto, a metal-mecânica continua concentrada em 
torno de poucos produtos e de reduzido número de empresas. 

 

Dessa forma, iniciando-se em 1992, de modo discreto, e tornando-se mais intenso em 

1993 e 1994, o PIB paranaense apresenta um crescimento expressivo (10,5% e 6,5% 

respectivamente). Neste período o desempenho da indústria teve um papel determinante nesta 

recuperação, apresentando uma taxa de crescimento de 14,5% em 1993 e 9,2% em 1994. 

(VERRI, 1998, p.82). 

Ainda é importante frisar que no que se refere aos instrumentos institucionais 

utilizados na fase que vai de 1992 a 1994, pode ser identificada  uma 

[...] postura contrária à participação do estado na guerra fiscal, que já 
começava a tomar contornos mais agressivos em âmbito nacional. O 
governo do Paraná manifesta publicamente, inclusive nacionalmente na 
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mídia, que não aderiria à guerra fiscal. Em que pese essa postura, o estado 
instituiu o bom emprego fiscal, cujos pressupostos permitem concluir que 
[...] tratou-se de uma arma bastante acanhada para enfrentar a guerra que se 
avistava [...]. (VASCONCELOS & CASTRO, 1999, p. 33). 

 

 Os autores dizem que a implantação do  mecanismo que chamaram  de acanhado para 

os contornos que já assumiam as disputas entre os estados, foi uma [...] opção política de que 

os instrumentos que o Paraná estava disposto a lançar mão naquele momento não poderiam 

implicar transferência de subsídios para o setor privado, apesar da consciência de que a 

correção monetária, ainda que integral, é muito inferior ao custo do dinheiro no mercado.[...]. 

(VASCONCELOS & CASTRO, 1999, p.33) 

A partir de 1995 a situação muda completamente, com o estado entrando de forma 

agressiva na chamada guerra fiscal. Dois instrumentos foram fundamentais para tanto: a 

revitalização parcial do Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE), que como vimos, foi 

instituído em 1962, junto com a Companhia de Desenvolvimento do Paraná (Codepar) e o 

Programa Paraná Mais Empregos. 

 Segundo Lourenço (2003, p.95), “o fundo possibilita a participação acionária do 

Estado em projetos estratégicos, por meio da integralização de ações preferenciais sem direito 

a voto.” Diferente de quando foi instituído originalmente, na nova versão“[...]  a corrente 

financeira do FDE é composta pelos royalties da energia e pelas entradas das cobranças dos 

financiamentos concedidos ao setor privado pelo Badep, durante vários anos”. (LOURENÇO, 

2003, p.96). 

 O programa Paraná Mais Empregos, por sua vez, 

[...]criado em dezembro de 1996 (decreto estadual 2736), representa uma 
versão aprimorada tanto do Programa Bom Emprego Fiscal (1992-Lei 
Aníbal Curi) quanto do Programa de Fomento à Industrialização (PEFI), 
lançado em 1978. Seu alvo básico é o investimento produtivo, 
proporcionando à empresa nova instalada a prorrogação do prazo de 
recolhimento do ICMS por 48 meses e pagamento em outros 48 meses com 
correção monetária. (LOURENÇO, 2003, p.96). 

  

Portanto, aparentemente não haveria grande renúncia de receita por parte do estado 

considerando-se que, 

quando do quinto ano de operação do empreendimento, a empresa passaria 
a recolher, aos cofres do Tesouro Estadual, o imposto correspondente ao 
ano corrente, acrescido daquele relativo ao primeiro exercício, incorporado 
da correção monetária e desprovido dos juros. A abdicação dos juros 
equivaleria ao real preço de garimpagem industrial [...]. (LOURENÇO, 
2003, p.96). 
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 No entanto, conforme complementa Lourenço (2003, p.97),  

[...] em setembro de 2002, o executivo estadual acabou confirmando as 
fortes suspeitas acerca dos exagerados privilégios tributários concedidos a 
um grupo seleto de empresas integrantes do ciclo recente de 
industrialização do Estado, liderado pelas montadoras de automóveis, de 
utilitários e de motores e pelos seus fornecedores mundiais. Mais 
precisamente, 69 empresas (de um grupo de 254) atraídas para o território 
estadual, ao longo da safra de industrialização plantada entre 1996 e 2001, 
teriam sido agraciadas com um generoso adiamento do prazo de vigência 
dos incentivos fiscais, baseados no Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS). 
 

Mais precisamente,  o governo revelou que uma parte do conjunto de empresas que 

aportou no Estado deve pagar “[...] apenas 25% do tributo devido, passando a recolher o 

restante apenas depois do ano de 2016. Os 25% referem-se à parcela do imposto destinada ao 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM)”. (LOURENÇO, 2003, p.98). 

A justificativa oficial para tamanha prorrogação do prazo para pagamento do imposto 

devido 

[...] dá conta da necessidade de cumprimento dos acordos originalmente 
celebrados com as empresas, que incluíam a transferência de haveres 
financeiros públicos através do Fundo de Desenvolvimento Econômico 
(FDE), na forma de financiamentos mensais do ICMS devido, operação que 
ficou praticamente inviabilizada, ou bastante comprometida, com a vigência 
de Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), desde junho de 2000. 
(LOURENÇO, 2003, p.98). 

 

O autor ainda acrescenta dois motivos não divulgados na versão oficial sobre os 

motivos para o prolongamento do prazo dos incentivos fiscais. O primeiro foi a transferência 

de recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico “[...] para a capitalização do fundo de 

pensões e aposentadorias dos servidores públicos estaduais (Paraná Previdência), agravada 

com o malogro da tentativa de privatização da Companhia Paranaense de Energia (Copel) 

[...]”. (LOURENÇO, 2003, p.98). 

O segundo motivo se relaciona ao fato de que “[...] teria havido o reconhecimento das 

bruscas alterações, para pior, no cenário macroeconômico do país, com desdobramentos 

negativos sobre as finanças estaduais” (LOURENÇO, 2003, p.99). Segundo o autor o 

exemplo mais acabado dessa situação foi a “aceitação” por parte da Renault da redução da 

participação acionária pública na empresa, via FDE, de 40% para 17%.  
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Entre outras críticas das indiscriminadas isenções ocorridas, está o rompimento do 

princípio básico da isonomia tributária, “[...] por meio do tratamento diferenciado em relação 

ao parque produtivo já operante nos Estados, configurando um tipo de competição desleal, 

caracterizada por produtos e mercados idênticos e cargas tributárias diferenciadas”. 

(LOURENÇO, 2003, p.100). 

Além disso, a política adotada se mostrou  extremamente concentradora, pois, 

beneficia o grande capital e, consequentemente apenas poucas porções do território10. Esta 

constatação é compartilhada tanto pelos técnicos e dirigentes municipais, como pelos  

pequenos empresários. 

Na análise feita pelos técnicos e dirigentes implementadores da política de 
atração de empresas, sobretudo as indústrias,  para os municípios de Cambé, 
Rolândia e Ibiporã, o estado do Paraná vem passando por um processo de 
industrialização crescente. Entretanto eles apontam que este processo 
poderia ser mais desconcentrado. (BRAGUETO; CUNHA, 2002, p.43). 

 

O próprio presidente da Federação das Associações Comerciais, Industriais e 

Agropecuárias do Paraná (FACIAP), ao questionar a prorrogação do prazo de dilação do 

ICMS devido pelas montadoras automotivas instaladas na Região Metropolitana de Curitiba, 

afirmava que esta atitude e o descaso com os pleitos dos pequenos e microempresários 

paranaenses, caracteriza uma política de dois pesos e duas medidas. (AKEL, 2001). 

