


OS VÁRIOS PARANÁS:

ESTUDOS SOCIOECONÔMICO-INSTITUCIONAIS COMO

SUBSÍDIO AOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CURITIBA

2005



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
ROBERTO REQUIÃO - Governador

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
REINHOLD STEPHANES - Secretário

INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - IPARDES
JOSÉ MORAES NETO - Diretor-Presidente
NEI CELSO FATUCH - Diretor Administrativo-Financeiro
MARIA LÚCIA DE PAULA URBAN - Diretora do Centro de Pesquisa
SACHIKO ARAKI LIRA - Diretora do Centro Estadual de Estatística
THAIS KORNIN - Diretora do Centro de Treinamento para o Desenvolvimento

EQUIPE TÉCNICA

Equipe permanente
Diócles Libardi
Maria Isabel de Oliveira Barion
Rosa Moura
Sandra Teresinha da Silva
Estagiário: Ricardo Kingo Hino (acadêmico de Ciências Econômicas)

Equipe complementar
Carolina Botto de Lacerda
Fernando Raphael Ferro de Lima
Gilmar Mendes Lourenço
Julio Takeshi Suzuki Júnior
Marisa Valle Magalhães
Marley Deschamps
Nelson Ari Cardoso
Oduvaldo Bessa Júnior

Orientação Técnico-Metodológica
Carlos Antonio Brandão - Unicamp

EDITORAÇÃO
Maria Laura Zocolotti – Coordenação
Cristiane Bachmann – Revisão de texto
Léa Rachel Castellar e Norma Consuelo Fornazari - Editoração eletrônica
Regia Toshie Okura Filizola - Capa e projeto gráfico
Lucrécia Zaninelli Rocha e Stella Maris Gazziero – Mapas

Digitalização de Informações
Lucrécia Zaninelli Rocha, Stella Maris Gazziero

APOIO
Núcleos de Pesquisa e Estatística do IPARDES

I59v Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social
Os vários Paranás : estudos socioconômico-institucionais como

subsídio ao plano de desenvolvimento regional / Instituto Paranaense
de Desenvolvimento Econômico e Social. – Curitiba : IPARDES, 2005.
305p.

1. Desenvolvimento regional. 2. Plano de desenvolvimento.
3. Desenvolvimento econômico-social. 4. Desigualdades regionais.
4. Paraná. I. Título.

CDU 332.14(816.2)



SUMÁRIO

LISTA DE TABELAS.................................................................................................................................................................................. vii

LISTA DE QUADROS ................................................................................................................................................................................ ix

LISTA DE GRÁFICOS................................................................................................................................................................................ x

APRESENTAÇÃO ...................................................................................................................................................................................... 1

1 PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS............................................................................................................................... 5

1.1 TEMÁTICAS DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO ..................................................................................................... 6

1.2 EM BUSCA DE UM REFERENCIAL TEÓRICO E ANALÍTICO .......................................................................................................... 9

2 O PARANÁ NO CONTEXTO NACIONAL ............................................................................................................................................. 12

2.1 MUDANÇAS NA DIVISÃO INTER-REGIONAL DO TRABALHO DO BRASIL PÓS ANOS 1990 ....................................................... 12

2.2 O PARANÁ NO CONCERTO DE UMA DIVISÃO INTER-REGIONAL DO TRABALHO ..................................................................... 20

3 URBANIZAÇÃO, MIGRAÇÕES E REDE DE CIDADES ....................................................................................................................... 36

3.1 O PARANÁ EM TRANSIÇÃO.............................................................................................................................................................. 36

3.2 MOVIMENTO ESPACIAL DA POPULAÇÃO....................................................................................................................................... 41

3.2.1 Migração.......................................................................................................................................................................................... 41

3.2.2 Movimento Pendular........................................................................................................................................................................ 50

3.3 REDE DE CIDADES E HIERARQUIA DOS CENTROS URBANOS................................................................................................... 52

3.3.1 Rede de cidades.............................................................................................................................................................................. 52



3.3.2 Principais Centralidades.................................................................................................................................................................. 56

3.3.3 Hierarquia dos Centros Urbanos..................................................................................................................................................... 63

4 ECONOMIA ........................................................................................................................................................................................... 70

4.1 DEFINIÇÕES METODOLÓGICAS...................................................................................................................................................... 70

4.2 IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ECONÔMICOS RELEVANTES................................................................................................... 71

4.2.1 Agregação de Valor......................................................................................................................................................................... 73

4.2.2 As 300 Maiores Empresas do Paraná............................................................................................................................................. 76

4.3 ARTICULAÇÃO PRODUTIVA COM OUTRAS REGIÕES .................................................................................................................. 79

4.3.1 Valor de Entrada ............................................................................................................................................................................. 79

4.3.2 Valor de Saída................................................................................................................................................................................. 81

4.4 INDÚSTRIA ......................................................................................................................................................................................... 82

4.4.1 Segmentos Industriais..................................................................................................................................................................... 88

4.4.2 Maiores Indústrias ........................................................................................................................................................................... 95

4.4.3 Arranjos Produtivos Locais.............................................................................................................................................................. 100

4.5 COMÉRCIO E SERVIÇOS.................................................................................................................................................................. 104

4.5.1 Comércio ......................................................................................................................................................................................... 104

4.5.2 Serviços........................................................................................................................................................................................... 106

4.5.3 Maiores Empresas dos Setores Comércio e Serviços .................................................................................................................... 107

4.6 AGROPECUÁRIA ............................................................................................................................................................................... 108

4.6.1 Pauta de Atividades ........................................................................................................................................................................ 110



4.6.2 Distribuição Espacial da Produção.................................................................................................................................................. 114

4.6.3 Estrutura Socioprodutiva ................................................................................................................................................................. 117

4.6.4 Pessoal Ocupado ............................................................................................................................................................................ 120

4.6.5 Nível Tecnológico ............................................................................................................................................................................ 121

4.6.6 Aptidão Natural dos Solos e a Aptidão “Construída”....................................................................................................................... 124

4.6.7 Indicadores-Síntese de Produtividade............................................................................................................................................. 125

4.6.8 A Articulação entre Agricultura e Agroindústrias: as cadeias de produção..................................................................................... 128

4.6.9 A espacialização dos agrupamentos agroindustriais ...................................................................................................................... 133

4.7 MERCADO DE TRABALHO................................................................................................................................................................ 135

4.7.1 Remuneração e Escolaridade ......................................................................................................................................................... 142

4.7.2 Evolução do Emprego ..................................................................................................................................................................... 147

4.7.3 Desemprego .................................................................................................................................................................................... 148

5 ATIVOS INSTITUCIONAIS .................................................................................................................................................................... 150

5.1 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO ............................................................................................................................................. 151

5.1.1 Instituições de Pesquisa e Desenvolvimento .................................................................................................................................. 152

5.1.2 Instituições de Ensino Superior e Técnico ...................................................................................................................................... 156

5.2 COOPERATIVAS ................................................................................................................................................................................ 160

5.2.1 Cooperativas Agropecuárias ........................................................................................................................................................... 161

5.2.2 Cooperativas de Crédito.................................................................................................................................................................. 163



5.3 OUTRAS INSTITUIÇÕES ................................................................................................................................................................... 164

6 OS VÁRIOS PARANÁS ........................................................................................................................................................................ 166

6.1 ESPAÇOS DE CONCENTRAÇÃO E DENSIFICAÇÃO ...................................................................................................................... 169

6.2 ESPAÇOS SOCIALMENTE CRÍTICOS .............................................................................................................................................. 174

6.2.1 Análise dos Dados Relativos........................................................................................................................................................... 174

6.2.2 Análise dos Dados Absolutos.......................................................................................................................................................... 181

6.3 UM ENSAIO DE ESPACIALIZAÇÃO DOS VÁRIOS PARANÁS......................................................................................................... 182

7  ELEMENTOS PARA UMA AGENDA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL ..................................................................................... 189

REFERÊNCIAS .......................................................................................................................................................................................... 199

ANEXO MAPAS E TABELAS.................................................................................................................................................................... 205



LISTA DE TABELAS

2.2.1 PARTICIPAÇÃO DOS PRINCIPAIS ESTADOS NO PRODUTO INTERNO BRUTO DO BRASIL - 2000/2003 .................................................. 27

2.2.2 VALOR DA TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL  - PRINCIPAIS ESTADOS BRASILEIROS - 1996/2003 .......................................................... 28

2.2.3 PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DO VALOR ADICIONADO A PREÇO BÁSICO, SEGUNDO CLASSES E RAMOS DE ATIVIDADE -

PARANÁ - 1985/2003........................................................................................................................................................................................... 29

2.2.4 DISTRIBUIÇÃO  PERCENTUAL DO VALOR DA TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL - PARANÁ - 1996-2001/2003 ....................................... 30

2.2.5 INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS PROGRAMADOS - PARANÁ - 1995-2004.................................................................................................... 31

2.2.6 DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS EXPORTAÇÕES PARANAENSES, SEGUNDO GRUPOS DE PRODUTOS - 1990/1995 -

1998/2000 - 2004 ................................................................................................................................................................................................. 33

2.2.7 PRODUTO INTERNO BRUTO PER CAPITA - PRINCIPAIS ESTADOS BRASILEIROS - 2000/2003............................................................... 34

2.2.8 ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - PRINCIPAIS ESTADOS BRASILEIROS – 1991/2000............................................................. 35

3.2.1.1 TAXAS MÉDIAS GEOMÉTRICAS DE CRESCIMENTO ANUAL DA POPULAÇÃO, SEGUNDO MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS -

PARANÁ - 1970-1980, 1980-1991 E 1991-2000 ................................................................................................................................................. 43

3.2.1.2 SALDOS MIGRATÓRIOS (SM) E TAXAS LÍQUIDAS MIGRATÓRIAS (TLM) ESTIMADOS, SEGUNDO MESORREGIÕES

GEOGRÁFICAS - PARANÁ - 1970-1980, 1980-1990 E 1990-2000 ................................................................................................................... 44

3.2.1.3 FLUXOS MIGRATÓRIOS DE DATA FIXA(1) E VARIAÇÃO PERCENTUAL - PARANÁ - 1986/1991 E 1995/2000 ........................................... 46

3.2.1.4 TROCAS LÍQUIDAS MIGRATÓRIAS INTERMUNICIPAIS DE DATA FIXA(1), INTERMESORREGIONAIS E INTERESTADUAIS,

SEGUNDO AS MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS - PARANÁ - 1986/1991 E 1995/2000 ............................................................................... 48

3.3.1.1 DISTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS, SEGUNDO TAMANHO DA POPULAÇÃO - PARANÁ - 2000 .................................................................. 54

3.3.2.1 COMPARATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DOS CENTROS POR CATEGORIA E NÍVEL DE CENTRALIDADE - REGIÃO SUL - 1978 E 1993 .... 57



3.3.3.1 INDICADORES SELECIONADOS PARA AFERIR CENTRALIDADE, CLASSES E NÚMERO DE MUNICÍPIOS, SEGUNDO CLASSES ....... 65

4.4.1 VALOR ADICIONADO FISCAL DA INDÚSTRIA, SEGUNDO SEGMENTOS INDUSTRIAIS - PARANÁ - 2003................................................ 86

4.4.1.1 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR DE TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL NO TOTAL DA INDÚSTRIA PARANAENSE, SEGUNDO

ATIVIDADE - 1996-2003 ...................................................................................................................................................................................... 89

4.4.1.2 PARTICIPAÇÃO DO VALOR DE TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL DO PARANÁ NA INDÚSTRIA BRASILEIRA - 1996-2003..................... 90

4.4.3.1 NÚMERO DE AGRUPAMENTOS POR TIPO, SEGUNDO MICRORREGIÃO - PARANÁ - 2003 ...................................................................... 102

4.6.1.1 COMPARATIVO DO VBP DA AGROPECUÁRIA, SEGUNDO OS GRANDES GRUPOS - PARANÁ, SAFRAS 2001/2002 E 2002/2003........ 110

4.6.1.2 COMPONENTES DO SUBGRUPO GRÃOS DE VERÃO E ALGODÃO, POR ORDEM DE PARTICIPAÇÃO, PRODUÇÃO, VALOR,

PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO NO SUBGRUPO E NO ESTADO - PARANÁ -  2002/2003 ...................................................................... 111

4.6.1.3 COMPONENTES DO SUBGRUPO GRÃOS DE INVERNO, POR ORDEM DE PARTICIPAÇÃO, PRODUÇÃO, VALOR E

PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO NO SUBGRUPO E NO ESTADO - PARANÁ 2002/2003 ......................................................................... 112

4.6.1.4 COMPONENTES DO SUBGRUPO OUTRAS CULTURAS, POR ORDEM DE PARTICIPAÇÃO, PRODUÇÃO, VALOR, PERCENTUAL

DE PARTICIPAÇÃO NO SUBGRUPO E NO ESTADO - PARANÁ 2002/2003................................................................................................... 112

4.6.1.5 COMPONENTES DO GRUPO PECUÁRIA, POR ORDEM DE PARTICIPAÇÃO, VALOR E PERCENTUAL NO GRUPO E NO

ESTADO - PARANÁ - 2002/2003......................................................................................................................................................................... 113

4.6.3.1 ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO DE TERRAS(1), SEGUNDO MESORREGIÃO - PARANÁ - 1995 ..................................................................... 118

4.6.5.1 DISTRIBUIÇÃO ABSOLUTA E RELATIVA DOS ESTABELECIMENTOS E DA ÁREA TOTAL DA CONDIÇÃO DO PRODUTOR

FAMILIAR, SEGUNDO O TIPO DE FORÇA DE TRAÇÃO UTILIZADA NOS TRABALHOS AGRÁRIOS - PARANÁ - 1995/1996.................... 122

4.6.5.2 DISTRIBUIÇÃO ABSOLUTA E RELATIVA DOS ESTABELECIMENTOS E DA ÁREA TOTAL DA CONDIÇÃO DO PRODUTOR

FAMILIAR EMPREGADOR, SEGUNDO O TIPO DE FORÇA DE TRAÇÃO UTILIZADA NOS TRABALHOS AGRÁRIOS -

 PARANÁ - 1995/1996.......................................................................................................................................................................................... 122

4.6.5.3 DISTRIBUIÇÃO ABSOLUTA E RELATIVA DOS ESTABELECIMENTOS E DA ÁREA TOTAL DA CONDIÇÃO DO PRODUTOR

NÃO-FAMILIAR, SEGUNDO O TIPO DE FORÇA DE TRAÇÃO UTILIZADA NOS TRABALHOS AGRÁRIOS - PARANÁ - 1995/1996........... 123



4.6.8.1 VALOR CONTÁBIL DE SAÍDA E PARTICIPAÇÃO DE CADA AGRUPAMENTO NO TOTAL DA AGROINDÚSTRIA -

PARANÁ - 1997/2000/2003.................................................................................................................................................................................. 130

4.7.1 NÚMERO E PERCENTUAL DE TRABALHO AVULSO, TEMPORÁRIO E COM CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -

BRASIL - 1997, 2000 e 2003................................................................................................................................................................................ 136

4.7.2 NÚMERO E PERCENTUAL DE TRABALHO AVULSO, TEMPORÁRIO E COM CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -

PARANÁ - 1997, 2000 e 2003 ............................................................................................................................................................................. 136

4.7.3 NÚMERO DE EMPREGOS FORMAIS POR MUNICÍPIO, SEGUNDO SETOR ECONÔMICO - PARANÁ - 1997, 2000, 2003 ........................ 139

6.1.1 INDICADORES E CLASSES DE RELEVÂNCIA ECONÔMICA .......................................................................................................................... 170

6.1.2 PRINCIPAIS MUNICÍPIOS DO PARANÁ NA ESCALA DE RELEVÂNCIA ECONÔMICA.................................................................................. 171

6.2.1.1 MUNICÍPIOS SEGUNDO INCIDÊNCIA ENTRE AS 39 POSIÇÕES MAIS CRÍTICAS QUANTO A INDICADORES SOCIAIS

RELATIVOS (PROPORÇÕES) ............................................................................................................................................................................ 176

6.2.2.1 MUNICÍPIO SEGUNDO INCIDÊNCIA ENTRE AS 39 POSIÇÕES MAIS ELEVADAS QUANTO A INDICADORES SOCIAIS

ABSOLUTOS (NÚMERO) .................................................................................................................................................................................... 181

LISTA DE QUADROS

3.3.1 HIERARQUIA DE CENTROS - PARANÁ ............................................................................................................................................................ 66

4.4.3 TIPOLOGIA DAS AGLOMERAÇÕES PRODUTIVAS ......................................................................................................................................... 101

4.4.4 APLs PRÉ-SELECIONADOS (25) – PARANÁ..................................................................................................................................................... 103



LISTA DE GRÁFICOS

3.1.1 POPULAÇÃO TOTAL - PARANÁ - 1950/2000..................................................................................................................................................... 37

3.1.2 GRAU DE URBANIZAÇÃO - BRASIL E PARANÁ - 1950/2000........................................................................................................................... 38

3.1.3 MUNICÍPIOS POR CLASSE DE URBANIZAÇÃO - PARANÁ - 1950/2000......................................................................................................... 39

3.3.1 CENTROS URBANOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES, PARTICIPAÇÃO NO TOTAL DA POPULAÇÃO URBANA E NO

TOTAL DE MUNICÍPIOS - PARANÁ - 1950/2000................................................................................................................................................ 53

3.3.2 PARTICIPAÇÃO DAS CATEGORIAS DE CENTROS NO TOTAL DO ESTADO, QUANTO A INDICADORES SELECIONADOS -

PARANÁ - 2000/2004 ........................................................................................................................................................................................... 68

4.2.1 EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO TOTAL DO VALOR ADICIONADO FISCAL DO PARANÁ - MESORREGIÕES

GEOGRÁFICAS - 1975-2000 ............................................................................................................................................................................... 72

6.2.1 NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM INDICADORES EM SITUAÇÃO MAIS CRÍTICA QUE A MÉDIA DO ESTADO - PARANÁ - 2000 .............. 178



1

APRESENTAÇÃO

Na história de trabalho do IPARDES, a dimensão espacial da economia e sociedade paranaenses sempre esteve incorporada nos

estudos e análises realizadas. A partir de 2003, foram intensificados esforços para a consolidação de um corpo teórico no qual a idéia de

desenvolvimento estivesse assentada, explicitamente, numa perspectiva de desenvolvimento das diferentes regiões constitutivas do Paraná.

Certamente contribuiu para essa decisão a compreensão por parte do Governo do Estado de que o território paranaense não se

compõe como uma realidade homogênea, o que o levou a assumir a orientação de privilegiar, em suas ações, municípios com menor

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M), colocando em maior evidência as históricas regiões de baixo desenvolvimento.

Com essa perspectiva institucional, em 2004 foram elaboradas as Leituras Regionais, para cada mesorregião geográfica.

Impunha-se como necessária, na continuidade, uma síntese dessas leituras para o Estado, que estabelecesse as relações entre as

mesorregiões. No entanto, demandas externas e compromissos institucionais assumidos postergaram o trabalho.

Em 2005, com a atribuição ao IPARDES da tarefa de subsidiar a elaboração dos Planos Regionais de Desenvolvimento, de

responsabilidade da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano, a idéia foi retomada. A dimensão regional do desenvolvimento

estadual passa efetivamente a ser uma de suas linhas de investigação. O documento que ora se apresenta consubstancia os resultados

preliminares da primeira etapa desses estudos, e tem como objetivo abrir a discussão sobre o tema, levantar dúvidas, problemas, questões

e instaurar um processo investigativo sobre as relações da dimensão regional com o processo de desenvolvimento.

Como ponto de partida do trabalho, foi resgatado o conjunto de estudos elaborados pelo IPARDES – setoriais, regionais e outros

– que retratam e analisam a realidade paranaense. Dentre outros, além do Leituras Regionais, foram considerados: Paraná. Diagnóstico

Social e Econômico; Zoneamento Econômico-Ecológico, este realizado em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e o

Instituto Ambiental do Paraná; e Identificação, Caracterização, Construção de Tipologia e Apoio na Formulação de Políticas para os

Arranjos Produtivos Locais (APLs) do Estado do Paraná, em parceria com a Secretaria de Estado de Planejamento.



2

A quantidade de regionalizações existentes, mesmo dentro do aparelho de Estado, mostra a complexidade em estabelecer

recortes espaciais que expressem as realidades regionais. Mais ainda, sendo o motor da investigação o processo de desenvolvimento,

portanto de mudança econômica e social, as regiões devem ser consideradas como em permanente construção, alterando constantemente

a estrutura interna e redefinindo continuamente os limites regionais, dadas as articulações intrarregionais e com a economia estadual,

nacional e internacional.

Para captar a situação atual, que se exprime numa diversidade de situações com relativa homogeneidade manifestada no

território paranaense, mas, principalmente, visando ter elementos para compreender a dinâmica econômica e, portanto, apontar tendências

possíveis, o fio condutor da pesquisa foi a divisão social do trabalho, em sua dimensão espacial, complementado por um conjunto de

indicadores sociais da população. As informações foram trabalhadas tendo como base o município. Apenas na ausência da informação por

município é que se tomou outra unidade de referência.

Nessa primeira fase dos estudos, a expressão espacial da divisão social do trabalho foi considerada em sua dimensão mais

simples, ou seja, foi dimensionado o excedente econômico gerado em cada município, adotando apenas a divisão dos grandes setores

econômicos: indústria, comércio, serviços e agricultura. Com esse procedimento, identificaram-se os principais municípios em geração de

excedente econômico e, no caso de configuração de agrupamento de municípios contíguos, os espaços de maior importância econômica

no Estado. A base de dados utilizada foi a da Secretaria de Estado da Fazenda.

Como se fossem o negativo dos espaços economicamente relevantes, foram apontados os municípios com baixa geração

relativa de excedente econômico e com indicadores sociais abaixo da média estadual, formando espaços de precariedade social. Sabe-se

que riqueza e pobreza convivem em todos os espaços; o que se fez foi destacar uma e outra, conforme o caso, como a característica do

espaço. A participação dos municípios relativamente ao total estadual revela as diferenças entre os espaços, tanto em relação à geração

de excedente econômico quanto à condição social da população; revela a grande concentração espacial da riqueza e seus reflexos.

Política e administrativamente o Paraná é uma unidade; econômica e socialmente, são “Vários Paranás”.
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No sentido de começar a qualificar os espaços mais relevantes em termos econômicos e, também, aqueles de precariedade

social, várias informações foram analisadas: mercado de trabalho, intensidade das trocas com outros estados e com o exterior, presença

de grandes empresas, rede de cidades, instituições presentes.

Os resultados destas primeiras análises precisam ainda ser problematizados, no sentido de estabelecer as relações com o

processo de desenvolvimento. O que orientou a decisão de utilizá-los neste documento foram os ensinamentos de Celso Furtado, para

quem o desenvolvimento é um processo complexo que envolve estrutura, agentes e decisões.

O trabalho está organizado em seis capítulos, que traduzem a evolução do pensamento e da pesquisa. No Capítulo 1, foram

esboçados os pressupostos conceituais e metodológicos e a matriz teórica norteadora da investigação. Os conceitos, encaminhamentos e

demais elementos que constam deste Capítulo acompanham todo o estudo. O Capítulo 2 busca demonstrar a inserção do Paraná na economia

nacional, a partir da divisão regional do trabalho. No Capítulo 3, discorreu-se sobre a dinâmica populacional e o processo de urbanização

desencadeados no Estado, considerando os principais elementos econômicos e sociais que estão na sua raiz e que fizeram emergir a

distribuição populacional encontrada na atualidade. O Capítulo 4 concentra os estudos referentes à economia estadual. Tais estudos combinam

duas necessidades: identificar os espaços econômicos relevantes do Estado e dimensionar a participação dos setores econômicos de cada um

dos espaços paranaenses no conjunto da economia estadual. No Capítulo 5 foram relacionados os diversos ativos institucionais de que o Estado

dispõe, como uma primeira fotografia da capacidade de organização, técnica e política, dos diferentes espaços.

A partir dessas análises, o Capítulo 6 sintetiza a leitura dos Vários Paranás, identificando espaços de relevância, caracterizados

pela concentração e densificação econômica e de ativos institucionais, em oposição, ou convivência, aos espaços socialmente críticos, seja

pela carência, seja pela precariedade nas condições das pessoas e domicílios. Sucede um ensaio de espacialização a partir dos Vários

Paranás identificados, e a formulação de pontos para uma agenda de desenvolvimento para essas distintas espacialidades.

O estudo da realidade regional do Estado não pode prescindir de pesquisas empíricas, discussões regionais, reuniões com

lideranças técnicas e políticas e outros procedimentos que busquem agregar a vivência e as contribuições da sociedade paranaense.

Todavia, a realização do trabalho nesse nível e com essa intenção é muito mais rica e produtiva, na medida em que seja antecipada por
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estudos que levantem os principais questionamentos, potencialidades, constrangimentos etc. possíveis pela investigação com base em

dados secundários. Este texto busca também cumprir esta finalidade.

É importante destacar que esta é uma primeira tentativa de identificação dos Vários Paranás e, portanto, está aberta a críticas,

revisões e sugestões. O compromisso de entender o Paraná com toda sua heterogeneidade é tarefa individual e coletiva, que diz respeito

aos diversos segmentos do Estado, públicos ou privados, independentemente da sua área de atuação. Assim, espera-se que este trabalho

não seja somente lido, mas também debatido pela sociedade paranaense, e que os resultados do debate sejam remetidos ao IPARDES,

para que o trabalho se adense e se legitime como subsídio real de ações na direção do desenvolvimento regional.
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1 PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

Neste capítulo, pretende-se explicitar o suporte teórico-metodológico adotadoi para  proceder a um balanço crítico das análises

recentes da economia paranaense. Neste primeiro documento serão levantadas algumas sugestões de um debate teórico e diretrizes analíticas

e investigativas voltadas à problematização do desenvolvimento regional paranaense, discutindo sua base conceitual e metodológica. O

desenvolvimento, como processo multifacetado de intensa transformação estrutural, resulta de variadas e complexas interações sociais que

buscam o alargamento do horizonte de possibilidades de determinada sociedade.Esse processo necessariamente deve promover a

ativação de recursos materiais e simbólicos e a mobilização de sujeitos sociais e políticos, buscando ampliar o campo de ação da

coletividade, aumentando sua autodeterminação e liberdade de decisão. Nesse sentido, o verdadeiro desenvolvimento exige envolvimento

e legitimação de ações disruptivas. Portanto, envolve tensão, eleição de alternativas e construção de trajetórias históricas, com horizontes

temporais de curto, médio e longo prazos.

Para que essa construção social e política de trajetórias sustentadas seja dotada de durabilidade, deve incluir permanentemente

parcelas crescentes das populações marginalizadas dos frutos do progresso técnico, endogeneizadora de centros de decisão e ter

sustentabilidade ambiental.

É fundamental que esse processo transformador seja promovido simultaneamente sob vários prismas e diversas dimensões

(produtiva, social, tecnológica etc.) e em variadas escalas espaciais (local, regional, mesorregional, nacional, global etc.). O grande desafio

é construir simultaneamente e dar unidade aos seguintes pares (por vezes antagônicos): eficiência/eqüidade; especialização/diversificação

produtivas; crescimento/redistribuição da renda e riqueza etc. Ou seja, construir permanentemente integração e coesão produtiva, social,

política, cultural, econômica e territorial.
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No combate ao desemprego, à precarização do trabalho, gerando renda e riqueza novas, é preciso buscar o crescimento e

robustecimento da endogenia regional e local. Porém, é decisivo e desafiador que haja consciência social cidadã e legitimação política para

a implementação permanente de transferência de renda inter-regional.

A necessidade da territorialização das intervenções públicas é tomada como panacéia para todos os problemas do desenvolvimento.

Assevera-se, de forma velada ou explícita, que todos os atores sociais, econômicos e políticos estão cada vez mais plasmados, diluídos

(subsumidos) em um determinado recorte territorial. Na verdade, parece existir uma opção por substituir o Estado (“que se foi”) por uma

nova condensação de forças sociais e políticas (abstrata) que passa a ser chamada de território.

O território passa a ser tomado como o grande regulador de relações, dotado da propriedade de sintetizar e encarnar projetos

sociais e políticos. Ou seja, personifica-se, fetichiza-se e reifica-se o território, ao preconizar que o mesmo tenha poder de decisão, desde

que dotado de adequado grau de densidade institucional e comunitária. À ação pública caberia apenas animá-lo e sensibilizá-lo, construindo

confiança e consensos duradouros.

Considera-se que o esforço do debate coletivo na área do desenvolvimento regional e urbano deve aprofundar o balanço de

quais são as reais rupturas e persistências (produtivas, sociais, institucionais, políticas etc.) e seus impactos espaciais-territoriais mais

marcantes. O que realmente mudou? Há alternativas de intervenção contemporâneas que não caiam naquela reificação do território?

1.1 TEMÁTICAS DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO

É importante para esta contextualização procurar relembrar quais eram os temas urbanos e regionais das últimas décadas e o

que domina hoje nesta área disciplinar. No que tange ao urbano, para os autores de corte marxista , as questões passavam por investigar a

dinâmica dos movimentos sociais urbanos, renda da terra urbana, marginalidade social urbana, habitação, meios de consumo coletivos,

dentre outros. Na questão regional, discutiram-se as origens, a lógica e o possível contraponto das políticas estatais aos desequilíbrios
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entre as diversas porções territoriais, etc. Em suma: analisavam-se a produção social do espaço construído e a divisão social do trabalho

em sua dimensão espacializada.

Hoje, embora se procure juntar o regional, o rural e o urbano (o que é um ponto importante também para a agenda crítica) em

um conceito abstrato (no qual cabe quase tudo) de território, os objetos investigados são outros, muito distantes da anterior abordagem

histórica e estrutural que presidiu aquela análise do processo de desenvolvimento.

Atualmente, os temas urbanos passam pelas políticas de gestão empreendedora de um espaço urbano dado, utilizando-se mais

as lentes do marketing, da competitividade, da administração (privada), entre outras, do que as da sociologia, da economia política etc. Os

temas regionais passam mais pelos estudos da convergência de renda entre regiões, do equilíbrio espacial, das economias de escala, do

papel da inovação.

Ocorreu um rebaixamento teórico, em que se diagnostica o fim da política, do conflito e a busca pelo consenso e pela identidade

de resultados (os espaços urbanos e regionais aptos a saltarem escalas, inserindo-se e se articulando nas redes e nos fluxos globalizados).

Prevalece a lógica da urgência da crise e o não-respeito ao timing dos sujeitos políticos e sociais. Há um gosto pelo small is beautiful, pela

auto-ajuda da região e da cidade e pelo endogenismo (“encontre suas melhores forças para o 'faça você mesmo'”).

Há enorme dificuldade imposta à construção do dissenso neste contexto acadêmico e político de hegemonia do pensamento que

se apresenta como novo, mas que na verdade tem suas raízes em matrizes teóricas bastante antigas e que não deram conta das transfor-

mações estruturais ocorridas nas últimas décadas.

A construção de uma visão crítica passa, necessariamente, pelo reconhecimento da impossibilidade de uma teoria geral e

abstrata (pronta e acabada) da problemática regional e urbana.

É preciso trazer tal problemática para o "lugar" de onde ela nunca poderia ter saído: o âmbito da discussão estrutural do processo de

desenvolvimento. Aproximar-se recorrentemente da análise da dimensão espacial do processo de desenvolvimento/ subdesenvolvimento.
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A orientação metodológica deve identificar a adequada escala espacial dos fenômenos analisados e dos problemas decorrentes,

buscar a arena política adequada ao tratamento coletivo dessa problemática, procurando distinguir os centros de decisão cruciais para a

ação pública.

Um importante especialista sobre esta questão, o geógrafo Neil Smith, define a escala como um compromisso territorial e a

concebe “como uma resolução geográfica de processos sociais contraditórios de competição e cooperação (...). A escala demarca o sítio

de disputa social, tanto o objeto quanto a resolução dessa disputa” (SMITH, 2000, p.142).Porém, um problema pode se manifestar em uma

escala, mas ter sua determinação em outra. Por sua vez, os instrumentos para sua resolução podem estar em outra. É necessário explicitar

compromissos; posicionar a região no contexto estadual, nacional etc.; identificar seus nexos de complementaridade econômica; estudar os

ritmos diferenciados dos processos econômicos dos diversos territórios regionais.

O que ocorre na atualidade é que, negligenciando a natureza das hierarquias (impostas em variadas escalas) de geração e

apropriação de riqueza, defende-se que os instrumentos de política específicos, acionados a partir de uma ótica focalizada, compensatória

e na menor escala (local), dariam conta de superar os entraves (identificar gargalos e bloqueios) na trajetória (predefinida) de progresso.

Foram abandonadas as análises das hierarquias e dos enquadramentos impostos pela divisão social do trabalho, das centralidades

limitantes de algumas dinâmicas endogeneizadas. Pouco se analisa acerca da disposição territorial dos centros urbanos, das articulações

entre esses centros e com sua hinterlândia etc.

A grande bússola dos estudos regionais e urbanos deve ser o princípio teórico-metodológico da Divisão Social do Trabalho.

Analisar os padrões de especialização no sentido de que especializar é restringir a gama e o âmbito de atuação, ampliar o aprofundamento

em determinado fenômeno ou objeto, fortalecer o domínio sobre atividades, tarefas, potencializar o desempenho em papéis e funções. O

movimento constante da divisão do trabalho social modifica, refuncionaliza, impõe lógicas externas, adapta, distingue e revela estruturas e

dinâmicas. Promove redistribuições e redefinições incessantes de agentes, atividades, circuitos e funções. É o vetor das transformações

constantes e perenes nas intertemporalidades e interespacialidades. Realoca recorrentemente pessoas, fatores produtivos, processos e

dinâmicas de produção. Dita ritmos mais acelerados para determinado ramo produtivo, enquanto amaina outro. Partilha, demarca, classifica e

ordena campos de atuação de processos. Especializa, diferencia, particulariza, discerne, separa/une.
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As regiões podem ser compreendidas como resultantes da operação dos processos de especialização e diferenciação materiais

da sociedade. Neste sentido, há estudos que dizem respeito à investigação da base operativa, ao locus espacial em que se concretizam

tais processos e à análise dos centros de decisão e dos sujeitos históricos determinantes desses processos.

Então, ao se pretender analisar a estrutura e a dinâmica da socioeconomia do Estado do Paraná é fundamental que se questionem

as articulações efetivas e potenciais entre as várias porções territoriais paranaenses, como suporte para o levantamento de problemas e

alternativas para o desenvolvimento regional. Deve-se apontar a natureza da inserção da economia estadual nas ambiências nacional e

internacional. Questionar como foram formatadas as suas complementaridades econômicas; como tais escalas nacional e internacional

impõem, concedem, constrangem lógicas mais endógenas de desenvolvimento; como se engrenam as estruturas produtivas territorializadas do

Paraná ao movimento do contexto mais geral. É preciso discriminar e hierarquizar os fatores endógenos e exógenos determinantes,

condicionantes ou coadjuvantes dos processos sociais, econômicos, políticos, entre outros.

A ação pública deve chamar a si a tarefa de organizar e coordenar o sistema socioeconômico e decisório regional; apor e vencer

resistências do atraso estrutural e anticidadão; ativar e mobilizar instrumentos, normas e convenções que se localizam em variados âmbitos

ou níveis de ação governamentais. Em suma, em variadas dimensões escalares. Deve hierarquizar opções, dar organicidade a ações

dispersas e orientar decisões ao longo de um trajetória temporal mais larga.

1.2 EM BUSCA DE UM REFERENCIAL TEÓRICO E ANALÍTICO

Infelizmente, a visão teórica subjacente ao debate e às disputas pelos parcos investimentos esteve assentada em concepções

analíticas bastante limitadas. Na “guerra dos lugares”, prevalecente durante toda a década, as regiões são vistas como meros receptáculos

neutros, sítios sem textura ou entorno,segundo essa concepção empirista do espaço-plataforma. As superfícies pouco importam. Os

espaços são meros recipientes ou plataformas a propagandear suas vantagens comparativas e a disputar as inversões de capital. Ou a

questão regional se transforma em um mero debate das peças que se moveram em uma matriz espacial dos investimentos, ou se tem uma

crença exagerada nas virtudes do desenvolvimento local endógeno.
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Neste contexto, consideramos fundamental resgatar algumas questões da economia política empreendida por autores já clássicos no

debate regional brasileiro, que sempre foram orientados teoricamente pelo princípio da inserção das diversas regiões em uma divisão inter-

regional do trabalho.

Os melhores trabalhos deste campo temático nunca buscaram teorias abstratas do desenvolvimento regional e urbano. Ao contrário,

seus autores perceberam ser necessário investigar sempre os contornos histórico-institucionais concretos em que se processa a execução

das leis imanentes e das determinações mais abstratas do capitalismo. Essas determinações não podem ser utilizadas sem mediações,

fora das seqüências do real-concreto que têm vigência histórica peculiar. O desafio constante é construir e hierarquizar as determinações

necessárias. A divisão social do trabalho deve ser a categoria explicativa básica da investigação da dimensão espacial do desenvolvimento,

posto que permeia todos os seus processos, em todas as escalas.

Expressão do estágio atingido pelo desenvolvimento das forças produtivas, essa categoria mediadora é a adequada para se estudar

as heterogeneidades, hierarquias e especializações intra e inter qualquer escala (regional, nacional, internacional). Capaz de revelar as

mediações e as formas concretas em que se processa e manifesta a reprodução social no espaço, expressa a constituição socioprodutiva

interna e suas possibilidades (e a efetividade) de inserção no contexto maior, isto é, sua posição em uma relação hierárquica superior.