Continuando suas críticas o empresário dizia que,  

sem dúvida, se os benefícios fossem direcionados para estas pequenas 
empresas, o alcance geográfico das políticas adotadas seria muito maior. 
Com isso estaremos fomentando a geração de novos empregos, ampliando a 
base geográfica do desenvolvimento, uma vez que as pequenas empresas 
estão disseminadas pelos 399 municípios paranaenses.  (AKEL, 2001). 

 

Embora aparentemente o programa Paraná Mais Empregos  se pautasse pelo princípio 

da desconcentração, pois, estabelecia percentuais de incentivos diferenciais em favor do 

interior do estado, havia os casos excepcionais, como para os fabricantes de produtos sem 

                                                 
10  Muito embora até isso é questionável, pois, como afirma Santos (1997, p.8), “a globalização atual desconhece 
o conceito de território. Ela trabalha com pontos privilegiados, que os governos mantêm a peso de ouro, cedendo 
à chantagem que fazem as empresas quando anunciam a intenção de instalar-se em determinada região”. 
Ou ainda, tratando dos lugares que recebem as grandes empresas, diz que, “chegando ali, elas desmancham todas 
as lógicas, arrastam o gasto público, os empregos, os comportamentos sociais, enfim, elas organizam a si 
próprias, enquanto desorganizam o resto, sobretudo as demais empresas”. (SANTOS, 1997, p.6). 
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similar no estado, que podiam usufruir do benefício máximo, independente de sua localização. 

Desta forma,  

[...] após o desencadeamento da concentração de parte expressiva dos novos 
capitais na Região Metropolitana de Curitiba é que as regras foram 
alteradas, visando exatamente à não concentração, isso ocorreu em maio de 
2000 quando parte das implantações ou já haviam se efetivado ou estavam 
em adiantado processo. (FIRKOWSKI, 2001, p.105). 

  

Ou ainda, como vimos, quando o programa já apresentava problemas operacionais em 

função da implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal e da própria dificuldade de 

capitalização do Fundo de Desenvolvimento Econômico. 

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

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

adicionado. Firkowski (1999, p.170), analisando as 77 indústrias beneficiadas pelo Programa 

Paraná Mais Empregos até junho de 1998, constatou que 

[...] se a análise se voltar para o número de estabelecimentos, constata-se 
um equilíbrio entre as empresas localizadas no interior e na RMC, 
respectivamente, 48% e 52%; semelhante conclusão, a da 
“descentralização”, obtêm-se se a variável eleita for o número de empregos 
criados, onde o interior participa com 58,5% e a Região Metropolitana com 
41,5%. Deve-se lembrar, contudo, que os gêneros industriais predominantes 
no interior são qualitativamente diferenciados dos localizados na RMC, no 
interior dá-se um reforço da antiga estrutura industrial produtiva, com a 
participação dos setores diretamente ligados à agropecuária [...] Porém, se a 
análise é feita priorizando o montante de investimentos e os novos gêneros, 
distintos daqueles pertencentes à estrutura produtiva tradicional do estado e 
cujo processo produtivo insere-se no que há de mais moderno, com capital e 
tecnologia intensivas – os gêneros denominados [...] como de indústrias 
tecnológicas – temos a exacerbação do papel da Região Metropolitana, 
respondendo por perto de 70% do total de investimentos, contra pouco mais 
de 30% do interior. 

 

Outra discussão a respeito da guerra fiscal diz respeito às incertezas quando aos 

impactos sobre a arrecadação de impostos pelos governos estaduais. As críticas mais 

contundentes a esse respeito dizem que a mesma “[...] revela-se um enorme desperdício de 

recursos públicos, provocando desequilíbrios nos estados perdedores e produzindo incertezas 

nos âmbitos local e nacional” (RODRÍGUEZ-POSE;  ARBIX, 1999, p.70).  E ainda que, 

o resultado final é que as generosas condições oferecidas pressionam ainda 
mais os já comprometidos orçamentos estaduais e municipais. A 
conseqüência mais sensível é que os escassos recursos que seriam utilizados 
na implementação de políticas públicas são redirecionados para subsidiar 
grandes corporações. (RODRÍGUEZ-POSE;  ARBIX, 1999, p.70).  
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 Em trabalho que procurou verificar tais impactos para o estado do Paraná, analisando 

o período de 1989 a 1993 e de 1994 a 2001, os autores concluem que, 

[...] no período anterior a 1994, os resultados referentes à arrecadação do 
ICMS do setor industrial demonstram tendência de queda na arrecadação 
em 0,05% ao mês e um aumento significativo nessa tendência para o 
período seguinte de 0,56% ao mês, deixando clara a perda de arrecadação 
no período pós-eclosão da “guerra”. (NASCIMENTO et al., 2006, p.258). 

 

 Mesmo que no longo prazo as empresas que tiveram seus débitos de ICMS 

postergados tenham que iniciar o recolhimento, predomina um ambiente de incerteza. Como 

diz Nascimento et al. (2006, p.259) 

a grande dúvida é lançada sobre a pré-disposição de manutenção dessas 
empresas no estado. Isso traz incerteza quanto ao futuro das finanças 
públicas, pois para atrair empresas o estado e alguns municípios 
paranaenses canalizaram para tais, volumosos recursos tributários e de 
infra-estrutura. As empresas poderão, no futuro, quando não mais gozarem 
dos benefícios, adotar outro Estado para produzirem e novamente 
transferirem sua planta industrial a quem mais oferecer, sem que o estado 
tenha recuperado os recursos investidos. Uma amostra parece ter ocorrido 
com a empresa Crysler que desativou sua produção no estado, e, embora 
tenha recolhido os débitos acumulados de ICMS aos cofres públicos deixa 
um saldo expressivo de desempregados na Região Metropolitana e um 
prejuízo ao estado e ao município que investiu em infra-estrutura e na 
concessão do terreno. 

  

Um outro aspecto sobre a política de atração de investimentos colocada em prática na 

segunda metade dos anos de 1990, segundo Oliveria (2001, p.66),  é que a mesma guarda 

semelhanças muito estreitas com a experiência da CIC. 

[...] Parece razoável descrever a atual estratégia de atração de investimento 
levada a cabo no plano estadual como uma autêntica continuação do projeto 
da CIC, só que agora voltada para todo o Estado do Paraná. Tal 
continuidade torna-se ainda mais evidente se levarmos em conta que seus 
protagonistas são, no âmbito das classes dirigentes, os mesmos responsáveis 
pela instauração da CIC. 

 

 Embora se referindo especificamente as ofertas  ao setor automobilístico, mas 

acreditamos que suas conclusões possam ser estendidas aos demais setores beneficiados pelos 

incentivos fiscais, Rodríguez-Pose & Arbix (1999, p.71), afirmam que isto tem contribuído 

para amplificar os efeitos mais perversos da globalização – “[...] efeitos que, a despeito de 

impulsionar o crescimento econômico de curto prazo e geograficamente localizado, devem 
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gerar, no médio e no longo prazos, mais dependência, instabilidade e disparidade. E, 

provavelmente, mais desigualdade.”    

 

 

4. TRANSFORMAÇÕES INDUSTRIAIS NO ESTADO DO PARANÁ: 1985-2004 

  

 Apesar de todas as críticas ao programa de incentivos fiscais do governo estadual, o 

mesmo foi colocado em prática de forma agressiva e causou transformações importantes na 

estrutura industrial paranaense.  

 Essas transformações em parte ocorreram com base em ramos intensivos em capital e  

em conhecimento e, em parte nos ramos intensivos em trabalho, conforme discussão anterior 

apontada por Tinoco (2001). 

 Para o entendimento desse processo, um aspecto essencial é a distinção entre as 

indústrias de maior ou menor intensidade tecnológica. Para tanto, em função das diversas 

classificações, quer quanto aos próprios ramos industriais, quer quanto a intensidade 

tecnológica, buscamos uma compatibilização das mesmas, tentando amenizar ao máximo os 

problemas de interpretação possíveis em função da diversidade de classificação existente11 

(QUADRO 01). 

 

 

4.1. TRANSFORMAÇÕES NA ESTRUTURA INDUSTRIAL 

 

 De acordo com a classificação dos ramos industriais conforme a intensidade 

tecnológica, verificamos que a indústria de menor intensidade tecnológica apresentou uma  

queda constante  na participação relativa quanto ao valor adicionado pelo setor industrial, 

passando de  61,09% em 1985 para 51,6% em 2004. (Tabela 01 e Gráfico 06). 

Nesse grupo, o ramo de alimentos, bebidas e álcool sofreu forte declínio na 

participação relativa no valor adicionado, embora continue a ser o ramo mais importante entre 

as indústrias tradicionais. (Tabela 01 e Gráfico 07). 

 

 

                                                 
11 Para o detalhamento dos critérios adotados ver Bragueto (2007, p.104 e seguintes) 
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QUADRO 01 – COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE AS CLASSIFICAÇÕES DOS RAMOS 
INDUSTRIAIS E CLASSIFICAÇÃO DOS RAMOS SEGUNDO A 
INTENSIDADE TECNOLÓGICA 

 

IPARDES  (*) RAIS (**) CLASSIFICAÇÃO A SER UTILIZADA NA TESE 

Indústria de maior intensidade tecnológica 

Mecânica Mecânica Mecânica 
Material elétrico  e 
de comunicações 

Material elétrico e de 
comunicações 

Material elétrico e de comunicações 

Material de 
transporte 

Material de transporte Material de transporte 

Química 
Farmacêuticos e 
veterinários 
Perfumaria, sabões 
e velas 

Química, produtos 
farmacêuticos, 
veterinários, perfumaria, 
sabões e velas e prod. de 
matérias plásticas (***) 

Química, produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria, 
sabões e velas 

Indústria de menor intensidade tecnológica 

Têxtil 
 

Têxtil do vestuário e 
artefatos de tecido 

Vestuário, artefatos 
de tecido e calçados 

Calçados 

Têxtil, vestuário, artefatos de tecido e calçados 
 

Produtos 
alimentares 
Bebidas 
Produção de álcool 
(****) 

Produtos alimentícios, 
bebidas  e álcool etílico 

Produtos alimentícios, bebidas  e álcool etílico 

Produtos  minerais 
não-metálicos 

Produtos minerais não-
metálicos 

Produtos minerais não-metálicos 

Metalúrgica Metalúrgica Metalúrgica 
Madeira 
Mobiliário 

Madeira e mobiliário Madeira e mobiliário 

Papel e papelão 
Editorial e gráfica 

Papel, papelão, editorial 
e gráfica 

Papel, papelão, editorial e gráfica 

Borracha 
Fumo 
Couros e peles 
Diversas 

Borracha, fumo, couros, 
peles, similares e 
diversas 

Borracha, fumo, couros, peles, similares e diversas 

Produtos de 
matérias plásticas 

Produtos de matérias 
plásticas  

Produtos de matérias plásticas 

Extração de 
minerais 

Extrativa mineral Extrativa mineral 

FONTE: IPARDES e RAIS 
NOTA: compatibilização e classificação do autor conforme a divulgação dos ramos pelo IPARDES e 
MTE/RAIS 
(*) Dados de valor adicionado do IPARDES de 1975 a 2004 
(**) Dados de pessoal ocupado e número de estabelecimentos da RAIS de 1985 a 2004 
(***) Como o ramo produtos de matéria plástica é considerado de menor intensidade tecnológica, desagregamos este ramo utilizando o 
seguinte critério: a partir de 1994 a RAIS apresenta também a classificação da CNAE/95, em que este ramo é discriminado. Desta forma, os 
dados relativos aos produtos de matéria plástica foram subtraídos deste grupo e incluídos como um ramo isolado. De 1985 a 1993 isto não é 
possível. Assim nestes anos há uma ligeira superestimação do ramo química. 
(****) Nesta classificação originalmente não consta o ramo produção de álcool que está incluído junto com a indústria química. A partir de 
1997 esses dados foram obtidos através da desagregação fornecida pelo IPARDES. Portanto, nos anos anteriores há uma ligeira 
superestimação do ramo química 
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TABELA 01 - ESTADO DO PARANÁ - VALOR ADICIONADO (%) POR RAMOS INDUSTRIAIS 1985/2004    
          
  1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Indústria mecânica 5,06 3,77 5,23 6,81 5,23 4,46 5,46 5,47 6,73 

Indústria do material elétrico e de comunicaçoes 1,02 2,60 4,37 5,39 4,20 3,58 4,98 3,42 8,49 
Indústria do material de transporte 1,39 1,29 4,00 6,98 10,76 8,66 8,04 10,34 8,59 

Ind. química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria,  ... 10,57 33,70 25,30 20,49 20,56 22,03 22,53 23,68 20,16 
SUB-TOTAL INDÚSTRIA DE MAIOR INTENSIDADE  TECNOLÓGICA 18,04 41,35 38,91 39,68 40,76 38,74 41,01 42,90 43,96 

Extrativa mineral 0,33 0,22 0,38 0,89 0,72 0,76 0,74 0,97 1,01 

Indústria de produtos minerais nao metálicos 8,01 6,79 4,99 4,74 5,22 6,22 4,57 5,32 5,20 

Indústria metalúrgica 2,91 2,28 2,18 3,07 2,68 2,50 2,71 4,76 2,61 
Indústria da madeira e do mobiliário 22,73 14,76 8,94 8,25 7,34 7,64 7,62 7,26 8,37 

Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica 8,15 6,21 6,59 7,02 6,71 6,42 6,33 8,02 9,65 

Ind. da borracha, fumo, couros, peles, similares, ind. diversas 2,02 3,26 4,11 5,73 5,45 5,19 5,13 4,45 4,10 
Produtos de matérias plásticas 1,13 1,14 1,36 2,47 2,57 2,01 2,16 2,58 2,62 

Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos e calçados 5,43 4,53 4,66 5,66 5,64 6,99 5,90 4,57 3,59 

Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico 31,25 19,45 27,90 22,49 22,92 23,53 23,84 19,18 18,88 
SUB-TOTAL INDÚSTRIA DE MENOR INTENSIDADE TECNOLÓGICA 81,96 58,65 61,09 60,32 59,24 61,26 58,99 57,10 56,04 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

           
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Indústria mecânica 7,21 7,10 6,02 6,13 3,54 3,97 3,96 5,13 4,46 
Indústria do material elétrico e de comunicaçoes 7,12 8,81 5,59 4,72 5,10 5,55 2,27 3,18 3,15 

Indústria do material de transporte 6,43 7,73 9,38 7,74 10,67 12,02 13,85 10,87 12,20 