Sob o regime capitalista de produção, a divisão social do trabalho se aprofunda e se sofistica recorrentemente; as articulações

entre espaços diferenciais se processam de modo regular e ordenado, embora com natureza desigual, complexa e de forma combinada e

sujeita a um processo de evolução hierárquica, submetidos a leis, centros de controle e padrões diversificados e específicos de inserção.

Considera-se que o debate atual muito pode ganhar se resgatar algumas perguntas formuladas há 50 anos. Essas teorias não

negligenciavam o papel das macrodecisões emanadas dos centros de poder e controle sobre os subordinados no concerto de uma divisão

do trabalho social.

Nos anos 1950 e 1960, o debate sobre o desenvolvimento regional e urbano recebeu influência direta de todas as principais

correntes das chamadas teorias do desenvolvimento econômico. Ou seja, ocorreu uma transposição, muitas vezes direta, do debate

internacional e nacional para a escala regional. Assim, surgiram as vertentes que partiam – seja criticamente, seja para reafirmar o caráter

seqüencial do processo de desenvolvimento segundo o etapismo, em âmbito regional – das formulações de Rostow.
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Também o debate urbano-regional sofreu influência das teorias do crescimento equilibrado, colocando a necessidade de um

tratamento “em diversas frentes” com sincronia, a fim de superar os obstáculos ao desenvolvimento regional (Nurske, Rosenstein-Rodan,

Lewis, dentre outros). Mas talvez a maior influência tenha partido das formulações de Hirschman (1961), vendo o processo de desenvolvimento

como uma cadeia de desequilíbrios, e de Myrdal (1957), com sua teoria da causação circular acumulativa. Ambos, segundo Celso Furtado,

em Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico (de 1966), além de Perroux (1966), realizaram o estudo das macrodecisões e

concluíram que analisando as cadeias de reações provocadas por decisões autônomas será possível identificar fatores que aumentam ou

reduzem sua capacidade de reação (FURTADO, 1983). As reações em cadeia, dependentes do nível de desenvolvimento das forças

produtivas e da complexidade da estrutura produtiva, provocam efeitos de arrasto (backward linkage) e efeitos de propulsão (forward

linkages). A articulação de tais efeitos criaria os impulsos transformadores do processo estrutural de desenvolvimento.

A riqueza desses três autores, captada devidamente nas formulações de inspiração cepalina, que trataram das heterogeneidades

estruturais das economias periféricas, reside na perspectiva avançada do tratamento analítico destas macrodecisões por um agente

privilegiado – o Estado ou outra “unidade dominante” (a grande empresa, por exemplo) – em um contexto ou ambiente macroeconômico

resultante da interação de uma pluralidade de decisões cruciais. Seria o Estado o agente privilegiado para avaliar e realizar a síntese das

inúmeras cadeias de reações provocadas pelas múltiplas decisões.

Naquele livro, Celso Furtado elabora teoricamente as relações existentes entre Estruturas, Agentes e Decisões, situando aí a

temática do desenvolvimento. Afirma:

o estudo do desenvolvimento tende a concentrar-se na caracterização das estruturas, na identificação dos agentes significativos
e nas interações entre determinadas categorias de decisões e as estruturas. Estas condicionam o processo de irradiação e a
eficácia no espaço e no tempo das decisões, como vimos ao analisar os efeitos de arrasto e propulsão, mas ao mesmo tempo
são por elas determinados (FURTADO, 1966, p.92).

Identificar as cadeias de ação e reação e discutir estruturas, agentes e suas decisões é fundamental na busca da antifatalidade,

prospectando o futuro e preparando ações que reorientem o curso dos acontecimentos, a fim de alargar os horizontes de possibilidades e

construir uma via duradoura de desenvolvimento includente.



12

2 O PARANÁ NO CONTEXTO NACIONAL

2.1 MUDANÇAS NA DIVISÃO INTER-REGIONAL DO TRABALHO DO BRASIL PÓS ANOS 1990

A reestruturação produtiva, a abertura econômica e o processo de estabilização monetária não determinaram uma trajetória de

crescimento econômico capaz de reduzir as disparidades socioeconômicas nos âmbitos inter e intra-regionais. Hoje parece claro que uma

situação de “desindustrialização relativa” (IEDI, 2005) se confirmou. Sem dúvida a dinâmica regional brasileira, em função das mudanças

que se processaram durante os anos 1990, tornou-se mais complexa, apresentando outra feição e natureza, diferente daquela caracterizada

pelos processos de concentração e de desconcentração regional que ocorreram no período 1930/1985. Dada essa maior complexidade, deve-

se analisar a dinâmica regional brasileira dos anos 1990, segundo base analítica da divisão social/territorial do trabalho.

Por um lado, houve perda de dinamismo econômico de algumas especializações regionais, o que reduziu seus potenciais

localizados de propulsão e arrasto inter-setorial e de desenvolvimento regional (sendo que, na maioria dos casos, já se apresentavam

bastante reduzidos durante o processo de desconcentração industrial). Por outro lado, algumas mudanças intra-setoriais/regionais foram

importantes, como no caso dos setores automobilístico, têxtil, calçadista, frigorífico, entre outros. Porém, esses movimentos não engendraram

mudanças muito importantes na configuração macrorregional brasileira, em contexto de regressão da participação da indústria no produto e no

emprego. Não há elementos que possam sugerir um novo padrão de especializações, vinculações e relacionamentos entre as diversas

partes que compõem o Brasil.

Permaneceu aquele desenho regional caracterizado, grosso modo, por três movimentos distintos: (1) áreas deprimidas ou pouco

dinâmicas (que continuaram à margem do processo de desenvolvimento nacional); (2) presença da região polar e núcleo central da

economia brasileira; e (3) aparecimento ou fortalecimento de diversas sub-regiões no interior das cinco macrorregiões brasileiras,

denominadas aqui especializações regionais, responsáveis por grande parte do dinamismo econômico pontual de parcela da região em

que estão instaladas.
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Todavia, se não houve alterações (muito significativas e relevantes) na divisão inter-regional do trabalho brasileira nos anos

1990, o quadro de grandes desigualdades e heterogeneidades inter e intra-regionais então existente persistiu e até se agravou. Assim,

quando se analisa a dimensão espacial do processo de desenvolvimento nesse período, nota-se que as inércias e rigidezes próprias da

situação periférica e subdesenvolvida brasileira se juntaram (e se entrecruzaram) à inércia macroeconômica das pífias taxas de

crescimento, o que virtualmente paralisou os movimentos mais significativos, que pudessem determinar mudanças decisivas nas posições

relativas das regiões na riqueza nacional.

Existe hoje certo consenso entre os estudiosos desta temática de que, em função das mudanças no quadro econômico durante

os anos 1990, a caracterização dos movimentos regionais da atividade econômica em geral tornou-se mais complexa. Essa maior complexidade

decorre da intensificação da exposição da economia à concorrência externa e da redução expressiva da atuação do Estado Nacional em

todas as áreas da política econômica durante esse período (fiscal, industrial, regional etc.). As promessas de investimentos estruturantes,

contidas na política dos “eixos de desenvolvimento”, não se concretizaram. Os parcos investimentos privados, a diferencial sensibilidade de

cada região à crise e ao processo de abertura e o aumento da participação do capital transnacional nas esferas financeira e produtiva

foram importantes determinantes para a caracterização dos fatores que atuaram sobre a distribuição espacial da atividade econômica. Os

traços principais da dinâmica regional daí resultantes foram delineados pela reestruturação produtiva imposta às empresas face à pressão

concorrencial externa e pela realização de novos investimentos liderados pela atração de investimento direto estrangeiro (IDE) para o País.

Apesar da realização de alguns investimentos na economia brasileira, estes tiveram reduzida articulação inter-setorial/regional e

não contribuíram, de modo significativo, para o aumento da taxa global de investimentos expressa pela relação Formação Bruta de Capital

Fixo/Produto Interno Brutro (FBKF/PIB). A explicação reside, por sua vez, na participação relevante das operações de fusões e aquisições nos

fluxos de IDE, em detrimento das operações de ampliação e construção de novas plantas em quase todos os setores da indústria, com

algumas poucas exceções. O baixo dinamismo da FBKF/PIB, apesar da atração de volumes expressivos de IDE, também foi verificado pelo

aumento da participação das máquinas e equipamentos importados na composição dessa taxa.
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Em síntese, do ponto de vista da divisão inter-regional do trabalho no Brasil, a reestruturação produtiva e os investimentos

anunciados/ realizados ao longo dos anos 1990 não determinaram mudanças radicais em sua configuração. Permaneceu uma estrutura e

dinâmica inter-regional cuja especificidade é a presença de uma região que é o núcleo central da acumulação de capital no Brasil, onde

estão localizados os segmentos mais importantes e estratégicos da estrutura produtiva nacional e, particularmente, os setores industriais

mais modernos dos grupos de bens de consumo não-duráveis, de bens intermediários e de bens de capital e de consumo duráveis; e de sub-

regiões especializadas em determinados setores produtivos que, em alguns casos, possuem articulações e interesses muito mais próximos

a outras regiões/ Estados, ou mesmo com o mercado internacional do que com o entorno da região em que estão instaladas.

Os setores produtivos no Brasil foram, nos últimos quinze anos, alta e abruptamente expostos à competição internacional, em

um contexto de grandes transformações tecnológicas e organizacionais. Essa exposição foi ainda mais explícita em razão das decisões de

desmontar os principais instrumentos de que o Estado dispunha para promover uma coordenação mais sistemática e orgânica sobre os

diversos segmentos do aparelho produtivo nacional. Assim, mudanças nas estruturas produtivas regionais ocorreram, com o aumento das

diversidades inter-regionais e intra-regionais em todo o território nacional.

Neste contexto, é preciso discutir os aspectos qualitativos dos investimentos realizados na década de 1990, que parecem ter

aprofundado ainda mais as marcas, próprias de situações de subdesenvolvimento, de estruturas produtivas heterogêneas e pouco diversificadas.

As pesquisas na área da economia industrial sugerem que o País recebeu poucos e maus investimentos. Ou seja, as inversões

de capital que ocorreram têm pouca qualidade, posto que geram minguados encadeamentos, impostos, empregos e divisas.

Com baixa atualização do aparelho produtivo e pouca geração de capacidade produtiva nova, aprofundou-se a especialização

regressiva, concentrando ainda mais nossa estrutura industrial na produção de bens pouco elaborados, com pequeno valor agregado e

com poucas perspectivas dinâmicas nos mercados internacionais. O produto da indústria de transformação cai de 32% do PIB em 1986

para 19% em 1998 e chega a 2004 com participação de 24%.

Os setores difusores de progresso técnico foram penalizados duramente pelas políticas neoliberais. Os dados mais recentes

revelam tendência à reconcentração das plantas de maior conteúdo tecnológico e complexidade (máquinas-ferramentas, automação industrial,
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telecomunicações, informática, eletrônica, fármacos, biotecnologia etc.) na região mais desenvolvida do País. Como as principais transformações

científicas, tecnológicas e inovacionais tendem a se concentrar nesse bloco, por onde mais se difundem as tecnologias de base eletrônica,

e os principais institutos de pesquisa tendem a estar localizados no pólo mais dinâmico da acumulação de capital no Brasil, provavelmente

essa ampliação da rede de relações existentes nessa área implicará futuramente em maior concentração nesse espaço geográfico de maior

dinamismo. Esse bloco motriz tende a ser exigente também de outras externalidades, tais como mão-de-obra especializada e ambiente

científico, que se encontram em maior quantidade,nas porções mais desenvolvidas do território nacional.

Os segmentos de bens de capital também foram duramente penalizados, perdendo ainda mais capacidade competitiva, devido à

longa crise a que foi submetida a economia brasileira e à falta de políticas de coordenação produtiva. Muitas linhas de produção foram

desativadas.

Mesmo com a grande perda de densidade de várias cadeias produtivas durante os anos 1990, a estrutura produtiva brasileira, ainda

razoavelmente densa e diversificada, logrou dinamizar alguns encadeamentos inter-industriais típicos deste grande complexo/conjunto de

ramos mais dinâmicos: eletrônico-mecânico-automobilístico, química e metalurgia não-padronizadas.

Em sua regressão produtiva recente o País restringiu, ainda mais, grande parte de sua especialização e vantagens comparativas

ao grupo de processamento contínuo de recursos minerais, florestais, energéticos, agrícolas e pecuários, com a produção de minério de

ferro, siderurgia e alumínio (basicamente insumos metálicos semiacabados), petróleo e petroquímica, celulose e papel, alimentos industrializados

(grãos, suco de laranja, carnes etc.) e têxteis padronizados, entre outros. Estes setores, cujos padrões locacionais são orientados pelo

acesso às fontes de matérias-primas, contando com custos e qualidade adequados, razoável padronização de produtos e processos, não

sofrendo grandes restrições ambientais, de um modo geral, possuem competitividade, alcançando alguns mercados externos. Quanto ao

mercado interno, apresentam alguns ganhos de escala, graças ao tamanho do mercado. Em suma, nesses setores o País apresenta boa

eficiência nas fases iniciais do processo produtivo e nos produtos pouco elaborados. À medida que se percorrem tais cadeias produtivas no

sentido dos produtos de maior transformação e diferenciação, sofisticação tecnológica e comercial, a capacidade competitiva vai

minguando. Parte substancial dos investimentos nestes setores, que se desconcentraram geograficamente, orientados pelas fontes de
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recursos naturais ou por políticas governamentais, ainda são maturações do II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), com

pequenas alterações na década de 1990 em termos de montagem de novas plantas (greenfields).

O grupo produtor de bens tradicionais, basicamente calçados de couro, vestuário e têxteis não-padronizados, agroindústria de

alimentos de baixa elaboração e bebidas, pode apresentar alguma trajetória centrífuga, em direção a áreas bastante específicas e seletivas

da periferia nacional. Ocorreu, dessa forma, a abertura de novas frentes de localização, com a criação de plantas de alguns ramos wage

goods, de compartimentos industriais pouco sofisticados tecnologicamente, leves e de baixa geração de conexões. Esses segmentos produtivos

lograram se desconcentrar, pois se caracterizam por serem pouco exigentes de ambiente mais complexo de externalidades; assim,

puderam ser atraídos para vários pólos periféricos de maior porte, sobretudo em espaços metropolitanos, mediante ampla concessão de

subsídios e outros favores, custos salariais menores, maior flexibilidade trabalhista e ambiental e, em alguns casos, pelo fácil acesso a

recursos naturais abundantes e baratos.

São setores que sofreram vários movimentos cíclicos conjunturais durante a década de 1990, tais como abertura comercial

destrutiva, incentivo do miniboom do Real e movimentos cambiais. Mas, estruturalmente, se encontram constrangidos pelo padrão de alta

concentração na distribuição de renda do País e na estreiteza dos mercados internos periféricos – exceção para alguns pólos com porte e

complexidade urbana. Ocorreu a atração de novos investimentos ou o deslocamento de algumas indústrias produtoras de bens de

consumo não-duráveis, sobretudo para o Nordeste (têxtil, confecções, calçados, alimentos, bebidas). Essas indústrias talvez ainda tenham

algum raio para ocupar sua capacidade produtiva, a depender do ambiente macroeconômico (que acaba ditando o ritmo de expansão do

mercado interno). Contudo, pode-se assistir ao arrefecimento do crescimento destas indústrias e à diminuição da marcha da desconcentração

regional do emprego e da renda, a depender também da política comercial praticada.

Os estudos regionais e urbanos ainda terão que avançar muito no balanço, para o período recente, dos resultados que a sensibilidade

diferencial das regiões oferece à crise, à política macroeconômica, à deterioração da infra-estrutura econômica, à abertura comercial, aos

determinantes microeconômicos (sobretudo à reestruturação produtiva e organizacional). É preciso avaliar, em pesquisas minuciosas

regionalizadas, como esses processos impactaram e o que representaram em termos de desmontagem e penalização seletiva, regional e
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setorialmente. Por exemplo, alguns setores, tais como têxteis e material elétrico, perderam peso no produto e no emprego; enquanto

outros, como química, metalurgia e siderurgia e papel e celulose (intensivos em recursos naturais), ganharam peso. Tais desempenhos

setoriais geram impactos diferenciados regionalmente.

Assim, em uma economia de baixo crescimento, a dimensão espacial desses processos deve captar os impactos dos vários

constrangimentos a que foram submetidas as várias porções territoriais do Brasil. Como pouco se teve em termos de geração de

capacidade produtiva nova, os estudos acabam sendo, sobretudo, um balanço das destruições de riqueza. As análises foram dificultadas

pela falta de informações, com diversos trabalhos procurando contornar tal restrição com a utilização de dados como os da RAIS, buscando

medir os processos de mudança das posições relativas das economias estaduais e macrorregionais pelo emprego formal do mercado

organizado de trabalho. Com toda sorte de precarizações, terceirização e outras mudanças profundas dos mercados de trabalho, as

conclusões que se extraíram dessas pesquisas, no sentido de afirmarem que estaria ocorrendo um processo de desconcentração

industrial, ficaram bastante prejudicadas. A diversidade de processos que envolvem o retrocesso produtivo, ocorrido em ambiente de baixo

crescimento dificulta que sejam captados pelos dados de ocupação formal da força de trabalho.

É bom alertar para os limites das análises regionalizadas. Apesar dos esforços na busca de bases de dados alternativas, permanecem

como problemas para os estudos da temática regional brasileira as restrições relacionadas ao recorte regional. A problemática está ligada à

inadequação da desagregação regional dos indicadores econômicos oficiais – PIB, Valor da Transformação Industrial (VTI) e outros –, que é

feita com base na divisão do território nacional em macrorregiões e unidades da federação. O que, cabe sempre ressaltar, dificulta

sobremaneira a análise da distribuição regional das atividades econômicas, segundo outros recortes territoriais. Isto ocorre não só pela

grande dimensão territorial do País e pelas diferenças inter-regionais (históricas, econômicas, sociais, geográficas), mas também pelo

aumento dessas diversidades em termos intra-estaduais durante os processos de concentração e desconcentração regional.

A reestruturação produtiva e as estratégias implementadas pelos grandes grupos empresariais atuantes no País resultaram na

perda de dinamismo econômico de algumas especializações regionais, reduzindo seu potencial, em termos do desenvolvimento regional e

de geração de capacidade produtiva nova, sendo que, em diversos casos, já se apresentava reduzido durante o processo de desconcentração
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industrial. Algumas dessas especializações tendem a se transformar em “semi-enclaves”, ao implantarem poucos encadeamentos para trás

e para frente em sua estrutura produtiva e poucos efeitos pervasivos sobre sua hinterlândia.

Os investimentos anunciados/realizados, ao mesmo tempo em que confirmaram tendências de períodos anteriores, reforçando

algumas especializações regionais, também marcaram novas tendências locacionais, como no caso da indústria automobilística no Paraná

e da petroquímica no Rio de Janeiro. A análise do desempenho dos principais setores produtivos das macrorregiões brasileiras e da

distribuição regional das intenções de investimento confirma a configuração de uma dinâmica regional caracterizada tanto por tendências

de desconcentração como de reconcentração regional de alguns setores.

Algumas mudanças na configuração regional da economia brasileira manifestaram-se por meio de tendências de desconcentração

espacial de setores tradicionais, intensivos em mão-de-obra pouco qualificada e recursos naturais (alimentos, bebidas, têxteis, calçados

etc.), para regiões menos desenvolvidas. Como exemplo, pode-se lembrar o caso cearense de atração de têxteis, confecções e calçados.

O setor de material de transporte manteve-se dentro dos limites das regiões Sul e Sudeste, com exceção dos investimentos realizados na

Bahia (Ford em Camaçari) e em Goiás (Mitsubishi e John Deere em Catalão). Nos setores produtores de bens intermediários, os investimentos

realizados/planejados no segmento de celulose de mercado também indicaram uma tendência de desconcentração em direção à Região

Nordeste (sul da Bahia). Também cabe destacar os investimentos agroindustriais e minerais no Centro-Oeste e Norte. Em geral, foram

importantes para esses movimentos o baixo custo da mão-de-obra, a disponibilidade de recursos naturais, a expansão da fronteira agrícola

e mineral e a concessão de incentivos fiscais e financeiros dos diversos governos estaduais, sem a coordenação de uma política de

desenvolvimento regional de âmbito nacional.

Do mesmo modo, algumas alterações na divisão inter-regional do trabalho também ocorreram por meio de tendências de

reconcentração regional do setor petroquímico e dos setores industriais de maior complexidade tecnológica. No primeiro, os investimentos

projetados para o setor petroquímico indicaram uma tendência de reconcentração na região Sudeste (São Paulo e Rio de Janeiro), com

perspectivas de alguma inflexão na histórica perda relativa de dinamismo econômico do Rio de Janeiro. Os projetos de expansão das

atividades no estado de São Paulo e de implantação de um pólo gás-químico no Rio de Janeiro, em razão da maior proximidade da

indústria de transformação, apresentam maiores vantagens comparativas do que os pólos de Triunfo (RS) e de Camaçari (BA). No caso do
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futuro pólo do Rio de Janeiro, o diferencial de competitividade também é dado em função da utilização do gás natural, que possibilita a

produção de eteno (matéria-prima básica) a custos mais baixos do que a nafta utilizada nos demais pólos petroquímicos.

Nos setores industriais de maior complexidade tecnológica, a tendência de reconcentração na Região Sudeste ocorreu com os

investimentos da indústria de informática, de telecomunicações e de aeronaves no interior do estado de São Paulo (Campinas e São José

dos Campos). Para isso, foram importantes os “requisitos locacionais” exigidos pelas indústrias presentes nessa região. Dentre eles, a

oferta de mão-de-obra qualificada, eficiente infra-estrutura de aeroportos, proximidade a centros de pesquisa tecnológica e universidades e

a mercados consumidores de alta renda.

Outro fator também de grande importância diz respeito à “inércia e rigidez locacional” dada pelo alto custo de capital praticado no

País, o que onera sobremaneira possíveis estratégias de saída de plantas produtivas das grandes metrópoles e das aglomerações urbano-

regionais já consolidadas, em uma economia com baixo ritmo de crescimento.

As tendências pontuais de concentração e reconcentração confirmaram uma divisão inter-regional do trabalho marcada por grandes

desigualdades e heterogeneidades inter e intra-regionais e por focos localizados de maior dinamismo econômico relativo no interior das

cinco macrorregiões brasileiras. A explicação reside no fato de que os novos investimentos, após a “retirada da ação estatal sistêmica”, da

abertura comercial e do plano de estabilização inflacionária, ocorreram de maneira bastante desordenada e seletiva. E, também, pelo fato

de que os impactos derivados das mudanças no cenário macroeconômico não foram capazes de determinar uma trajetória de crescimento

na economia brasileira. Em razão das próprias características dos investimentos e pela já mencionada falta de coordenação em nível

nacional das políticas estaduais de atração de empresas, as mudanças não foram capazes de alterar radicalmente a configuração da

geografia econômica brasileira descrita anteriormente. No entanto, algumas mudanças intra-setoriais foram importantes, como no caso do

setor automobilístico, em que os novos investimentos ocorreram em grande parte fora do estado de São Paulo e dos setores têxtil,

calçadista e de frigoríficos, instalados nas regiões Nordeste e Centro-Oeste. Desse modo, as mudanças tenderam a reforçar um dinamismo

regional determinado por estruturas produtivas já consolidadas, sem a preocupação de amenizar as desigualdades intra e inter-regionais,

sem nenhum tipo de política regional, permanecendo um quadro de enormes heterogeneidades regionais e de agravamento do quadro social.
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2.2 O PARANÁ NO CONCERTO DE UMA DIVISÃO INTER-REGIONAL DO TRABALHO

Entre os anos 1970 e 1980, a maior integração da Região Sul à estrutura produtiva nacional ocorreu com a introdução e expansão de

segmentos industriais, bem como pela diversificação agrícola (modernização da base técnica da produção e da ampliação das lavouras de

grãos de maior atratividade no mercado externo e com forte integração à montante e à jusante). Estas mudanças resultaram na diversificação da

base produtiva dos três estados sulinos com o aumento da participação dos setores: metalmecânico (material elétrico, de transporte e

máquinas e implementos agrícolas); de alimentos, principalmente, do Complexo Agroindustrial (CAI) de grãos e carnes; de calçados; e de

papel, celulose e mobiliário, dentre outros. A Região Sul ampliou sua participação no PIB nacional de 17,1%, em 1985, para 18,6%, em 2003.

No que se refere à organização espacial dessas atividades, com exceção de Santa Catarina, onde a localização da produção

industrial é menos concentrada, no Rio Grande do Sul e no Paraná, a expansão industrial em seus territórios ocorreu similarmente ao

processo de “(des)concentração espacial e setorialmente concentrada” da indústria brasileira, isto é, aquele que privilegiou restritas parcelas do

território em que os requisitos produtivos e de suporte infra-estrutural se impuseram, com destaque para espaços metropolitanos e centros

regionais de maior porte e densidade econômica. No Paraná, os investimentos realizados nos anos 1990, principalmente no segmento de

material de transporte, reforçaram a concentração industrial na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Para tal, foram importantes os

investimentos nas novas montadoras de automóveis, como a Renault e a VW-Audi, que se instalaram em São José dos Pinhais. Como resultado,

a RMC abriga, atualmente, cerca de metade do valor adicionado fiscal estadual.

Embora Santa Catarina não tenha atraído fluxos de investimento significativos, ocorreram importantes mudanças na estrutura

produtiva intra-estadual, com intensificação das transformações dos setores produtivos mais importantes, que já vinham ocorrendo desde

os anos 1980, principalmente, aquelas relacionadas à transferência de investimentos do setor têxtil e do CAI de grãos e carnes deste

Estado para outras regiões do País. Essas transformações vêm determinando um movimento de migração de investimentos das sub-

regiões especializadas com destino aos municípios da faixa litorânea. Com isso, Santa Catarina ampliou sua participação no PIB nacional

de 2,8%, em 1970, para 4%, em 2003. Diferentemente, o Rio Grande do Sul perdeu peso, passando de 8,7%, em 1970, para 8,2%, em 2003. O

Paraná passou de 5,5% em 1970 para 6,4%, em 2003.
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As principais mudanças no complexo metalmecânico da Região Sul ocorreram em função da instalação de novas montadoras

automobilísticas no Rio Grande do Sul (GM, em Gravataí) e no Paraná (Renault e VW-Audi, em São José dos Pinhais; e Chrysler, em

Campo Largo, que depois, em 2001, encerra suas operações). Em termos da distribuição regional dos investimentos em novas plantas

automobilísticas, a maior parte deles foi destinada ao Paraná, que recebeu investimentos de três novas plantas. A instalação de novas

montadoras no interior do estado de São Paulo e em outros estados ocorreu em detrimento do parque automobilístico do ABC paulista.

Apesar das mudanças locacionais, os investimentos mais significativos se destinaram a estados onde já estavam presentes algumas montadoras

(MG, PR e RS), à exceção da Ford, na Bahia. Em razão da crise atual do setor automobilístico, as estratégias de algumas empresas têm se

concentrado na transformação do Brasil em plataforma de exportação de alguns produtos e componentes. No Rio Grande do Sul, os

setores do complexo metalmecânico estão vinculados à produção de máquinas e equipamentos agrícolas, com destaque para as empresas

de tratores e colhedoras: AGCO, em Canoas e Santa Rosa; SLC/John Deere, em Horizontina; Agrale, International e Navistar, instalada em

1998, em Caxias do Sul. Em Santa Catarina, segmentos desse setor estão localizados, em grande parte, nos municípios de Joinville e

Jaraguá do Sul. Nessa região originaram-se grandes empresas (Multibrás - Cônsul/Brastemp, Weg, Embraco, Busscar, Tupy), forman-

do um pólo eletro-metalmecânico na porção norte desse estado.

Quanto ao setor de papel e celulose, Santa Catarina se destaca em papéis de embalagem e papéis sanitários; o Paraná, em papéis

de embalagem, cartões e papel de imprensa (único estado produtor deste tipo de papel); e Rio Grande do Sul, em celulose de mercado.

Após essa visão sintética do conjunto da porção sulina do território nacional, cabe enfatizar o caráter dessas notas, lembrando

que os estudos desenvolvidos pelo IPARDES, que analisam a estrutura produtiva paranaense, são profundos e abrangentes e terão aqui

apenas destacados seus pontos principais. Cabe aqui apenas pontuar algumas questões para subsidiar a ação planejada de desenvolvimento

estadual, ora em discussão e implementação.

Apesar da alta concentração na área metropolitana, a economia paranaense logrou alguma interiorização de parcela de sua

indústria, sobretudo da alimentar, e reformatou sua agroindustrialização. A natureza desse processo e seus possíveis desdobramentos na

dinâmica regional da economia do Paraná necessitam de discussão regional. Os compartimentos produtivos mais dinâmicos (material de

transporte, metalurgia, material elétrico e eletrônico, dentre outros) apresentam-se, ainda, altamente concentrados no Estado do Paraná.
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Após alguma especialização no segmento de veículos pesados (Volvo e New Holland), o Estado recebeu importantes investimentos em

veículos leves, modificando a anterior especialização em produtos intermediários (cimento e cerâmica, em Rio Branco do Sul, Campo

Largo e Balsa Nova; química, fertilizantes e papel, em Araucária; madeira, em São José dos Pinhais etc.).

A participação relativa da economia do Paraná no valor da transformação industrial do Brasil saltou de pouco mais de 4%, em meados

dos anos 1980, para quase 6%, no final da década de 1990. Algumas atividades tradicionais da economia paranaense perdem peso

relativo, como o beneficiamento de madeiras. Mudanças importantes vêm ocorrendo, por exemplo, nas cadeias produtivas do complexo

carnes, do segmento de leites e derivados, na busca de agregação de valor e exploração de novos nichos de mercado.

O debate que este diagnóstico inicia deve ser ampliado para que a sociedade paranaense não caia em antigos mitos do seu

desenvolvimento. A evolução da economia e da sociedade paranaenses esteve ligada, por diversas vezes, a um conjunto de slogans que

pouco auxiliam a elaboração de uma estratégia concertada de desenvolvimento regional. Da “terra de todas as gentes” dos anos 1950, ou

do “aqui se trabalha”, da década de 1960, centrado na construção da infra-estrutura de energia, transportes e telecomunicações, muitos

foram os mitos e banalizações de seu real desenvolvimento (LOURENÇO, 2005). Conflitos e divergências à parte, é preciso reconhecer a

riqueza de conteúdo implícita em tais iniciativas de criação de rótulos para as diferentes etapas de transformação da economia do Estado,

ainda que inseridos em contextos políticos nacionais diversos, alguns mais ou menos democráticos.

Alguns exemplos podem ser lembrados. A Refinaria de Petróleo de Araucária (Repar) e a Cidade Industrial de Curitiba (CIC), por

exemplo, representaram frutos concretos de um articulado exercício de pressão política do Estado junto à União para a aprovação de

projetos estratégicos aos interesses da sociedade local, incluindo, na maioria das vezes, o rompimento de verdadeiros oligopólios instalados no

governo federal e a obtenção de liberação de recursos para o financiamento dos programas prioritários. A derrubada do poder de mercado

da Scania e da Mercedes-Benz para a entrada da Volvo no Brasil e, posteriormente, a inviabilização do projeto Volvo para o Rio Grande do

Sul configuram exemplos práticos dessa ofensiva.

Na verdade, esse marketing de conveniências, privilegiando o acessório e negligenciando o essencial, atrapalhou a necessária

preservação de uma identidade regional ou de um projeto de desenvolvimento paranaense, com pronunciada propensão ao atendimento

das prioridades locais. Nesse ponto, convém sublinhar que uma observação atenta da história do Paraná permite a identificação do surgimento
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de uma série de marcas, públicas e privadas, explicativas dos avanços econômicos registrados pelo Estado, sendo que muitas delas

sucumbiram à era da globalização financeira.

Ademais, não há como negar a importância assumida, no processo de desenvolvimento regional, por organizações estatais

como a Companhia de Desenvolvimento do Paraná (Codepar), o Banco de Desenvolvimento do Paraná (Badep), o Banco do Estado do

Paraná (Banestado), o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), a Companhia Paranaense de Energia (Copel), a

Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), dentre outras. Em paralelo, enorme peso foi exercido por empresas privadas como

Hermes Macedo, Móveis Cimo, Prosdócimo, Grupo Bamerindus, Batavo, Cooperativa dos Cafeicultores Agropecuaristas de Maringá (Cocamar)

e Cooperativa Agropecuária Mourãoense (Coamo) (LOURENÇO, 2003).

A excessiva preocupação com o promocional e a ausência de compromissos políticos com a edificação de uma gestão regional

compartilhada entre os diferentes atores atuantes no espetáculo do desenvolvimento do Estado explicam o sumiço de apreciável parcela

dessas referências discursivas, diante dos ditames da internacionalização competitiva, impostos ao Brasil como forma de sobrevivência aos

novos padrões de concorrência do mundo globalizado.

No contexto da globalização, restringem-se as oportunidades para empresas familiares, para o fomento econômico e para a provisão

de infra-estrutura pública. De acordo com a visão global, nesse ambiente não haveria mais lugar para empresas regionais de gestão

familiar, para o fomento econômico por via de bancos públicos e para a construção e manutenção de bases infra-estruturais por conta do

Estado. Como resultado, o Brasil e o Paraná passaram a integrar um processo de industrialização desnacionalizada, desprovido de eixos

de decisão domésticos.

Para além destas retóricas, o que importa é avançar na análise técnica e no debate democrático amplo sobre o campo de

possibilidades que se põe para a construção de uma trajetória de desenvolvimento durável, inclusivo e sustentado para o Paraná, o que

será possível apenas com o necessário diagnóstico de sua estrutura e dinâmica peculiares e o planejamento que descure de suas diversificadas

potencialidades frente aos constrangimentos estruturais e conjunturais.
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Descontados os exageros discursivos, é inegável que, desde o início da década de 1990, a economia paranaense vem atraves-

sando uma etapa de intensificação da diversificação e modernização de seu perfil produtivo. Aproveitando o momento favorável vivido pelo

País com a estabilidade monetária pós-1994, o aparelho produtivo do Estado conseguiu retomar a trajetória de transformações expressivas

trilhada no decênio de 1970 e interrompida nos anos 1980.

Naquela época, 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

RMC, sobretudo entre 1970 e 1975.

Já no segundo qüinqüênio dos anos 1970, o prosseguimento da diversificação da agroindústria e a implantação da CIC e da Repar

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.

A desconcentração macrorregional da Indústria foi bloqueada no decurso da década de 1980, em razão da quase paralisação

dos investimentos produtivos e da brecada no crescimento econômico, conseqüência da exaustão do modelo de substituição de importações no

País, viabilizado pela forte presença e participação do Estado e pelo pronunciado grau de endividamento externo, entre o começo dos anos

1930 e o final do decênio de 1970.

Enquanto isso, 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 (fertilizantes nitrogenados, 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.

Na primeira metade dos anos 1990, a economia estadual passou a refletir a mudança do marco institucional da economia

brasileira, ditado pelo aprofundamento da abertura comercial, pela desregulamentação dos mercados e pelas privatizações. No fundo, a



25

combinação entre o clima recessivo e a abertura comercial, desprovida de tempo e de condições financeiras e técnicas disponibilizadas

pelo Estado para a preparação das empresas nacionais, desencadeou um movimento defensivo na esfera privada, conhecido como

reestruturação industrial.

A reestruturação englobou profundas mudanças nas técnicas de gestão e nos métodos de produção do setor privado, na busca

de sobrevivência em um mercado aberto e em plena maturação da Terceira Revolução Industrial. Nesse contexto, as empresas brasileiras

procuraram dedicar-se à introdução de conceitos inovadores de gestão, à racionalização de linhas de produção, à substituição de

processos, à importação de equipamentos modernos, à terceirização de atividades menos rentáveis e à implantação de sistemas de

automação e de controle aprimorado de qualidade, entre outros propósitos.

O retorno do curso de desconcentração inter-regional do crescimento do setor manufatureiro brasileiro 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-estrutura (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 mecanismos institucionais para a viabilização da expansão e implantação de indústrias. O aparato

institucional foi composto pelo Programa Paraná Mais Empregos, criado em 1992 com a denominação de Bom Emprego Fiscal, e pelo FDE,

formado pelos royalties de energia e os créditos em liquidação do Badep, extinto em 1991.

Sob essas condições, delineou-se um ciclo de investimentos estruturantes, ancorado em alguns vetores estreitamente articulados,

com destaque para o pólo automobilístico, a modernização do agronegócio, a ampliação quantitativa e qualitativa do complexo madeireiro e

papeleiro, a ampliação do mercadointernacional, incluindo o Mercosul, o melhor aproveitamento das vocações e o desenvolvimento das

aptidões regionais e o amparo infra-estrutural, sobretudo na área de ciência e tecnologia e na maximização do tripé constituído por

transportes, energia e telecomunicações.
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Uma breve incursão em alguns desses eixos impõe recordar que a formação do complexo automotivo começou ainda nos anos

1970, com a vinda da New Holland, fabricante de colhedoras e de tratores agrícolas, e da Volvo (ônibus e caminhões). Recentemente, o

pólo incorporou as montadoras Renault, Volks/Audi, Chrysler (temporariamente) e um apreciável conjunto de fornecedores diretos globais.