Ind. química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria,  ... 22,29 21,58 23,77 28,90 30,13 29,71 31,18 29,92 28,59 
SUB-TOTAL INDÚSTRIA DE MAIOR INTENSIDADE  TECNOLÓGICA 43,05 45,22 44,76 47,48 49,43 51,25 51,27 49,10 48,40 

Extrativa mineral 1,08 1,08 1,09 0,87 0,86 0,78 0,80 0,93 1,25 

Indústria de produtos minerais nao metálicos 5,13 5,29 5,46 4,79 4,50 4,15 4,41 4,16 3,66 
Indústria metalúrgica 2,76 2,93 3,31 2,93 2,66 2,62 2,59 2,57 3,52 

Indústria da madeira e do mobiliário 9,09 8,61 8,08 8,78 7,59 7,44 8,49 8,03 9,58 

Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica 8,27 6,94 7,71 9,07 9,38 8,82 8,89 8,89 8,38 
Ind. da borracha, fumo, couros, peles, similares, ind. diversas 4,93 4,11 4,64 2,66 3,04 2,76 2,95 2,03 2,29 

Produtos de matérias plásticas 2,95 2,42 3,07 2,67 3,04 2,88 2,91 2,70 2,16 

Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos e calçados 3,29 3,02 2,85 2,85 2,91 2,56 2,85 2,88 3,01 
Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico 19,46 20,39 19,03 17,89 16,59 16,73 14,84 18,73 17,75 
SUB-TOTAL INDÚSTRIA DE MENOR INTENSIDADE TECNOLÓGICA 56,95 54,78 55,24 52,52 50,57 48,75 48,73 50,90 51,60 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

FONTE: SEFA, extraído da Base da Dados do Estado do Paraná          
Nota: Até o ano de 1996 a produção de álcool está incluída junto com a indústria química, portanto há uma ligeira superestimação da indústria tecnológica até este ano. 
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GRÁFICO 06 - ESTADO DO PARANÁ - EVOLUÇÃO DO VALOR ADICIONADO, 
PESSOAL OCUPADO E Nº DE ESTABELECIMENTOS DAS INDÚSTRIAS (%) DE 

MENOR INTENSIDADE TECNOLÓGICA  - 1985/2004
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FONTE: valor adicionado: SEFA/Base da Dados do Estado do Paraná; pessoal ocupado e 
estabelecimentos: MTE-RAIS 
Org.: Claudio Roberto Bragueto

GRÁFICO 07- ESTADO DO PARANÁ - PARTICIPAÇÃO % DO 
VALOR ADICIONADO DOS RAMOS INDUSTRIAIS DE MENOR 

INTENSIDADE TECNOLÓGICA NO TOTAL DO ESTADO - 
1985/2004
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Segundo o IPARDES (2002, p.22), o declínio da agroindústria “[...] resultou dos 

ajustes produtivos nos segmentos do fumo e de óleos vegetais entre 1980 e 2000, cujas 

respectivas quedas de 69,6% e 7,9% na capacidade instalada [....] confirmam as 

reestruturações pelas quais vêm passando nos últimos anos.” 

 O declínio do ramo de alimentos ocorreu “[...] devido ao menor crescimento das 

indústrias de beneficiamento e às expressivas reduções na malha produtiva de diversos outros 

grupos alimentares, como moagem, panifício e pastifício”. (IPARDES, 2002, p.24). 

Por outro lado, a indústria de maior intensidade tecnológica apresentou um 

crescimento lento entre 1992 e 1998, passando de 38,74% do valor adicionado da indústria 

paranaense, para 44,76%, respectivamente. A partir de 1998 o crescimento se acelera, 

chegando a pouco mais de 51% no ano de 2002. (Tabela 01 e Gráfico 08). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO 08 - ESTADO DO PARANÁ - EVOLUÇÃO DO VALOR 

ADICIONADO, PESSOAL OCUPADO E Nº DE ESTABELECIMENTOS DAS 
INDÚSTRIAS (%) DE MAIOR INTENSIDADE TECNOLÓGICA  - 1985/2004
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Nesse grupo, os ramos de produtos químicos (em especial petroquímica e fertilizantes 

e defensivos) e material de transporte, apresentaram crescimento expressivo, principalmente a 

partir de 1999 e 2000, respectivamente. (Tabela 01 e Gráfico 09). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo o IPARDES (2002, p.19), inegavelmente a indústria de maior intensidade 

tecnológica 

[...] passou por uma reformulação em direção à especialização, com 
avanços mais contundentes da indústria automobilística, que anteriormente 
dedicada à produção de ônibus e caminhões, passa a incorporar automóveis 
de passeio e indústrias adjacentes (produtoras de peças e acessórios) [...]. 

 

Ainda conforme o IPARDES (2002, p.27), 

o expressivo aumento da atividade de refino no valor adicionado (VA) 
global da indústria pode estar ligado à recuperação nos preços do petróleo 
entre 1995 e 2000 e ao uso de estoques estratégicos de matéria-prima na 
indústria do refino, ampliando o seu VA. Porém, outros fatores como a 
eficiência, incorporados na expansão do tecido e da escala industrial, 
incidem sobre a presente estrutura de geração de valor [...]. 

GRÁFICO 09 - ESTADO DO PARANÁ - PARTICIPAÇÃO % DO VALOR 
ADICIONADO DOS RAMOS INDUSTRIAIS DE MAIOR INTENSIDADE 
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 No que se refere à evolução do número de estabelecimentos e pessoal ocupado, 

verificamos que a proporção entre as indústrias de maior e menor intensidade tecnológica se 

manteve estável entre 1985 e 2004. Conforme a Tabela 02 e Gráficos 06 e 08, quanto ao 

pessoal ocupado12, entre os anos de 1998 e 1999 houve um acréscimo importante das 

indústrias de maior intensidade tecnológica, passando de 17,32% para 20,28%. A partir de 

então o aumento de trabalhadores neste grupo de indústrias foi mais lento, passando a 

representar em torno de 18% do total em 2004. 

O número de estabelecimentos do grupo de menor intensidade tecnológica se manteve 

em torno de 87% do total, enquanto o grupo de maior intensidade se manteve em torno de 

13%. (Tabela 03 e Gráficos 06 e 08). 

 

 

4.2. DINÂMICA TERRITORIAL DA INDÚSTRIA  

 

Neste item pretendemos desenvolver uma análise tentando verificar como as 

mesorregiões geográficas do estado do Paraná (Mapa 01), participaram do processo de 

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

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

[...] os gêneros industriais predominantes no interior são qualitativamente 
diferenciados daqueles localizados na RMC.[...] 
Conclui-se, portanto, que a análise da industrialização paranaense em sua 
fase recente deve, obrigatoriamente, se fazer a partir da perspectiva espacial 
expressa pelo processo, sob pena de não se apreender as especificidades, 
bem como de se generalizar para o conjunto do estado mudanças que 
ocorreram muito intensamente em um seleto espaço da Região 
Metropolitana. 

 

A análise dos dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná sobre valor 

adicionado e do Ministério do Trabalho e Emprego-RAIS, sobre número de estabelecimentos 

e pessoal ocupado revelam que o setor industrial no estado do Paraná, nos anos de 1990 e 

início dos anos 2000, apresentou um desenvolvimento regional bastante polarizado. 