O aprofundamento da verticalização das cadeias agrícola e agroindustrial está acoplada à busca de maior agregação de valor à

produção primária e de diminuição da grande dependência da obtenção de reduzidas margens propiciadas pela simples comercialização

de commodities. O processo vem sendo liderado pelas organizações empresariais cooperativistas, que dominam a oferta de matéria-prima

no Estado (respondendo por cerca de 55% da produção agropecuária), detêm expressiva parcela da capacidade de industrialização e

possuem estruturas gerenciais e de capitalização avançadas, semelhantes às das grandes empresas privadas. Ademais, essas organizações

atuam de forma regionalizada, o que facilita tanto a identificação de oportunidades quanto a alocação de recursos de forma mais eficiente

em verticalização e integração, junto às regiões produtoras.

Já a expansão quantitativa e qualitativa da capacidade produtiva do complexo madeireiro-papeleiro deriva do aproveitamento da

disponibilidade de matéria-prima proveniente de reflorestamentos (pinus, eucalipto e acácia negra), facilitada pela melhoria de competitividade

proporcionada pela mudança do regime cambial em 1999. Essa frente incorpora tanto a modernização dos segmentos tradicionais quanto a

diversificação do portfólio de produtos, com a produção do Medium Density Fiberboard (MDF), produto vinculado à demanda das indústrias

moveleira e da construção civil.

O rearranjo da frente externa, especialmente com os mercados do Cone Sul, representa importante fronteira de avanço dos

fluxos de comércio, particularmente para as pequenas e médias empresas. Observe-se que as vendas externas paranaenses para o

restante do mundo saltaram de US$ 1,87 bilhão em 1990 para US$ 9,40 bilhões em 2004, elevando a participação relativa do Estado no

total exportado pelo País de 5,9% para 9,7%, consolidando o quarto lugar no ranking nacional.

Cumpre apontar ainda o vetor de expansão da base científica e tecnológica, na direção da introdução de novos paradigmas, fruto

da multiplicação de ações públicas e privadas, englobando as áreas de gestão, processos e produtos e implicando ganhos de produtividade e

de competitividade ao parque produtivo operante no Estado. O componente novo desse arsenal abrange a regulamentação do artigo 205

da Constituição Estadual, destinando 2% da receita tributária para Ciência e Tecnologia (C&T).
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Por tudo isso, é fácil perceber que a estrutura econômica do Estado tende a ser bastante diversificada, diferente da subordinação

aos ciclos primários e intermediários predominantes no passado. Trata-se de uma mudança de fisionomia, especialmente no setor secundário,

que deverá romper com duas peculiaridades históricas e articuladas da economia paranaense: a rígida complementaridade em relação a

São Paulo e a especialização produtiva no agronegócio.

Essas transformações propiciaram a consolidação da quinta posição do Estado no ranking nacional de geração de renda,

contribuindo com 6,4% para o esforço produtivo brasileiro em 2003, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul

(tabela 2.2.1).

TABELA 2.2.1 - PARTICIPAÇÃO DOS PRINCIPAIS ESTADOS

NO PRODUTO INTERNO BRUTO DO BRASIL -

2000/2003

PARTICIPAÇÃO (%)
ESTADO

2000 2003

São Paulo 33,7 31,8

Rio de Janeiro 12,5 12,2

Minas Gerais 9,6 9,3

Rio Grande do Sul 7,7 8,2

Paraná 6,0 6,4

Bahia 4,4 4,7

Santa Catarina 3,8 4,0

Pernambuco 2,6 2,7

Distrito Federal 2,7 2,4

Goiás 2,0 2,4

BRASIL 100,00 100,00

FONTE: IBGE

Nota: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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O Paraná é também o quinto estado mais industrializado do País, tendo elevado sua contribuição no VTI brasileiro de 5,3%, em

1996, para 6,8%, em 2003 (tabela 2.2.2).

TABELA 2.2.2 - VALOR DA TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL  - PRINCIPAIS

ESTADOS BRASILEIROS - 1996/2003

PARTICIPAÇÃO (%)
ESTADO

1996 2003

São Paulo 49,4 41,4

Rio de Janeiro 8,3 10,4

Minas Gerais 9,2 9,7

Rio Grande do Sul 7,7 8,1

Paraná 5,3 6,8

Santa Catarina 4,3 4,6

Bahia 2,8 4,1

Amazonas 3,3 3,2

Espírito Santo 1,3 2,1

Goiás 1,1 1,6

BRASIL 100,0 100,0

FONTE: IBGE

Nota: Dados trabalhados pelo IPARDES.

Ainda no que se refere ao setor industrial, é possível notar sensível avanço em sua participação na renda interna estadual na

segunda metade da década de 1980, resultante basicamente da dinâmica dos segmentos agroindustrial e metalmecânico. No decênio de

1990 houve um recuo dessa contribuição, em face dos reflexos da abertura comercial e do Plano Real, em uma estrutura produtiva leve,

sustentada em commodities e na fabricação de bens de consumo não-duráveis (tabela 2.2.3).
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TABELA 2.2.3 - PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DO VALOR ADICIONADO A PREÇO BÁSICO, SEGUNDO
CLASSES E RAMOS DE ATIVIDADE - PARANÁ - 1985/2003

CLASSE E RAMO
DE ATIVIDADE

1985 1990 1995 1999 2000 2001 2003

Agropecuária 23,88 11,90 9,16 14,11 13,66 13,03 19,70
Indústria 35,46 45,69 41,13 39,71 41,27 43,81 39,80

Indústria de transformação 27,18 31,97 22,78 21,33 23,91 26,49 26,40
Construção 6,17 8,83 13,49 12,48 11,26 10,06 8,10
Serv. ind. e de utilidade pública 2,02 4,85 4,83 5,89 6,07 7,24 5,30

Serviços 40,66 42,42 49,71 46,18 45,07 43,17 40,50
Comércio 8,87 7,69 8,52 6,65 7,32 7,61 8,10

TOTAL GERAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

FONTE: IBGE - Contas Regionais
NOTA: Os resultados de 2003 são provisórios.

Dados trabalhados pelo IPARDES.

Contudo, a partir de 2000, verificou-se recuperação daquela participação, como resultado dos impactos conjugados do

rompimento do câmbio fixo (ou flutuante em minibandas) em 1999 e dos novos investimentos, conseqüentes da abertura e da consolidação

do Real. Desse modo, a Indústria representava cerca de 40,0% do PIB estadual em 2003, participação bastante próxima da apresentada

pelo Setor Serviços. Ressalte-se que a forte reação da Agropecuária em 2002-2003 decorreu dos efeitos positivos da combinação entre

expansão da economia mundial, elevação das cotações das commodities e câmbio desvalorizado.

As modificações na estrutura do produto manufatureiro paranaense vêm acontecendo, em maior intensidade, desde a primeira

metade dos anos 1990, evidenciadas pelo avanço dos gêneros mecânica, material elétrico, material de transporte e papel e papelão, e pela

estagnação, ou perda de importância relativa, dos ramos tradicionais de minerais não-metálicos, metalurgia, madeira, mobiliário, produtos

alimentares e têxteis.

A reconfiguração industrial ganhou novos contornos no segundo qüinqüênio dos anos 1990, influenciada pela vinda do complexo

automotivo e pela ampliação da participação das atividades de madeira e papel e pelo declínio ou estabilização de alimentos, bebidas,

têxtil, minerais não-metálicos, material eletrônico e equipamentos de telecomunicações (tabela 2.2.4).
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TABELA 2.2.4 - DISTRIBUIÇÃO  PERCENTUAL DO VALOR DA TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL - PARANÁ - 1996-2001/2003

SEÇÃO E ATIVIDADES INDUSTRIAIS 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Indústrias extrativas 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5

Extração de carvão mineral 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Extração de petróleo e serviços correlatos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Extração de minerais metálicos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Extração de minerais não-metálicos 0,7 0,8 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4

Indústrias de transformação 99,2 99,1 99,2 99,3 99,3 99,4 99,6
Fabricação de produtos alimentícios e bebidas 28,5 28,4 26,3 22,9 20,1 24,4 20,7
Fabricação de produtos do fumo 3,7 2,7 2,9 0,6 0,8 0,8 0,6
Fabricação de produtos têxteis 1,9 1,6 2,2 1,5 1,5 2,0 1,5
Confecção de artigos do vestuário e acessórios 1,4 1,5 1,7 1,6 1,7 1,2 1,1
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados 0,8 0,6 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5
Fabricação de produtos de madeira 5,1 5,1 4,9 7,1 3,1 5,3 5,9
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 5,4 4,9 5,9 7,2 7,8 6,3 7,8
Edição, impressão e reprodução de gravações 3,4 3,0 5,7 3,0 2,6 1,9 2,3
Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e
produção de álcool 7,6 6,7 7,1 11,3 15,4 12,0 14,7
Fabricação de produtos químicos 6,5 6,3 6,2 7,4 7,2 7,3 7,4
Fabricação de artigos de borracha e plástico 2,5 2,6 3,1 2,6 3,0 2,6 3,2
Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 3,7 3,4 4,2 4,1 4,6 5,3 3,4
Metalurgia básica 1,2 1,2 1,4 1,3 0,9 0,9 1,2
Fabricação de produtos de metal – exclusive máquinas e equipamentos 2,8 2,0 3,1 2,5 2,7 2,6 2,4
Fabricação de máquinas e equipamentos 8,0 9,1 6,8 7,3 7,3 6,8 7,4
Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática 0,2 0,1 0,5 0,8 0,5 0,6 0,2
Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 2,6 2,7 2,4 1,6 2,1 2,6 1,8
Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicações 5,9 9,0 3,2 3,8 1,7 5,3 1,5
Fabricação de equipamentos de instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de
precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios 1,0 0,8 0,9 0,5 0,9 0,7 0,7
Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias 3,3 4,1 4,9 8,5 11,5 7,2 12,1
Fabricação de outros equipamentos de transporte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Fabricação de móveis e indústrias diversas 3,6 3,4 5,1 2,9 3,4 3,1 2,9
Reciclagem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Outros 0,1 0,1 0,1 1,5 0,1 0,1 0,6

FONTE: IBGE

NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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Cabe alertar que a perda de peso da indústria eletroeletrônica decorreu do encerramento das atividades de importante unidade de

equipamentos de energia elétrica e do declínio no nível de utilização da capacidade instalada do segmento de tele-equipamentos no Paraná.

Mas o efetivo aumento da contribuição dos segmentos modernos foi encoberto pelo avanço da indústria química, particularmente do

item refino de petróleo, em razão da realização de algumas inversões em modernização, por parte da Petrobras, e, preponderantemente,

da brutal elevação ocorrida nas cotações internacionais do petróleo, explicativa da combinação entre a redução de compras externas e a

ampliação dos preços internos dos derivados.

Entretanto, a diminuição do peso relativo de algumas atividades industriais não significa, necessariamente, perda de dinamismo. Muito

provavelmente, tal fenômeno reproduz níveis de expansão dos investimentos programados e da produção em ritmo inferior à média industrial,

puxada para cima pelo ciclo das montadoras (tabela 2.2.5).

TABELA 2.2.5 - INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS PROGRAMADOS - PARANÁ - 1995-2004

continua

INVESTIMENTO
DESCRIÇÃO

Valor (US$) Distribuição (%)

Extração de minerais metálicos 0 0,0
Extração de minerais não-metálicos 1 500 000 0,0
Fabricação de produtos alimentícios e bebidas 1 153 477 033 11,1
Fabricação de produtos do fumo 125 266 775 1,2
Fabricação de produtos têxteis 266 831 948 2,6
Confecção de artigos do vestuário e acessórios 21 569 666 0,2
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados 6 488 886 0,1
Fabricação de produtos de madeira 460 941 552 4,5
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 671 227 265 6,5
Edição, impressão e reprodução de gravações 5 707 999 0,1
Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e

produção de álcool 192 530 178 1,9
Fabricação de produtos químicos 723 471 807 7,0
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TABELA 2.2.5 - INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS PROGRAMADOS - PARANÁ - 1995-2004
Conclusão

INVESTIMENTO
DESCRIÇÃO

Valor (US$) Distribuição (%)

Fabricação de artigos de borracha e plástico 533 481 770 5,2
Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 188 653 748 1,8
Metalurgia básica 1 097 519 342 10,6
Fabricação de produtos de metal – exclusive máquinas e equipamentos 305 576 629 3,0
Fabricação de máquinas e equipamentos 404 575 795 3,9
Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática 17 021 427 0,2
Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 61 418 191 0,6
Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicações 157 225 090 1,5
Fabricação de equipamentos de instrumentação médico 2 078 138 0,0
Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias 3 878 346 122 37,5
Fabricação de outros equipamentos de transporte 13 144 398 0,1
Fabricação de móveis e indústrias diversas 62 035 560 0,6

TOTAL 10 350 089 319 100,0

FONTE: IPARDES

Nota: Dados trabalhados pelo IPARDES.

Ainda assim, é prudente atribuir o declínio e/ou estagnação registrados por minerais não-metálicos, metalurgia e mobiliário à

crise da construção civil, à exaustão dos padrões de financiamento, derivada da falência do Estado e da deterioração das fontes de recursos,

ligada ao reduzido dinamismo da economia, comprometendo a arrecadação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e os depósitos

em cadernetas de poupança.

A compressão da indústria têxtil pode ser imputada aos efeitos negativos da abertura comercial, viabilizada pela abrupta redução

das alíquotas de importação e pelo quase desaparecimento da cultura de algodão no Estado, em face da migração em direção ao

paradigma da mecanização no Centro-Oeste brasileiro. Já a vertiginosa redução da participação do segmento fumo na indústria de

transformação é conseqüência da transferência das atividades da Phillip Morris, da CIC, para o Rio Grande do Sul.
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As transformações na base industrial também podem ser visualizadas pela avaliação da pauta de exportação do Estado. A grande

constatação corresponde ao avanço dos produtos mais elaborados e ao recuo dos básicos, atestado pela impulsão de material de transporte

e pela diminuição do complexo soja (tabela 2.2.6).

TABELA 2.2.6 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS EXPORTAÇÕES PARANAENSES, SEGUNDO GRUPOS DE PRODUTOS -
1990/1995 - 1998/2000 - 2004

GRUPO DE PRODUTOS 1990 1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004

Soja 45,58 43,60 47,31 49,52 47,57 34,36 31,29 34,27 34,62 31,38

Material de transporte 3,54 6,99 6,91 7,77 8,31 22,28 22,75 22,29 20,28 17,01

Madeira 3,69 7,15 6,22 6,39 7,35 10,86 9,28 10,53 10,60 12,43

Carnes 4,47 4,80 5,91 4,32 5,14 6,52 8,27 8,38 9,21 10,30

Milho - 0,07 0,71 0,78 0,05 0,06 6,82 4,13 4,11 5,18

Açúcar 0,16 0,88 2,00 3,07 4,25 3,16 3,41 2,70 2,59 1,86

Papel e celulose 5,04 5,97 4,24 3,07 3,24 3,36 2,63 2,32 2,50 2,29

Café 9,66 6,84 5,38 5,58 4,97 3,64 2,47 2,24 2,32 2,00

Máquinas e instr. mecânicos 2,67 3,46 3,08 3,15 2,74 1,83 2,05 1,90 2,74 4,71

Químicos diversos 0,56 1,25 1,35 1,33 1,46 1,87 1,36 1,21 1,26 2,19

Material elétrico 0,73 0,71 0,70 0,67 0,84 1,12 0,72 0,50 0,74 2,21

Outros 23,90 18,28 16,19 14,35 14,08 10,94 8,95 9,53 9,03 8,44

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

FONTE: MDIC/SECEX

NOTAS:  Dados trabalhados pelo IPARDES.

Caberiam breves comentários sobre até que ponto o Paraná vem logrando transformar riqueza em bem-estar social e quais

seriam algumas oportunidades colocadas na atualidade.

Parece que o retorno social de seu crescimento e dinamismo econômico revelou-se limitado, o que pode ser comprovado pela

observação do comportamento de indicadores como renda per capita e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Apesar de exibir renda

per capita 13,0% superior à média brasileira, o Paraná ostenta a sexta posição entre as unidades da federação, ficando atrás do Distrito

Federal, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, por exemplo (tabela 2.2.7).
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TABELA 2.2.7 - PRODUTO INTERNO BRUTO PER CAPITA - PRINCIPAIS
ESTADOS BRASILEIROS - 2000/2003

PRODUTO INTERNO BRUTO

PER CAPITA (R$)ESTADOS

2000 2003

Distrito Federal 14.224 16.920

Rio de Janeiro 9.513 12.671

São Paulo 9.919 12.619

Rio Grande do Sul 8.302 12.071

Santa Catarina 7.844 10.949

Paraná 6.847 9.891

Amazonas 6.663 9.100

Espírito Santo 6.880 8.792

BRASIL 6.430 8.694

FONTE: IBGE

NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.

Quanto ao IDH – média ponderada entre os indicadores de renda, saúde e educação –, o Estado registra resultado apenas 2,7%

acima do apresentado pelo País, figurando no sexto lugar, atrás do Distrito Federal, de Santa Catarina, São Paulo, do Rio Grande do Sul e

Rio de Janeiro (tabela 2.2.8). Em 1991, com 2,1% acima do índice do Brasil, o Paraná tinha à frente, no ranking, o Estado do Mato Grosso

do Sul, ocupando então a sétima posição.
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TABELA 2.2.8 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - PRINCIPAIS
ESTADOS BRASILEIROS – 1991/2000

ÍNDICE DE

DESENVOLVIMENTO HUMANOESTADOS

1991 2000

Distrito Federal 0,799 0,844

Santa Catarina 0,748 0,822

São Paulo 0,778 0,820

Rio Grande do Sul 0,753 0,814

Rio de Janeiro 0,753 0,807

Paraná 0,711 0,787

Mato Grosso do Sul 0,716 0,778

Goiás 0,700 0,776

Minas Gerais 0,697 0,773

Espírito Santo 0,690 0,765

BRASIL 0,696 0,766

FONTE: PNUD - Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

Por último, cabe citar que a maximização das principais oportunidades oferecidas ao crescimento econômico do Paraná depende

do simultâneo tratamento e correção de algumas restrições, por meio da intensificação de atitudes políticas e de construção cidadã em

algumas direções convergentes e pactuadas no sentido do desenvolvimento.



36

3 URBANIZAÇÃO, MIGRAÇÕES E REDE DE CIDADES

3.1 O PARANÁ EM TRANSIÇÃO

Diferentemente do que ocorreu em países da Europa, o processo de urbanização no Brasil foi marcadamente célere, extenso e

profundo no que se refere a mudanças do ponto de vista demográfico, social e ecológico (FARIA, 1991). Deu-se num período de intenso

crescimento populacional, cujo ápice foram os anos 1960, quando se agregou ao conjunto da população “cerca de novos cinqüenta milhões

de habitantes, isto é, um número quase igual à população total do País em 1950” (SANTOS, 1993, p.20). A partir de então, esse crescimento

reforçou suas características concentradoras e passou a distribuir elevados contingentes populacionais em um número reduzido de centros

urbanos (MOURA, 2004).

No Paraná, a população também cresceu fortemente no período correspondente e de igual forma concentrou-se nas décadas mais

recentes. Décadas que constituíram o marco da reestruturação econômica no Estado, com modificações profundas nas relações de trabalho e

na estrutura agrária, potencializadas por intermpéries, como a forte geada de 1975, gerando o esvaziamento de amplas áreas rurais e di-

recionando o destino migratório para diversos centros urbanos (IPARDES, 2000; IPARDES, 2003d).

A população paranaensedo Paraná saltou de pouco mais de 2,1 milhões de habitantes, em 1950, para aproximadamente 7 milhões,

em 1970, com taxas geométricas de crescimento anuais próximas e/ou superiores a 5% ao ano (gráfico 3.1.1). A partir de 1970, embora a

população tenha permanecido em crescimento, as taxas geométricas sofreram uma inflexão abrupta, mantendo-se, nas duas décadas

seguintes, menores que 1% ao ano – revelando que o Estado perdia sua característica de absorvedor de migrantes externos (Anexo 3.1.1).

Várias regiões sofreram significativas reduções de população, não apenas no meio rural, mas, inclusive, no total, e determinaram que o

Paraná, em seu conjunto, apresentasse o menor ritmo de crescimento populacional dentre as UFs brasileiras, bem abaixo do crescimento

vegetativo. Sinais de recuperação tornaram-se visíveis após 1991, quando a população voltou a crescer à taxa de 1,40% a.a., entre

1991/2000, e o Estado atingiu a cifra elevada de 9,5 milhões de habitantes. Há que se sublinhar, nesse crescimento, que a participação da

população urbana no total da população paranaense manteve elevação acentuada.
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Esse incremento populacional criou, num extremo, aglomerações que conjugam municípios cada vez mais populosos, com

crescimento elevado (superior ao crescimento médio do Estado) e contínuo (desde os anos 1970 e/ou 1980). Noutro extremo, grande

número de municípios vem apresentando contínuo decréscimo de população. Entre 1970 e 1980, 169 municípios paranaenses perderam

população; entre 1980 e 1991, esse número se elevou para 185; e entre 1991 e 2000 já eram 203 municípios perdendo moradores

(IPARDES, 2002) (mapa 3.1.1).

Integrantes de um mesmo processo transformador, o Brasil e o Paraná deixaram para trás uma base populacional tipicamente

rural, com proporções de população urbana em torno de apenas um quarto da população total, até os anos 1950, para atingir mais de 81%

no ano 2000 (gráfico 3.1.2). Enquanto no Brasil essa inversão de proporcionalidade deu-se continuamente, no Paraná percebe-se forte
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mudança entre os anos 1970 e 1990, quando o grau de urbanização saltou de 36% para 78%, prosseguindo em alta até o final do século –

números que confirmam um relacionamento intrínseco entre a reestruturação da economia e os movimentos populacionais.

Migrantes oriundos do campodos campos ou de pequenos municípios deixaram seu modo de vida tipicamente agrário ou peculiar de

pequenas vilas para se somarem aos habitantes urbanos na acirrada disputa ao trabalho, bens e serviços, acesso ao solo e à cidade. Se

nas cidades as contradições sociais já se faziam presentes, a urbanização, em tal intensidade, ampliou as malhas construídas, fazendo

surgir novos loteamentos, densificando os bairros existentes, verticalizando habitações e agudizando os conflitos e a segregação

socioespacial, ao criar áreas servidas e equipadas, ao lado de favelas e periferias carentes.
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No processo de urbanização foram distribuídos 7,7 milhões de habitantes nas áreas urbanas do Estado, com um remanescente de

população rural da ordem de 18,6% do total da população em 2000. Essa urbanização atingiu horizontalmente os municípios paranaenses.

Enquanto nos anos 1950 em torno de 95% deles tinham mais de metade da população vivendo em áreas rurais, no ano 2000 isso ocorria

em apenas 29% dos municípios (gráfico 3.1.3). Nesse ano, 37% dos municípios apresentaram graus de urbanização entre 50% e 75%, e

foi também expressivo o conjunto de municípios na faixa entre 75% e 90% (ver Anexo 3.1.1). Contudo, se relativamente a proporção da

população rural parece pequena, o número absoluto de 1,7 milhão de paranaenses vivendo no meio rural é significativo, evidenciando que

as atividades do Setor Primário ainda exercem papel absorvedor.
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Em 2000, próximo a 10% dos municípios apresentavam grau de urbanização superior a 90% e 83 superaram a média estadual

de 81,4%. Estes correspondem predominantemente aos municípios de maior porte e a alguns de tamanho intermediário, mas avizinhados

dos grandes centros ou localizados na faixa litorânea, formando extensões urbanas contínuas (mapa 3.1.2).

A intensidade do processo de urbanização sobrecarregou as estruturas urbanas existentes provocando impactos nas infra-

estruturas e equipamentos disponíveis. Num curto espaço de tempo, as administrações municipais tiveram que se adaptar para responder

a demandas ampliadas e modificadas. Em alguns casos, essa adaptação exigiu esforços extremados, como na RMC, onde Curitiba esteve

próximo de triplicar sua população entre 1970 e 2000, passando a responder por demandas de quase 1 milhão de novos moradores. Seus

municípios periféricos também se obrigaram a situações de difícil controle, presenciando um crescimento de demanda de um conjunto de

moradores superior a 870 mil habitantes. Entre eles, a situação mais dramática foi imposta a Colombo, que em três décadas teve o

aumento de uma base populacional de menos de 20 mil habitantes para mais de 180 mil no ano 2000.

No Interior do Estado, as mudanças não foram menos expressivas: Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, Guarapuava,

dentre outros, tiveram significativos acréscimos populacionais; porém Foz do Iguaçu apresentou os incrementos mais surpreendentes,

saltando de pouco mais de 30 mil habitantes para quase 260 mil em 2000.

Nos municípios que cresceram, o processo de ocupação do solo, sob a lógica da mercantilização da terra e da moradia, abriu

espaço ao mercado informal da habitação. Favelas, ocupações e loteamentos irregulares adentraram áreas ambientalmente vulneráveis,

tornando ainda mais instável a vida das populações obrigadas a essa condição de moradia. A ausência de investimentos maciços em infra-

estrutura e serviços urbanos voltados à atenção de demandas da coletividade privou grandes e crescentes contingentes de moradores, de

serviços de saneamento básico, saúde, educação e transporte público. E, como mais grave constatação, a incompatibilidade entre oferta

de postos de trabalho e demanda por vagas somada à precarização do emprego acentuaram a pobreza, reforçaram a insegurança e

impuseram, cada vez mais, ao Estado assumir seu papel de provedor.
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Entre os municípios que perderam população, a ociosidade de equipamentos e infra-estrutura não eliminou a desigualdade na

atenção às demandas por serviços urbanos. Indicadores sociais apontam para elevadas taxas de carência tanto nos municípios periféricos

aos grandes centros urbanos – peculiarizados como cidades-dormitórios – quanto em municípios com decréscimo populacional, particularmente

junto à população rural dos mesmos (IPARDES, 2003a).

Contudo, são as áreas com maior grau de urbanização que respondem pelos indicadores mais expressivos da atividade

econômica. Esse padrão concentrador da riqueza se expressa também na distribuição da população no território e na configuração da rede

de cidades. Nessa rede, centros e aglomerações se reforçam, não apenas com o crescimento extremamente elevado dos municípios,

particularmente os periféricos aos pólos, como também pelos crescentes e diversos nexos entre centros e aglomerações vizinhas e extra-

estaduais. Porém, a despeito da dinâmica econômica e populacional, tais espaços revelam profundas carências, o que faz com que a

urbanização paranaense materialize a forte associação do urbano não somente à modernidade, mas também à pobreza.

Tais constatações conduziram à conclusão de que as cidades e seus espaços de aglomeração têm grandes desafios para que

atinjam um desenvolvimento que se possa pretender sustentável e com justiça social (MOURA, 2004).

3.2 MOVIMENTO ESPACIAL DA POPULAÇÃO

3.2.1 Migração

O Paraná, ao longo do século 20, evidenciou uma dinâmica populacional peculiar, perante a maioria dos estados brasileiros,

fundamentalmente em decorrência dos efeitos de seus processos migratórios (MAGALHÃES, 2003). Ora estimulando a ocupação do território e o

incremento intenso e acelerado da população, ora provocando o refreamento dessa tendência e o redesenho demográfico das unidades

regionais, as migrações vêm transformando o Paraná em um espaço privilegiado de análise.
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Povoado rápida e vigorosamente a partir dos anos 1930 – em decorrência principalmente da imigração proveniente de várias

partes do País, atraída pela abertura e expansão das fronteiras agrícolas cafeeira, do Norte e Noroeste, e de alimentos, do Sudoeste/Oeste –,

o Estado permaneceu palco de intensos movimentos migratórios nos últimos decênios, quando substantivas transformações em sua estrutura

produtiva deflagaram processos de esvaziamento das áreas rurais, de urbanização acelerada e de expressivas perdas populacionais para

fora dos limites estaduais.

É evidente que os movimentos da população, no âmbito intra-estadual, desenvolveram-se de forma heterogênea e com

intensidades distintas ao longo do tempo, imprimindo dinâmicas diferenciadas de crescimento populacional e provocando reordenamentos

contínuos da distribuição espacial da população. Assim, ao mesmo tempo que, por duas décadas consecutivas – anos 1970 e 1980 –,

várias regiões do Estado sofreram significativas reduções de população, não apenas no meio rural, mas, inclusive, no total, e determinaram

que o Paraná, em seu conjunto, apresentasse o menor ritmo de crescimento populacional dentre as UFs brasileiras, bem abaixo do

crescimento vegetativo, a Região Metropolitana de Curitiba destacou-se entre as metrópoles de crescimento mais acelerado. A década de

1990 assistiu a uma ligeira elevação da taxa de crescimento demográfico do Estado, e a RMC permaneceu crescendo a um ritmo intenso,

um dos mais elevados na comparação com as demais áreas metropolitanas do País.

A observação das taxas anuais de crescimento populacional e das estimativas de saldos migratórios para o conjunto do Estado e

para as mesorregiões paranaenses relativas às três últimas décadas ilustram essas tendências (tabelas 3.2.1.1 e 3.2.1.2).
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TABELA 3.2.1.1 - TAXAS MÉDIAS GEOMÉTRICAS DE CRESCIMENTO ANUAL DA

POPULAÇÃO, SEGUNDO MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS -

PARANÁ - 1970-1980, 1980-1991 E 1991-2000

TAXA MÉDIA GEOMÉTRICA DE

CRESCIMENTO ANUAL (%)MESORREGIÃO

1970-1980 1980-1991 1991-2000

Noroeste -2,51 -1,17 -0,25

Centro-Ocidental -2,34 -0,68 -1,24

Norte Central -0,28 0,93 1,24

Norte Pioneiro -2,09 -0,26 -0,15

Centro-Oriental 2,90 1,35 1,46

Oeste 2,47 0,51 1,28

Sudoeste 1,56 -0,78 -0,13

Centro-Sul 2,97 0,93 0,69

Sudeste 1,23 1,30 0,89

Metropolitana de Curitiba 4,95 2,84 3,13

PARANÁ 0,97 0,93 1,40

FONTE: IBGE - Censo Demográfico

NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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TABELA 3.2.1.2 - SALDOS MIGRATÓRIOS (SM) E TAXAS LÍQUIDAS MIGRATÓRIAS (TLM) ESTIMADOS, SEGUNDO

MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS - PARANÁ - 1970-1980, 1980-1990 E 1990-2000

SALDO MIGRATÓRIO E TAXA LÍQUIDA DE MIGRAÇÃO

1970-1980 1980-1990 1990-2000MESORREGIÃO

SM TLM(1) (%) SM TLM(1) (%) SM TLM(1) (%)

Noroeste -541.024 -72,5 -254.354 -38,7 -143.600 -22,4

Centro-Ocidental -307.379 -73,6 -135.881 -35,1 -118.762 -34,3

Norte Central -528.725 -35,7 -182.923 -11,2 -71.904 -3,9

Norte Pioneiro -373.670 -65,4 -149.825 -27,1 -109.797 -20,0

Centro-Oriental 3.476 0,7 -46.782 -8,7 -32.555 -5,2

Oeste -56.179 -5,8 -200.054 -20,0 -75.508 -6,6

Sudoeste -94.049 -18,0 -186.892 -39,0 -115.366 -24,4

Centro-Sul -18.831 -4,2 -89.671 -18,1 -101.338 -19,0

Sudeste -53.409 -17,7 -30.880 -9,0 -44.162 -11,7

Metropolitana de Curitiba 364.414 21,4 202.457 8,7 375.727 12,3

PARANÁ -1.605.376 -21,0 -1.080.345 -12,9 -437.265 -4,6

FONTE: IBGE - Censo Demográfico

NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.

(1) A taxa líquida migratória resulta do quociente entre o saldo migratório da década e a população observada ao

final do período.

Os saldos estimados para as décadas de 1970 e de 1980 atestam a extraordinária reversão do processo migratório sofrido pelo

Paraná. Em um curto intervalo de tempo, ocorre uma ruptura com o padrão migratório vigente nas décadas anteriores, e o Estado inverte

sua condição de grande absorvedor de população, passando à de expulsor, a um ritmo surpreendente. A população rural, após reduzido

incremento nos anos 1960 (0,57% a.a.), decresceu a mais de 3% a.a. nos dois decênios. Uma substancial parcela do êxodo rural transferiu-se

para o meio urbano do Estado, acarretando aí um vigoroso crescimento demográfico, mas significativos contingentes de emigrantes rurais

abandonaram o Estado, e o Paraná atravessou as duas décadas crescendo a menos de 1,0% a.a.
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As informações para os anos 1990 demonstraram o quanto os movimentos migratórios interestaduais perderam força no Estado,

indicando um aumento relevante do seu poder de retenção populacional. Dito de outra forma, traduz o ganho de importância do componente

vegetativo na definição do ritmo de crescimento observado da população estadual, no período, não em decorrência de mudanças significativas

das variáveis natalidade e mortalidade, e sim devido principalmente às alterações da migração.

Do ponto de vista regional, ainda que apenas a área metropolitana evidencie saldos migratórios positivos, ao longo de todo o

período, confirmando sua larga supremacia no tocante ao poder de atração populacional, outras áreas, no Interior do Estado, perdem

expressivos contingentes rurais mas conseguem manter ritmos de crescimento razoáveis, em virtude da dinâmica urbana, em particular

aquelas onde se localizam os principais pólos regionais e seus municípios de influência. Dentre estas, destacam-se a mesorregião Norte

Central, por conter as duas aglomerações interioranas mais fortes do Estado – a de Londrina e a de Maringá –, que, juntas, conformam um

dinâmico eixo polarizador de população e de riqueza, a Oeste, em particular no entorno de Cascavel e de Foz do Iguaçu, e a Centro-

Oriental, capitaneada por Ponta Grossa.

Os dados relativos à migração de data fixa1 pesquisados nos Censos Demográficos de 1991 e de 2000 também fornecem importantes

indicativos das principais mudanças migratórias observadas no Paraná (tabela 3.2.1.3). Se, de um lado, a magnitude dos deslocamentos

intermunicipais apenas dentro do Estado pouco variaram entre os dois qüinqüênios, o mesmo ocorrendo com a imigração interestadual,

percebe-se claramente que a saída de população para fora das fronteiras estaduais refreou seu ritmo. Dessa forma, o resultado negativo

das trocas líquidas interestaduais do período 1986-1991, pouco menos de 200 mil migrantes, tornou-se seis vezes menor, praticamente se

anulando no final da década de 1990.

                                           

1 Estes Censos pesquisaram o nome do local de residência dos indivíduos recenseados na data precisa de cinco anos antes.
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TABELA 3.2.1.3 - FLUXOS MIGRATÓRIOS DE DATA FIXA(1) E VARIAÇÃO PERCENTUAL - PARANÁ -

1986/1991 E 1995/2000

QÜINQÜÊNIO
TIPO DE FLUXO

1986/1991 1995/2000
VARIAÇÃO (%)

Intermunicipal (intra-estadual) 766.308 753.685 -1,6

Intermesorregional (intra-estadual) 356.636 342.447 -4,0

Interestadual

 Imigrantes(2) 269.078 297.311 10,5

 Emigrantes 451.857 322.655 -28,6

 Trocas líquidas -182.779 -25.344 -621,2

Internacional

 Imigrantes(3) 7.380 32.011 333,8

 Emigrantes - - -

FONTE: IBGE - Censo Demográfico

NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.

(1) Esses dados de migração de data fixa têm como referência pessoas maiores de cinco anos de

idade na data do recenseamento, que informaram residir em um município (ou país), cinco anos

antes, distinto daquele de residência na data do Censo.

(2) Exceto Brasil sem especificação.

(3) Exceto país de origem sem especificação.

Ao mesmo tempo, convém chamar a atenção para a intensidade dos movimentos migratórios no âmbito interno ao Paraná. Não

se pode desprezar o fato de que, em apenas cinco anos, quase 800 mil pessoas declararam haver trocado de município de residência no

território paranaense.2 Se a esses movimentos se agregam as mudanças de residência de curtíssima distância, dentro do próprio

município, ou seja, do meio rural para o meio urbano, ou vice-versa, fica ainda mais clara a importância das migrações na configuração

populacional das localidades paranaenses.

                                           

2 Isto sem computar aqueles que o fizeram, mas, ao final do período, já se haviam mudado do Estado; aqueles que o fizeram mas retornaram a residir no mesmo município
de cinco anos antes (migração de retorno pleno); e aqueles que o fizeram, mas faleceram antes do final do qüinqüênio.
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Outro ponto que merece destaque refere-se ao substantivo incremento do volume de imigração internacional (ver tabela 3.2.1.3).