                                                 
12 A queda do pessoal ocupado do grupo de maior intensidade tecnológica entre 1994 e 1995 (Gráfico 09), de 
fato ocorreu em função do ajuste na classificação, quando a indústria de matérias plásticas foi excluído do ramo 
química. 
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TABELA 02  - ESTADO DO PARANÁ - PESSOAL OCUPADO POR RAMOS INDUSTRIAIS – 1985/2004        
                                          

 1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  
  P.O. % P.O. % P.O. % P.O. % P.O. % P.O. % P.O. % P.O. % P.O. % P.O. % 

Indústria mecânica  13.771 5,72  18.484 6,64  19.829 7,13  19.576 6,85 21.722 7,26 18.928 6,93 18.672 6,95  16.371 6,30 18.584 6,74 18.909 6,29 

Indústria do material elétrico e de comunicaçoes  9.656 4,01  11.448 4,11  11.236 4,04  11.707 4,10 12.246 4,09 11.137 4,08 10.667 3,97  9.872 3,80 10.335 3,75 9.886 3,29 

Indústria do material de transporte  5.652 2,35  7.170 2,57  7.670 2,76  8.181 2,86 8.618 2,88 8.628 3,16 7.726 2,88  7.060 2,72 8.157 2,96 12.714 4,23 

Ind. química de prod. farmacêuticos, veterinários, ...  20.173 8,37  23.082 8,29  21.503 7,73  21.261 7,44  22.371 7,47  19.486 7,13  19.748 7,36  18.954 7,30  20.763 7,53  21.091 7,01 
SUB-TOTAL IND. MAIOR INTENSIDADE  TEC.  49.252 20,45  60.184 21,61  60.238 21,65  60.725 21,26  64.957 21,70  58.179 21,29  56.813 21,16  52.257 20,12  57.839 20,96  62.600 20,82 

                                          

Extrativa mineral  5.371 2,23  5.501 1,98  5.675 2,04  6.078 2,13 5.888 1,97 5.131 1,88 4.910 1,83  4.544 1,75 4.707 1,71 5.379 1,79 

Indústria de produtos minerais nao metálicos  16.764 6,96  19.916 7,15  18.583 6,68  21.163 7,41 22.083 7,38 18.883 6,91 18.616 6,93  17.293 6,66 17.333 6,28 16.132 5,37 

Indústria metalúrgica  11.984 4,97  14.877 5,34  14.214 5,11  15.264 5,34 14.654 4,90 13.307 4,87 12.341 4,60  11.474 4,42 12.954 4,70 17.147 5,70 

Indústria da madeira e do mobiliário  60.794 25,24  69.150 24,83  64.043 23,02  63.185 22,12 61.334 20,49 53.345 19,53 50.969 18,98  51.825 19,95 56.582 20,51 58.577 19,48 

Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica  20.870 8,66  20.442 7,34  23.002 8,27  23.714 8,30 25.147 8,40 23.904 8,75 23.006 8,57  23.327 8,98 20.938 7,59 25.377 8,44 

Ind. da borracha, fumo, couros, peles, diversas  11.651 4,84  14.316 5,14  14.375 5,17  15.753 5,52 16.894 5,64 15.123 5,54 14.158 5,27  13.103 5,04 14.199 5,15 11.207 3,73 

Produtos de matérias plásticas (*)                                         

Indústria têxtil do vestuário e calçados  16.919 7,02  23.421 8,41  24.226 8,71  26.339 9,22  29.714 9,93  29.281 10,72  28.893 10,76  27.388 10,54  33.762 12,24  36.311 12,08 

Indústria de prod.alimentícios, bebidas e álcool   47.280 19,63  50.696 18,20  53.842 19,35  53.414 18,70 58.636 19,59 56.056 20,52 58.767 21,89  58.534 22,54 57.582 20,87 67.931 22,59 

SUB-TOTAL IND. DE MENOR INTENSIDADE TEC. 
 

191.633 79,55 
 

218.319 78,39 
 

217.960 78,35  224.910 78,74  234.350 78,30  215.030 78,71  211.660 78,84  207.488 79,88  218.057 79,04  238.061 79,18 

TOTAL 
 

240.885 100 
 

278.503 100 
 

278.198 100  285.635 100 299.307 100 273.209 100 268.473 100  259.745 100 275.896 100 300.661 100 

                                          

 1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  
  P.O. % P.O. % P.O. % P.O. % P.O. % P.O. % P.O. % P.O. % P.O. % P.O. % 

Indústria mecânica  18.735 6,13  18.772 6,11 18.046 5,52 17.523 5,46 17.377 5,20  19.675 5,49  20.737 5,49  23.325 5,64 22.990 5,27 25.052 5,13 

Indústria do material elétrico e de comunicaçoes  8.371 2,74  9.139 2,97 11.312 3,46 10.654 3,32 10.058 3,01  11.530 3,22  10.797 2,86  11.313 2,74 10.824 2,48 12.967 2,66 

Indústria do material de transporte  9.043 2,96  7.753 2,52 13.410 4,10 14.680 4,57 18.006 5,39  21.265 5,94  21.215 5,62  21.579 5,22 23.184 5,32 29.053 5,95 

Ind. química de prod. farmacêuticos, veterinários...  12.874 4,21  11.577 3,77  12.464 3,81  12.717 3,96  22.278 6,67  15.340 4,28  16.059 4,25  17.736 4,29  19.384 4,45  21.458 4,40 

SUB-TOTAL IND. DE MAIOR INTENSIDADE TEC.  49.023 16,04  47.241 15,38  55.232 16,89  55.574 17,32  67.719 20,28  67.810 18,93  68.808 18,22  73.953 17,90  76.382 17,52  88.530 18,14 
                                          

Extrativa mineral  4.225 1,38  4.164 1,36 4.171 1,28 3.870 1,21 3.675 1,10  4.302 1,20  4.659 1,23  4.286 1,04 4.284 0,98 4.682 0,96 

Indústria de produtos minerais nao metálicos  16.545 5,41  15.967 5,20 19.022 5,82 18.061 5,63 17.654 5,29  18.080 5,05  18.320 4,85  18.793 4,55 19.167 4,40 20.027 4,10 

Indústria metalúrgica  16.056 5,25  17.323 5,64 18.935 5,79 19.850 6,18 20.924 6,27  22.252 6,21  23.495 6,22  25.266 6,11 27.644 6,34 30.776 6,31 

Indústria da madeira e do mobiliário  57.322 18,75  58.710 19,11 62.097 18,99 59.416 18,51 66.199 19,82  68.344 19,08  69.109 18,30  73.613 17,81 77.327 17,74 82.008 16,80 

Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica  23.690 7,75  22.724 7,40 24.058 7,36 22.933 7,15 24.509 7,34  26.267 7,33  26.834 7,11  28.043 6,79 28.966 6,65 31.531 6,46 

Ind. da borracha, fumo, couros, peles, diversas  12.245 4,01  11.820 3,85 12.579 3,85 11.559 3,60 10.324 3,09  11.107 3,10  12.926 3,42  12.137 2,94 12.812 2,94 14.267 2,92 

Produtos de matérias plásticas (*) 9.156 3,00  9.818 3,20 9.797 3,00 10.156 3,16 2.515 0,75  12.123 3,38  12.661 3,35 14.030 3,40 14.575 3,34 15.971 3,27 

Indústria têxtil do vestuário e calçados  33.346 10,91  36.408 11,85  38.317 11,72  38.414 11,97  42.887 12,84  48.964 13,67  52.377 13,87  58.368 14,13  60.507 13,88  69.040 14,14 

Indústria de prod. alimentícios, bebidas e álcool   84.096 27,51  83.036 27,03 82.845 25,33 81.107 25,27 77.551 23,22  78.934 22,04  88.426 23,42  104.733 25,35 114.238 26,21 131.282 26,90 

SUB-TOTAL IND.MENOR INTENSIDADE TEC. 
 