De fato, uma das facetas do novo padrão de inserção do País no cenário internacional, iniciado ainda nos anos 1980 e consolidado no

transcorrer da década de 1990, vem se traduzindo na intensificação acelerada tanto da saída de pessoas rumo a outros países em busca

de melhores oportunidades de vida quanto da entrada de imigrantes estrangeiros, em particular procedentes de países vizinhos da América

Latina, atraídos pelas possibilidades que o imenso mercado brasileiro oferece. Entretanto, há que se considerar que o montante dessa

imigração internacional, no contexto do tamanho da população brasileira, é irrisório. No que diz respeito à emigração internacional, não

existem registros administrativos no Brasil que permitam sua mensuração. Para suprir essa lacuna, muitos esforços vêm sendo dirigidos à

produção de estimativas, por meio da aplicação de técnicas indiretas, que, embora contendo fragilidades inerentes aos pressupostos

metodológicos, têm indicado um saldo negativo para as trocas migratórias internacionais do Brasil com tendências ascendentes, mas ainda

de baixa monta, da ordem de 2 milhões de pessoas, no decênio 1986/1996.3

Sob o prisma dos vetores das migrações paranaenses, considerando-se suas mesorregiões geográficas, pode-se afirmar que,

desde os anos 1970, em que o Paraná passou a experimentar o agudo processo de expulsão de população para fora de suas fronteiras,

algumas regiões sustentaram largamente esses movimentos. As áreas do Norte paranaense – Noroeste, Norte Central e Norte Pioneiro – e o

Oeste geraram perdas populacionais principalmente de vetor interestadual, em detrimento da dinâmica intermesorregional (dados não

apresentados). Ainda no final dos anos 1980 essa tendência persistia (tabela 3.2.1.4, Anexos 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3). O Sudoeste, naquele

qüinqüênio, também já evidenciava uma predominância de perdas interestaduais. Nos anos 1990, a maior parte das mesorregiões

paranaenses passa a apresentar um panorama distinto, uma vez que a emigração interestadual perde força, predominando, então, as trocas

intermesorregionais. Vale notar, entretanto, em paralelo a essa tendência, o expressivo ganho comparativo de importância que os saldos

migratórios interestaduais adquiriram em favor das áreas mais dinâmicas do Estado – notadamente a Metropolitana e a Norte Central.

                                           

3 Importantes pesquisas, estudos e debates vêm sendo realizados no País nos últimos 10, 15 anos, com o objetivo de precisar melhor esse processo recente de recrudescimento
dos movimentos migratórios internacionais brasileiros. As estimativas mais recentes de saldos migratórios internacionais para o País e suas macrorregiões para os
quinqüênios 1985/1991 e 1991/1996, bem como outras informações sobre o tema, constam em Carvalho et al. (2001) e Oliveira (2001).
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TABELA 3.2.1.4 - TROCAS LÍQUIDAS MIGRATÓRIAS INTERMUNICIPAIS DE DATA FIXA(1), INTERMESORREGIONAIS E INTERESTADUAIS,

SEGUNDO AS MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS - PARANÁ - 1986/1991 E 1995/2000

1986/1991 1995/2000

MESORREGIÃO Intermesor-

regional(2) Interestadual(3) Total(4) Intermesor-

regional(2) Interestadual(3) Total(4)

Noroeste -24.140 -44.639 -68.779 -12.647 -9.770 -22.417

Centro-Ocidental -16.198 -20.484 -36.682 -19.506 -12.563 -32.070

Norte Central 18.995 -28.165 -9.170 7.835 9.751 17.586

Norte Pioneiro -21.346 -30.006 -51.352 -9.762 -4.301 -14.063

Centro-Oriental -8.459 -2.863 -11.322 -2.645 1.050 -1.595

Oeste -1.176 -31.110 -32.286 -17.084 -16.760 -33.844

Sudoeste -19.997 -31.481 -51.478 -16.589 -18.956 -35.545

Centro-Sul -12.646 -12.091 -24.737 -11.716 -8.192 -19.907

Sudeste -4.030 -1.453 -5.483 -8.658 -3.006 -11.664

Metropolitana de Curitiba 88.997 19.513 108.510 90.771 37.404 128.175

PARANÁ 0 -182.779 -182.779 0 -25.344 -25.344

FONTE: IBGE - Censo Demográfico

NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES

(1) O imigrante de data fixa, respectivamente dos períodos 1986/1991 e 1995/2000, não residia, cinco anos antes, no município de

residência da data do Censo; o emigrante de data fixa de um município, respectivamente nos períodos 1986/1991 e 1995/2000, é aquele

que, cinco anos antes, residia neste município, mas na data do Censo estava morando em outro local.

(2) Exclusive movimentos intermunicipais de origem mal definida.

(3) Exclusive Brasil sem especificação e país estrangeiro.

(4) Como não estão incluídos os migrantes internacionais, refere-se ao saldo intranacional.

Os principais pontos nacionais de destino dos fluxos migratórios oriundos do Paraná têm sido os centros urbanos do estado de

São Paulo, notando-se sempre um peso substantivo para aqueles localizados na área metropolitana paulista, e os estados do Sul, com

destaque para Santa Catarina. Entretanto, são conhecidos os fluxos emigratórios que o Paraná gerou para as áreas da última grande

fronteira agrícola brasileira, sobressaindo-se, nesse processo, os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia como fortes

regiões receptoras (mapa 3.2.1 e Anexos 3.2.4 e 3.2.5). Da mesma forma, têm sido estes os principais pontos brasileiros de origem dos
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imigrantes interestaduais que o Paraná recebe, cabendo salientar que são crescentes as proporções de imigrantes de retorno no conjunto

desses fluxos (Anexo 3.2.6 e 3.2.7).4

Na verdade, o fenômeno da migração de retorno ao local de nascimento vem crescendo de importância no contexto das migrações

brasileiras. proporções elevadas de nordestinos, há muito radicados em São Paulo, retornam a seus estados de nascimento e, muitas vezes, ao

próprio município natal. O mesmo movimento tem sido registrado com relação a mineiros e paranaenses. para este Estado, pode-se, inclusive,

supor que a migração de  retorno deverá assumir um papel determinante no seu crescimento demográfico futuro.

No decênio 1970-1980, 27,8% da imigração para o Paraná foi devida à migração de retorno, considerando-se aí inclusive seus

efeitos indiretos.5 No período seguinte, 1981-1991, essa proporção elevou-se para 57,7%. Em algumas mesorregiões – Norte Central,

Norte Pioneiro, Noroeste e Centro Ocidental –, esses percentuais, de acordo com estimativas para o mesmo decênio, chegaram próximos

a 70%, sinalizando um processo que, sem dúvida, tem rebatimentos específicos sobre a dinâmica das localidades receptoras.

No âmbito intra-estadual, a área metropolitana tem se constituído no principal ponto de convergência dos movimentos

migratórios, no rastro da forte tendência de concentração das atividades econômicas estaduais nesse espaço (mapas 3.2.2 e 3.2.3 e

Anexos 3.2.8 e 3.2.9).6 Todas as regiões paranaenses originam volumosos fluxos para a metrópole, contribuindo decisivamente para a

manutenção do seu intenso ritmo de crescimento populacional. Mas convém ressaltar que, embora secundariamente, as principais aglo-

merações interioranas também são detentoras de forte poder de atratividade. Ao mesmo tempo, a dinamicidade dessas áreas revela-se

igualmente por meio das significativas trocas que elas mantêm entre si e com as demais mesorregiões do Estado.

                                           

4 Um estudo desta questão para o Paraná, abrangendo as décadas de 1970 e de 1980, encontra-se em Magalhães (2003).

5 A conceituação do que sejam efeitos diretos e indiretos da migração de retorno encontra-se detalhada em Magalhães (2003).

6 Consultar uma abordagem detalhada a esse respeito em Kleinke et al. (1999) e em Deschamps (2003).
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3.2.2 Movimento Pendular

O movimento pendular7 constitui, hoje, um importante fenômeno dentro do Estado e está profundamente ligado à evolução da

distribuição espacial da população e ao padrão de urbanização, influenciados sobremaneira pela concentração ds atividades econômicas

em determinados espaços do Estado, os quais se constituíram, ao longo do tempo, em aglomerados urbanos. A dinâmica demográfica,

econõmica e social nas grandes aglomerações urbanas, é influenciada, em grande medida, pela seletividade do mercado imobiliário o que

tem levado à expulsão da população da "grande cidade" para municípios do seu entorno. Esse processo eleva os níveis de crescimento

populacional da periferia em relação ao centro intensificando a mobilidade pendular, em particular na Região Metropolitana de Curitiba

(RMC) e em algumas  áreas de maior crescimento no interior do Estado, a exemplo de Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu e Cascavel.

O mercado de trabalho é o principal motivo dos deslocamentos intermunicipais direcionados principalmente para as grandes

cidades, bem como o acesso à serviços, comércio, educação e saúde. Neste sentido, no âmbito da RMC, nos anos 1990, o crescimento

dos serviços e a expansão da área de Ciência e Tecnologia ocorreu principalmente no município de Curitiba, enquanto a Indústria,

diferentemente do observado nos anos de 1970/1980, extrapolou os limites dos distritos industriais de Curitiba e de Araucária (CIC e CIAR) e

passou a ocupar, de forma intensa, alguns eixos em direção a São José dos Pinhais, Campo Largo, Araucária, Fazenda Rio Grande, Pinhais,

Quatro Barras e Campina Grande do Sul. Verifica-se, também, uma tendência de localização de indústrias e serviços não somente nesses

eixos mas principalmente nos seus contornos. Além disso, a disponibilidade de infra-estrutura de transporte intrametropolitano possibilitou

maior facilidade de deslocamento dos contingentes de mão-de-obra para seus destinos de trabalho. Nessa perspectiva, a integração do

mercado de trabalho regional propiciou o fenômeno da pendularidade, que, associado à necessidade de buscar locais de moradia mais

baratos, vem marcando o cotidiano de grande número de trabalhadores.

                                           

7 O movimento pendular refere-se àquelas pessoas que se deslocam do seu lugar de residência para trabalhar e/ou estudar em outro município. A estreita relação entre a
mobilidade pendular e o processo de redistribuição populacional exige que esses fenômenos não sejam lidos dissociadamente.
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Em 2000, no Estado como um todo, cerca de 360 mil pessoas realizaram movimento pendular, ou seja, buscaram trabalho e/ou estudo

em outro município paranaense diferente daquele em que residiam, movimento este envolvendo todos os municípios, sem exceção (Anexo 3.2.10).

Desse montante, pouco mais de 198 mil (55,2%) residiam em municípios da mesorregião Metropolitana e 74 mil (20,6%) em municípios da Norte

Central paranaense, onde se localizam Londrina e Maringá, confirmando a forte concentração desse tipo de movimento em aglomerações urbanas.

Internamente à metropolitana, dos 198 mil deslocamentos, 194 mil pessoas se movimentam entre os municípios do recorte

institucional da Região Metropolitana de Curitiba (composto por 26 municípios) para estudar ou trabalhar. Destes, 154,6 mil se dirigem a

Curitiba, ou seja, 80%. Os municípios que mais se destacam, em termos de volume de pessoas que procuram formas de trabalho e/ou

estudo na capital, são Almirante Tamandaré, Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara e São José dos Pinhais, todos do entorno

imediato de Curitiba, responsáveis por mais de 80% desse afluxo, que, pela proximidade, deve ser diário. Ainda, nesses mesmos

municípios, à exceção de São José dos Pinhais, mais de 40% da população com 15 ou mais anos de idade que trabalha e/ou estuda o faz

fora do seu município, evidenciando a precariedade ou a falta de postos de trabalho e de unidades educacionais no local de residência

(mapa 3.2.4).

Por outro lado, verifica-se uma relação de troca entre esses municípios. Por exemplo, apesar de Curitiba receber volume

considerável de pessoas, também envia volumes elevados para alguns municípios: 2,7 mil para Araucária, 1,7 mil para Colombo, 3,1 mil

para Pinhais e 6,9 mil para São José dos Pinhais, além de Campo Largo, Almirante Tamandaré, Piraquara e Campina Grande do Sul.

Ressalta-se, assim, a importância desses municípios também como receptores de pessoas, especialmente em busca de trabalho.

No interior do Estado, chamam atenção as aglomerações urbanas de Maringá e Londrina, pelo expressivo volume de pessoas

que realizam movimento pendular, vindas, particularmente, dos municípios vizinhos. Maringá recebe 28,9 mil pessoas, sendo aproximadamente

90% de municípios da própria mesorregião Norte Central, e Londrina recebe 24,8 mil, das quais 84% também vêm da própria mesorregião.

As trocas entre os municípios dessa mesorregião são intensas, com destaque para Ivaiporã, Rolândia, Ibiporã, Cambé, Jandaia do Sul,

Arapongas, Apucarana, Sarandi, Marialva, Porecatu e Colorado, todos recebendo contigentes consideráveis de população para trabalho

e/ou estudo.
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Outra mesorregião que se destaca no Estado em relação a esse fenômeno é a Oeste, com os municípios de Cascavel recebendo

4,8 mil pessoas; Foz do Iguaçu, 3 mil pessoas; e Toledo, 1,7 mil pessoas. Nos dois últimos, mais de 88% são provenientes da própria região, e

no primeiro, em torno de 70%. Além desses, destacam-se também Medianeira, Cafelândia e Marechal Cândido Rondon.

Nas mesorregiões Noroeste Paranaense e Norte Pioneiro também há um movimento intenso de troca, com destaque na primeira

para os municípios Umuarama, Perobal, Ivaté, Cianorte, Paranavaí e Nova Londrina, todos recebendo contingentes elevados para os

padrões regionais. Na segunda, destacam-se Jacarezinho, Cornélio Procópio, Bandeirantes, Cambará e Ibaiti.

Nas demais mesorregiões do Estado há uma movimentação menos intensa, porém com representatividade dentro de cada uma

delas. Na Sudoeste, Pato Branco assume papel de destaque, seguido de Francisco Beltrão, Dois Vizinhos e Marmeleiro; na Centro-

Oriental, esse movimento é importante em Campo Mourão, Araruna, Goio-Erê, Moreira Sales e Engenheiro Beltrão; na Centro-Oriental, os

municípios de Ponta Grossa e Carambeí assumem papel importante, seguidos de Castro, Jaguariaíva, Arapoti e Telêmaco Borba; na

Centro-Sul, destacam-se Guarapuava, seguida de Palmas e, em menor proporção, Candói e Reserva do Iguaçu; e na Sudeste, com menor

volume de trocas entre seus municípios, destacam-se Irati, seguido de União da Vitória e, em menor proporção, os municípios de Imbituva,

Fernandes Pinheiro, Rio Azul e São Mateus do Sul. Nessas duas últimas regiões vale destacar que alguns de seus municípios recebem

fluxos importantes em função da localização de hidrelétricas ao longo do rio Iguaçu.

3.3 REDE DE CIDADES E HIERARQUIA DOS CENTROS URBANOS

3.3.1 Rede de cidades

Em 1950, apenas Curitiba contava com mais de 50 mil habitantes em sua área urbana, e essa população correspondia a pouco

mais de 8% da população urbana do Paraná. Até a década de 1970, o crescimento dos municípios paranaenses estava associado às

possibilidades de sustentação das próprias áreas rurais. Com a modernização da agropecuária e o incremento da atividade industrial, entre

1970 e 1980 os municípios passaram a formar áreas de forte evasão, principalmente nas porções Norte e Noroeste do Estado. Em
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contrapartida, focos concentradores já estavam se definindo: além da área metropolitana de Curitiba, emergiam os núcleos de Londrina e

Maringá e se afirmavam centralidades nas várias regiões, desenhando uma rede relativamente distribuída (MOURA; MAGALHÃES, 1996).

Estes concentravam, na década de 1970, 40,5% da população urbana do Estado, em 1,7% dos seus municípios (gráfico 3.3.1).

Dos centros de então, Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa mantiveram-se como os quatro municípios do Paraná com

maior número de habitantes na área urbana. Paranaguá sofreu o declínio de sua posição nesse ranking, cedendo lugar a outros centros

regionais, como Foz do Iguaçu, Cascavel e Guarapuava, e mesmo municípios do entorno metropolitano de Curitiba, como São José dos

Pinhais e Colombo (mapa 3.3.1).
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Nos anos 1980, outros nove centros passaram a apresentar população urbana superior a 50 mil habitantes, aglutinando-se no

entorno dos pólos tradicionais, consolidando as aglomerações urbanas anunciadas na década anterior e insinuando novas, como as de

Cascavel/Toledo e Foz do Iguaçu. Já se verificava, nessa época, um crescimento bastante intenso nos municípios litorâneos e fronteiriços.

Os anos 1990 apontaram para a continuidade do esvaziamento rural e da concentração urbana. As aglomerações reforçaram-se

com crescimento elevado dos municípios periféricos e pequena redução do crescimento da população dos pólos. Além da expansão da

área de ocupação contínua a Curitiba, no Norte do Paraná houve uma densificação da rede de cidades, com expansão das áreas

continuamente ocupadas das aglomerações urbanas de Londrina e de Maringá. Em 1991, 22 centros apresentavam população urbana

superior a 50 mil habitantes, compondo extensões de alta densidade e sujeitas aos efeitos socioespaciais do crescimento. No ano 2000,

chegou-se a um total de 26 centros, abrigando 63% da população do Estado em 6,5% dos municípios. Observa-se que, se considerada a

população total do município, esses números se alteram, revelando, ainda mais, a concentração urbana noEstado: em 2000, havia 30

municípios com mais de 50 mil habitantes, onde viviam 55,90% da população total do Paraná (tabela 3.3.1.1).

TABELA 3.3.1.1 - DISTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS, SEGUNDO TAMANHO DA POPULAÇÃO -

PARANÁ - 2000

CLASSE DE TAMANHO
NÚMERO

MUNICÍPIOS

% NO TOTAL

DE MUN.

POPULAÇÃO

TOTAL

% NO TOTAL

DE POP.

Mais de 1 milhão 1 0,25 1.587.315 16,60

De 100 mil a mais 500 mil 11 2,76 2.394.203 25,03

De 50 mil a menos de 100 mil 18 4,51 1.365.170 14,27

De 20 mil a menos de 50 mil 51 12,78 1.550.999 16,22

Menos de  20 mil 318 79,70 2.665.771 27,87

TOTAL 399 100,00 9.563.458 100,00

FONTE: IBGE
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Essa rede de centros articula-se a um conjunto de municípios de menor porte, muitos dos quais exercem papel fundamental no

suporte a áreas de base agropecuária. Estes enquadram-se entre os 51 municípios com população total entre 20 mil e 50 mil habitantes

existente no Paraná no ano 2000.

É importante salientar o quão concentrada é a distribuição da população no Estado, onde 41,6% da população encontra-se em

12 municípios com mais de 100 mil habitantes, enquanto 27,9% situa-se nos 318 municípios com população inferior a 20 mil habitantes.

Embora, ao longo das décadas, o arranjo espacial e a diversidade funcional tenham reforçado a importância de alguns centros

isolados, correspondendo exatamente aos pólos e subpólos regionais do Interior, demarcando as rotas das principais rodovias, pode-se

afirmar que a rede urbana paranaense, nos principais patamares hierárquicos, vem articulando-se a partir de aglomerações e, conseqüen-

temente, adquirindo maior grau de complexidade.

Curitiba e sua área metropolitana, de 1970 para 1991, apresentaram um crescimento da população de 869,8 mil para mais de

2 milhões de habitantes, concentrando, respectivamente, 12,5% e 23,7% da população do Estado nos 26 municípios que constituem

atualmente a Região Metropolitana oficialmente instituída. Em 2000, essa Região superou os 2,7 milhões de habitantes, passando a

responder por 29% da população paranaense.

Na década de 1970, Curitiba superou a casa de 1 milhão de habitantes, distinguindo-se das demais cidades do Estado. Sua

ocupação transcendeu os limites territoriais do município, ainda nessa década, extravasando-se por sobre seus municípios vizinhos,

passando a constituir uma única cidade.

Diferentemente de outras regiões metropolitanas, o arrefecimento insinuado quanto ao crescimento das metrópoles, durante os

anos 1980, não se confirmou nos anos 1990, e a RMC, com taxa de crescimento populacional superior a 3% a.a., entre 1991 e 2000, ainda

maior que a da década anterior (2,9% a.a.), segue sendo, como já afirmado, uma das regiões metropolitanas com o mais expressivo

crescimento no Brasil.
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Ao mesmo tempo em que a RMC confirmou-se como a área de maior concentração no Paraná, o Norte Central paranaense

transformou-se em um complexo urbano de forte dinamicidade e nítidas relações extra-estaduais, englobando duas aglomerações urbanas:

a de Londrina, que articula mais sete municípios vizinhos ao pólo, e a de Maringá, que articula mais três (IPARDES, 2000), num conjunto de

centralidades expressivas, compondo um extenso eixo concentrador de atividades e de população urbana. O Oeste também passou a

configurar um complexo urbano, articulando as aglomerações polarizadas por Cascavel, que reúne mais cinco municípios, e Foz do Iguaçu,

que se manifesta como uma espacialidade complexa internacional, desenvolvendo estreitas relações com as cidades vizinhas de Puerto

Iguazu, na Argentina, e Ciudad del Este, no Paraguai. Ponta Grossa demonstra evidências de que tende para aglomerar-se, e os

balneários da faixa litorânea reproduzem fenômeno perceptível nacionalmente, articulando em uma ocupação contínua municípios dentre

aqueles com as maiores taxas de crescimento do Estado.

3.3.2 Principais Centralidades

A dinâmica das relações econômico-sociais pode ser lida a partir da consolidação de centralidades e da abrangência de sua

polarização. Recorrendo a estudos consagrados a essas temáticas, observam-se mudanças notáveis na rede urbana do Paraná, se não

quanto aos principais centros, mas particularmente quanto à natureza e dimensão dos arranjos espaciais.

A análise da abrangência da polarização, com base em pesquisa do IBGE (2000), mostra para a Região Sul o significativo

alcance de Porto Alegre e Curitiba, com níveis de centralidade na classificação “máximo” (ver Anexo 3.1.1). Curitiba tem a peculiaridade de,

além de polarizar toda a rede urbana paranaense, transcender sua polarização para o estado de Santa Catarina, inserindo em sua rede as

áreas de abrangência das principais centralidades catarinenses (MOURA; WERNECK, 2001).

A pesquisa revela outras centralidades expressivas, como Londrina, Maringá, Florianópolis, Passo Fundo, Santa Maria e Pelotas,

todas com nível “muito forte”; e Ponta Grossa, Cascavel, Joinville, Blumenau, Chapecó, Caxias do Sul, São Leopoldo e Ijuí, no nível “forte”.

A partir destas, organizam-se os subsistemas urbano-regionais vinculados aos sistemas Porto Alegre e Curitiba (IPEA, 2002).
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Essa rede de centros pode ser lida ao longo do tempo, dado que outras pesquisas similares foram realizadas pelo IBGE.8

Embora com especificidades, duas pesquisas mais recentes garantem comparabilidade, revelando as transformações no espaço, em seu

intervalo de tempo. Deve-se ter claro que os centros organizam-se em escalas distintas, porém compatíveis: na primeira pesquisa, as seis

ordens estabelecidas implicavam conceitos próprios de categorias espaciais; na segunda, as ordens se sucedem em oito níveis de

influência dos centros, contudo são perfeitamente associáveis às categorias espaciais anteriores.

Na rede urbana sulina, a leitura comparativa entre as pesquisas confirma que há, no segundo período, maior concentração no

destino dos fluxos para um número menor de centros em classes superiores, constituindo maior polarização e uma definição hierárquica

mais nítida (tabela 3.3.2.1).

TABELA 3.3.2.1  - COMPARATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DOS CENTROS POR CATEGORIA E NÍVEL DE CENTRALIDADE - REGIÃO
SUL - 1978 E 1993

1978 1993

Nível de centralidade
Número de
municípios

Nível de centralidade
Número de
municípios

PADRÃO DO MUNICÍPIO

Metrópole Regional 2 Máximo 2 Metropolitano
Centro Submetropolitano 1 Muito Forte 6 Predominantemente Submetropolitano
Capital Regional 29 Forte 8 Predominantemente de Capital Regional
Centro Sub-regional 42 Forte para médio 28 Predominantemente de Centro Sub-regional

Médio 36 Tendendo a Centro Sub-regional
Centro de Zona 130 Médio para fraco 43 Predominantemente de Centro de Zona

Fraco 45 Tendendo a Centro de Zona
Municípios Subordinados 513 Muito Fraco 707 Municípios Subordinados

FONTE: IBGE (1987, 2000)

                                           

8 A primeira, realizada em 1966, considerou um leque das 12 atividades pesquisadas (IBGE, 1972); em 1973 foi realizada uma revisão atualizada desse estudo, com base em
informações contidas nos questionários relativos ao ano de 1966; outra pesquisa, aplicada em 1978, apoiou-se em um quadro mais amplo, definindo 76 funções centrais
(bens e serviços), agrupadas em seis conjuntos hierarquizados, designando os níveis de centro metropolitano, centro submetropolitano, capital regional, centro sub-regional,
centro de zona e município subordinado (IBGE, 1987). A pesquisa mais recente data de 1993, publicada em 2000, e considerou 46 funções centrais (bens e serviços), das
quais 14 eram de baixa complexidade e freqüentes nas cidades de hierarquia mais baixa, 30 geradoras de fluxos de média a alta complexidade e duas de fluxos relativos à
busca de serviços de informação. Foram definidos oito níveis de centralidade: máximo, muito forte, forte, forte para médio, médio, médio para fraco, fraco e muito fraco.
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Um olhar sobre os vetores espacializados das relações entre as principais classes das escalas das duas pesquisas (centro

submetropolitano, capital regional e centro sub-regional, na primeira, e níveis muito forte, forte e forte para médio, na segunda) evidencia relativa

diminuição dos pontos de partida, ou seja, rarefação de centralidades com nível intermediário, com ampliação de chegada, o que significa um

maior número de centros com níveis de centralidade superior (figura 3.3.1 em anexo). Isso demonstra certa seletividade na qualificação urbana

dos lugares com tendência concentradora.

Também se verifica maior distribuição quanto à quantidade de municípios com níveis superiores de centralidade na pesquisa

mais recente, já que, na primeira, eles se concentravam nas capitais regionais e centros sub-regionais, sendo identificado apenas um centro

submetropolitano.

A hierarquia captada em 1978 classificava dois centros principais na Região Sul, Curitiba e Porto Alegre, como centros metro-

politanos e reservava a Londrina uma segunda instância de centralidade, como centro submetropolitano. Na pesquisa de 1993, os dois

pólos se mantêm na primeira ordem de classificação, que os enquadra no nível máximo de centralidade; e Londrina perde o papel de

destaque, já que passa a compartir o segundo nível de centralidade da escala, correspondente a muito forte, com Maringá, Florianópolis,

Passo Fundo, Santa Maria e Pelotas.

Curitiba e Porto Alegre posicionam-se como centralidades com áreas de abrangência intra e interestaduais, em ambas pesquisas,

polarizando todos os demais centros da Região Sul. No entanto, a pesquisa de 1993 mostra que Curitiba reforça sua penetração em Santa

Catarina, passando a ser procurada por maior número de centros e suas respectivas regiões (mapa 3.3.2), enquanto Florianópolis consolida sua

influência interna no Estado. Porto Alegre comanda a rede de cidades do Rio Grande do Sul, penetrando Santa Catarina na área de

Chapecó. A pesquisa não estende seu universo além dos limites territoriais brasileiros, situação que poderia evidenciar seu alcance sobre

cidades fronteiriças do Uruguai e da Argentina.
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São Paulo é demandada por municípios sulinos com níveis de centralidade forte (Ponta Grossa e área de abrangência, Joinville

e Blumenau) e muito forte (Passo Fundo). Quanto aos centros com nível máximo, não há informação sobre as relações que estabelece

com Curitiba ou Porto Alegre, pois estes não foram objeto da pesquisa9 como procedência/destino de demandas.

O conjunto das classes intermediárias da hierarquia apresenta mobilidade maior na escala sul-regional. No Paraná, mantiveram-se

com equivalente ordem de centralidade, além dos municípios das ordens superiores da hierarquia (Curitiba, Londrina, Cascavel, Ponta

Grossa nas ordens 1, 2 e 3), Campo Mourão, Francisco Beltrão e União da Vitória, na ordem 4, qual seja a de centro sub-regional, na

primeira pesquisa e, correspondendo a essa categoria, a de centralidade de nível forte para médio, na segunda pesquisa. Passaram para

ordens superiores: Maringá (de capital regional para a categoria correspondente ao padrão submetropolitano, enquadrando-se no nível de

centralidade “muito forte”) e Foz do Iguaçu (de centro de zona para o correspondente padrão de centro sub-regional ou nível de

centralidade “forte para médio”), ambos pólos de aglomerações urbanas com elevadas taxas de crescimento populacional e de participação

na renda do Estado.

Nos três estados sulinos – em Santa Catarina em menor escala –, muitos municípios apresentaram queda na ordem de centra-

lidade, em alguns casos bastante expressiva. De modo geral, essas quedas podem ser explicadas com base em três motivos:

1) Inserção em ou proximidade a espacialidades de concentração, nas quais se reforçam apenas as centralidades mais

expressivas, evidenciando um caráter seletivo. Mesmo tendo os níveis de centralidade rebaixados, esses municípios

permanecem e até revigoram os padrões de crescimento populacional e participação na renda do aglomerado. Seguem

atuando complementarmente a outros que realizam funções mais especializadas e complexas, acentuando-se a distinção

entre eles. No Paraná, é o caso dos municípios inseridos e/ou próximos aos complexos urbanos do Norte e Oeste

(Apucarana, Arapongas, Jandaia do Sul e Rolândia, no Norte; no Oeste (Toledo); assim como no Sudoeste (Pato Branco e

Francisco Beltrão); e à ocupação contínua de fronteira, como Mafra e Rio Negro, que declinam da categoria de capitais

                                           

9 As cidades de maior porte e possuidoras de mais de uma unidade de coleta do IBGE não foram pesquisadas.
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regionais passando para a de centros de zona, correspondendo ao nível de centralidade “médio para fraco”, por sofrerem a

sinergia da localização contínua a outro centro urbano. Estes expressam, ao mesmo tempo, um padrão de crescimento

populacional acima da média do Estado e reduzida capacidade de especialização e/ou complexificação funcional, dada a

gestão desarticulada, baseada em modelos de administração concorrentes.

2) Localização em áreas sem uma polarização forte e com a presença de muitas centralidades de menor nível e muito

próximas umas das outras, como é o caso do Norte Pioneiro Paranaense (no qual se aglutinam os centros de Bandeirantes,

Cornélio Procópio, Ibaiti, Jacarezinho e Santo Antônio da Platina), onde pesa, ainda, a fragilidade econômica da região.

3) Localização em áreas que sofreram mudanças abruptas na estrutura produtiva, não acompanhando a dinâmica dos novos

processos produtivos, tendo esgotado sua capacidade de retenção populacional e diversificação funcional. Mesmo assim,

permanecem exercendo o papel de pólos regionais, como os centros paranaenses de Paranavaí, Umuarama, Cianorte,

Goiô-Erê, Ivaiporã, Guarapuava e Irati.

Essa mobilidade de posições guarda, assim, estreita relação com os arranjos na distribuição da população e da atividade

econômica, em face da reestruturação produtiva desencadeada na região após 1970. A dinâmica constatada aponta para a importância

crescente assumida pelas espacialidades de concentração em território sulino, já que a quase totalidade dos centros que galgaram

posições superiores ou se mantiveram em posições de destaque, na escala comparativa, está associada a aglomerações urbanas de

caráter metropolitano ou não-metropolitano, a aglomerações descontínuas, a eixos articulados e/ou aos centros isolados com papel

relevante na hierarquia da rede urbana regional (IPARDES, 2000). Ao mesmo tempo, revela-se a seletividade promovida por essas

espacialidades, já que concentram, em um número relativamente restrito de municípios, as funções de maior complexidade.

Com base nos mesmos critérios considerados para a definição dos sistemas urbano-regionais do Brasil (IPEA, 2002), quais sejam,

a demarcação dos espaços territoriais submetidos à influência das centralidades, a contigüidade geográfica e a dependência funcional,

procurou-se, com maior cuidado, identificar os subsistemas urbanos-regionais paranaenses, que salientam um conjunto de centralidades

expressivas, peculiarizadas por absorverem significativa convergência de demanda de bens e serviços e por configurarem um nítido recorte

de grande extensão geográfica (MOURA; WERNECK, 2001).
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A região de influência direta do subsistema urbano-regional de Curitiba estende-se de Nordeste a Sudeste do Paraná, compreendendo

toda a área metropolitana de Curitiba e do Litoral – onde Paranaguá sobressai pela função portuária, sem adquirir, contudo, posição de

destaque na escala de centros. Adentra as regiões de Mafra, Canoinhas e Caçador, porções limítrofes do estado de Santa Catarina, ao

longo da BR 116.

Esse subsistema principal, além de sua região de polarização direta, articula no Paraná as regiões de influência de Ponta Grossa

– que, além de Curitiba, demanda bens e serviços em São Paulo, sendo o único município com centralidade expressiva no Estado que

apresenta essa ordem de ambigüidade –, Guarapuava e União da Vitória – esta exercendo influência sobre municípios catarinenses

vizinhos. No sul do estado de Santa Catarina, articula a região de influência de Lages, evidenciando o avanço de sua polarização no eixo

da BR 116, e a de Joaçaba que, integrada funcionalmente à região de influência de Curitiba, faz parte da aglomeração descontínua de

Chapecó, juntamente com Xanxerê, Xaxim e Videira, articulada por atividades da agroindústria da carne (IPARDES, 2000).

Um segundo subsistema, com vínculos muito estreitos ao subsistema de Curitiba, é comandado por Cascavel, a despeito de

posicionar-se na terceira ordem da hierarquia, pelo seu nível de centralidade “forte”. Sua localização geográfica – no extremo oeste

paranaense –, distante de outras centralidades expressivas, e a extensão da área de influência de sua centralidade lhe atribuem a

condição de articular um subsistema que inclui, em sua rede de centros, Foz do Iguaçu, Laranjeiras do Sul e Toledo. Penetra no estado do

Mato Grosso do Sul, em municípios adjacentes, compartindo sua influência com Dourados. Foz do Iguaçu, como pólo de uma aglomeração

que transcende os limites nacionais, compõe relações intensas com cidades fronteiriças do Paraguai e da Argentina.

Londrina e Maringá, dada a sua proximidade geográfica, compartem o comando de um subsistema na porção norte paranaense.

Ambos, com nível de centralidade “muito forte”, transpõem sua área de abrangência sobre os limites de São Paulo e Mato Grosso do Sul,

articulando trocas com municípios das regiões de Marília, Assis, Presidente Prudente e Ourinhos, no primeiro estado, e Dourados, no segundo.

A região de influência de Londrina integra diretamente Ivaiporã e as áreas polarizadas pelos centros do Norte Pioneiro

paranaense (Cornélio Procópio, Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, este também sob influência de Ourinhos). Londrina e Maringá

abrigam conjuntamente as áreas de influência de Apucarana, Paranavaí, Campo Mourão e Umuarama. A polarização exclusiva de Maringá
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restringe-se à sua área de influência direta e à de Cianorte, no Noroeste paranaense. Descreve uma abrangência bem mais modesta que a

de Londrina, o que justifica plenamente a distinção desta no conjunto de Centros Regionais, principal categoria não-metropolitana na

escala da rede urbana brasileira (IPEA, 2002).

A amplitude desse espaço bipolarizado teria reforçada sua importância, se conjugasse maior articulação nos aspectos econômico-

funcionais e nos procedimentos de gestão – seguramente podendo alçá-lo a um patamar de importância comparável ao metropolitano.

Ultrapassando os limites do Estado, observam-se ainda fortes vínculos entre porções do território paranaense com Estados vizinhos. É

exemplo o subsistema de Florianópolis, ligado ao sistema urbano-regional de Curitiba. Além de sua área de influência direta, na qual se

destaca a segunda principal centralidade de seu aglomerado urbano, São José, articula as regiões de influência de centros como Joinville e

Blumenau – duas importantes aglomerações urbanas da porção leste catarinense –, assim como Tubarão e Criciúma (este também

configurando uma aglomeração urbana), em sua porção sul. É curioso destacar que Joinville e Blumenau acusam também a procura dos

bens e serviços pesquisados em São Paulo.

A região que recorta o Oeste catarinense e o Sudoeste paranaense configura um subsistema interestadual, vinculado ao sistema

Curitiba.  Esse subsistema compõe-se das nucleações em torno de Chapecó, que se destaca pelo nível de centralidade “forte”, e de São

Miguel do Oeste, em Santa Catarina, e de Pato Branco e Francisco Beltrão, no Paraná.  Seus centros desenvolvem fluxos que transpõem

também as fronteiras do Rio Grande do Sul, integrando municípios das regiões de influência de Erechim e Frederico Westphalen. Mesmo

assim, pelos fortes vínculos existentes entre esses centros e Passo Fundo, eles se inserem em seu subsistema. Representativo dessa

interestadualidade, Chapecó demanda bens e serviços em Florianópolis e em Porto Alegre.

Esses vínculos ficam ainda mais evidentes quando emprega-se na análise de relações intermunicipais, o movimento pendular

pesquisado pelo Censo Demográfico (IBGE) as Autorizações de Internação Hospitalar (AIHs) dos anos de 1998 e 1999, e de 2001 e 2002.

Estudos para a regionalização do sistema de saúde (RELATÓRIO III, 2000; IPARDES, 2005f) demonstram que os municípios com os maiores

valores de AIHs e com os maiores índices de capacidade instalada coincidem com as principais centralidades apontadas pelo IBGE.



63

Igualmente, os contornos dos aglomerados e subaglomerados identificados a partir da convergência dos fluxos de AIHs em muito se

igualam às regiões de influência das cidades.

Em ambos, uma leitura mais acurada da abrangência da polarização dos centros deixa clara a dificuldade extrema de delimitação

de seus limites regionais, assim como aponta para a permeabilidade das fronteiras interestaduais, acentuando o alto grau de trocas nas

áreas fronteiriças.

3.3.3 Hierarquia dos Centros Urbanos

É nítido o significativo alcance de Curitiba no território da Região Sul, sendo considerada pólo de um dos 12 sistemas urbanos

identificados no Brasil e classificada como “metrópole nacional”, juntamente com apenas mais sete capitais de estados (IPEA, 2002). Essa

classificação, realizada para os municípios com mais de 100 mil habitantes de todo o território nacional, teve como um dos insumos

principais os resultados da pesquisa de 1993 sobre a região de influência das cidades, do IBGE (mapa 3.3.3), e pautou-se em indicadores

datados de final dos anos 1990.

Além do destaque auferido por Curitiba na rede de cidades brasileiras, Londrina foi classificada como Centro Regional – posição

também conquistada apenas por Florianópolis, na Região Sul –; Maringá e Cascavel, como Centros Sub-regionais 1; e Foz do Iguaçu,

Guarapuava, Paranaguá e Ponta Grossa, como Centros Sub-regionais 2 (IPEA, 2002) – ver Anexo 3.1.1.

Outra classificação mais atual, desta feita voltada aos principais espaços urbanos brasileiros, resultou em uma escala hierárquica do

conjunto de municípios que compõem as regiões metropolitanas (RM) e regiões integradas de desenvolvimento (Ride), oficialmente institucio-

nalizadas, e as aglomerações formadas por capitais de estados ou a capital, quando não aglomerada (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES,

2005). Considerou 37 espaços urbanos, agregando 471 municípios. Entre esses espaços, incluem-se as regiões metropolitanas de Curitiba,

de Londrina e de Maringá, no Paraná.
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A metodologia implementada entende a centralidade como espaço de convergência da complexidade e diversidade de funções,

desempenho do papel de comando e coordenação em relação à rede urbana, diversificação do mercado de trabalho, concentração de

atividades em perícia, conhecimento e serviços avançados, evidente progresso tecnológico e expressivo tamanho populacional e econômico

(OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2005). Essa compreensão vai além da mera representação de um posicionamento físico central ou da

elevada concentração de pessoas ou riqueza sobre um ponto, em relação à sua área de abrangência espacial.

Para tanto, mede o tamanho e a concentração da população total estimada em 2004, o número de agências bancárias e o

volume total de operações bancárias/financeiras em 2003, a massa de rendimento mensal, o número de empregos formais em atividades

de ponta (inserção na nova economia), considerando atividades produtivas de maior conteúdo tecnológico, de coordenação e comando

(conforme classificação do Código Nacional de Atividades Econômicas – CNAE), o poder de direção, expresso no número sedes de

empresas classificadas entre as 500 maiores do País em 2003, (segundo a revista Exame, 2005), e o movimento aeroportuário de

passageiros em 2003, como fluxo que demonstra “serviço raro”.

Na escala hierárquica nacional, entre os 37 espaços urbanos, a RM de São Paulo, com os resultados mais expressivos em todos os

indicadores, inclui-se isoladamente na categoria 1. A RM do Rio de Janeiro, com a segunda maior pontuação em todos os indicadores, também

compõe, individualmente, a categoria 2, com elevado desnível entre sua posição e a de São Paulo. A RM de Curitiba posicionou-se na categoria

3, obtendo a 6.a posição no ranking dos espaços urbanos. Nessa categoria, encontram-se também as RMs de Belo Horizonte, Porto Alegre,

Brasília, Salvador, Recife e Fortaleza. As categorias citadas e a subseqüente (categoria 4) foram consideradas metropolitanas. As RMs de

Londrina e de Maringá posicionaram-se em categorias consideradas não-metropolitanas, respectivamente 5 e 6, assumindo as posições 19

e 28 do ranking.

A mesma metodologia adotada foi aplicada para a identificação de espaços que exercem centralidade efetiva entre os municípios

paranaenses. Além dos indicadores utilizados para hierarquização dos grandes espaços urbanos brasileiros, esta aplicação considerou o

movimento pendular da população (2000), e foi substituído o número de empresas entre as 500 maiores do Brasil pelo número de

empresas entre as 300 maiores do Paraná, em 2003, cuja fonte da informação é a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) (Anexo 3.3.1).

Os indicadores foram classificados sob os mesmos critérios da metodologia original, os municípios foram pontuados segundo sua

classificação em cada indicador, e a pontuação foi somada, resultando na composição de seis categorias de municípios (tabela 3.3.3.1).
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TABELA 3.3.3.1 - INDICADORES SELECIONADOS PARA AFERIR CENTRALIDADE, CLASSES E NÚMERO DE MUNICÍPIOS, SEGUNDO CLASSES

POPULAÇÃO ESTIMADA 2004

(hab.)

MASSA RENDIM. SALARIAL

2000

(R$)

N.o EMPREGOS FORMAIS

ATIV.

PONTA 2003

N.o AGÊNCIAS BANCÁRIAS 2003

OPERAÇÕES FINANCEIRAS

2003

(R$ 1 bilhão)CLASSE

intervalo N.o Mun. Intervalo N.o Mun. Intervalo N.o Mun. Intervalo N.o Mun. Intervalo N.o Mun.

5 1.727.010 1 983.849,60 1 22.360 1 232 1 23.717,30 1

4 >=100 mil a <1 milhão 15 >=50 mil a <983.849 6 >=1 mil a <5 mil 5 >=10 a <1100 7 >=250,0 a <2.100,0 5

3 >=50 mil a <100 mil 16 >=10 mil a <50 mil 31 >=100 a <1 mil 33 >=6 a <10 9 >=100,0 a <250,0 33

2 >=20 mil a <50 mil 53 >=1 mil a <10 mil 238 >=20 a <100 75 >=3 a <6 62 >=10,0 a <100,0 75

1 <20 mil 314 <1 mil 123 >0 a <20 191 1 ou 2 218 >0 a <10 191

0 - - - - não possui 94 não possui 102 não possui 94

EMPRESAS

(300 MAIORES) 2003

PARTICIP. VAF

TOTAL 2003

(%)

EMPREGO NÃO-AGRÍCOLA

2000

(%)

N.o PASSAGEIROS AÉREO 2003

PENDULAR

(ENTRADA) 2000

(N.o pessoas)CLASSE

Intervalo N.o Mun. Intervalo N.o Mun. Intervalo N.o Mun. Intervalo N.o Mun. Intervalo N.o Mun.

5 12 1 >=5 a 31,27 2 - - 2.339.696 1 167.496 1

4 3 1 >=1 a <5 13 >=90 26 >=300 mil a <500 mil 1 >=10 mil a <30 mil 2

3 1 4 >=0,5 a <1 10 >=75 a <90 47 >=150 mil a <300 mil 2 >=4 mil a <10 mil 6

2 - - >=0,25 a <0,5 23 >=50 a <75 177 >=20 mil a <150 mil 1 >=198 a <4 mil 101

1 - <0,25 351 <50 149 >0 a  <20 mil 1 >0 a 198 285

0 não possui 393 - - - - não possui 393 não possui 4

FONTES: IBGE, Bacen, DAC, MTE-RAIS, SEFA

NOTA: Dados trabalhadis  pelo IPARDES.
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No conjunto de dados gerados, Curitiba sempre se colocou em posição de destaque, detendo, com raras exceções, mais que o

dobro do valor do município subseqüente (Anexo 3.3.2). Essa preponderância recoloca-se no somatório dos pontos das classes,

confirmando a posição de metrópole já atribuída na hierarquia nacional. Posição esta que adquire maior relevância ao conjugar-se os

municípios de seu entorno com pontuações elevadas no somatório (quadro 3.3.1).

QUADRO 3.3.1 - HIERARQUIA DE CENTROS – PARANÁ

MUNICÍPIO SOMATÓRIO MUNICÍPIO SOMATÓRIO

Aglomerados Centros não-aglomerados

Curitiba 44 Paranaguá 27

São José dos Pinhais  38 Guarapuava 27

Araucária  29 Campo Mourão 24

Pinhais  27 Telêmaco Borba  24

Colombo  26 Umuarama  24

Campo Largo  25 Paranavaí  22

Almirante Tamandaré  21 Pato Branco  22

Londrina  39 Francisco Beltrão  21

Apucarana  25 Cianorte  21

Arapongas  26 Cornélio Procópio  21

Rolândia  24 União da Vitória(1)  21

Cambé  23

Maringá  38 Categorias  

Foz do Iguaçu  35 Metrópole Mais de  40 pontos

Cascavel  33 Centro categoria 1 35 a menos de 40

Toledo  25 Centro categoria 2 25 a menos de 35

Medianeira  20 Patamar intermediário 20 a menos de 25

Ponta Grossa  30 Município subordinado Menos de 20

Castro  20 (369 mun. subordinados)

FONTE: IPARDES

(1) Configura aglomeração com Porto União, em Santa Catarina (IPARDES, 2000).
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O somatório conduziu a determinação de 4 categorias de municípios, segundo características de centralidade, além da metrópole:

centros de categoria 1 (4 municípios); centros de categoria 2 (11 municípios); patamares intermediários (14 municípios) e municípios

subordinados (363 municípios) (mapa 3.3.4).

Essas centralidades foram aferidas em relação aos municípios que concentram maior movimento pendular e que apontam para

maior abrangência geográfica dos fluxos de origem. Nesse cruzamento de informações, a aglomeração metropolitana tem reforçada a

centralidade de Curitiba, com uma subcentralidade perceptível em São José dos Pinhais, assim como intensos movimentos entre inúmeros

municípios do aglomerado. Os dois centros que sucedem a metrópole são Londrina e Maringá, com destaque secundário a outros

municípios vizinhos, como Arapongas, Apucarana, Cambé, Ibiporã e Rolândia; num nível abaixo, Umuarama, Ponta Grossa e Cascavel,

que agrega num patamar subseqüente Foz do Iguaçu e Toledo; seguidos por Paranavaí, Pato Branco, Campo Mourão, Cornélio Procópio,

Guarapuava, Francisco Beltrão, Porecatu, Colorado, entre outros com menor expressividade. É importante notar a confirmação dos

espaços aglomerados.

A participação das categorias no total de cada indicador revelou um padrão similar ao observado na análise para o Brasil, o qual

destaca São Paulo, como metrópole nacional, com nítido desnível em relação às demais categorias. Entre os municípios paranaenses, o

padrão se repete (gráfico 3.3.2). Na hierarquia, apenas Curitiba polariza uma aglomeração que pode ser considerada metropolitana, em se

tratando do Estado do Paraná. Os demais centros e aglomerações enquadram-se em categorias não-metropolitanas.
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Os indicadores que apresentam maior distribuição entre os municípios são as agências bancárias e a população. Entre os

demais, é nítida a concentração na metrópole, definindo, às vezes, posição de primazia, exceto na participação no Valor Adicionado Fiscal

(VAF) total, que divide com Araucária a posição superior, e no movimento aeroportuário, dado que o aeroporto internacional situa-se em

São José dos Pinhais. A capital do Estado concentra 85,7% das empresas colocadas entre as 300 maiores do Paraná e emprega 48,1% do

total dos trabalhadores em atividades de ponta; realiza 58,8% das operações financeiras e detém 32% da massa de rendimentos dos

salários; e recebe 46,6% das pessoas que deixam o município de residência para trabalho ou estudo.
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O compartir de funções entre Curitiba e municípios do entorno, também verificada entre municípios do Norte e do Oeste do

Estado, reforça a necessidade de mensuração do espaço aglomerado em sua totalidade. O fluxo de pessoas para trabalho e estudo em

município distinto do de residência, analisado ao lado da taxa de crescimento da população, contribuiu sobremaneira para aferir a

abrangência dos aglomerados (mapa 3.3.5).

Foi observado que os municípios de onde partem os maiores fluxos de pessoas para trabalho ou estudo fora de seus limites são

também os que apresentam as taxas de crescimento geométrico da população entre as mais elevadas, muitas vezes superiores ao dobro

da taxa do Paraná entre 1991e 2000. Esse comportamento guarda relação com a lógica do funcionamento do mercado imobiliário e com a

deficiência de políticas para moradia, compatíveis com as crescentes demandas das aglomerações. Municípios vizinhos aos centros principais,

com terra urbana menos valorizada, acabam colocando no mercado parcelamentos que atendem ao poder aquisitivo de população de

menor renda. Tal dinâmica, exaustivamente contemplada pela literatura pertinente, onera os orçamentos municipais dos “municípios-

dormitórios”, impondo-lhes a atenção a crescentes demandas sociais; exige a extensão física de infra-estruturas; e se realiza precariamente,

apoiada em sistemas de transporte de massa nem sempre eficazes. De certo, penalizam diretamente contingentes elevados de população

em movimento e indiretamente seus dependentes, submissos à moradia em meios, geralmente desprovidos de serviços básicos.
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4 ECONOMIA

4.1 DEFINIÇÕES METODOLÓGICAS

Para dar início a esta etapa dos trabalhos, priorizou-se o estudo da economia paranaense, com base nos dados disponíveis da Sefa.

O banco de dados é disponibilizado pela Secretaria por empresa, sem razão social, segundo o município e código CNAE (abertura em 7 dígitos),

contendo  valor adicionado fiscal; valor contábil de entrada e de saída; valor de entrada e de saída para o Estado, para outros estados e para o

exterior; e número de empregados. A análise inicial reportou-se ao período 1997-2003, uma vez que os dados estão disponíveis nesse formato

apenas para esse período.

Além desses, estudou-se também os dados de Valor de Transformação Industrial da Pesquisa Industrial Anual (PIA) que

corresponde à diferença entre o Valor Bruto da Produção Industrial e o Custo de Operações Industriais disponibilizados pelo IBGE para os anos

1996 a 2003. A variável PIA foi empregada para dimensionar os segmentos industriais paranaenses na matriz industrial nacional, situando o

Paraná na divisão do trabalho industrial.

Fizeram-se ainda outros dois estudos específicos às empresas de maior porte: o primeiro selecionando as 300 maiores indústrias do

Estado de acordo com o faturamento, e o segundo selecionando as 300 maiores empresas (de todos os setores econômicos) do Estado,

também pelo faturamento, ambos com base nos dados da SEFA.

Para esses estudos, na medida do possível,  elaboraram-se planilhas por setor econômico com dados desagregados no nível do

município. As informações mais expressivas foram  representadas em  mapas.

A escolha dos dados do VAF das empresas e dos setores econômicos como variável para a análise decorreu do entendimento de

que expressam a capacidade de geração de excedente econômico das empresas. Portanto, o VAF pode ser considerado como recurso

gerado no Estado que poderia ser aplicado no aumento da capacidade de produção, constituindo-se, assim, como indicativo do potencial

de crescimento endógeno de municípios e regiões do Estado.
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O recorte adotado na análise foi a participação do VAF do município no total do VAF do Estado igual ou superior a 0,25%. Tal

recorte foi adotado por considerar-se que, numa divisão eqüitativa entre a totalidade dos municípios paranaenses (399), esse percentual

corresponderia, aproximadamente, à participação unitária dos municípios. Ou seja, se todos municípios se inserissem igualmente na

dinâmica econômica estadual, todos deveriam contribuir com, aproximadamente, 0,25% do VAF. Observa-se que a definição desse recorte

foi arbitrária e não considerou outras categorias na análise, mas somente o VAF do município.

A análise do VAF foi feita por setor econômico, indústria, comércio e serviços, analisando a evolução da participação para os

períodos 1997/2000/2003, buscando identificar os municípios com maior capacidade de geração e agregação de valor e como eles se

distribuem no Estado. O objetivo dessa leitura foi identificar os espaços paranaenses em que há geração de excedente econômico e quais os

municípios que impulsionam uma economia regional.

Essa análise destacou os municípios com participação igual ou superior a 0,5%. Somente para 2003 foram identificados os

municípios com participação igual ou superior a 0,25%.  Além disso, no Setor Serviços efetuou-se a análise do VAF de duas maneiras:

incluindo e excluindo os serviços de utilidade pública (SUP) que também contribuem com o VAF, entre os quais se inserem as empresas de

economia mista, com capital preponderante do poder público estadual – Sanepar e Copel.

Considerando sua importância para a economia regional, foram resgatadas as análises iniciais do estudo Identificação, Caracte-

rização, Construção de Tipologia e Apoio na Formulação de Políticas para os Arranjos Produtivos Locais (APLs) do Estado do Paraná, com

a finalidade de contribuir com a identificação dos espaços econômicos relevantes do Estado (IPARDES, 2005b).

4.2 IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ECONÔMICOS RELEVANTES

A análise da história recente da estrutura produtiva paranaense na composição da renda da economia do Estado, realizada com

base na participação no total do VAF (IPARDES, 2004b), destaca três entre as dez mesorregiões geográficas com participação superior a

10% no período 1975 a 2003. No início desse período, a mesorregião Norte Central liderava a composição do VAF do Estado, respondendo

por mais de 25,7% de participação, seguida da mesorregião Metropolitana de Curitiba, 19,9%, e da Oeste, 13,0%. Desde então, aquela

mesorregião passou a perder posição em razão do crescimento intenso e concentrador da RMC, que chegou, no ano 2000, a compor

45,9% do VAF do Paraná.
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Durante esses anos, as mesorregiões Norte Central e Noroeste foram as que mais sofreram com os efeitos dessa dinâmica

concentradora, apresentando um comportamento declinante em todo o período. A primeira registrou a perda de aproximadamente 10% na

participação no VAF estadual, passando a apresentar, em 2000, 14,3% do VAF do Estado. Mesmo assim, essa mesorregião destacou-se,

em 2000, como a segunda mesorregião paranaense em agregação de valor (gráfico 4.2.1).

No interior das mesorregiões, dinâmicas específicas peculiarizam conjuntos de municípios, o que torna obrigatória a leitura das

informações nessa unidade de agregação.
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4.2.1 Agregação de Valor

A concentração espacial do VAF aponta para alguns “espaço econômico relevante”10 (mapa 4.2.1). Tal denominação deriva do

entendimento da existência de municípios de determinada localização espacial, próximos ou em contigüidade, com maior geração e

agregação de valor em todos os setores econômicos, ou em algum segmento específico – indicando elevado grau de especialização –, se

comparados aos demais municípios do Estado. Da análise, emergiram três espaços mais expressivos e diversificados, que foram

enumerados obedecendo uma relativa hierarquia segundo a geração de valor. Outros espaços menos expressivos foram denominados

conforme sua localização no território paranaense.

O principal espaço que se distingue no conjunto dos municípios paranaenses, que se denominou sintética e provisoriamente

1.o espaço, encontra-se caracterizado com dois pólos nas pontas (Paranaguá e Ponta Grossa) e um adensamento central (Curitiba e

entorno). Ele fica evidenciado quando da análise da participação dos municípios no total VAF do Estado, no período de 1975 a 2003

(Anexo 4.2.1).

Nesse espaço, destaca-se Curitiba, que praticamente dobrou sua participação na renda estadual de 13,5%, em 1975, para

25,7% em 1996, passando a perder posição no final da década, quando atingiu, em 2000, 19,9%. Em 2003 houve recuperação e o

município alcançou 26,6% do VAF total do Estado, mantendo a sua posição de liderança. Seu desempenho envolveu tangencialmente

outros municípios deste 1.o espaço, especialmente os de seu entorno.

Também nesse espaço, Araucária, a segunda maior participação no VAF estadual, teve a particularidade de se beneficiar com a

localização do pólo petroquímico. Em 1975, sua participação era de 0,3% do VAF do Paraná, elevando-se para 13,2% em 1980. Após 1985,

contudo, perdeu vantagens relativas, caindo para 6,8% em 1996, recuperando posição a partir de 2000, com uma participação de 11,0%, e

atingindo, em 2003, 13,3% do VAF total do Estado, passando a ser o segundo município na composição do VAF estadual. O desempenho

                                           

10 A idéia de espaço econômico relevante foi tomada de Diniz e Crocco (1996), que a usaram na identificação das aglomerações industriais relevantes.



74

desse município também deveu-se à criação do Centro Industrial de Araucária (Ciar), o que favoreceu a agregação de atividades que

garantiram ao município posição de destaque na participação da renda (NOJIMA; MOURA; SILVA, 2004).

São José do Pinhais é o terceiro em relevância na composição da renda do Estado. Nos anos 1970 ele já possuía uma estrutura

produtiva nos moldes tradicionais, tendo incorporado novos segmentos no final da década de 1990. Em 1975 contribuía com a geração de

0,5% do VAF estadual, saltando para 5,4% em 2000 e passando, em 2003, a ocupar a posição de terceiro município na participação do VAF

total estadual, com 6,6%.

Destaca-se que somadas as participações desses três municípios, Curitiba, Araucária e São José dos Pinhais, tem-se, em 2003,

46,8% do VAF estadual – um acréscimo de mais que 10% em relação ao ano 2000 (36,3%).

Mais distante do eixo metropolitano, sobressai Paranaguá, que se articula à dinâmica econômica do Estado pela sua função portuária.

O Porto de Paranaguá é especializado na exportação agroindustrial e qualifica-se para responder às novas exigências da produção

estadual (mas também de outras unidades de federação e países do Mercosul), especialmente no que se refere à comercialização e

escoamento de grãos. Entretanto, ao longo do período, a participação desse município no VAF total do Estado não foi constante: em 1980,

chegou a 3,44%, diminuindo progressivamente, até atingir 1,8% em 2000; recuperou-se em 2003, quando apresentou sua participação

mais elevada (3,81%), ficando entre os seis municípios com maior participação no VAF total estadual.

Neste 1.o espaço destaca-se, também, Ponta Grossa, que apesar de, ao longo do período, apresentar queda contínua na

participação do VAF do Estado, à exceção de 1983, em 2003 foi responsável pela geração de 3,8% do VAF estadual (7.a posição).

Além dos apontados, outros três municípios desse espaço apresentaram, em 2003, participação no VAF estadual superior a 1%.

São eles: Pinhais, Campo Largo e Rio Branco do Sul, sendo que os dois últimos registraram participação superior a 0,5% do VAF em todo o

período estudado.

Outro espaço relevante detectado pela análise da concentração do VAF é o que se alonga entre Londrina e Maringá, deno-

minado como 2.o espaço. No período analisado, Londrina apresenta oscilações na taxa de participação no VAF total do Estado, tendo o seu
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melhor desempenho em 1975 (6,35%) e apresentando a menor taxa em 1996 (3,88%). Em 2003 aparece como quinto município do Estado

em agregação de valor (4,04%), seguido de Maringá, que apesar de, nesse ano, apresentar a sua menor participação do VAF total estadual

(2,12%), registrou marcante desempenho. Com participação superior a 0,5% do VAF em todo o período estudado, destacam-se três outros

municípios desse espaço: Apucarana, que atingiu, em 2003, 0,66% do VAF estadual, tendo obtido sua maior participação em 1975, com

1,56%; Arapongas, que alcançou 1,15% em 2003, apresentando participação crescente em relação aos anos anteriores; e Cambé, que em

1983 participou com 1,19% no total do VAF do Estado e em 2003 caiu para 0,66%. Apesar de a maioria dos municípios apontados

apresentar comportamento declinante em todo o período, ainda assim esse espaço se apresenta como o segundo economicamente

relevante no Estado.

Além desses, um 3.o espaço relevante foi identificado no Oeste paranaense. Difere dos anteriores por apresentar especialização na

atividade agroindustrial, porém com tendência à diversificação com atividades complementares sem grande expressão e menor agregação

de valores e municípios. Nele, a natureza da atividade não exige proximidade, resultando em participação expressiva em municípios mais

dispersos entre si. A partir de um vértice em Cascavel, desenvolve-se mais nitidamente em direção a Marechal Cândido Rondon e Palotina

e em direção a Foz do Iguaçu. Ao longo do período estudado, Cascavel tem sua participação na agregação de valor no Estado reduzida de

2,50%, em 1975, para 1,70%, em 2003 – a mais baixa do período. Por outro lado, Foz do Iguaçu, que em 1975 apresentou sua mais baixa

taxa (0,60%), a partir de 1989 conquistou recuperação intensa, chegando em 2003 com 5,92% do VAF total do Estado. Toledo mantém, ao

longo de toda a série estudada, participação acima de 1%, tendo sua maior participação em 1983 (2,20%) e a menor em 2003 (1,00%).

Marechal Cândido Rondon e Palotina apresentaram participação decrescente ao longo do período, passando a primeira, de 1,23% em 1975,

para 0,34% em 2003, e a segunda de 1,07% para 0,26% no mesmo período. Apesar de os municípios apontados apresentarem, ao longo do

período, comportamento oscilante em relação à participação no valor agregado no Estado, no conjunto, eles posicionam esse espaço como

o terceiro economicamente relevante no Paraná.

Diferentemente dos espaços já apontados, foi identificado um quarto espaço, sem tendência à diversificação, na porção Centro-

Oriental do Estado, enquadrando municípios que desempenham atividades ligadas ao complexo madeira-papel. Por isso, pode ser

denominado espaço especializado do Centro-Oriental. Envolve Telêmaco Borba, que ao longo do período manteve participação acima de
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1% do VAF total do Paraná, atingindo, em 2003, 1,42%; Jaguariaíva, que demonstrou um comportamento ascendente no período,

chegando, em 2003, com participação de 0,57%; e Arapoti, que aumentou sua participação até 2000, quando obteve sua maior taxa

(0,61%), caindo em 2003 para 0,42%.

Outros espaços secundariamente relevantes, ou menos expressivos na geração de valor, foram identificados em outras porções

do Estado. No Sudoeste, configura-se um deles, no qual destacam-se cinco municípios: Pato Branco, Saudades do Iguaçu, Quedas do

Iguaçu, Francisco Beltrão e Dois Vizinhos. Ao longo do período, Pato Branco, que obteve 0,72% do VAF estadual em 2003, e Francisco

Beltrão, com 0,37% no mesmo ano, apresentaram participações próximas ou superiores a 0,5%, demostrando um comportamento estável

na geração de valor.

Entre municípios com expressão, porém isolados e dispersos no território paranaense, destaca-se Guarapuava, que se situa no centro

de uma região extensa e pouco expressiva economicamente. Esse município coloca-se como um ponto geograficamente intermediário entre o

1.o e o 2.o espaços. A análise do VAF aponta concentração da agregação do valor em Guarapuava, ao apresentar participação contínua superior

a 1% no VAF do Paraná, atingindo, em 1989, 2,06%, e a partir daí declinando até 1,30% em 2003. Outro município com expressão é Campo

Mourão, que em 1975 registrou 1,2% do VAF estadual e manteve participação superior a 1% até 1985, declinando gradativamente a partir de

1989, atingindo em 2003, 0,5%. Destacam-se, também, Umuarama, Paranavaí e Cianorte, que apresentaram um comportamento de declínio ao

longo do período, chegando em 2003 com participações em torno de 0,30% do VAF do Estado.

Fazendo fronteira com Santa Catarina, aparece outro grupo destacável de municípios: Palmas (0,36%), União da Vitória (0,35%),

São Mateus do Sul (0,30%) e Piên (0,27%).

4.2.2 As 300 Maiores Empresas do Paraná

A distribuição espacial das 300 maiores empresas do Paraná, segundo a sua participação no faturamento do Estado em 2002,

obedece, de modo geral, aos espaços mencionados (mapa 4.2.2). O 1.o espaço concentra 168 empresas e responde por 36% do total do
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faturamento das empresas paranaenses. Desse conjunto de empresas, 132 localizam-se em 11 municípios da RMC e 37 no entorno

metropolitano. Destaca-se que Curitiba, com 69 empresas entre as 300 maiores do Paraná, responde por 12% do faturamento do Estado, e

Araucária, com 30 empresas, responde por 9,3%. Esses são os dois únicos municípios paranaenses com faturamento superior a 9%. Dos oito

municípios que possuem participação no total do faturamento do Estado maior ou igual a 1%, cinco deles encontram-se no 1.o espaço:

Araucária, Curitiba, Paranaguá, Ponta Grossa e São José dos Pinhais, que, juntos, são responsáveis por 33% do faturamento total do

Estado, valor este gerado por 146 empresas das 300 maiores do Paraná. As empresas instaladas nesse espaço são diversificadas e participam

com 69,47% no faturamento total das 300 maiores empresas do Paraná (Anexo 4.2.2). Observa-se a localização preferencial dos segmentos

metalmecânico, químico e não-metálicos nesse 1.o espaço.

O 2.o espaço sedia 56 empresas, espalhadas em nove municípios, que respondem por 5,25% do faturamento total do Paraná e

por 10,14% do faturamento total das 300 maiores empresas. Destacam-se Londrina e Maringá, respectivamente, com 2,34% e 1,55% do

faturamento do Estado, num total de 39 empresas. Nota-se que 70% das empresas desse espaço econômico encontram-se nesses dois

municípios. Em relação à atividade, verifica-se a existência de empresas de todos os setores da economia, porém com predomínio de

empresas industriais voltadas à agroindústria, madeira e mobiliário.

No 3.o espaço, encontram-se 12 municípios que, juntos, respondem por 5,8% do total do faturamento das empresas do Paraná,

sediando 28 das 300 maiores empresas do Estado. Foz do Iguaçu (3,45%) e Toledo (0,65%), juntos, somam quatro empresas, que são

responsáveis por 4,1% do total do faturamento das empresas. Cascavel, apesar de concentrar sete empresas, responde por apenas 0,43%

do faturamento total do Estado. Esse espaço participa com 11,2% do faturamento das 300 maiores empresas paranaenses. A análise dos

segmentos evidencia a predominância da agroindústria, dos serviços de geração de energia elétrica e do comércio atacadista, este muito

provavelmente vinculado ao segmento agroindustrial (mapa 4.2.3). Verifica-se a concentração de empresas voltadas notadamente à

exploração dos recursos naturais existentes nesse espaço.
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No espaço especializado do Centro-Oriental, com menor representatividade, encontram-se quatro municípios que sediam sete

empresas e respondem por 1,13% do faturamento total do Estado e por 2,20% do faturamento total das 300 maiores empresas. Telêmaco

Borba aparece com duas empresas, que somam 0,47% da participação total do Estado.

Chama a atenção o município de Campo Mourão, que abriga seis das 300 maiores empresas paranaenses, particularmente

ligadas ao comércio varejista e atacadista, que, no conjunto, são responsáveis por 0,77% do faturamento total do Estado. A partir desse

município, verifica-se uma continuidade de municípios ao sul, envolvendo Boa Esperança, Mamborê, Juranda e Ubiratã, a maior parte,

também, sediando empresas do comércio atacadista. Sublinha-se o fato de eles estarem ao longo de um tronco rodoviário que liga o 2.o e o

3.o espaços.

No Centro-Sul do Estado, Guarapuava aparece isolada, sediando oito empresas (seis de comércio atacadista e duas do Setor

Industrial, voltadas a agroindústria e madeira e mobiliário) que respondem por 0,70% do faturamento total do Paraná.

Além desses, aparecem ainda outros três agrupamentos de municípios, todos com somente uma das 300 maiores empresas do

Estado, na sua maioria indústrias do segmento agroindustrial e do comércio atacadista, que possuem participação menor que 0,25% do

total do faturamento do Estado. O primeiro deles, no Noroeste, compreende Umuarama, Maria Helena, Douradina e Cidade Gaúcha; no

Norte Pioneiro, tem-se Andirá, Cambará e Jacarezinho; e no Sudoeste, os municípios próximos, não contíguos, Quedas do Iguaçu, Dois

Vizinhos, Saudade do Iguaçu, Francisco Beltrão, Pato Branco e Clevelândia.

Verifica-se que na fronteira com Santa Catarina também  há municípios que sediam, cada qual, uma das 300 maiores empresas

do Estado, voltadas, predominantemente, a agroindústria e madeira e mobiliário. São eles: União da Vitória, São Mateus do Sul e Rio

Negro. Estes avizinhamentos e proximidades precisam ser melhor analisados, levando-se em conta os setores em que essas empresas

atuam, na busca de averiguar se há alguma relação econômica entre elas, delas com a estrutura produtiva do 1.o  espaço e, ainda, com a

economia catarinense.
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4.3 ARTICULAÇÃO PRODUTIVA COM OUTRAS REGIÕES

A articulação interregional pode ser verificada a partir dos dados de valor de entrada (VE), que refletem o local de origem das

compras efetuadas pelo conjunto do setor produtivo, e do valor de saída (VS), que aponta para o destino das transações, ou seja, as

vendas. A diferença entre os valores de entrada e de saída definem o valor adicionado fiscal. O valor de saída é empregado também para

dimensionar o faturamento obtido pelas transações empresariais dos municípios.

Proporcionalmente, de modo geral, elevados valores de entrada e saída para outros estados e/ou exterior indicam maior

inserção na matriz produtiva nacional e na economia mundial. Dependendo da localização, podem indicar, também, relações fronteiriças

com outros estados ou países.

Ademais, esses valores ainda demonstram o grau de especialização de atividades em determinado espaço geográfico, podendo

significar a presença de enclave.

Apesar dessas possibilidades, as informações disponíveis não traduzem as relações inter-regionais interiores ao próprio Estado.

4.3.1 Valor de Entrada

Na grande maioria dos municípios (os menos expressivos do conjunto do Estado) predomina o VE do próprio Estado (mapa

4.3.1). O equilíbrio entre os VE do próprio Paraná e de outros estados ocorre nos seguintes espaços: Curitiba e municípios do entorno

(Campo Magro, Pinhais, Campina Grande do Sul, Rio Branco do Sul); nos pólos regionais e sub-regionais (exceto Guarapuava, cuja

entrada predominante é do próprio Estado); Londrina e entorno; Maringá e entorno; em um grande número de municípios fronteiriços com

São Paulo (estendendo-se amplamente pelo Norte Pioneiro), alongando-se no eixo da PR 463, que se une com a SP 425 (região de

Paranavaí, Santo Inácio); e fronteiriços com Santa Catarina, principalmente no Sudoeste e nos eixos da BR 116, e eixo da BR 153 (Rio

Azul/Porto Vitória).
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Entre os municípios em que há predomínio (mais de 50%)  de VE de outros estados emergem alguns fronteiriços, adensando os

conjuntos identificados acima. São eles: Douradina e Alto Paraná, no Noroeste; Rio Negro, na BR 116; e Ribeirão Claro, Salto do Itararé e

Andirá, no Norte Pioneiro. Estes aparecem também conjugados aos municípios do entorno dos espaços econômicos relevantes

identificados até o momento por este estudo (Anexo 4.3.1). Dos 399 municípios paranaenses, apenas 141 recebiam algum VE do exterior

(mapa 4.3.2). Os dez municípios que tinham como origem mais que 20% do VE do exterior respondiam por 39,7% do total das entradas do

exterior para o Paraná. Com mais de 20% da entrada oriunda do exterior, destacam-se Foz do Iguaçu (71,5%), Guaíra (38,2%), além de

Barracão (todos fronteiriços); e entorno da RMC (São José dos Pinhais, Campo Largo, Pinhais, Quatro Barras, Piraquara – este com

46,6%). Com menos de 20%, porém guardando expressividade, aparecem Rio Branco do Sul, Paranaguá e Curitiba.

Os cinco municípios com participação superior a 10% do VE do exterior respondiam, em 2003, por 79% do total do VE do exterior

do Paraná. Entre os dez municípios com participação superior a 1%, cinco localizam-se na RMC.

No total do VE do exterior, destaca-se o peso da participação de Curitiba e oito municípios de seu entorno que, somados a

Paranaguá e Ponta Grossa, perfazem 70,83% do VE estadual do exterior. Além desses, Foz do Iguaçu responde por 18,9%, Londrina, por

2,5% e Maringá por 3,3%.

Repetindo o padrão, os municípios que apresentam maior peso em participação no VE do exterior são aqueles do 1.o espaço:

Curitiba, Araucária e São José dos Pinhais. Os pólos regionais e sub-regionais ficam, em geral, na faixa de participação de 0,25% a 1%. No

2.o espaço, são significativas as participações de Londrina e Maringá.

Com participação menor que 0,25%, aparecem municípios que contornam a fronteira sul do Estado (ao longo da PR 280) e lindeiros

ao lago de Itaipu. Aparecem, ainda, ao longo da BR 369 (da aglomeração de Maringá, indo em direção a Ourinhos-SP) e PR 151 (de Ponta

Grossa a Itararé-SP).
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4.3.2 Valor de Saída

O destino preponderante do VS dos municípios (mais de 50%) é para o próprio Estado. Alguns equilibram o destino entre Paraná

e outros estados (30%). Esse fenômeno ocorre em municípios de maior porte, englobando pólos regionais e sub-regionais, e inclui Curitiba

e municípios da RMC (mapa 4.3.3).

Com mais de 50% do VS para outros estados, além de São José dos Pinhais, com produção industrial significativa, há inúmeros

municípios que podem ter relação com o circuito madeireiro (Pinhão, Rio Azul, Irati, Tunas do Paraná). Além destes, os fronteiriços, como

União da Vitória, Rio Negro (que formam cidades gêmeas com importantes municípios catarinenses), General Carneiro, Barracão,

Paranavaí etc. Neste conjunto também aparece Arapoti (Anexo 4.3.2).

Com mais de 20% dos destinos para o exterior do Estado, aparecem conjuntos atípicos de municípios (talvez por uma geração

de renda inexpressiva, porém incluindo alguma atividade que se relacione à exportação): Bocaiúva do Sul, Contenda e Fazenda Rio

Grande, na RMC; os papeleiros do Norte Pioneiro e seus vizinhos; Palmas e entorno; além de outros pequenos. Entre esses, chamam a

atenção Laranjeiras do Sul e Virmond, áreas com presença de assentamentos rurais (mapa 4.3.4). Ou seja, são atividades de base

agrícola que marcam maior presença na saída para o exterior, na composição das saídas dos municípios, exceto São José dos Pinhais.

Dos 399 municípios paranaenses, apenas 176 apresentam registro de VS para o exterior. Os 25 municípios que destinavam mais

que 20% do VS para o exterior respondiam por 61,5% do total das saídas do Paraná para o exterior.