256.681 83,96 
 

259.970 84,62 
 

271.821 83,11  265.366 82,68  266.238 79,72  290.373 81,07  308.807 81,78  339.269 82,10  359.520 82,48  399.584 81,86 

TOTAL 
 

305.704 100 
 

307.211 100 327.053 100 320.940 100 333.957 100  358.183 100  377.615 100  413.222 100 435.902 100 488.114 100 
(*) Até o ano de 1993 o ramo "Produtos de matérias plásticas" está incluído junto com o ramo "Química..."  
FONTE: MTE-RAIS 
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TABELA  03 - ESTADO DO PARANÁ - ESTABELECIMENTOS POR RAMOS INDUSTRIAIS - 1985 A 2004     
  1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   
  EST. % EST. % EST. % EST. % EST. % EST. % EST. % EST. % EST. % EST. % 

Indústria mecânica  458 4,29  539 4,32  581 4,35  588 4,37 640 4,69 657 4,59 694 4,70  733 4,97 767 5,11 442 2,88 
Indústria do material elétrico e de comunicaçoes  167 1,57  193 1,55  209 1,56  225 1,67 269 1,97 299 2,09 323 2,19  357 2,42 363 2,42 303 1,97 
Indústria do material de transporte  214 2,01  233 1,87  247 1,85  248 1,84 246 1,80 252 1,76 263 1,78  250 1,69 254 1,69 400 2,61 
Ind. química de prod. farmacêuticos, veterinários...  531 4,98  611 4,90  661 4,94  677 5,04  693 5,08  702 4,91  723 4,89  759 5,15  802 5,34  982 6,40 
SUB-TOTAL IND. MAIOR INTENSIDADE TEC.  1.370 12,84  1.576 12,64  1.698 12,70  1.738 12,93  1.848 13,55  1.910 13,36  2.003 13,56  2.099 14,23  2.186 14,56  2.127 13,86 

                                          
Extrativa mineral  301 2,82  331 2,65  352 2,63  356 2,65 342 2,51 359 2,51 357 2,42  359 2,43 360 2,40 419 2,73 
Indústria de produtos minerais nao metálicos  1.110 10,40  1.291 10,35  1.425 10,66  1.460 10,86 1.404 10,29 1.363 9,53 1.338 9,06  1.268 8,60 1.239 8,25 1.279 8,33 
Indústria metalúrgica  956 8,96  1.151 9,23  1.295 9,69  1.271 9,45 1.252 9,18 1.276 8,92 1.309 8,86  1.222 8,28 1.134 7,55 1.523 9,92 
Indústria da madeira e do mobiliário  2.783 26,08  3.138 25,16  3.266 24,43  3.241 24,11 3.144 23,05 3.313 23,17 3.335 22,57  3.265 22,14 3.367 22,43 3.352 21,84 
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica  703 6,59  767 6,15  763 5,71  788 5,86 855 6,27 918 6,42 933 6,31  1.045 7,08 1.058 7,05 943 6,14 
Ind. da borracha, fumo, couros, peles, diversas  613 5,75  761 6,10  841 6,29  833 6,20 811 5,94 794 5,55 807 5,46  769 5,21 770 5,13 671 4,37 
Produtos de matérias plásticas (*)                                         
Indústria têxtil do vestuário  e calçados  959 8,99  1.443 11,57  1.611 12,05  1.645 12,24  1.909 13,99  2.228 15,58  2.456 16,62  2.477 16,79  2.604 17,35  2.447 15,94 
Indústria de prod. alimentícios, bebidas e álcool   1.874 17,56  2.015 16,15  2.119 15,85  2.111 15,70 2.077 15,23 2.140 14,96 2.238 15,15  2.246 15,23 2.294 15,28 2.590 16,87 
SUB-TOTAL IND. MENOR  INTENSIDADE TEC.  9.299 87,16  10.897 87,36  11.672 87,30  11.705 87,07  11.794 86,45  12.391 86,64  12.773 86,44  12.651 85,77  12.826 85,44  13.224 86,14 
                                          

TOTAL 
 

10.669 100  12.473 100  13.370 100  13.443 100 13.642 100 14.301 100 14.776 100  14.750 100 15.012 100 15.351 100 
                     

  1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   
  EST. % EST. % EST. % EST. % EST. % EST. % EST. % EST. % EST. % EST. % 

Indústria mecânica  761 2,49  770 2,39 894 2,58 982 2,78 718 3,49  810 3,82  893 4,05  985 4,30 899 3,82 1.008 4,08 
Indústria do material elétrico e de comunicaçoes  551 1,80  586 1,82 581 1,68 601 1,70 365 1,78  388 1,83  407 1,85  406 1,77 405 1,72 417 1,69 
Indústria do material de transporte  855 2,80  820 2,54 793 2,29 807 2,29 488 2,37  462 2,18  483 2,19  510 2,23 508 2,16 534 2,16 
Ind. química de pro. farmacêuticos, veterinários....  1.460 4,78  1.558 4,83  1.622 4,69  1.690 4,79  1.254 6,10  920 4,34  954 4,33  1.017 4,44  1.099 4,67  1.146 4,64 
SUB-TOTAL IND. MAIOR INTENSIDADE TEC.  3.627 11,87  3.734 11,58  3.890 11,25  4.080 11,57  2.825 13,74  2.580 12,17  2.737 12,41  2.918 12,75  2.911 12,38  3.105 12,57 

                                          
Extrativa mineral  901 2,95  914 2,83 921 2,66 428 1,21 413 2,01  403 1,90  429 1,95  428 1,87 416 1,77 445 1,80 
Indústria de produtos minerais nao metálicos  2.172 7,11  2.258 7,00 2.480 7,17 2.543 7,21 1.597 7,77  1.604 7,56  1.620 7,34  1.616 7,06 1.681 7,15 1.744 7,06 
Indústria metalúrgica  3.149 10,31  3.438 10,66 3.665 10,60 3.900 11,06 2.206 10,73  2.294 10,82  2.431 11,02  2.602 11,37 2.774 11,80 2.964 12,00 
Indústria da madeira e do mobiliário  5.877 19,23  6.207 19,25 6.785 19,62 7.013 19,89 4.296 20,90  4.419 20,84  4.377 19,84  4.424 19,33 4.397 18,70 4.450 18,01 
Indústria do papel, papelao, editorial e gráfica  1.740 5,69  1.975 6,13 2.200 6,36 2.353 6,67 1.346 6,55  1.438 6,78  1.512 6,86  1.553 6,79 1.596 6,79 1.702 6,89 
Ind. da borracha, fumo, couros, peles, diversas  1.538 5,03  1.507 4,67 1.617 4,68 1.483 4,21 863 4,20  880 4,15  917 4,16  977 4,27 1.005 4,27 1.072 4,34 
Produtos de matérias plásticas (*) 444 1,45  503 1,56 570 1,65 646 1,83 75 0,36  454 2,14  484 2,19 533 2,33 587 2,50 638 2,58 
Indústria têxtil do vestuário e calçados  5.799 18,98  5.856 18,16  6.113 17,67  6.315 17,91  3.289 16,00  3.447 16,26  3.818 17,31  4.004 17,50  4.194 17,83  4.490 18,17 
Indústria de prod., bebidas e álcool   5.310 17,38  5.850 18,14 6.347 18,35 6.500 18,43 3.644 17,73  3.686 17,38  3.731 16,92  3.827 16,72 3.955 16,82 4.099 16,59 

SUB-TOTAL IND. MENOR  INTENSIDADE TEC. 
 