Os quatro municípios (Paranaguá, Curitiba, Campo largo e São José dos Pinhais) com participação superior a 5% do VS para o exterior

estão no 1.o espaço, somando por 62% do total do VS para o exterior do Paraná. Destaca-se que somente Paranaguá respondia por 44,2%.

Entre os 14 municípios com participação superior a 1%, quatro localizam-se também no 1.o espaço, dois no espaço especializado do

Centro-Oriental (Telêmaco Borba e Jaguariaíva), além de Londrina, Maringá, Cornélio Procópio, Cascavel e Palmas.
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A leitura da distribuição dos municípios com participação do VS para o exterior superior a 0,25% do total do Paraná confirma a

noção de 1.o e 2.o espaços econômicos relevantes e acentua a abrangência espacial do 3.o espaço, com vértice em Cascavel, projetando-se em

direção a Guaíra, Marechal Cândido Rondon e Palotina, assim como cobrindo vários municípios da BR 277, entre Cascavel e Foz do

Iguaçu. Delineia também o prolongamento do 1.o espaço na direção da Lapa e de Rio Negro/Piên.

4.4 INDÚSTRIA

A distribuição espacial do parque industrial localizado no Paraná, tendo como referência os municípios, praticamente não se

altera de 1997 até 2003. Ao longo da série, os quatro municípios com maior participação são os mesmos – Curitiba, Araucária, São José

dos Pinhais e Ponta Grossa – que, juntos, somavam 54,7%, 57,7% e 55,5% do total do VAF industrial, respectivamente em 1997, 2000 e

2003, mas com mudanças importantes na participação relativa de cada um. Curitiba, por exemplo, detinha 31% em 1997 e regrediu para

17% em 2003 (Anexo 4.4.1).

Esses dados refletem a espacialização da indústria estadual11: a geração de valor está concentrada no 1.o espaço, visto que ele

agrega esses quatro municípios: Araucária, 23,2%; Curitiba, 17,3%; São José dos Pinhais, 9,6%; e Ponta Grossa, 5,5% do VAF industrial

do Estado.

Em 2003, 43 municípios apresentaram participação superior a 0,25%, totalizando, no conjunto, 89,4% do VAF setorial (mapa

4.4.1). No período 1997/2000/2003, somente 12 municípios mantiveram participação superior a 1% do VAF total do Estado (mapa 4.4.2).

Esses municípios responderam por 71,6% do VAF da indústria do Paraná em 2003. Cabe destacar que, embora Curitiba tivesse maior

participação do VAF industrial paranaense em 1997 (31,0%), foi superada por Araucária já em 2000, mantendo-se em 2003. Entretanto,

Araucária deve esse desempenho a apenas uma atividade (e uma empresa), enquanto Curitiba deve sua participação a um número maior

                                           

11 Não se está considerando nessa análise o número de estabelecimentos, nem o número de empregos, volume de salários ou o faturamento.
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de empresas de diversas atividades. A mudança na participação relativa dos municípios mais industrializados, somada à quase

estabilidade dos demais, sugere que a expansão da capacidade produtiva da Indústria12 ocorre basicamente nos municípios com

industrialização relevante e nos espaços com maior grau de industrialização.

Além disso, esses municípios, principalmente os de maior participação, formam agrupamentos, são contíguos, tornando a

espacialização da indústria mais complexa. O espaço que concentra a produção e o VAF industrial constitui-se como potencial de investimento, o

que pode reforçar a concentração espacial existente. Lembra-se que não se está tratando do controle do capital industrial e dos centros de

decisão que determinam onde, quando e em que será investido o excedente econômico. Cabe a questão: a existência de uma força

indutora requer proximidade espacial de outra para se manifestar?

Traçando um paralelo com a espacialização da indústria nacional, igualmente concentrada geograficamente, pode-se confirmar a

existência de um padrão de localização industrial que é, por natureza, concentrado. Por conseguinte, não cabe analisar a distribuição

espacial da indústria como uma questão de desequilíbrio e equilíbrio, pois considera-se que, por natureza, a tendência é que haja

concentração espacial da indústria, ou seja, a sua distribuição espacial tende historicamente ao desequilíbrio, se assim se entendem os

resultados da concentração.

Os municípios industriais (com participação relativa de, no mínimo, 0,25% do VAF da indústria) que são contíguos formam quatro

pontos no território paranaense. O principal, em qualquer variável considerada – participação no VAF, número de estabelecimentos, número

de empregados, diversidade de atividades –, é o 1.o espaço.

Tal espaço concentra 66,14% do VAF da indústria em 2003, havendo 13 municípios com participações superiores a 0,25% no

período, sendo que sete tiveram participação acima de 1% nos três períodos, o que reflete que os municípios desse conjunto apresentam

diferentes vínculos com a  dinâmica da economia. Nesse sentido, pode-se apontar Lapa, que se destaca pela presença de um frigorífico de

                                           

12 O crescimento nominal do VAF industrial foi de 207% entre 1997 e 2003. A inflação medida pelo IGP-M médio desse período foi de 103,22%, e a medida pelo IPCA
médio, 53,96%.
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abate de aves, e Piên, inserido no circuito madeira-mobiliário da fronteira catarinense, vinculados a esse espaço por proximidade. É

importante aprofundar os estudos para verificar a natureza da articulação dessas atividades com a dinâmica econômica do 1.o espaço.

Com relação à Paranaguá, que geograficamente compõe esse espaço, deve-se ter em conta que é a presença do porto o

determinante da sua condição de município industrial. Além disso, o porto estabelece vínculos com todos os municípios com atividades

exportadoras e importadoras.

O 2.o espaço agrega 7,11% do VAF industrial em 2003, num conjunto de cinco municípios com participação superior a 0,25%,

sendo que dois com participação superior a 1% nos três períodos. A partir de Londrina, esse espaço é ladeado à esquerda por Maringá e à

direita por Cornélio Procópio. Mas ainda não se identificaram as relações, se é que existem, entre os municípios industriais desse espaço

econômico relevante e os demais. À primeira vista, é possível que Cornélio Procópio (0,37% do VAF em 2003) se aproveite das ligações da

região Norte, lideradas por Londrina, com o estado de São Paulo. No caso de Maringá (1,86% do VAF em 2003), a hipótese da sua

importância industrial é que esse município tornou-se o vértice de um funil que se abre desde Colorado, passa por Paranavaí, segue para

Umuarama, Cianorte e Campo Mourão. Esses últimos foram considerados municípios industriais e estão dispersos em um grande espaço

do Norte/Noroeste do Estado.

Na leitura do VAF industrial, quatro municípios destacam-se no 3.o espaço: Cascavel, Toledo, Cafelândia e Marechal Cândido

Rondon, que, conjuntamente, responderam por 2,73% do VAF industrial em 2003. Observa-se que somente Toledo adquiriu participação

acima de 1% nos três períodos, e Cascavel, participação acima de 0,5%. Aqui, a diversidade da estrutura industrial se reduz e a

predominância de atividades agroindustriais, de caráter cooperativista, indica uma estrutura industrial mais especializada. Em 2003, Toledo

concentrou 1,29% do VAF industrial e Cascavel, 0,87%.

No espaço especializado do Centro-Oriental os municípios Telêmaco Borba, Arapoti, Jaguariaíva e Sengés destacam-se em

atividades do Setor Industrial. Os três últimos são territorialmente contíguos e estão separados de Telêmaco Borba por Ventania, criado por

desmembramento deste último nos anos 1990. A participação no VAF industrial e, portanto, a condição industrial desses municípios devem-
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se a um número reduzido de grandes empresas, voltadas exclusivamente ao segmento papel e papelão. Formam, desse modo, um

aglomerado especializado de municípios industriais. Telêmaco Borba é o único município desse espaço que manteve participação acima de

1% nos três períodos, concentrando, em 2003, 2,6% do VAF da Indústria do Paraná, seguido por Jaguariaíva, com participação de 0,9%, e

Arapoti com 0,6%, ambos com menos de 1% nos três períodos analisados.

Outros municípios com participação no VAF industrial igual ou superior a 0,25% espalham-se pelo território estadual. Destaca-se

Guarapuava, com expressiva participação (entre 1% e 5%) no VAF industrial, encravado no centro de uma grande região de baixíssima

industrialização, com exceção de Irati. Com relativa proximidade aparecem Palmas, União da Vitória e São Mateus do Sul, ao sul de

Guarapuava, todos fazendo divisa com Santa Catarina. Na região Sudoeste do Estado, três municípios próximos, Francisco Beltrão, Dois

Vizinhos e Pato Branco, participam com 0,25% ou mais do VAF industrial do Estado. Desse conjunto de municípios, Guarapuava apresentou

mais de 1% do VAF em 1997 e em 2003 atingiu 1,2%. Secundariamente, Francisco Beltrão, Palmas e União da Vitória tiveram participação

maior de 0,5% em dois períodos. Observa-se, ainda, a presença de Rio Negro, com participação acima de 1% do VAF em 1997, demons-

trando declínio acentuado, ao atingir 0,6% em 2000 e 0,2% em 2003, refletindo a desativação de uma grande empresa do segmento

fabricação de produtos do fumo.

Além da concentração espacial, a indústria paranaense encontra-se, também, concentrada em um pequeno conjunto de

atividades (classificação CNAE a 2 dígitos). Das 27 atividades relacionadas, as sete que individualmente participam com mais de 5%

somam 77,9%, e destas, apenas três respondem por 50% do VAF industrial (tabela 4.4.1).



86

TABELA 4.4.1 - VALOR ADICIONADO FISCAL DA INDÚSTRIA, SEGUNDO SEGMENTOS INDUSTRIAIS - PARANÁ - 2003

SEGMENTO VAF

ATIVIDADE NO VA

DO ESTADO

(%)

Extração de carvão mineral 10.101.321 0,03

Extração de petróleo e serviços correlatos 178.002.213 0,54

Extração de minerais metálicos 18.524.901 0,06

Extração de minerais não-metálicos 196.617.311 0,60

Fabricação de produtos alimentícios e bebidas 5.846.278.392 17,82

Fabricação de produtos do fumo -18.591.272 -0,06

Fabricação de produtos têxteis 392.088.002 1,20

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 466.639.356 1,42

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados 122.399.233 0,37

Fabricação de produtos de madeira 1.924.112.141 5,86

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 2.665.586.333 8,12

Edição, impressão e reprodução de gravações 397.496.792 1,21

Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e produção de álcool 7.303.496.031 22,26

Fabricação de produtos químicos 2.426.930.619 7,40

Fabricação de artigos de borracha e plástico 1.053.665.299 3,21

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 1.328.679.408 4,05

Metalurgia básica 361.266.452 1,10

Fabricação de produtos de metal – exclusive máquinas e equipamentos 681.334.023 2,08

Fabricação de máquinas e equipamentos 1.988.782.283 6,06

Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática 38.015.890 0,12

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 435.023.332 1,33

Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicações 291.240.297 0,89

Fabricação de equipamentos de instrumentação médico 323.733.331 0,99

Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias 3.399.313.747 10,36

Fabricação de outros equipamentos de transporte 28.060.559 0,09

Fabricação de móveis e indústrias diversas 933.698.988 2,85

Reciclagem 16.376.761 0,05

TOTAL 32.808.871.743 100,00

FONTE: SEFA

NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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Os dados analisados por este trabalho permitem afirmar que a Indústria do Paraná, em seu conjunto, pelas relações que estabelece

mediante o consumo produtivo e os mercados que alcança, possui caráter nacional, com vínculos internacionais. Em 2003, os valores de

entrada, ou o consumo produtivo, apresentaram as seguintes origens: no próprio Estado, 43,03%; de outros estados, 31,82%; do exterior,

15,81%.13 Em relação aos mercados atingidos, verifica-se que os valores de saída apresentam os seguintes destinos: para o próprio

Estado, 38,96%; para outros estados, 38,15%; e para o exterior, 13,50%. Observe-se que, com relação aos outros estados, a Indústria

paranaense apresenta percentual de saída maior do que o de entrada, ocorrendo o contrário com relação ao exterior, denotando que, em

2003, a importação feita pela matriz industrial paranaense foi superior à exportação.

As articulações da indústria, para trás e para frente, dependem da atividade analisada. Alguns exemplos: a indústria de alimentos se

abastece principalmente no próprio Estado, comprando aqui 69% dos insumos e das matérias-primas que processa; 20,55% vêm de outros

estados; e apenas 4%, do exterior. Os valores de saída mostram comportamento bem distinto: o mercado estadual representa 47,1%; outros

estados, 33%; e o exterior, 12,7%. Ou seja, a indústria de alimentos mobiliza a produção interna dos insumos e matérias-primas de que necessita

e tem metade de seu faturamento nos mercados de outros estados e exterior. Em síntese, ela internaliza recursos.14

O segundo exemplo é o da indústria de veículos automotores. Os valores de entrada distribuem-se assim: exterior, 38,1%; outros

Estados, 39,6%; e do Estado, 18,6%. Os valores de saída têm a seguinte distribuição: outros estados, 45,9%; exterior, 35,3%; e para o

Estado, 11,3%. Como terceiro exemplo, tomemos o segmento fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis

nucleares e produção de álcool, maior geradora de VAF no Estado. A origem de seus insumos e matérias-primas processadas (valor de

entrada) é a seguinte: outros estados, 42,9%; exterior, 33,4%; e do Estado 16,8%, refletindo o peso do refino de petróleo. O mercado

(valores de saída) das indústrias desse segmento se divide em: Estado, 77,3%; outros estados, 2,3%; e exterior, 3,3%.

                                           

13 A diferença para 100% refere-se ao valor dos estoques iniciais.

14 É importante chamar a atenção quanto a que ainda não está considerada a propriedade do capital industrial. Nesse nível, o suposto é que os recursos vindos de fora
do Estado aqui são utilizados.
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A distribuição da VAF da Construção Civil acompanha a Indústria, reproduzindo os mesmos espaços econômicos, embora a

diferença encontrada entre o 2.o e o 3.o  espaços desapareça: 46,35% no 1.o espaço, 19,32% no  2.o espaço e 19,31% no 3.o espaço.

Destacam-se, contudo, desempenho positivo nos anos 1997 e 2000 (R$ 24,4 milhões e R$ 27,0 milhões, respectivamente) e negativo em

2003 (-R$ 80,0 milhões), o que aponta esse como um ano de  investimentos no setor.

4.4.1 Segmentos Industriais

Segundo os dados da PIA – IBGE, referentes a 2000, o segmento com maior participação no Valor de Transformação Industrial do

Paraná, em 2003 é a fabricação de produtos alimentícios e bebidas (CNAE 15), que responde por 20,71% do VTI estadual (tabela 4.4.1.1).

Além do significado para a indústria paranaense, essa atividade assume grande importância no VTI nacional – o Paraná registra 8,82% do

VTI nacional da atividade (tabela 4.4.1.2). Observa-se que essa participação em nível nacional se manteve no período 1996-2003,

oscilando entre 7,61% e 10,01%. Internamente ao Estado, a indústria alimentar dobrou o VTI (R$ 2,4 bilhões em 1996 e R$ 5,7 bilhões em

2003), embora venha declinando, em termos relativos – era de 28,47% em 1996 e atingiu seu menor desempenho em 2000, com 20,15%.

Além disso, destaca-se que quatro atividades desse segmento conquistaram participação no VTI nacional da atividade superior a 10% em

2003: torrefação e moagem de café, com 23,09%; produção de óleos, gorduras vegetais e animais, com 14,25%; moagem, fabricação de

produtos amiláceos e de rações, com 12,20%; e abate e preparação de produtos de carne e de pescado, com 10,67%.
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TABELA 4.4.1.1 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR DE TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL NO TOTAL DA INDÚSTRIA PARANAENSE, SEGUNDO ATIVIDADE - 1996-2003

ANO
CNAE ATIVIDADE

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

15 Fabricação de produtos alimentícios e bebidas  28,47  28,43  26,28  22,87  20,15  24,38  25,79  20,71
16 Fabricação de produtos do fumo  3,70  2,68  2,92  0,63  0,85  0,76  0,68  1,25
17 Fabricação de produtos têxteis  1,90  1,55  2,21  1,54  1,51  1,97  1,91  1,56
18 Confecção de artigos do vestuário e acessórios  1,37  1,48  1,72  1,55  1,74  1,19  1,36  1,07
19 Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de

viagem e calçados  0,81  0,63  0,64  0,63  0,39  0,47  0,62  0,50
20 Fabricação de produtos de madeira  5,14  5,06  4,87  7,13  3,14  5,28  6,29  5,94
21 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel  5,45  4,90  5,87  7,20  7,77  6,28  9,04  9,10
22 Edição, impressão e reprodução de gravações  3,35  2,98  5,65  3,04  2,65  1,93  1,88  6,99
23 Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis

nucleares e produção de álcool  7,61  6,68  7,12  11,28  15,41  12,01  10,97  14,70
24 Fabricação de produtos químicos  6,46  6,31  6,15  7,42  7,22  7,25  6,35  7,42
25 Fabricação de artigos de borracha e plástico  2,54  2,64  3,07  2,60  3,00  2,57  2,47  3,19
26 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos  3,68  3,42  4,24  4,10  4,56  5,28  4,24  3,43
27 Metalurgia básica  1,16  1,20  1,44  1,32  0,90  0,92  0,94  1,17
28 Fabricação de produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos  2,76  1,95  3,11  2,48  2,66  2,64  2,52  2,38
29 Fabricação de máquinas e equipamentos  8,04  9,08  6,75  7,30  7,30  6,83  6,24  7,41
30 Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática  0,20  0,14  0,45  0,77  0,45  0,57  0,21  0,19
31 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos  2,64  2,67  2,38  1,63  2,14  2,62  2,15  1,84
32 Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de

comunicações  5,93  9,02  3,25  3,79  1,66  5,30  4,30  1,64
33 Fabricação de equipamentos de instrumentação médico-hospitalares,

instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação
industrial, cronômetros e relógios  0,96  0,76  0,93  0,55  0,86  0,70  0,84  0,66

34 Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias  3,30  4,05  4,87  8,47  11,47  7,17  7,44  12,11
35 Fabricação de outros equipamentos de transporte  0,10  0,07  0,08  0,06  0,08  0,07  0,06  0,08
36 Fabricação de móveis e indústrias diversas  3,60  3,39  5,14  2,93  3,39  3,13  3,11  2,91
37 Reciclagem  0,02  0,03  0,04  0,01  0,02  0,05  0,07  0,06
C Indústrias extrativas  0,81  0,88  0,81  0,72  0,68  0,63  0,54  0,45
D Indústrias de transformação  99,12  99,19  99,28  99,32  99,37  99,46  99,55

Ou Outros  0,10  0,07  0,09  1,54  0,05  0,08  0,59  0,59
T TOTAL  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00

FONTE: IBGE - Pesquisa Industrial
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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TABELA 4.4.1.2 - PARTICIPAÇÃO DO VALOR DE TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL DO PARANÁ NA INDÚSTRIA BRASILEIRA - 1996-2003

ANO
CNAE ATIVIDADE

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

15 Fabricação de produtos alimentícios e bebidas  8,68  8,34  7,61  7,78  8,20  9,60  10,01  8,82
16 Fabricação de produtos do fumo  17,92  14,26  15,94  3,47  6,15  5,53  5,09  5,57
17 Fabricação de produtos têxteis  3,05  2,88  3,76  2,69  3,04  4,83  4,80  4,80
18 Confecção de artigos do vestuário e acessórios  3,13  3,72  4,12  4,59  5,27  4,29  5,63  5,40
19 Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de

viagem e calçados  1,94  1,82  1,83  1,83  1,17  1,40  1,76  1,59
20 Fabricação de produtos de madeira  23,85  22,90  22,60  28,66  15,58  24,85  26,95  25,24
21 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel  7,46  7,65  8,77  9,98  10,47  10,25  12,58  12,55
22 Edição, impressão e reprodução de gravações  3,64  3,07  5,57  4,12  3,81  3,48  3,53  12,29
23 Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis

nucleares e produção de álcool  7,22  7,77  7,30  8,46  7,97  7,81  7,13  8,95
24 Fabricação de produtos químicos  2,80  2,76  2,51  3,08  3,50  4,08  3,59  4,63
25 Fabricação de artigos de borracha e plástico  3,35  3,42  3,81  3,75  4,84  4,73  4,87  5,71
26 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos  5,88  5,08  5,49  6,30  7,09  8,60  6,67  6,41
27 Metalurgia básica  1,15  1,12  1,35  1,24  0,83  0,96  0,87  1,16
28 Fabricação de produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos  3,65  2,73  4,07  4,02  4,66  4,74  4,56  5,35
29 Fabricação de máquinas e equipamentos  6,22  6,91  5,35  7,26  7,98  7,32  6,69  8,89
30 Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática  1,87  1,40  4,32  5,70  2,24  2,72  1,69  2,21
31 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos  5,07  5,03  4,04  3,74  5,48  6,10  6,16  5,91
32 Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de

comunicações  9,27  14,85  6,42  7,99  3,08  10,45  9,99  4,69
33 Fabricação de equipamentos de instrumentação médico-hospitalares,

instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação
industrial, cronômetros e relógios  5,92  4,78  5,06  3,61  5,69  5,11  6,74  5,96

34 Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias  2,25  2,62  3,23  7,80  8,58  6,85  6,80  11,34
35 Fabricação de outros equipamentos de transporte  0,63  0,38  0,36  0,22  0,28  0,21  0,19  0,32
36 Fabricação de móveis e indústrias diversas  8,65  8,41  11,41  8,24  9,22  10,20  10,28  11,52
37 Reciclagem  3,10  3,02  3,99  1,29  3,32  6,00  6,54  5,82
C Indústrias extrativas  1,17  1,34  1,03  0,74  0,70  0,67  0,53  0,43
D Indústrias de transformação  5,48  5,52  5,34  5,92  6,02  6,64  6,64  7,33

Ou Outros  -  -  -  -  -  0,71  -  -
T TOTAL  5,32  5,37  5,17  5,64  5,72  6,28  6,26  6,84

FONTE: IBGE - Pesquisa Industrial
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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Internamente ao Estado, percebe-se que esse é o segmento industrial mais distribuído, abrangendo 363 municípios (Anexo 4.4.2

e mapa 4.4.3). Apesar disso, verifica-se também uma concentração em termos de faturamento nos três principais espaços econômicos

relevantes: 38,47% no 1.o espaço; 16,61% no 2.o espaço; e 15,60% no 3.o espaço, totalizando 70,68% do faturamento estadual do segmento. Na

seqüência desses insere-se o espaço do Sudoeste do Estado, com 6,11% do faturamento, e o espaço ao Noroeste, com 4,20%. Esses

cinco espaços econômicos concentram 80,99% do faturamento estadual do segmento.

Observa-se que os três primeiros municípios em faturamento no segmento da indústria alimentar estão no 1.o espaço (Paranaguá,

com 10,77%; Curitiba, com 9,68%; e Ponta Grossa, com 8,77%) e dominam, aproximadamente, 30% do faturamento estadual do segmento.

Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e produção de álcool (CNAE 23) possui a segunda

maior participação no VTI industrial paranaense (14,70%) e responde por 8,95% do VTI nacional do segmento. Embora a participação

em nível nacional tenha sido levemente crescente (era 7,22% em 1996), em termos absolutos o segmento obteve crescimento exponencial

(de R$ 650 milhões em 1996 para R$ 4 bilhões em 2003), em função, principalmente, de alterações cambiais e da elevação dos preços do

barril de petróleo em nível internacional.

No Estado, esse é um dos segmentos mais concentrados, visto que seu peso recai sobre uma empresa da atividade refino de

petróleo (estatal nacional), que gera 13,97% do VTI estadual. Embora 28 municípios tenham apresentado algum faturamento no segmento,

em 2003, 80,31% encontra-se concentrado em apenas um, que compõe o 1.o espaço (mapa 4.4.4). Outros municípios com registro da

atividade situam-se especialmente ao Norte e Noroeste do Estado, porém com participações pouco expressivas no faturamento. São eles:

Colorado, com 2,66%; Maringá, com 1,18%; e Paranacity e Cidade Gaúcha, ambos com 1,06%. Em função dessas e outras participações,

o 2.o espaço congrega 9,77% do faturamento estadual do segmento.

O segmento fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias (CNAE 34) foi o que apresentou o maior

crescimento no período analisado, em termos absolutos e relativos: R$ 282 milhões em 1996 para R$ 3,3 bilhões em 2003, e participação

de 3,30% em 1996 e de 12,11% em 2003. O maior peso recai sobre a atividade fabricação de automóveis, caminhonetas e reboques. O

desempenho do segmento no Estado reflete em nível nacional, com o crescimento de participação no VTI nacional do segmento de 2,25%
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em 1996, para 11,34% em 2003. Contudo, desagregando o segmento, verifica-se participação ainda maior: o Paraná acumula 19,14% do

VTI nacional da atividade fabricação de automóveis, caminhonetas e reboque e 13,72% da atividade fabricação de caminhões e ônibus.

Internamente ao Estado, somente dez dos municípios paranaenses concentram 98,75% do faturamento do segmento (mapa 4.4.5).

Sua quase totalidade encontra-se no 1.o espaço, com 97,60% do faturamento estadual do segmento, sendo que, deste, 62,44% situam-se

em São José dos Pinhais e 23,76% em Curitiba.

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel (CNAE 21) acumula 9,10% do VTI industrial paranaense e é a segunda melhor

participação do Estado no VTI nacional (12,55%), desempenhos estes sempre crescentes na série estudada. Em termos absolutos, o

segmento teve acréscimo significativo, passando de R$ 465 milhões em 1996 para R$ 2,5 bilhões em 2003. Nas atividades fabricação de

papel e papelão e fabricação de embalagens de papel ou papelão, o desempenho do Paraná é ainda mais significativo, concentrando,

respectivamente, 22,53% e 20,94% de ambos na indústria brasileira (mapa 4.4.6).

Fabricação de produtos químicos (CNAE 24), embora seja um segmento representativo na geração do VTI paranaense (7,42%

do VTI estadual), com valores absolutos sempre crescentes, participa com parcela pouco significativa em termos nacionais (4,63%).

Destaca-se, contudo, que nas atividades fabricação de produtos químicos inorgânicos e fabricação de defensivos agrícolas o Paraná

insere-se de forma mais efetiva em termos nacionais, respondendo por 12,09% e 10,39% dos respectivos VTIs nacionais das atividades

(ver mapa 4.4.4).

Fabricação de máquinas e equipamentos (CNAE 29) aparece na seqüência como segmento com VTI expressivo e com valores

sempre crescentes (triplicou ao longo da série, elevando-se de R$ 687 milhões em 1996, para R$ 2 bilhões em 2003), embora com

pequena queda de participação no conjunto dos segmentos industriais paranaenses: contribuía com 8,04%, em 1996, e 7,41%, em 2003.

Em nível nacional, o segmento apresentou participação crescente ao longo da série, atingindo 8,89% do VTI nacional do segmento em

2003. A atividade mais forte é fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agropecuária, em que o Paraná domina 16,29% do

VTI nacional, seguido por fabricação de eletrodomésticos, com 14,70%, e fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso específico,

com 10,70%.
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No Paraná, embora 116 municípios tenham algum registro de faturamento nesse segmento, somente 18 têm participação acima

de 0,25%, que, somados, detêm 97,01% do faturamento estadual do segmento (mapa 4.4.7). Da mesma forma, verifica-se que o segmento

está localizado de modo dominante (86,92% do faturamento) no 1.o espaço, sendo que 67,69% do seu faturamento estadual é gerado por

empresas de Curitiba. Com participação superior a 0,25%, há seis municípios do 2.o espaço, que somam 6,27%, e do Sudoeste do Estado,

somente Pato Branco, com participação de 3%. Quando analisado juntamente com o segmento fabricação de equipamentos de

instrumentação médico-hospitalares (CNAE 33), esse comportamento se repete: somente 19 municípios apresentaram participação superior

a 0,25% e, somados, totalizam 97,02% do faturamento estadual de ambos segmentos; 86,38% situa-se no 1.o espaço e 7,33% no 2.o espaço.

Edição, impressão e reprodução de gravações (CNAE 22) apresentou comportamento oscilante (absoluto e relativo) ao longo do

período, porém com acréscimo importante quando verificadas as pontas da série histórica: respondia por 3,35% do VTI estadual do

segmento em 1996 e 6,99% em 2003. O mesmo se verificou em relação à representatividade do Paraná no VTI nacional do segmento, que

era de 3,64%, em 1996, e passou para 12,29%, em 2003. Em 2003, este é o segmento que se inseriu em terceira melhor posição no

comparativo do VTI dos segmentos em nível nacional, tendo acumulado R$ 1,9 bilhão.

No Estado, 19 municípios apresentaram participação superior a 0,25% do faturamento do segmento, estando situados,

fundamentalmente, no 1.o espaço, que detêm 81,80% do faturamento do segmento, enquanto o 2.o espaço participa com 10,66%.

O segmento industrial paranaense que melhor se insere na economia nacional é fabricação de produtos da madeira (CNAE 20),

em que o Estado concentrou 25,24% do VTI nacional do segmento (R$ 1,6 bilhão), tendo alcançado, no período, participação inferior a 20%

somente em 2000. A atividade fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado (exclusive móveis) apresentou participação

ainda mais forte, com 30,57% em 2002.

Analisando esse segmento juntamente com fabricação de celulose, papel e produtos de papel (CNAE 21) e fabricação de móveis

e indústrias diversas (CNAE 36) – ver mapa 4.4.6 –, percebe-se uma distribuição espacial diferente dos anteriores, salientando o espaço

especializado do Centro-Oriental, que envolve Telêmaco Borba, Jaguariaíva, Arapoti, Sengés, Piraí do Sul, Ibaiti e Ventania. Somados,

esses municípios totalizam 21,42% do faturamento estadual desse conjunto de segmentos. Apesar disso, o 1.o espaço mantém-se com maior
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representação, concentrando 36,69% de seu faturamento, seguido pelo 2.o espaço, com 10,89%. Curitiba e Ponta Grossa apresentaram

participações superiores a 10%.

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos (CNAE 26) é o nono segmento industrial do Paraná em 2003, em termos de

participação no VTI, com 3,43%. Em nível nacional, o Paraná participa com 6,41% do VTI do segmento, porém com melhor inserção na

atividade fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque, que contribuiu com 11,16% do VTI nacional da

atividade. Internamente ao Estado, está situado fundamentalmente em 21 municípios, que faturam 93,80% do segmento, sendo que

83,86% pelos do 1.o espaço e 57,65% por três municípios: Rio Branco do Sul, Balsa Nova e Campo Largo (mapa 4.4.8). O 2.o espaço

detém o segundo maior faturamento estadual do segmento, com 4,59%. Destaca-se a presença de São Mateus do Sul, município

fronteiriço com Santa Catarina, que contribui com 4,06%.

O segmento fabricação de artigos de borracha e plástico (CNAE 25) obteve participação de 3,19% do VTI estadual, superior se

comparada à de 1996, quando atingiu 2,54%. O Paraná contribuiu com 5,71% do VTI nacional do segmento em 2003, destacando-se que a

participação foi sempre crescente ao longo da série. A atividade fabricação de produtos de plástico teve melhor presença, com 9,35% do

VTI nacional da atividade.

Internamente ao Estado, o segmento está situado com maior peso em 26 municípios, que detêm 97,68% do faturamento estadual,

sendo que a maior parte (65,81%) está no 1.o espaço, especialmente em São José dos Pinhais (28,74%) e Curitiba (11,70%). O 2.o espaço

garante participação significativa, detendo 27,07% do faturamento, com maior destaque para Londrina, que acumulou, em 2003, 16,72% do

faturamento do segmento.

Os segmentos fabricação de produtos têxteis (CNAE 17) e confecção de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 18) tiveram

desempenho oscilante na série investigada, mas com perda de participação nas pontas, embora tenham mais que dobrado o VTI, em

termos absolutos. A inserção desses segmentos na economia nacional é inferior à dos anteriores: em fabricação de produtos têxteis o

Paraná foi responsável por 4,80% da produção nacional, e em confecção de artigos do vestuário e acessórios, por 5,40%. Destaca-se,

contudo, a atividade beneficiamento de fibras naturais (CNAE 171), em que o Estado deteve 11,85% do VTI nacional.
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No Estado, a espacialização desses segmentos é atípica, visto que 41,71% de participação no faturamento estadual de ambos

ocorre no 2.o espaço, com destaque para Maringá, Londrina e Apucarana, que, sozinhos, geraram 35,97% (mapa 4.4.9). Próximos a esse

espaço localizam-se Cianorte, com 8,24%, e Campo Mourão, com 5,20%. O 1.o espaço fica em segunda posição em termos de

faturamento, acumulando 24,64% deste. Destaca-se a presença nesses segmentos de municípios ao oeste e noroeste do 2.o espaço e no

Sudoeste do Estado.

4.4.2 Maiores Indústrias

Ao destacar as 300 maiores empresas industriais do Estado,15 pressupõe-se que parcela importante da dinâmica industrial,

principalmente no que se refere à taxa de formação bruta de capital e à ampliação da capacidade de produção industrial, decorre da ação

dessas empresas. São elas que sobressaem quanto à capacidade de geração de excedente econômico no Estado e indicam o potencial de

crescimento e desenvolvimento do espaço em que estão localizadas. Para tal, foram identificadas as 300 maiores indústrias paranaenses

segundo o faturamento (valor contábil de saída) registrado pela Sefa. Esse conjunto compreendeu, em 2002, aproximadamente dois terços

do faturamento total da Indústria do Estado, ou seja, 73,98% (Anexo 4.4.3).

Na perspectiva do desenvolvimento regional, as questões básicas a serem consideradas sobre as 300 maiores indústrias são: as

atividades que desempenham, sua localização geográfica e, em se considerando que grandes empresas são expressão de poder e de

decisão, a origem do seu capital e a localização de sua sede.

Em 2002, constavam do cadastro da Sefa 17.653 estabelecimentos industriais ativos que faturaram R$ 94,9 bilhões. Os 300

maiores, 1,7% do total de estabelecimentos, tiveram faturamento de R$ 70,2 bilhões.

                                           

15 Refere-se a estabelecimentos industriais com registro no Cadastro Geral de Pessoa Jurídica (CGPJ), podendo uma empresa controlar mais de um estabelecimento.
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As empresas relacionadas apresentam grandes diferenças de faturamento (mapa 4.4.10). Apenas como ilustração, a maior

empresa, em 2002, apresentou um faturamento 84 vezes maior do que a empresa de número 300. Ou seja, ainda que relacionadas entre

as 300 maiores, as diferenças de porte entre elas são muito significativas.

Classificando as indústrias segundo categorias de uso da produção  (bens de consumo não-duráveis, bens intermediários e bens

de capital e de consumo duráveis – Anexos 4.4.4, 4.4.5 e 4.4.6), o agrupamento com maior número de estabelecimentos entre os 300

maiores é o de bens de consumo não-duráveis, com 137 estabelecimentos e R$ 30,3 bilhões de faturamento, representando 32% do total

do faturamento da Indústria do Paraná. O segundo agrupamento com maior número de estabelecimentos é o de bens intermediários (106

estabelecimentos), mas é o de menor participação no faturamento global (19,9%), com R$ 18,9 bilhões faturados. O agrupamento bens de

capital e de consumo duráveis é o menor em número de estabelecimentos (57), e o segundo em faturamento (R$ 20,9 bilhões ou 22% do

faturamento total da Indústria paranaense em 2002).

Do ponto de vista do desenvolvimento de tecnologias que são incorporadas em máquinas e equipamentos e em produtos finais

de maior valor unitário, o agrupamento mais importante para o desenvolvimento industrial é o produtor de bens de capital e de consumo

duráveis. Seu peso econômico decorre principalmente das indústrias automobilísticas, todas multinacionais, de instalação recente e que

determinaram o maior dinamismo desse grupo no conjunto da Indústria estadual. A rede de fornecedores das indústrias automobilísticas,

localizada no Estado, ainda é incipiente. A internalização, no Paraná, desses fornecedores aumentará o peso desse agrupamento.

A distribuição espacial das 300 maiores indústrias do Estado foi um dos elementos que contribuiu para a identificação dos

espaços econômicos relevantes do Estado (ver item 4.2). Em termos espaciais, as indústrias de bens de capital e de consumo duráveis são

as mais concentradas. Das 57 indústrias relacionadas, 49 estão localizadas no 1º espaço e responderam, em 2002, por 93,9% do

faturamento do agrupamento. Das demais, sete estão situadas no 2º espaço e participam com 5,8% do faturamento do grupo, e uma

indústria localiza-se no Norte Pioneiro.

As 106 maiores indústrias classificadas como produtoras de bens intermediários estão fortemente inseridas no 1º espaço (64

estabelecimentos e 63,3% do faturamento do grupo); com participação bem menor, apresenta-se o 2º espaço (17 estabelecimentos e 14,4% do
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faturamento). No espaço especializado do Centro-Oriental estão seis estabelecimentos que participam com 11,3% do faturamento desse

grupo. A contrapartida dessa concentração espacial é a fraca inserção desse tipo de indústria nos demais espaços.

Entre as maiores indústrias, as de bens de consumo não-duráveis são as menos concentradas espacialmente. Isso se deve

principalmente às agroindústrias de alimentos que se localizam próximas à produção agrícola. Ainda assim, os três espaços mais

relevantes economicamente respondem por 84% do faturamento do agrupamento e agregam 104 dos 137 estabelecimentos: 1º espaço,

53,5% do faturamento e 47 estabelecimentos; 2º espaço, 16,7% do faturamento e 32 estabelecimentos; 3º espaço, 13,6% do faturamento e

25 estabelecimentos.

A localização das grandes indústrias paranaenses segue a espacialização observada na análise do VAF, refletindo sua

hierarquia de distribuição. No primeiro nível, muito acima dos demais está o 1º espaço (53,3% dos maiores estabelecimentos e 68,2% do

faturamento dos 300 maiores); no segundo nível, o 2º espaço, com 18,7% dos estabelecimentos e 9,4% do faturamento. O 3º espaço tem a

metade da participação do 2º espaço, com 9% do número de estabelecimentos e 6,1% do faturamento das 300 maiores indústrias.

Além da diferença na expressão econômica, os 2º e 3º espaços também se diferenciam quanto à diversificação da estrutura

industrial neles existentes, conforme se vê pelas participações nos agrupamentos industriais anteriormente analisados (ver tabela 4.3.1).

Na seqüência desses níveis principais, destaca-se o espaço especializado do Centro-Oriental, com seis grandes estabelecimentos que

respondem por 3% do faturamento das 300 maiores empresas, e estão voltados à produção de papel e papelão – daí sua classificação

como espaço especializado. Também se deve fazer referência a municípios isolados que, mesmo individualmente, alcançam participações

que os destacam. São eles: Campo Mourão, onde se localiza a maior cooperativa agropecuária do Brasil e da América Latina e que está

entre as 50 maiores empresas brasileiras, e Guarapuava, inserido na região central do Estado, que apresenta os piores indicadores sociais

e econômicos do Paraná.

Sob outra perspectiva, as 300 maiores indústrias se articulam em cinco segmentos industriais: agroindustrial (134 estabe-

lecimentos), metalmecânico (64), químico (58), madeira (37) e minerais não-metálicos (7) – mapa 4.4.11.
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Essa divisão das maiores indústrias mostra bem o peso das atividades agropecuárias na estruturação histórica da Indústria

estadual, assim como a espacialização por município das maiores indústrias, classificadas em segmentos industriais, reflete a relação da

Indústria com a base de recursos naturais e a produção agropecuária.

O segmento agroindustrial é formado basicamente por indústrias que transformam a produção agropecuária. Dentro do segmento

químico, parte importante das atividades que o compõem estão voltadas para a produção primária (indústrias de insumos agropecuários)

ou dependem de matérias-primas do Setor Agrícola (produção de álcool, por exemplo). No segmento madeira, a vinculação com a oferta

florestal, portanto com a disponibilidade de áreas de matas, é direta. As indústrias de minerais não-metálicos (cimento, cerâmica) também

dependem diretamente dos recursos naturais existentes. Mesmo o segmento metalmecânico teve seu desenvolvimento influenciado pela

economia agrícola do Estado, mediante a demanda de máquinas e equipamentos agrícolas.

Para identificar a origem do capital das empresas foi necessário recorrer às publicações especializadas na análise de balanço.

As informações englobam empresas de outros setores econômicos, além do industrial, e se restringem às que publicaram seus balanços

contábeis, prejudicando comparações. Outra restrição é que a origem do capital refere-se ao País, não ao Estado, dificultando a identi-

ficação das empresas de capital paranaense. De qualquer modo, as empresas relacionadas têm sede no Paraná, o que pressupõe que a

estrutura de decisão da empresa também esteja no Estado. Alerta-se que essa relação entre sede da empresa e estrutura de decisão não

se aplica para as empresas estrangeiras que dependem de aprovação da matriz, no país de origem. Ao se conceber o desenvolvimento

como um conjunto de ações concertadas entre os agentes econômicos, sociais e estatais de um espaço, compreende-se a importância de

o centro de decisão dos capitais privados estarem integrados ao Estado na elaboração e implementação de planos de desenvolvimento.

Das mil maiores empresas atuando no Brasil, 74 estão sediadas no Paraná16 (VALOR 1000, 2005). Destas, 58 são de capital nacional,

duas de capital misto, nacional e estrangeiro, e 14 de capital estrangeiro (Anexo 4.4.7). A receita líquida total das empresas relacionadas

                                           

16 Estabelecimentos localizados no Estado cuja sede da empresa não se localiza no Paraná estão fora dessa relação. O caso mais evidente é o da Refinaria da

Petrobras, em Araucária, que individualmente é a maior empresa do Estado, além da Sadia, com várias unidades industriais – uma das maiores do Estado.
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alcançou, em 2004, R$ 47,9 bilhões. A empresa com menor receita líquida (RL) alcançou R$ 174 milhões; a com maior RL, R$ 3,8 bilhões; e a

RL média desse conjunto foi de R$ 647 milhões. Dividindo as empresas por faixa de RL, 11 empresas tiveram RL acima de R$ 1 bilhão (seis de

capital nacional e cinco de capital estrangeiro); para 18 empresas a RL ficou entre R$ 500 milhões e R$ 999 milhões (16 de capital nacional e

duas de estrangeiro); e na faixa entre R$ 150 milhões e R$ 499 milhões, 45 empresas (36 nacionais, sete estrangeiras e duas de capital misto).

Os setores de atividades nos quais as grandes empresas do Paraná atuam são bem diversificados. Em termos de número de

empresas, os setores que se destacam são: agricultura, 16 empresas; alimentos, 11 empresas; comércio varejista, sete empresas; material

de construção e decoração, seis empresas; química e petroquímica, cinco empresas; papel e celulose, quatro empresas. Do ponto de vista

da RL obtida em 2004, os setores mais importantes foram: agricultura, R$ 13 bilhões (todas empresas de capital nacional); energia elétrica,

R$ 7,8 bilhões (todas empresas estatais); alimentos, R$ 5,5 bilhões; veículos e peças, R$ 4,9 bilhões (duas empresas estrangeiras);

telecomunicações, R$ 2,2 bilhões (duas empresas estrangeiras); papel e celulose, R$ 1,2 bilhão; metalurgia, R$ 1,2 bilhão.

As empresas dos setores de energia elétrica e de água e saneamento são controladas pelo governo do Estado, o que confere ao

Paraná possibilidade importante para orientar o crescimento econômico entre as regiões e condição especial para reduzir o custo de

reprodução das condições de vida da população paranaense, por meio de políticas sociais que contemplem tarifas especiais de energia

elétrica e de água. As empresas de capital estrangeiro (14) mais as de capital misto (2) apresentaram receita líquida, em 2004, de R$ 13,3

bilhões ou 27,8% da receita líquida das 74 empresas classificadas entre as mil maiores do Brasil e que têm sede no Paraná. É razoável

admitir que a distribuição e aplicação dos lucros obtidos por essas empresas obedecem critérios que transcendem em muito seus

interesses no Estado. Assim, a construção de objetivos de desenvolvimento e a participação de cada segmento – econômico, social e

estatal – na conquista desses objetivos acordados podem ser mais efetivas e conseqüentes quando os interesses empresariais estão mais

enraizados no Estado.
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4.4.3 Arranjos Produtivos Locais

Pesquisa recente (IPARDES, 2005b) identificou 114 aglomerações produtivas de base industrial entre as 39 microrregiões

geográficas do Estado do Paraná. Essas aglomerações compõem-se de 7.151 estabelecimentos sem empregados e 7.681 estabelecimentos

com empregados, que agregavam 150.454 empregos formais (35% do total dos empregos formais do Paraná em 2003), com um número

médio de 20 empregos por estabelecimento.

Quanto à distribuição regional dos casos identificados, verificou-se que estão representadas 33 das 39 microrregiões geográficas

(MRG) definidas para o Estado, estando excluídas, pelos critérios e restrições estabelecidos para os filtros, as MRGs de Goio-Erê, Faxinal,

Jacarezinho, Pitanga, Cerro Azul e Lapa.

Considerando as 314 classes de atividades, abrangendo a indústria extrativa, a indústria de transformação e atividades de software,

foi construído o universo a partir do qual foram identificadas e mapeadas aglomerações geográficas de empresas que poderiam, potencialmente,

constituir APLs. Um APL é definido genericamente como um aglomerado de agentes econômicos, políticos e sociais que operam em

atividades correlatas, localizados num mesmo território e apresentando vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem.

Na metodologia foram definidas várias etapas. Inicialmente foram aplicados indicadores convencionais17, e depois sucessivos

filtros que, considerando-se as características específicas do Estado, foram paulatinamente relaxando alguns critérios, de modo a poder captar

todas as aglomerações relevantes que pudessem ser posteriormente objeto de investigação para verificar se de fato constituem APL.

                                           

17 Informações da RAIS, complementadas pelos microdados do Cadastro de Informações Fisco-Contábeis da Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná; mapeamento,
por microrregiões do Estado, da densidade institucional representada pela presença de instituições de ensino superior e de pesquisa, órgãos regionais de entidades
como Sebrae, Fiep, Senai, Sesi, Senac e IEL, e sindicatos de classes, nos municípíos.
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Com base nos valores do coeficiente locacional (QL) e da participação no emprego, foi definida a tipologia descrita no quadro 4.4.3,

classificando os arranjos segundo sua importância regional e setorial.

QUADRO 4.4.3 - TIPOLOGIA DAS AGLOMERAÇÕES PRODUTIVAS

IMPORTÂNCIA PARA O SETOR
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 (< 20% no emprego
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Reduzida

(1< QL < 5)

Embrião de Arranjo

Produtivo Local

(E)

Vetor Avançado

(VA)

FONTE: SEPL, IPARDES

Na distribuição regional das aglomerações segundo a tipologia, sobressaem as microrregiões de Curitiba, Londrina e Maringá, cabendo

ressaltar que, no caso das duas primeiras, esse desempenho está associado principalmente à presença de aglomerações produtivas classificadas

como vetores avançados (tabela 4.4.3.1).
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TABELA 4.4.3.1 - NÚMERO DE AGRUPAMENTOS POR TIPO, SEGUNDO MICRORREGIÃO - PARANÁ - 2003

TIPOLOGIA DAS AGLOMERAÇÕES
MICRORREGIÃO

NDSR VA VDL EMBRIÃO
TOTAL

ParanavaÍ 2 3 5
Umuarama 1 4 5
Cianorte 1 1 1 3
Campo Mourão 1 2 3
Astorga 2 2 4
Porecatu 1 1
Floraí 1 1
Maringá 1 2 6 9
Apucarana 2 1 3
Londrina 7 3 10
Ivaiporã 1 1
Assaí 1 1
Cornélio Procópio 1 1 2
Ibaiti 2 2
Wesceslau Braz 2 2
Telêmaco Borba 2 2
Jaguariaíva 1 1
Ponta Grossa 1 2 3
Toledo 1 6 7
Cascavel 3 3
Foz do Iguaçu 2 2
Capanema 1 1 2
Francisco Beltrão 1 3 4
Pato Branco 1 2 3
Guarapuava 2 2
Palmas 0
Prudentópolis 3 3
Irati 1 1
União da Vitória 1 1 1 3
São Mateus do Sul 1 1
Curitiba 23 23
Paranaguá 1 1
Rio Negro 1 1

FONTE: SEPL, IPARDES

NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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Dentre as aglomerações, foram pré-selecionados 25 possíveis APLs, levando-se em conta a relevância de cada aglomeração de

empresas em termos de: número de classes de atividades afins, densidade fiscal, exportação e vendas para outros estados, compras

locais, número de estabelecimentos – sobretudo de pequenas e médias empresas – e importância das vendas da classe de atividade na

própria microrregião. Esses possíveis APLs foram classificados, conforme tipologia adequada às especificidades do Estado, em quatro tipos

de APL: 6 núcleos de desenvolvimento setorial/regional (NDSR), 5 vetores de desenvolvimento local (VDL), 7 vetores avançados (VA) e 5

embriões de APLs (quadro 4.4.4).

QUADRO 4.4.4 - APLs PRÉ-SELECIONADOS (25) – PARANÁ

VDL (5) NDSR (8)

Cianorte (confecções)

Sudoeste (confecções)

Rio Negro (madeira/móveis)

Prudentópolis – Imbituva (malhas)

Telêmaco Borba (madeira)

Apucarana (confecções - bonés)

Arapongas (móveis)

União da Vitória (madeira/portas e janelas)

Loanda (torneira/produtos de metal)

Guarapuava (madeira)

Paranavaí (mandioca/fécula)

Ponta Grossa (móveis de metal)

Maringá (colchões)

EMBRIÃO (5) VA (7)

Umuarama - Altônia / Terra Roxa (confecções)

Toledo/Cascavel (máq. e equipamentos agrícolas)

Maringá/Pato Branco (software)

Francisco Beltrão - Ampère/Verê (madeira/móveis)

Paranavaí/Cianorte (cerâmica vermelha)

Curitiba/Londrina (software)

Curitiba (equipamentos médico-hospitalares)

Maringá (confecções)

Curitiba (caol/calcário)

Curitiba (porcelana)

Londrina (couros e artefatos de couro)

Londrina (plásticos)

FONTES: SEPL, IPARDES
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O estudo chama atenção para a coincidência existente entre a localização dos APLs e de instituições de apoio a atividades produtivas

e inovativas das empresas em aglomerações. Torna evidente a maior densidade de APLs ao longo dos principais eixos de desenvolvimento

do Estado sintetizados neste estudo como esforços economicamente relevantes. Uma leitura mais atenta mostra grande aderência desses

arranjos aos espaços econômicos relevantes (mapa 4.4.12).

4.5 COMÉRCIO E SERVIÇOS

O papel do Setor Terciário é fundamental e crescente no processo de desenvolvimento. Possui alta capacidade de geração de

emprego, divisas e efeitos realimentadores sobre o crescimento econômico. Ao mesmo tempo, as dificuldades de sua análise são

enormes, com destaque para sua heterogeneidade estrutural, coexistindo atividades modernas ao lado de tradicionais, muitas de difícil

classificação (IPARDES, 2005e).

A análise a seguir procura abordar seu papel na economia paranaense, procurando entender que, mais que um mero setor de

atividade, o terciário cumpre função decisiva, estando presente em todos os circuitos, elos e ramificações do sistema econômico, desempe-

nhando o papel de cola ou sinapses do mesmo. Assim, é aderente ao funcionamento conjunto da estrutura produtiva.

4.5.1 Comércio

Setor aparentemente mais distribuído no Estado, na medida em que 45 municípios apresentam participação igual ou superior a

0,25% do VAF setorial (mapa 4.5.1). Observa-se que essa melhor distribuição é mais evidente em 2003, quando surgem novos municípios

com participação entre 0,25% e 0,50% (Anexo 4.5.1). Por outro lado, reproduz-se no Comércio a mesma distribuição espacial presente nos

demais setores econômicos.
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A análise do VAF do comércio do período 1997/2003 confirma a relevância dos mesmos espaços econômicos, uma vez que eles

agregam municípios com VAF superior a 1% nos três períodos analisados.

O 1.o espaço, mais denso em 2003, destaca maior representatividade de Curitiba (27,7% do VAF estadual do setor), Araucária,

São José dos Pinhais, Ponta Grossa, Pinhais, Paranaguá e Colombo, nessa ordem. A esse conjunto de municípios, agregaram-se, ao sul,

Lapa e São Mateus do Sul e ao norte, Carambeí e Castro. Esse espaço concentra 45,33% do VAF estadual do Comércio.

O 2.o espaço agrega 17,37% do VAF estadual do Comércio. Apresenta-se mais consolidado, como espaço comercial relevante, no

entorno de Londrina, incorporando Cambé, Apucarana, Arapongas e Rolândia, indo em direção a Cornélio Procópio e Santo Antônio da

Platina. Maringá aparece como um município mais afastado e isolado, embora com participação acima de 5% do VAF. Essa é uma carac-

terística que se mantém no período analisado. Em função disso, poder-se-ia afirmar, como nos demais casos, que Maringá está articulada

com Londrina e seu entorno, compondo um segundo espaço comercial relevante do Estado? Poder-se-ia incorporar Paranavaí e Cianorte a

esse espaço?

O 3.o espaço aparece mais consolidado, a partir de Cascavel, no vértice que segue em direção a Toledo. Cascavel e Foz do

Iguaçu mantêm participação significativa no período, denotando um comércio mais consolidado. Os municípios Assis Chateaubriand,

Marechal Cândido Rondon e Palotina destacam-se secundariamente, com participações entre 0,5 e 1%. Entre Cascavel e Foz do Iguaçu,

tem-se Medianeira e São Miguel do Iguaçu, com VAF entre 0,25% e 0,5%. Esse espaço concentra 11,52% do VAF estadual do Comércio.

Pato Branco e Francisco Beltrão mantêm participação relevante no período, com maior peso para o primeiro. O mesmo ocorre

com Campo Mourão, Umuarama e Guarapuava, destacando-se que, vizinho a este, aparece Irati, com VAF de 0,32% em 2003.

Na leitura do VAF setorial do Comércio emergem também outros municípios situados na região central do Estado, que conquistaram

participação superior à média paranaense, aparentemente formando um eixo que se estende de Campo Mourão a Ubiratã. Mais ao centro

do Estado, encontram-se Pitanga e Ivaiporã.

Na fronteira com Santa Catarina destacam-se Palmas, União da Vitória e São Mateus do Sul, todos com VAF entre 0,25% e

0,5%. Seria importante pesquisar futuramente os vínculos comerciais que eles estabelecem com o 1.o espaço e com Santa Catarina.
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4.5.2 Serviços18

Na análise do VAF, Serviços apresenta-se como o setor mais concentrado espacialmente (mapa 4.5.2). Foram realizadas duas

leituras a partir do VAF de serviços: uma incluindo e outra excluindo os serviços de utilidade pública (SUP), em que atuam a Copel e a

Sanepar. Incluindo tais serviços, a concentração espacial é ainda maior, uma vez que eles exercem impacto importante no setor em termos

de agregação de valor. Embora a configuração espacial do setor, segundo o VAF, seja a mesma nas duas leituras, a inclusão dos SUP

influi no nível de participação de municípios que não sediam as suas empresas, ao mesmo tempo em que incorpora outros que os sediam

e que são inexpressivos nos demais setores econômicos. Para dimensionar o grau de concentração na agregação do valor do setor,

destaca-se que nas duas leituras somente dois municípios são responsáveis por mais de 60% do VAF estadual de serviços: Curitiba e São

José dos Pinhais (Anexo 4.5.2).

Incluindo os SUP, observa-se que apenas 18 municípios possuem VAF superior a 0,25% e agregam 94,5% do VAF setorial do

Estado. Além disso, emergem na análise os municípios Saudades do Iguaçu e Quedas do Iguaçu, que não apresentam participação

relevante (acima de 0,25% do VAF setorial) nos demais setores econômicos. Apesar disso, mantêm-se os três principais espaços

econômicos relevantes do Estado.

No 1.o espaço, destacam-se, com maior participação, Curitiba, São José dos Pinhais e Paranaguá. Campo Largo, Colombo e

Pinhais foram ampliando sua presença ao longo do tempo, integrando-se ao espaço em 2003. Excluindo os SUP, outros dois municípios

integram-se ao espaço: Almirante Tamandaré e Quatro Barras. Esse 1.o espaço concentrou 76,19% do VAF estadual de Serviços.

O 2.o espaço aparece com menor nitidez que nos demais setores econômicos, especialmente quando se inclui na análise os SUP.

Nesse caso, aparecem somente Maringá e Londrina com VAF setorial superior a 0,25%. Excluindo os SUP, aparecem também Cambé,

Rolândia e Apucarana, todos mais próximos a Londrina, denotando maior dinamismo setorial neste município e seu entorno. Percebe-se,

assim, a influência de Londrina como centro que acomoda atividades com maior capacidade de agregação de valor, diferentemente de

                                           

18 Sobre este setor econômico, ver análises mais detalhadas em Silva e Moura (2003) e IPARDES (2005e).
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Maringá, que não somente possui VAF menor como também não possui municípios no seu entorno com atividades que se destaquem na

agregação de valor. Esse espaço gerou 9,88% do VAF estadual de Serviços.

Situação semelhante ocorre no 3.o espaço, que congrega Foz do Iguaçu e Cascavel, com a diferença de que, incluindo os SUP,

há aumento na participação de Foz do Iguaçu e emergem como municípios importantes Quedas do Iguaçu e Saudades do Iguaçu.

Excluindo os SUP, Toledo, Palotina e Medianeira incorporam-se à análise. Em ambas as análises, percebe-se que Cascavel e Foz

possuem atividades de serviços mais consolidadas. O 3.o espaço agregou 4,28% do VAF estadual de Serviços.

Na análise do VAF de Serviços aparece menor número de municípios isolados, se comparado aos demais setores econômicos.

Nessa situação, têm-se Pato Branco e Francisco Beltrão, sendo que somente Pato Branco apresentou VAF superior a 0,25% nos três

períodos analisados. Guarapuava está presente em todas as análises, com participação entre 0,5 e 1,0% do VAF estadual de Serviços. Em

2003, Jacarezinho apresentou 0,43% do VAF, um salto se comparado a 1997, quando registrou 0,10%.

4.5.3 Maiores Empresas dos Setores Comércio e Serviços

O estudo da localização das maiores empresas do Comércio e de Serviços acompanha a distribuição espacial presente nas

análises anteriores, consolidando a noção de espaços econômicos relevantes identificados e a existência de uma hierarquia entre eles.

As empresas do Comércio estão mais pulverizadas no Estado, especialmente as de comércio atacadista, embora haja forte

concentração no 1.o espaço, fundamentalmente em Araucária, Curitiba e Paranaguá. Mesmo que tradicionalmente o comércio varejista seja

mais capilarizado, na análise das maiores empresas do Paraná percebe-se que são poucas as desse segmento que são capazes de

agregar maior parcela do VAF. Aquelas que se destacam encontram-se, em sua maioria, no 1.o espaço, especialmente em Curitiba, que

aloja 10 das 22 empresas do segmento comércio varejista. Somente em Araucária há 19 empresas do segmento comércio atacadista,

enquanto Curitiba aloja outras 13.

As empresas do segmento transportes são as que possuem maior expressão no Setor Serviços, somadas às empresas de SUP.
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4.6 AGROPECUÁRIA

A avaliação e a compreensão do desempenho da economia paranaense passam necessariamente por compreender o compor-

tamento do Setor Agrícola. Até meados dos anos 1970 isso era óbvio, pois a Agropecuária superava a participação da Indústria no PIB estadual.

Mas ainda hoje, com participação que é menos da metade da participação do Setor Industrial, o Setor continua fundamental para

compreender a dinâmica econômica do Estado. As cadeias de produção que se formaram e se consolidaram a montante e a jusante da

agropecuária estadual e a importância dessas cadeias nas relações comerciais com o exterior e com o mercado nacional – como

demandante e como ofertante – mostram as dimensões econômicas do agronegócio paranaense e sua relevância para a economia

estadual e para as economias regionais. Estimativas de especialistas dimensionam a participação, dessas cadeias de produção em torno

de 35% do PIB estadual.

O acelerado processo de mudança tecno-econômica ocorrido na produção primária e a dinâmica que impôs à população rural

são elementos relevantes da concentração espacial da industrialização do Estado. A população que foi expulsa em decorrência do

processo de modernização do campo, e que não migrou para fora do Paraná, tinha poucas alternativas de destino. Os núcleos urbanos que

ofereciam oportunidades eram poucos, especialmente Curitiba, e neles se concentraram os investimentos industriais. Fora desses núcleos,

a indústria que se instala e cresce é, fundamentalmente e quase exclusivamente, a indústria vinculada à produção primária. No geral, esse

processo permanece ativo ainda hoje.

A produção agropecuária paranaense também se destaca na participação do PIB agrícola brasileiro: em 2003, ela atingiu 12,1%,

enquanto o PIB total do Paraná representava 6,4% do PIB nacional (IBGE, 2005). Ainda assim, a participação do Paraná foi muito inferior à

do estado de São Paulo, que respondeu por 23,9% do PIB agrícola nacional de 2003, quase duas vezes a participação do Paraná, apesar

de a área dos estabelecimentos agrícolas (tomada aqui como área agrícola) de São Paulo ser apenas 8,9% maior do que a área dos

estabelecimentos agrícolas do Paraná, segundo o Censo Agropecuário 1995/1996. Supondo que os preços sejam definidos nacionalmente

e alguns, inclusive, no mercado internacional, esse comportamento deve estar relacionado a condições internas de cada estado, como a

pauta de produção e os rendimentos físicos, a estrutura fundiária, o nível tecnológico, entre outros.
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Apesar de não ser intenção deste estudo fazer análise comparativa entre a Agropecuária do Paraná e a de São Paulo, tomamos,

a título de exemplo das diferenças, a pauta de cultivo. No Paraná, os grãos, com destaque para as commodities soja, milho e trigo

representaram, em 2001, 73,9% do VBP das lavouras,  enquanto  em São Paulo, apenas 13,9%. Produtos com maior valor unitário – frutas,

por exemplo – têm participação de 31,9% na produção de lavouras em São Paulo e apenas de 4,5% no Paraná (IBGE, 2002). Quanto aos

rendimentos físicos (produção por hectare), nos principais grãos, soja, trigo e milho e também na cana de açúcar, o Paraná superou os

rendimentos de São Paulo em 2003, mas principalmente em frutas os rendimentos foram menores no Paraná (Anexo 4.6.1).

Estudando os indicadores de produção, a Agropecuária paranaense vem apresentando bom desempenho e nos anos recentes,

aproveitando a conjuntura internacional dos preços das commodities agrícolas, inclusive aumentando sua participação no produto estadual,

atingindo 16,2% em 2002,19 a maior participação desde 1987. Além disso, o Estado se posiciona entre os líderes da produção de diversos

produtos. No entanto, nos municípios em que a base econômica é a agricultura, em geral pequenos municípios, e que a população urbana

desenvolve principalmente atividades voltadas à produção agrícola, os índices de pobreza são proporcionalmente maiores, conforme se

pode verificar nos mapas que permitiram definir os espaços de relevância econômica e os espaços de carências sociais do Paraná (ver

mapas 6.1.1 e 6.2.14).

Para melhor compreender a especificidade da Agropecuária paranaense, serão apresentadas e analisadas, a seguir, informações

em dois níveis: conjuntural e estrutural. As conjunturais dizem respeito à pauta de cultivo, principais produtos segundo os volumes físicos

produzidos, as participações na Valor Bruto da Produção (VBP) agropecuário, a relação entre os preços, entre outros. As informações

estruturais referem-se às condições do solo agrícola, como a aptidão natural dos solos e a aptidão dos solos em condições tecnológicas do

manejo mecanizado, produzidas pelo Ipardes (IPARDES, 2006). Outro conjunto de informações diz respeito às condições internas de

produção dos estabelecimentos e à própria estrutura de posse da terra agrícola, construídas a partir do último Censo Agropecuário do

IBGE, de 1995/1996.

                                           

19 Como comparação, no PIB de São Paulo o setor primário representa 7,8% e no do Rio Grande do Sul, 14,8% e 9,6% no PIB nacional.
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Algumas informações serão apresentadas em série, outras considerando o último dado disponível. Os mapas foram elaborados

a partir do cruzamento de informações e a formulação de indicadores-síntese, como os de VBP/ha (Valor Bruto da Produção por hectare) e

os de  VBP/PO (Valor Bruto da Produção por pessoa ocupada). Para a construção dos mapas, a unidade espacial de referência foi o

município. Para as demais informações, a referência espacial foram as mesorregiões do IBGE, mas sempre procurando nelas identificar os

espaços econômicos relevantes e os de carências sociais, tendo o dado estadual como parâmetro de comparação. Além disso, considerar-

se-á a presença de agroindústrias e suas possíveis relações com a produção primária do Paraná, identificando, também quando possível,

as agroindústrias pertencentes às cooperativas de produtores.

4.6.1 Pauta de Atividades

Entre os grandes grupos de produtos que compõem a pauta de produção total do Setor Agropecuário, para as safras de

2001/2002 e 2002/2003, as lavouras registraram o melhor desempenho entre os grandes grupos de produtos, reforçando sua posição na

estrutura de produção. Os demais grupos, apesar de obterem variação positiva, perderam participação (tabela 4.6.1.1). Algumas atividades

que geram maior valor de produção por área cultivada, como fruticultura, hortaliças e floricultura, mantiveram participação baixa.

TABELA 4.6.1.1 - COMPARATIVO DO VBP DA AGROPECUÁRIA, SEGUNDO OS GRANDES GRUPOS - PARANÁ,
SAFRAS 2001/2002 E 2002/2003

VBP 2001/2002 VBP 2002/2003

GRANDES GRUPOS Valor
R$ (a)

% Estado
Valor

R$ - (b)
% Estado

(b)/(a) %

Principais culturas 9.505.467.322 49,90 15.394.482.667 54,91 62,00
Pecuária 6.657.438.729 34,95 8.990.641.787 32,07 35,00
Produtos florestais 1.573.309.669 8,26 2.046.414.226 7,30 30,10
Hortaliças e especiarias 807.005.324 4,24 986.967.338 3,52 22,30
Fruticultura 474.967.976 2,49 584.562.016 2,08 23,10
Floricultura 29.010.490 0,15 33.488.930 0,12 15,40
TOTAL DO PARANÁ 19.047.199.509 100,00 28.036.556.964 100,00 47,20

FONTE: SEAB/DERAL
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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Embora todas as atividades lavoureiras tenham apresentado comportamento positivo, de fato, o comportamento desse agregado

depende do comportamento de duas atividades – soja e milho –, que, juntas, representam aproximadamente 70% do grupo. Essas duas

atividades fazem parte de importantes cadeias de produção junto com as agroindústrias de óleos vegetais, de rações animais e à produção

de animais. Por conseguinte, alterações bruscas na produção desses produtos e em seus preços terão reflexos não só para os próprios

produtores mas também nos participantes de toda a cadeia. Ou seja, o nível de dependência da renda agrícola em relação à essas duas

atividades é muito forte.

As atividades que fazem parte do grande grupo Principais Culturas, com seus respectivos valores e participações, evidenciam

claramente a importância, de um lado, e a dependência, de outro, da renda agrícola em relação a essas atividades, que também são, como

já foi dito, insumos de importantes cadeias produtivas (tabelas 4.6.1.2, 4.6.1.3 e 4.6.1.4).

TABELA 4.6.1.2 - COMPONENTES DO SUBGRUPO GRÃOS DE VERÃO E ALGODÃO, POR ORDEM DE PARTI-
CIPAÇÃO, PRODUÇÃO, VALOR, PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO NO SUBGRUPO E NO
ESTADO - PARANÁ -  2002/2003

PRODUÇÃO 2002/2003 VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO 2002/2003

PRODUTOS
Toneladas Variação%

Valor
(R$)

% grupo % Estado

VARIAÇÃO %
(R$)

Soja 11.018.749 15,19 6.991.088.463 57,867 24,936 63,5
Milho 14.403.495 45,88 3.721.517.020 30,804 13,274 63,41
Feijão 718.083 14,15 839.860.216 6,952 2,996 48,99
Café 117.273 -15,68 281.521.555 2,33 1,004 8,82
Arroz 193.493 4,45 139.501.816 1,155 0,498 114,31
Algodão 71.743 -14,56 90.061.517 0,745 0,321 61,04
Sorgo 39.248 120,87 8.562.828 0,071 0,031 160,17
Amendoim 8.203 -8,91 7.051.350 0,058 0,025 39,22
Milho pipoca 2.699 -35,27 1.332.317 0,011 0,005 -11,21
Girassol 937 629,18 702.750 0,006 0,003 1.233,87
Mamona 315 -11,73 173.085 0,001 0,001 9,55
TOTAL DO GRUPO 26.574.237 29,58 12.081.372.917 100 43,09 60,94

FONTE: SEAB/DERAL
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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TABELA 4.6.1.3 - COMPONENTES DO SUBGRUPO GRÃOS DE INVERNO, POR ORDEM DE PARTICIPAÇÃO, PRODUÇÃO, VALOR E

PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO NO SUBGRUPO E NO ESTADO - PARANÁ 2002/2003

PRODUÇÃO 2002/2003 VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO 2002/2003

PRODUTOS
Toneladas Variação %

Valor

(R$)
% grupo % Estado

VARIAÇÃO %

(R$)

Trigo 3.281.715 97,21 1.318.634.247 86,971 4,703 56,28

Aveia 322.433 71,65 123.581.019 8,151 0,441 162,65

Cevada 184.785 137,32 71.018.592 4,684 0,253 128,38

Canola 4.759 -6,42 2.296.814 0,151 0,008 42,34

Centeio 945 -4,12 531.261 0,035 0,002 19,82

Trigo mourisco 266 490 122.350 0,008 0 758,59

TOTAL DO GRUPO 3.794.902 96,03 1.516.184.283 100 5,408 64,1

FONTE: SEAB/DERAL

NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.

TABELA 4.6.1.4 - COMPONENTES DO SUBGRUPO OUTRAS CULTURAS, POR ORDEM DE PARTICIPAÇÃO, PRODUÇÃO, VALOR,
PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO NO SUBGRUPO E NO ESTADO - PARANÁ 2002/2003

PRODUÇÃO 02/03 VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO 02/03

PRODUTOS
Toneladas Variação %

Valor
(R$)

% grupo % Estado

VARIAÇÃO %
(R$)

Cana-de-açúcar 32.721.425 16,36 874.643.687 49,513 3,12 55,28
Mandioca para indústria 2.303.722 -29,93 455.284.660 25,774 1,624 110,48
Fumo 100.768 22,44 355.576.242 20,129 1,268 69,51
Mandioca para consumo 172.623 -2,01 75.954.186 4,3 0,271 25,08
Vassoura (seca c/ semente) 5.306 36,72 2.069.321 0,117 0,007 83,6
Rami 1.361 0,28 2.014.369 0,114 0,007 8,6
Bucha vegetal 1.188.800 -20,87 427.968 0,024 0,002 -13,68
Fibras - outras (vime) 40 -13,04 175.600 0,01 0,001 -4,37
Painço 463 -43,35 138.858 0,008 0 -22,75
Mandioca orgânica 1.274 24,64 78.976 0,004 0 124,18
Palha de milho p/ cigarro 50 48,06 61.504 0,003 0 93,26
Porongo (cuia)(1) 96.600 -22,57 33.810 0,002 0 -17,87
Pamarosa 470 -36,91 17.860 0,001 0 -36,91
TOTAL DO GRUPO - - 1.766.477.040 100 6,301 67,59

FONTE: SEAB/DERAL
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
(1) Medida em unidades.
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O segundo grande grupo de atividades que forma o VBP agropecuário é a Pecuária, que participa com 35% do VBP total. As

principais atividades desse grupo são, por ordem de importância, aves, bovinos, pecuária comercial (basicamente produção de leite) e

suínos que, juntos, representam mais de 90% do grupo. À exceção de bovinos, criados predominantemente a pasto, nas outras três

atividades a soja e o milho são componentes das rações (tabela 4.6.1.5).

TABELA 4.6.1.5 - COMPONENTES DO GRUPO PECUÁRIA, POR ORDEM DE PARTICIPAÇÃO, VALOR E

PERCENTUAL NO GRUPO E NO ESTADO - PARANÁ - 2002/2003

VBP 2002/2003

PRODUTOS Valor

(R$)
% grupo % Estado

Variação %

(R$)

Aves 3.236.838.736 36,002 11,545 51,18

Bovinos 2.364.877.451 26,304 8,435 19,74

Produção pec. comercial 1.545.595.972 17,191 5,513 39,23

Suínos 1.233.063.208 13,715 4,398 33,42

Silagens e capineiras 255.985.750 2,847 0,913 26,54

Adubo orgânico 204.570.369 2,275 0,73 12,46

Pesca e aqüicultura 100.784.189 1,121 0,359 21,27

Outros animais 29.753.034 0,331 0,106 49,35

Eqüinos 18.095.538 0,201 0,065 -3,79

Sementes de forrageiras 1.077.541 0,012 0,004 1,87

TOTAL PECUÁRIA 8.990.641.787 100 32,068 35,05

FONTE: SEAB/DERAL

NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.

Nas produções para mercado, os preços de venda são fundamentais na decisão de plantar dos produtores. Por ser o produto

mais importante na pauta de cultivo do Estado e com participação crescente, o preço da soja foi tomado como parâmetro, igual a um, na

comparação com os preços de outras atividades (Anexo 4.6.2).
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Parece claro que para ter o comportamento que vem apresentando tanto a soja quanto o milho, os preços praticados atendem às

expectativas dos produtores. Porém, os dados mostram que a análise individual dos preços não é suficiente para explicar o comportamento

das atividades, especialmente com relação ao comportamento da produção de milho. O tamanho do mercado e o comportamento da

demanda, as condições gerais de comercialização (armazenamento, escoamento da safra, os mecanismos de venda do produto etc.) e não

só os preços, os rendimentos físicos e a quantidade de trabalho necessária por unidade de área cultivada (que refletem as condições

internas da produção, envolvendo qualidade do solo, tecnologia disponível, acesso a financiamentos etc.) formam um complexo leque de

variáveis que entra na decisão de o que cultivar, especialmente na produção empresarial. Além disso tudo, estão as agroindústrias, com o

poder de organizar e articular cadeias de produção, pois exercem influência nesse conjunto de variáveis ou parte delas.

4.6.2 Distribuição Espacial da Produção

Tendo como fonte o recente trabalho publicado pelo IPARDES, as Leituras Regionais (IPARDES, 2004b), que usou como

referência espacial as dez mesorregiões geográficas do IBGE, será apresentada a composição do VBP agropecuário para cada uma das

mesorregiões, dividido entre Agricultura e Pecuária, e as respectivas principais atividades. Informações do ano de 2001 serão a principal

fonte deste subitem (Anexo 4.7.3).