26.930 88,13  28.508 88,42  30.698 88,75  31.181 88,43  17.729 86,26  18.625 87,83  19.319 87,59  19.964 87,25  20.605 87,62  21.604 87,43 
                                          

TOTAL 
 

30.557 100  32.242 100 34.588 100 35.261 100 20.554 100  21.205 100  22.056 100  22.882 100 23.516 100 24.709 100 
FONTE: MTE-RAIS                NOTAS: 1) nos anos de 1995 a 1998 no número de estabelecimentos estão incluídos aqueles classificados como "RAIS negativa", ou seja estabelecimentos que não apresentaram         
nenhuma pessoa ocupada. Nos demais anos estes establecimentos não estão incluídos. Portanto, em termos de crescimento absoluto do número de estabelecimentos, estes anos não devem ser considerados;  

2) (*) Até o ano de 1993 o ramo "Produtos de matérias plásticas" está incluído junto com o ramo "Química..."    
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Como vimos, entre os anos de 1985 a 1992 a crise econômica do país teve 

efeitos profundos sobre o setor industrial. Nesse período a variação da participação 

das mesorregiões geográficas em relação ao total do estado do Paraná, ocorreu muito 

mais em função das perdas que as mesmas apresentaram do que de um efetivo 

crescimento.  

Conforme o Gráfico 10, a única mesorregião a apresentar crescimento 

importante na participação do valor adicionado foi a Metropolitana de Curitiba, 

enquanto a maior perda foi da Mesorregião Norte-Central Paranaense, seguida das 

Mesorregiões Centro-Oriental, Noroeste e Norte Pioneiro. Esse crescimento em 

termos relativos ocorreu em função da perda no período ter sido proporcionalmente 

menor que nas demais mesorregiões, pois como podermos verificar no Gráfico 11, 

todas apresentaram um declínio no valor adicionado pelo setor industrial. 

 

Quanto ao número de estabelecimentos e pessoal ocupado as alterações foram 

menores e também indicam a estagnação ocorrida no período. A maior perda na 

participação foi da Mesorregião Metropolitana de Curitiba. Apresentaram aumento na 

participação no total do pessoal ocupado, ainda que pequeno, as Mesorregiões do 

Noroeste, Centro-Ocidental e Norte-Central. (Gráfico 10). 

Mas o crescimento do pessoal ocupado no período foi muito pequeno em 

termos absolutos, não chegando a dezenove mil pessoas em todo o estado do Paraná. 

Assim, mesmo as mesorregiões que tiveram sua participação no total aumentada, na 

realidade apresentaram um crescimento absoluto do pessoal ocupado na indústria 

medíocre. (Gráfico 12). 

No período seguinte, de 1992 a 2004, há uma drástica alteração, com 

crescimento significativo dos três indicadores utilizados, porém, continuando a haver 

nítidas desigualdades regionais. 

 Podemos dizer que as mesorregiões “perdedoras” foram as do Centro-Sul, 

Centro-Ocidental e Norte Pioneiro, que diminuíram a participação nos três itens, ou 

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

Mesorregiões do Sudeste e Sudoeste Paranaense, embora tenham aumentado a 

participação no valor adicionado e no número de estabelecimentos/ pessoal ocupado, 

respectivamente, foram crescimentos bastante modestos. (Gráfico 13). 
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GRÁFICO 11 - MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS DO PARANÁ - 
CRESCIMENTO DO  VALOR ADICIONADO PELA INDÚSTRIA - 1985/1992 E 

1992/2004
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FONTE DOS DADOS: SEFA, extraído da Base de Dados do Estado do Paraná
Nota: Correção do valores realizada pelo autor através do EASY CALC, com base no INPC-IBGE
Org.: Claudio Roberto Bragueto
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GRÁFICO 10 - MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS DO  PARANÁ - VARIAÇÃO NA 
PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS, PESSOAL OCUPADO E 

VALOR ADICIONADO DO SETOR INDUSTRIAL - 1985/1992

EST. PO VA

FONTE DOS DADOS: MTE-RAIS e SEFA, extraído do Banco de Dados do Estado do Paraná
Org.: Claudio R. Bragueto
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GRÁFICO 12 - MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS DO PARANÁ - CRESCIMENTO DO 
PESSOAL OCUPADO NA INDÚSTRIA -  1985/1992 E 1992/2004
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GRÁFICO 13 - MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS DO PARANÁ - 
VARIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS, 
PESSOAL OCUPADO E VALOR ADICIONADO DO SETOR INDUSTRIAL - 

1992/2004

EST. PO VA

FONTE DOS DADOS: MTE-RAIS e SEFA, extraído do Banco de Dados do Estado do Paraná
Org.: Claudio R. Bragueto
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Quanto às demais mesorregiões, podemos dividir em dois grupos que, aparentemente, 

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

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

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

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

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

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

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

número de estabelecimentos e pessoal ocupado. (Gráfico 13). 

 O outro grupo apresentou desempenho oposto, pois, teve os maiores acréscimos na 

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

refere ao valor adicionado teve crescimento modesto na Mesorregião do Noroeste Paranaense, 

ou decréscimo, no Oeste Paranaense e no Norte Central Paranaense. Nesta última região esta 

situação atingiu proporções extremas, pois, enquanto teve um dos maiores crescimentos do 

estado quanto ao número de estabelecimentos e pessoal ocupado, apresentou o maior 

decréscimo na participação no valor adicionado. 

 Apesar destas alterações, a análise do Gráfico 14 nos mostra que a Mesorregião 

Metropolitana de Curitiba, que apresentava pouco mais de 45% do pessoal ocupado na 

indústria em 1985, continuou a concentrar a maior parte desses trabalhadores no ano de 2004, 

com quase 35%. A Mesorregião Norte-Central, que representava 18,65% em 1985, se 

consolida como o segundo pólo do estado em termos de pessoal ocupado na indústria, com 

quase 23% em 2004. Este crescimento em termos relativos ocorre, pois,  nos últimos treze 

anos analisados, a Mesorregião Norte-Central foi a que mais ampliou o número de 

trabalhadores na indústria, atingindo quase 62 mil novos postos de trabalho (Gráfico 12 e 

Mapa 02), o que representou pouco mais de 27% do crescimento do pessoal ocupado na 

indústria do estado do Paraná. 

Nesse período, também tiveram crescimento significativo as Mesorregiões do 

Noroeste, com 28.626 novos postos de trabalho (12,53% do crescimento estadual) e do Oeste 

Paranaense, com quase 32 mil (13,88% do crescimento). Por outro lado, a Mesorregião 

Metropolitana de Curitiba teve um acréscimo de 56.656 novos postos de trabalho (24,81% do 

crescimento), número pequeno, diante da importância do setor industrial naquela região. 

Situação pior ocorreu na Mesorregião Centro-Oriental, que teve um aumento de apenas 
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GRÁFICO 14 - MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS DO 
PARANÁ -  PESSOAL OCUPADO NA INDÚSTRIA (%)  - 

1985/2004
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13.886 trabalhadores, representando  6,08% do crescimento do pessoal ocupado no 

setor industrial paranaense. (Gráfico 12 e Mapa 02). 

Embora o dinamismo da indústria paranaense tenha como base de expansão 
o pólo automotivo e a moderna agroindústria, os segmentos responsáveis 
pela geração de emprego e renda de regiões do interior do Estado são os 
segmentos tradicionais da indústria de vestuário e de mobiliário, carnes e 
desdobramento de madeira. Esses segmentos utilizam recursos materiais e 
imateriais regionais e mão-de-obra especializada regional e têm como fator 
indutor da localização as vantagens de aglomeração e interação. 
(IPARDES, 2003a, p.76).  

  

Como já foi mencionado, com relação ao valor adicionado pelo setor industrial, a 

situação se inverte, pois, a Mesorregião Metropolitana de Curitiba, que já representava mais 

de 51% em relação ao total do estado em 1985, chega em 2004 com pouco mais de 63% deste 

valor. O mesmo ocorre com a Mesorregião Centro-Oriental, que após perder participação 

entre 1985 e 1992,  passa de 8,38% do valor adicionado pela indústria neste último ano, para 

quase 11% em 2004. Por outro lado a Mesorregião Norte-Central apresentou uma queda 

constante, declinando de pouco mais de 18% em 1985, para 11,44% em 2004. (Gráfico 15 e 

Mapa 03). 

Como visto anteriormente os segmentos que tiveram maior acréscimo no valor 

adicionado foram material de transporte e petroquímico bastante concentrados na Região 

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

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

segmento de celulose, papel e papelão, foi  

[...] resultado também da instalação de empresas de grande porte na região. 
Por outro lado, a reestruturação produtiva e patrimonial em empresas de 
laticínios e de papel e a desativação de plantas esmagadoras de soja 
promoveram o enxugamento de postos de trabalho na mesorregião [...]. 
Outro aspecto importante foi o espraiamento dos novos investimentos no 
entorno de 100 quilômetros do município de Curitiba, que atingiu as regiões 
do eixo Paranaguá-Curitiba-Ponta Grossa, devido às vantagens em termos 
de infra-estrutura. (IPARDES, 2003b, p.72). 

 

 A análise conforme a classificação das indústrias de menor e maior intensidade 

tecnológica, reforça as afirmativas acima. No que se refere ao número de estabelecimentos, 

conforme o Mapa 04, verificamos que o crescimento da indústria de menor intensidade 

tecnológica entre 1992 e 2004 ocorreu de forma mais uniforme, ou seja, embora as  

Mesorregiões Norte-Central e Metropolitana de Curitiba tenham tido os maiores acréscimos  
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GRÁFICO 15 - MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS DO PARANÁ - 
PARTICIPAÇÃO (%) NO VALOR ADICIONADO INDUSTRIAL - 
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de estabelecimentos, nas Mesorregiões  Noroeste e Oeste também ocorreu crescimento 

significativo, assim como nas demais regiões, com exceção do Centro-Ocidental Paranaense. 

Por outro lado, no que se refere às indústrias de maior intensidade tecnológica, 

somente apresentaram crescimento importante, no período, as Mesorregiões Metropolitana de 

Curitiba, Norte- Central Paranaense e numa proporção bem menor a Mesorregião Oeste 

Paranaense. (Mapa 05). 

Com relação ao pessoal ocupado a situação se repete no que diz respeito às indústrias 

de maior intensidade tecnológica (Mapa 05) e, em relação ao grupo de menor intensidade 

tecnológica, pela ordem, apresentaram os maiores crescimentos as Mesorregiões Norte-

Central,  Metropolitana de Curitiba, Oeste e Noroeste. (Mapa 04). 

Em síntese, enquanto o número de estabelecimentos e  pessoal ocupado nas indústrias 

de menor intensidade tecnológica apresenta-se melhor distribuído entre as mesorregiões, 

apresentando entre 1992 e 2004 redução na participação da região Metropolitana de Curitiba e 

elevação principalmente nas Mesorregiões Norte-Central, Oeste e Noroeste (Mapa 06), com 

relação às indústrias de maior intensidade tecnológica a concentração continua bastante 

grande na Mesorregião Metropolitana de Curitiba, embora tenha ocorrido uma pequena queda 

na participação da mesma no período. (Mapa 07). 

Essa situação fica muito mais evidente quando se analisa o comportamento do valor 

adicionado no período. Por um lado a indústria de menor intensidade tecnológica teve um 

crescimento disperso pelo estado, com destaque para as Mesorregiões Metropolitana de 

Curitiba, Centro-Oriental e Norte-Central, porém, ocorrendo também em proporções 

importantes no Oeste, Centro-Sul e Noroeste (Mapa 06). Por outro lado, a indústria de maior 

intensidade tecnológica praticamente teve seu crescimento concentrado nas mesorregiões de 

Curitiba e Norte-Central, porém, com a primeira respondendo por 86,31% do total do 

crescimento e a segunda por somente 7,03%.  

Com esse crescimento extremamente concentrado, ao contrário do que ocorreu com o 

número de estabelecimentos e pessoal ocupado, a única mesorregião a aumentar a 

participação de forma importante na indústria de maior intensidade tecnológica foi a 

Mesorregião Metropolitana de Curitiba, que passou de 82,42% em 1992, para 85,62% em 

2004 (Mapa 07). 
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No que se refere a indústria de menor intensidade tecnológica, a maior elevação na 

participação ocorreu na Mesorregião Centro-Oriental Paranaense, como já dissemos, em 

função da instalação de grandes empresas através do programa de incentivo fiscal do governo 

estadual na segunda metade dos anos de 1990. 

 Em síntese, as condições históricas estabelecidas e a atuação do Estado, através dos 

instrumentos de atração de investimentos, caracterizaram no período recente um 

desenvolvimento regional da indústria bastante polarizado. 

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

as regiões dentro dos estados não apresentarem comportamento uniforme, havendo áreas em 

declínio ou sem dinamismo, ao lado de áreas dinâmicas e em acelerado crescimento, no 

Paraná, se configuram dois processos distintos. Conforme Firkowski (2001, p.109),  

o primeiro é aquele relacionado às transformações na economia nacional, 
com destaque para o complexo metal-mecânico centrado em Curitiba, o 
segundo é aquele onde predominam as relações com a agricultura a partir 
dos gêneros tradicionais localizados em sua maioria no interior do estado. 

 

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

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

produtiva através de dois vetores dinâmicos: 

o primeiro e mais importante diz respeito ao processo recente de 
implantação de unidades montadoras na Região Metropolitana Sul-
Curitiba13, que contou com fortes incentivos fiscais e acionários do governo 
do Estado, reforçado ainda pelo regime automotivo [...]. A Região 
Metropolitana Sul-Curitiba contou ainda com significativos investimentos 
em outros segmentos, como no eletrometalmecânico, contribuindo para a 
persistência da concentração setorial e espacial das atividades industriais na 
região [...]. 

 

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

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

atividades tradicionais. Portanto, 

[...] a posição competitiva da agroindústria do Estado não se define mais 
somente por sua base agropecuária e de recursos naturais, mas por uma 
mudança qualitativa no padrão de industrialização, que requer a exploração 
conjunta das vantagens competitivas para o enfrentamento de mercados 

                                                 
13 A divisão regional adotada nesta pesquisa do IPARDES partiu das Mesorregiões Geográficas do IBGE, as 
quais passaram por redefinições em função de critérios estabelecidos.  Desta forma, no que se refere à Região 
Metropolitana de Curitiba, a mesma foi dividida em Região Metropolina Sul-Curitiba e Metropolitana Norte-
Paranaguá (IPARDES, 2003a, p.10/11) 
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globalizados, estratégia que vem sendo adotada pelas cooperativas e 
grandes empresas agroindustriais do Estado. (IPARDES, 2003a, p.17)  
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