Nas mesorregiões Norte Pioneiro e Norte Central, a produção de lavouras responde, internamente, por mais de 70% do VBP

agropecuário total. Embora apresentem uma pauta relativamente diversificada, com crescimento de atividades frutícolas, os três principais

produtos das duas mesorregiões são soja, milho e cana-de-açúcar.

Entre 1990 e 2001, no Norte Central, algodão, café e arroz, que, juntos, participavam com aproximadamente 20% do VBP,

passaram a menos de 3%. As atividades que cresceram foram milho e soja, passando de 23%, em 1990, para 41%, em 2001. No Norte

Pioneiro, as atividades que perderam participação também foram café, algodão e arroz, e os ganhos concentram-se em soja e cana-de-

açúcar. Na produção pecuária, bovinocultura de corte é a principal atividade das duas mesorregiões, e a avicultura de corte vem a seguir.
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Na mesorregião Noroeste, a bovinocultura de corte, com participação crescente entre 1990 e 2001, é a principal atividade (40%

do VBP total) e, junto a outras produções animais, representa 55% do VBP agropecuário da mesorregião. A cana-de-açúcar é a principal

lavoura, seguida da produção de soja e mandioca. Essa mesorregião apresenta um conjunto de atividades na área de fruticultura que,

apesar de terem participações bastante baixas no VBP do período, podem estar apontando para alternativas viáveis, em especial as

lavouras permanentes, como a laranja. As transformações mais relevantes na pauta de cultivo que ocorreram na década de 1990 foram as

quedas da lavoura de café e de algodão, comportamento comum a toda a região Norte do Estado, com o crescimento da cana-de-açúcar,

da soja e do milho.

Na mesorregião Centro-Ocidental, a produção rural predominante é a de lavouras, que ganha participação entre 1990 e 2001,

alcançando 88,7% do VBP mesorregional. A produção de soja, individualmente, representa 50,8%. Também nessa mesorregião, algodão e

café tiveram quedas vertiginosas: o algodão passou de 20% do VBP para 3,4%, e o café, que representava 6% do VBP, praticamente

desapareceu da pauta, restringindo-se a 0,1%. A soja, principalmente, e o milho são as atividades que compensam as quedas verificadas.

Nessa mesorregião está localizada a maior cooperativa agropecuária do Estado e do Brasil, uma das maiores empresas do Paraná, que

tem na comercialização boa parte para o mercado externo, e transformação agroindustrial da soja como sua principal atividade.

O perfil do VBP agropecuário das mesorregiões Oeste e Sudoeste é semelhante. Há quase equilíbrio entre os valores da

Agricultura e da Pecuária em ambas, apenas os percentuais se invertem. As atividades mais importantes, tanto na Agricultura quanto na

Pecuária, são as mesmas. Soja, milho e trigo (48% do VBP total), em ordem de importância, são as principais atividades agrícolas no

Oeste; no Sudoeste, a ordem é milho, soja e trigo (38% do VBP total). Na Pecuária, as atividades mais relevantes são cultivos de aves,

suínos, bovinos e leite (42%) na mesorregião Oeste e também na Sudoeste (50% do VBP total). Individualmente, em 2001, a produção de

soja e de aves são as atividades que mais contribuem com VBP na mesorregião Oeste (49%) e na mesorregião Sudoeste são as

produções de aves e milho (44%). Entre 1990 e 2001, algodão, na mesorregião Oeste, e arroz, nas duas mesorregiões, apresentaram as

principais reduções no VBP. As atividades que aumentaram a participação foram soja e aves, também nas duas mesorregiões. Na

mesorregião Oeste está localizado o 3.o espaço de relevância econômica do Estado, e a mesorregião Sudoeste comporta um dos espaços

de relevância secundária.
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Na mesorregião Centro-Sul, as atividades de lavouras são predominantes (79,3% do VBP total em 2001), mas a Pecuária

aumentou a participação em relação a 1990, devido ao crescimento da bovinocultura de corte. As alterações na composição das lavouras

ocorridas ao longo do período analisado foram a forte queda da participação da produção de batata-inglesa, que de 26% em 1990 passou a

8% em 2001, e os aumentos das produções de soja e milho, que, somadas, representaram 55% do VBP total em 2001, constituindo-se nas

principais atividades da região, seguidas, de longe, pela bovinocultura de corte, com 9%. Observa-se que a maioria dos municípios dessa região

está entre os menos desenvolvidos do Estado, considerando os indicadores de produção econômica e os indicadores sociais. Guarapuava

destaca-se nesse espaço, tanto por seu desempenho e participação na economia do Estado quanto por seus indicadores sociais.

A mesorregião Sudeste, no período considerado (1990 a 2001), teve a composição de seu VBP dividido em atividades agrícolas

e atividades pecuárias, mantendo-se estável, mas com amplo predomínio da produção de lavouras, que deteve 85% do VBP agropecuário

mesorregional em 2001. As mudanças nas participações das atividades que ocorreram no período foram a redução de 22 pontos percentuais na

participação da batata-inglesa e de 6% na participação do arroz, que quase desaparece da composição do VBP da mesorregião. Os

acréscimos significativos decorreram do aumento da participação do valor do fumo e da soja. As principais atividades da mesorregião, em 2001,

eram milho, fumo, soja e feijão. Essa mesorregião somada à Centro-Sul são as principais produtoras de erva-mate. Na Pecuária, a principal

atividade é a suinocultura, com participação aproximada de 5% do VBP agropecuário mesorregional. Com alguns poucos municípios se

destacando no cenário econômico estadual, os indicadores sociais dessa mesorregião revelam uma situação relativamente boa.

A mesorregião Centro-Oriental apresenta duas concentrações de municípios de importância econômica dentro do Estado. Ao sul,

Ponta Grossa e municípios vizinhos formam com municípios da RMC o mais importante espaço econômico do Paraná, em qualquer

indicador utilizado. Mais ao norte, Telêmaco Borba lidera os municípios de seu entorno na produção de papel e papelão e, juntos, formam o

espaço especializado da mesorregião Centro-Oriental. A economia agropecuária tem na produção de lavoura, com 65% do VBP

mesorregional, sua principal sustentação. Essa participação cresceu quatro pontos percentuais em relação a 1990. As principais atividades

em 2001, assim como em 1990, eram soja, milho e trigo, nessa ordem de importância. O VBP da produção pecuária perde participação no

período, por ter crescido menos que a produção de lavouras. A principal atividade é a produção de leite, visto que na mesorregião está

localizada a mais moderna bacia leiteira do Estado.
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A mesorregião Metropolitana, que abriga a maior aglomeração populacional do Estado e os centros de decisão, públicos e

privados, e que tem maior expressão econômica na indústria, no comércio e nos serviços, tem menor expressividade relativa na

composição do VBP agropecuário estadual. Ainda assim, a mesorregião apresenta algumas modificações importantes. A participação das

lavouras cai no período, mas se mantém com 81% do VBP mesorregional. A produção animal teve crescimento significativo, dobrando a

participação (de 9% para 18% do VBP mesorregional), com destaque para a produção de aves. Entre as atividades de lavouras, a

participação da batata-inglesa caiu de 73% para 23%. Um conjunto diversificado de atividades, que engloba frutas, aumentou

significativamente a participação no VBP entre 1990 e 2001, de 5% para 21%. O destaque desse conjunto foi a produção de tangerina, que

passou de 0,7% para 11% do VBP. As principais atividades em 2001 eram batata-inglesa, milho, tangerina e feijão.

4.6.3 Estrutura Socioprodutiva

Elemento fundamental, determinante da condição social dos agricultores e das condições de produção – relações de trabalho e

padrão tecnológico – é a estrutura de distribuição da posse da terra. No Paraná, o Índice de Gini, usado para medir a concentração da

posse da terra e calculado com os dados censitários de 1995/1996 para as mesorregiões geográficas, varia de forte, em três regiões, a

muito forte, nas outras sete mesorregiões (tabela 4.6.3.1).
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TABELA 4.6.3.1 - ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO DE TERRAS(1),

SEGUNDO MESORREGIÃO - PARANÁ - 1995

MESORREGIÃO ÍNDICE DE GINI

Sudoeste 0,582

Oeste 0,676

Sudeste 0,686

Norte Central 0,731

Centro-Ocidental 0,733

Norte Pioneiro 0,743

Metropolitana de Curitiba 0,771

Noroeste 0,781

Centro-Oriental 0,796

Centro-Sul 0,796

PARANÁ 0,752

FONTE: IBGE - Censo Agropecuário

NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.

(1) O Índice de Gini, calculado a partir do Censo Agropecuário, inclui

proprietários e não proprietários. Quanto mais o índice se aproxima

de 1, maior é a concentração. Considera-se que entre 0,5 e 0,7 a

concentração é forte, e entre 0,7 e 0,9, muito forte.

Estrutura de posse da terras e estrutura social são aspectos da mesma realidade. Grosso modo, e em função da dificuldade de

operacionalizar conceitos mais precisos, dividiram-se os agricultores (aqueles com controle da terra) em duas grandes categorias:

agricultores familiares e agricultores empresariais. Nos primeiros, a força de trabalho é exclusivamente ou majoritariamente familiar, e no

caso dos empresários rurais, que não participam da produção direta, é delegada aos empregados assalariados. Na estrutura fundiária,

apesar das imprecisões, os agricultores familiares são aqueles com menos de 100 ha de área total, e os empresários, com área acima

desse limite. A agricultura familiar, no Estado, participa com 92,7% do número de estabelecimentos, mas detém apenas 38,9% da área dos

estabelecimentos (Anexo 4.6.4). Os empresários, por seu lado, com um número relativamente reduzido de estabelecimentos, 7,3%,

controlam 61,1% da área dos estabelecimentos. É o Índice de Gini expresso em percentuais. Nas mesorregiões onde a concentração
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fundiária é menor, a agricultura familiar tem maior participação na posse da terra, e vice-versa. Na mesorregião Sudoeste, de menor Índice

de Gini, a agricultura familiar controla 97,4% dos estabelecimentos e 72,6% da área.

Apesar de englobados numa categoria única, agricultura familiar, esse conjunto, diferentemente do de agricultores empresários,

apresenta enorme diversidade entre si, desde aqueles quase sem terra até os agricultores familiares, com estrutura e indicadores muito próximos

aos dos empresários. As tabelas de estrutura fundiária foram organizadas destacando os estabelecimentos com menos de 10 ha, com a intenção

de sugerir que esse conjunto se articula fracamente ao mercado de produtos, pois a sua produção é fundamentalmente determinada pela

necessidade de subsistência. A venda da força de trabalho dos membros da família e os recursos da aposentadoria rural são as fontes principais

de renda desses agricultores. As médias estaduais para os estratos com menos de 10 ha, 41,8% dos estabelecimentos e apenas 5% da área,

ilustram bem a restrição de terra para esse conjunto de agricultores. As variações mesorregionais não alteram tal situação.

Entre os familiares que se inserem nos estratos de 10 ha a 100 ha de área total, a diversidade também é grande, mas aqui são

os produtores, no sentido de que as atividades produtivas são mercantis, e as questões de preço, custo etc. orientam a produção, mesmo

que se considere que as demandas da família também são relevantes no processo decisório, particularmente em relação aos riscos

referentes ao patrimônio básico da família, que é a terra. Além disso, com a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura

Familiar (Pronaf) e suas linhas de financiamento, certas dificuldades de acesso a bens de produção estão sendo minimizadas, permitindo

aos agricultores familiares, basicamente aqueles situados aos estratos de mais de 10 ha a menos de 100 ha, incorporarem tecnologia e

elevarem seus índices técnicos.

Entre os empresários rurais, as diferenças são mais quantitativas do que qualitativas e se expressam no tipo e combinação de

atividades desenvolvidas e no porte das explorações. Quanto ao padrão tecnológico, relações de produção e formas de integração ao

mercado, não há diferenças entre os empresários rurais, sejam eles da mesma mesorregião ou de mesorregiões distintas.

Qual, então, o impacto da estrutura fundiária no desempenho produtivo da agropecuária estadual? Olhado pelos resultados

quantitativos, volume produzidos, renda gerada etc., o impacto é muito reduzido. Isso porque os agricultores quase sem terra, exatamente

por isso, controlam pequena parcela da área dos estabelecimentos. Na mesorregião Sudoeste, onde esse segmento tem participação

maior, 11,2% da área está com os estabelecimentos de até 10 ha. Na região Centro-Oriental essa participação é de 2,2%. A concentração
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fundiária não é produtiva, é social. Terra concentrada é riqueza concentrada e concentração do fluxo de riqueza aí gerada. Embora existam

diferenças entre as regiões, conforme se observou com o Índice de Gini e os dados da estrutura fundiária, em todas as mesorregiões a

proporção de estabelecimentos com pouca terra, ou seja, a proporção de pessoas que sobrevivem em condições de escassez de recurso,

é muito próxima.

4.6.4 Pessoal Ocupado

A quantidade de pessoas ocupadas em um estabelecimento rural é determinada por uma combinação de influências que inclui a

condição social do produtor (agricultores familiares e empresariais), a atividade desenvolvida e o grau de incorporação de tecnologia ao

processo de trabalho. Ainda que a lógica mercantil impere na produção agropecuária e, por conseguinte, os custos, o faturamento e o

lucro, referências fundamentais aos produtores, a combinação dos recursos produtivos disponíveis depende da condição do produtor e da

quantidade de recursos de que ele dispõe. Apesar da precariedade das informações, tem-se tentado evidenciar que há entre os agricultores

familiares um conjunto muito expressivo, sempre ao redor de 40% em todas as mesorregiões, que não pode ser analisado como produtores que

tomam decisões de quanto, como e o quê produzir. Em geral, são moradores da zona rural, com atividades de subsistência e condições de

vida no nível da pobreza. É principalmente nesse segmento que estão os maiores problemas para o desenvolvimento.

No Paraná, do total de pessoas com ocupação na agropecuária, em 1995, 84,3% estavam ocupados em estabelecimentos

familiares com menos de 100 ha (Anexo 4.6.5). Destes, a condição de membros não remunerados da família compreendia 88%, e a de

trabalhadores assalariados, 12%. Os estabelecimentos com área menor que 10 ha detinham 33,6% dos ocupados totais. A presença de

assalariamento nesse segmento é muito restrita, apenas 6,8%, e provavelmente são empregados domésticos de chácaras de lazer. Na

verdade, as relações de assalariamento, mesmo nos maiores estratos, alcançam, no máximo, 45% da força de trabalho e, na média

estadual, trabalhadores assalariados representavam apenas 16,2% do pessoal ocupado. No entanto, deve-se considerar que entre os

agricultores familiares, os que contratam trabalhadores são apenas 27% e nos estabelecimentos empresariais todos fazem contratações.
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O comportamento da variável pessoal ocupado nas mesorregiões é semelhante à média estadual, com pequenas variações para

mais ou para menos. Destaca-se a mesorregião Sudoeste, onde a agricultura familiar (até 100 ha) ocupa 95,5% do pessoal ocupado, e os

estabelecimento menores que 10 ha, 39,1%. No outro extremo, na mesorregião Noroeste, os estabelecimentos familiares são responsáveis

por 69,1% das ocupações, e os menores de 10 ha, por 27,3%.

Um indicador que expressa as dificuldades do segmento agricultores familiares, especialmente aqueles dos menores estratos

aqui destacados, é a relação entre o número total de pessoas ocupadas e a área total dos estabelecimentos. Os valores expressos na

tabela de pessoal ocupado para todas as mesorregiões são muito próximos da média estadual e revelam a enorme dificuldade dos agricultores

familiares, principalmente os dos pequenos estratos. Com disponibilidade de área tão restrita por pessoa ocupada, a produção por unidade

de trabalho é pequena, a incorporação de tecnologia dificultada e os resultados econômicos reduzidos.

4.6.5 Nível Tecnológico

Conforme já salientado, a concentração da terra pouco impacta no desempenho produtivo da agropecuária paranaense. Seu

impacto ocorre nas condições sociais da maior parcela da população rural. Por isso, olhando o conjunto, a estrutura de produção da

agropecuária paranaense vem, sistematicamente, incorporando os avanços tecnológicos desenvolvidos, constituindo, enquanto setor, uma

estrutura tecnologicamente atualizada. Além disso, o Estado conta com o Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), com 27 estações

experimentais; a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com dois centros de pesquisa no Estado – o Embrapa-Soja e o

Embrapa-Florestas –; a Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar); e outros. No entanto, ao se descer ao detalhe dos produtores

rurais, como já apontado, a heterogeneidade das estruturas produtivas, principalmente entre os agricultores familiares, é a marca mais

contundente. Em trabalho recente sobre a agricultura familiar do Estado, o Ipardes e o Iapar (IPARDES, 2005c) mostraram essa

heterogeneidade tecnológica para o conjunto dos agricultores do Estado (tabelas 4.6.5.1, 4.6.5.2 e 4.6.5.3).
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TABELA 4.6.5.1 - DISTRIBUIÇÃO ABSOLUTA E RELATIVA DOS ESTABELECIMENTOS E DA ÁREA TOTAL DA CONDIÇÃO DO

PRODUTOR FAMILIAR, SEGUNDO O TIPO DE FORÇA DE TRAÇÃO UTILIZADA NOS TRABALHOS AGRÁRIOS -

PARANÁ - 1995/1996

CONDIÇÃO DO PRODUTOR FAMILIAR

Proprietário Não-Proprietário

Estabelecimentos Área Total Estabelecimentos Área Total

FORÇA DE TRAÇÃO

UTILIZADA

N.o % ha % N.o % Há %

Animal 54.736 33,9 919.331,0 28,0 17.834 32,8 160.579,7 27,8

Mecânica 35.780 22,1 912.048,5 27,8 12.727 23,4 203.618,8 35,2

Animal e mecânica 38.664 23,9 865.674,7 26,4 10.502 19,3 116.747,6 20,2

Não usa 32.477 20,1 584.643,1 17,8 13.349 24,5 97.357,7 16,8

TOTAL 161.657 100,0 3.281.697,4 100,0 54.412 100,0 578.303,8 100,0

FONTE: IBGE - Censo Agropecuário (microdados)

NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.

TABELA 4.6.5.2 - DISTRIBUIÇÃO ABSOLUTA E RELATIVA DOS ESTABELECIMENTOS E DA ÁREA TOTAL DA CONDIÇÃO DO

PRODUTOR FAMILIAR EMPREGADOR, SEGUNDO O TIPO DE FORÇA DE TRAÇÃO UTILIZADA NOS TRABALHOS

AGRÁRIOS - PARANÁ - 1995/1996

CONDIÇÃO DO PRODUTOR FAMILIAR EMPREGADOR

Proprietário Não-Proprietário

Estabelecimentos Área Total Estabelecimentos Área Total

FORÇA DE TRAÇÃO

UTILIZADA

N.o % ha % N.o % Há %

Animal 11.314 18,6 344.322,5 12,8 3.285 18,4 36.969,4 10,9

Mecânica 19.638 32,3 1.115.336,0 41,4 6.170 34,6 180.721,4 53,1

Animal e mecânica 21.104 34,7 896.460,4 33,3 6.375 35,8 96.676,3 28,4

Não usa 8.832 14,5 335.568,0 12,5 1.978 11,1 25.657,6 7,5

TOTAL 60.888 100,0 2.691.686,8 100,0 17.808 100,0 340.024,6 100,0

FONTE: IBGE - Censo Agropecuário (microdados)

NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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TABELA 4.6.5.3 - DISTRIBUIÇÃO ABSOLUTA E RELATIVA DOS ESTABELECIMENTOS E DA ÁREA TOTAL DA CONDIÇÃO DO

PRODUTOR NÃO-FAMILIAR, SEGUNDO O TIPO DE FORÇA DE TRAÇÃO UTILIZADA NOS TRABALHOS AGRÁRIOS -

PARANÁ - 1995/1996

CONDIÇÃO DO PRODUTOR NÃO-FAMILIAR

Proprietário Não-Proprietário

Estabelecimentos Área Total Estabelecimentos Área Total

FORÇA DE TRAÇÃO

UTILIZADA

N.o % ha % N.o % ha %

Animal 3.918 13,5 322.473,6 6,3 508 13,5 16.056,2 4,6

Mecânica 11.484 39,5 2.591.034,0 50,5 1.850 49,1 257.803,6 73,3

Animal e mecânica 8.076 27,8 1.680.869,9 32,8 725 19,2 50.587,5 14,4

Não usa 5.600 19,3 532.511,5 10,4 685 18,2 27.087,3 7,7

TOTAL 29.078 100,0 5.126.889,1 100,0 3.768 100,0 351.534,7 100,0

FONTE: IBGE - Censo Agropecuário (microdados)

NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.

Essas tabelas, embora restritas ao Estado e sem apresentar os dados por estrato de área, são esclarecedoras do padrão

tecnológico geral.20 Há claramente um predomínio do uso da força mecânica, que é maior nos estabelecimento empresariais e nos estabe-

lecimentos familiares empregadores. Se é dominante, pode-se supor que esse padrão também é mais eficiente economicamente e, em

decorrência, o não emprego de força mecânica por parcela dos agricultores deve-se à impossibilidade de incorporar a tecnologia disponível. E,

nesse sentido, a tecnologia funciona como um fator a mais de exclusão social.

Observa-se que entre os agricultores familiares 45% informaram o uso de tração mecânica exclusiva, ou combinada com tração

animal, e que esses agricultores detêm 54% da área dessa condição de produtor. A proporção dos agricultores que usam tração mecânica

                                           

20 Quando do início do processo de intensificação da produção agropecuária, nos anos 1970, falava-se da introdução de um pacote tecnológico composto por força
mecânica, insumos químicos para adubação e controle de pragas e doenças, e sementes selecionadas. Ou seja, o pacote tecnológico atuava para aumentar os
rendimentos físicos da terra e a produtividade do trabalho.
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e mecânica combinada com animal nas categorias familiar empregador e empresários é praticamente igual (67,8% e 67,4%, respecti-

vamente), mas a proporção de área nas duas categorias é diferente, 75,5% nos agricultores familiares empregadores e 83,6% na categoria

empresários. É importante notar que nos três tipos de agricultores existem os que se encontram no estágio da tração animal e, ainda pior,

aqueles que só usam instrumentos de trabalho manuais, configurando, assim, as diferentes estruturas de produção que convivem na

produção agropecuária paranaense. Certamente, as razões de cada tipo de agricultor são diferentes. De qualquer modo, considerando o

Estado, havia em 1995 aproximadamente 1,5 milhão de hectares em mais de 45 mil estabelecimentos em que não se empregava nem

força mecânica, nem animal nos tarefas produtivas.

Como se verificou nos demais itens dessa caracterização socioeconômica dos produtores rurais que o comportamento das

mesorregiões difere pouco quantitativamente, pode-se considerar que também no aspecto tecnológico as diferenças são pequenas.21

4.6.6 Aptidão Natural dos Solos e a Aptidão “Construída”
 
22

O mapa de áreas potenciais à degradação do solo  (mapa 4.6.1) mostra uma grande área de solos sem restrições com relação à

erosão e ao excesso hídrico, que abarca parte da mesorregião Norte Pioneiro, quase toda área das mesorregiões Norte Central, Centro-

Ocidental e Oeste. Nessa área foram identificados os 2.o e 3.o espaços econômicos relevantes.

Outra mancha importante de solos sem restrições localiza-se na mesorregião Centro-Sul, sentido norte-sul, desde a divisa com a

Norte Central até Santa Catarina. Nessa área, destaca-se economicamente o município Guarapuava. As regiões Sudeste e Centro-Oriental

possuem manchas contíguas de solos sem restrições, no sentido norte-sul. As mesorregiões Sudoeste e Noroeste formam um mosaico em

                                           

21 Tabulações especiais para os municípios estão sendo produzidas e serão incorporadas à análise posteriormente.

22 A idéia de aptidão construída está baseada na utilização do manejo moto-mecanizado com uso intenso de insumos.
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que se alternam pequenas manchas de solos sem restrições com solos com restrições, enquanto a mesorregião Metropolitana de Curitiba

possui, ao sul, uma mancha com solos sem restrição quanto à erosão. A grande área que vai de Ponta Grossa até Paranaguá, passando

por Curitiba, conforma o espaço de maior representatividade econômica do Estado, em todos os indicadores econômicos, exceto o da

produção agropecuária.

O mapa de aptidão agrícola construída, que considera o manejo mecanizado do solo, basicamente reafirma as condições do

mapa anterior. A diferença fica por conta da mesorregião Noroeste, que passa a ter a maior parte da sua área tornada apta pelo manejo

mecanizado (mapa 4.6.2).

4.6.7 Indicadores-Síntese de Produtividade

Ainda que rapidamente e de modo bastante agregado, a partir da pauta de produtos da agropecuária paranaense, levantaram-se

algumas indicações quanto aos tipos de agricultores, além da estrutura fundiária e da condição tecnológica. Também foi considerada a

questão do solo agrícola. Como indicador- síntese do resultado da produção agropecuária, que relaciona as condições naturais dos solos

explorados e as condições sociais de produção, tomou-se, na análise, o VBP médio, por hectare e por município, com base em informações

Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (Seab) para o ano de 200423  (Anexo 4.6.6).

Em um Estado onde a Agropecuária tem a importância econômica como a que tem no Paraná, com alto padrão tecnológico e grande

integração com as agroindústrias, a enorme diferença entre os resultados dos municípios surpreende. Entre o maior VBP/ha municipal e o menor,

a diferença chega a alcançar 93 vezes. Segundo essa mesma fonte, o VBP/ha médio do Estado é de R$ 1.403,74 e 213 municípios obtiveram

valores acima da média estadual. Para melhor compreender como o Estado está organizado segundo esse indicador, elaborou-se o mapa VBP

                                           

23 Conforme informação da SEAB, o divisor da expressão VBP/ha é a área geográfica de cada município. Obviamente isso produz uma substimação da informação, pois
a área dedicada à exploração agropecuária é necessariamente menor.
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por hectare dos municípios do Paraná (mapa 4.6.3), empregando uma escala que vai de menos de R$ 500,00/ha (28 municípios), mais de

R$ 500,00/ha a menos de R$ 1.000,00/ha (86 municípios), mais de R$ 1.000,00/ha a menos de R$ 2.000,00/ha (161 municípios), mais de

R$ 2.000,00/ha a menos de R$ 4.000,00/ha (114 municípios), e mais de R$ 4.000/ha (10 municípios).

As semelhanças entre os mapas das áreas potenciais à de gradação do solo e VBP/ha são bem acentuadas, isto é, nas áreas

sem restrições o VBP/ha é maior. A grande exceção é a mesorregião Sudoeste, que, apesar das restrições de solo, obtém valores por

hectare relativamente elevados em praticamente todos os municípios. Na mancha de solos sem restrição natural, localizada na região

central do Estado, que começa na mesorregião Norte Central e vai até a divisa de Santa Catarina, os municípios aí localizados obtêm, no

máximo, resultados médios. Na mancha que perpassa as mesorregiões Centro-Oriental e Sudeste preponderam os resultados médios

entre os municípios nela localizados. Comparando o mapa de VBP/ha com o de aptidão agrícola do solo segundo o manejo mecanizado, o

destaque negativo é a mesorregião Noroeste, que, apesar de tornada apta pelo manejo, não expressa isso nos dados de VBP.

A partir do VBP municipal da Seab, construiu-se o indicador VBP/pessoa ocupada na Agropecuária, utilizando os dados do Censo

Demográfico de 2000. Observa-se que há uma defasagem entre os dados utilizados: o VBP refere-se a 2003 e o pessoal ocupado de 2000.

Isso implica que mantidas, entre 2000 e 2003, as tendências demográficas e ocupacionais da agropecuária, que são de redução, estar-se-á

subestimando o valor produzido por pessoa ocupada e que essa subestimação pode variar de mesorregião a mesorregião, pois se a

tendência é a mesma para todas, o ritmo não o é.

Entretanto, pode-se considerar esse valor como expressão da produtividade do trabalho, isto é, o valor (preço) da riqueza produzida

anualmente por uma pessoa ocupada,24 portanto das condições técnicas e sociais da produção. Analisando o mapa 4.6.4, duas mesorregiões se

destacam: a Oeste, que confirma os resultados do mapa 4.6.3 (VBP/ha), e a Centro-Oriental, que altera os dados de VBP/ha. Para elucidar

esse fenômeno, é interessante comparar os resultados do trabalhador agrícola com o do trabalhador da indústria. Entre as 300 maiores

                                           

24 A ocupação refere-se à qualquer atividade desenvolvida, durante pelo menos uma hora na semana, na produção de bens do ramo que compreende as atividades da
agricultura, silvicultura, pecuária, extração vegetal, pesca e piscicultura, destinados à alimentação de pelo menos um morador do domicílio.
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indústrias do Paraná, em aproximadamente 30 delas, o faturamento (correspondente ao valor da produção vendida) por funcionário está ao

redor dos R$ 100.000/ano. Ou seja, nas duas regiões citadas a maioria dos municípios tem, em média, produtividade do trabalho agrícola

semelhante ao de empresas industriais de grande porte.

Na região Norte Central, surpreendentemente, pois se localiza em área de alta fertilidade natural e de elevado nível tecnológico,

um conjunto relativamente pequeno de municípios apresenta resultados entre as duas escalas mais elevadas usadas no mapa. Nas

mesorregiões Noroeste, Sudoeste, Norte Pioneiro, Metropolitana de Curitiba e Centro-Sul preponderam os municípios que estão nas duas

escalas inferiores do mapa. Dentre essas mesorregiões, a Centro-Sul é a mais problemática quanto ao nível de desenvolvimento econômico,

pois, à exceção de Guarapuava, os indicadores das demais atividades econômicas e os indicadores sociais e de seus municípios estão

entre os piores do Estado.

As duas mesorregiões com maiores VBP/pessoa ocupada, Oeste e Centro-Oriental, apresentam semelhanças e diferenças

importantes. A primeira diferença está relacionada ao peso da produção pecuária no total do VBP: 45% na Oeste e 35% na Centro-Oriental,

sendo que na Oeste, 69% do VBP pecuário está relacionado à produção de aves e suínos, e na Centro-Oriental a pecuária bovina – corte e

leite – está equilibrada em relação à produção de aves e suínos, participando com 45% e 54% do VBP pecuário, respectivamente. Com

relação ao VBP das lavouras, nas duas mesorregiões as lavouras temporárias respondem por quase a totalidade do VBP. Além disso, nas

duas mesorregiões, soja, milho e trigo são as principais lavouras cultivadas. No Oeste, essas atividades respondem por 88% do VBP das

lavouras, e no Centro Oeste, por 78%.

Mas a diferença fundamental está na área disponível por pessoa ocupada nos estabelecimentos com mais de 100 ha de área

total: na mesorregião Centro-Oriental, 82% da área está em estabelecimentos maiores de 100 ha, enquanto na mesorregião Oeste essa

proporção é de 47,2%. Ademais, a relação ha/pessoa ocupada nesses estabelecimentos é de 87 ha/pessoa ocupada na mesorregião

Centro-Oriental e de 46 ha na mesorregião Oeste. Ou seja, com quase a metade da área disponível, os ocupados na mesorregião Oeste

produzem um VBP semelhante aos ocupados da mesorregião Centro-Oriental.

Na mesorregião Sudoeste, em que 72% de sua área é composta por estabelecimentos menores, a relação ha/pessoa ocupada é

baixa e os resultados de seus municípios são piores do que os da mesorregião Oeste.
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Na mesorregião Centro-Oriental os resultados médios obtidos na relação VBP/ha transformam-se em resultados acima da média

estadual no indicador VBP/pessoa ocupada, devido à concentração da terra em estabelecimentos cuja área permite incorporar as técnicas

e instrumentos que elevam a produtividade do trabalho. Porte do estabelecimento, tecnologia e caráter empresarial da produção traduzem-se em

resultados que destacam a mesorregião no contexto estadual, apesar das restrições naturais de parte significativa de seus solos.

Na mesorregião Oeste, favorecida pelo aspecto natural dos solos, combinou-se a construção de cadeias de produção vinculadas

à produção animal – aves, suínos e leite –, que têm por base agrária agricultores familiares, capazes de atender os requisitos da indústria

coordenadora da cadeia, e a produção em grande escala dos estabelecimentos empresariais, obtendo resultados que se destacam em

nível de Estado nos dois indicadores-síntese utilizados neste estudo.

Com relação à mesorregião Sudoeste há duas diferenças básicas. A primeira é a qualidade do solo, que dificulta a expansão da

produção em grande escala e que reflete na proporção da área regional controlada pelos estabelecimentos com mais de 100 ha – 27,4%

da área da mesorregião. Os resultados do indicador VBP/ha mostram que a produção por área dessa mesorregião está entre as maiores do

Estado, mas o indicador VBP/pessoa ocupada revela que a produtividade do trabalho é baixa, devido à baixa relação ha/pessoa ocupada.

A segunda diferença, e a mais importante, é que em todas as mesorregiões um número grande dos ocupados agrícolas (34% na

média estadual) pouco produzem, devido à exigüidade de área disponível. Apesar de todos os avanços tecnológicos e da superação de

entraves naturais como a fertilidade, por exemplo, a quantidade de terra disponível é determinante nas condições sociais dos agricultores.

Reiterando, os dados da produção informam sobre a riqueza gerada, porém nada informam sobre a apropriação dessa riqueza. E no

desenvolvimento, ou na exclusão, revela-se a articulação entre a geração e a apropriação da riqueza.

4.6.8 A Articulação entre Agricultura e Agroindústrias: as cadeias de produção

A expansão da agricultura em novas bases técnicas, nos anos 1970, articula e possibilita a instalação e o crescimento das

indústrias de máquinas e insumos para a produção agropecuária e a agroindústria de transformação das matérias agrícolas. No Paraná, esse

processo é particularmente intenso na instalação de agroindústrias de transformação, constituindo uma estrutura econômica relevante, com
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capacidade de organizar e coordenar cadeias de produção, inclusive assumindo o papel de financiador da produção primária, aumentando

o poder de coordenação e comando na cadeia de produção. Como conseqüência, a localização/distribuição espacial da produção agropecuária

sofre forte influência das demandas agroindustriais.

Em certas cadeias de produção, por questões técnicas ou de custos, geralmente por ambas, toda a articulação da produção agrícola,

em determinado espaço, decorre da ação da agroindústria. A cadeia de produção instala-se e se desenvolve praticamente de modo integral, a

exemplo da cadeia de produção de aves. Em outras cadeias, a agroindustrialização segue a produção primária e pode se instalar na região

de produção com todos seus segmentos ou apenas com parte deles. A cadeia da soja é um exemplo desse caso. Independente da

condição dos produtores rurais que se articulam ao processo, o poder de decisão e comando na cadeia é, fundamentalmente, do capital

agroindustrial, e seus interesses são predominantes. Mesmo em estruturas agroindustriais cooperativadas, o centro de decisão está na

agroindústria. Esse poder, provavelmente, reflete a apropriação dos lucros gerados na cadeia de produção, mas também o nível de desen-

volvimento tecnológico, a estruturação e a organicidade da cadeia.

Com o objetivo de dimensionar a potencialidade das atividades agroindustriais, julgou-se importante incorporar a este estudo o

valor da saída, que reflete o faturamento das empresas paranaenses desse ramo industrial, a partir dos dados disponibilizados pela SEFA.

Para tal, a agroindústria foi desagregada em 19 agrupamentos, utilizando o Código Nacional de Atividades Econômicas a sete dígitos.25

Feito isso, a primeira observação importante é que o conjunto das atividades agroindustriais do Estado, que representava 46,3%

do total da industrial em 1997 segundo o VS, caiu para 35,5% em 2000 e aumentou para 39,4% em 2003, reflexo do comportamento do

mercado internacional nesse período. A participação da agroindústria no total da Indústria paranaense revela sua importância na estrutura

industrial e na economia do Estado (tabela 4.6.8.1).

                                           

25 O número de dígitos do CNAE correponde ao nível de desagregação da informação.
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TABELA 4.6.8.1 - VALOR CONTÁBIL DE SAÍDA E PARTICIPAÇÃO DE CADA AGRUPAMENTO NO TOTAL DA AGROINDÚSTRIA - PARANÁ - 1997/2000/2003

1997 2000 2003 VARIAÇÃO
AGRUPAMENTO

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 2000/1997 2003/2000 2003/1997

Óleos e gorduras vegetais  3.555.352.430  21,10  5.287.853.921  23,48  9.733.117.887  22,80  1,49  1,84  2,74

Moagem de trigo  1.432.109.724  8,50  2.114.177.587  9,39  7.261.428.729  17,01  1,48  3,43  5,07

Abate de aves e preparação de carnes e subprodutos  1.045.159.912  6,20  1.814.784.852  8,06  3.827.839.051  8,97  1,74  2,11  3,66

Abate de bovinos e preparação de carnes e subprodutos  1.966.694.958  11,67  2.175.152.721  9,66  3.152.553.564  7,38  1,11  1,45  1,60

Fabricação de celulose, papel e papelão  1.119.372.322  6,64  1.995.636.986  8,86  3.135.742.538  7,34  1,78  1,57  2,80

Abate suínos e preparação de produtos suínos  885.439.830  5,26  1.401.330.192  6,22  3.093.676.744  7,25  1,58  2,21  3,49

Leite e derivados  1.537.987.299  9,13  2.025.575.958  9,00  2.849.224.367  6,67  1,32  1,41  1,85

Rações e alimentos preparados para animais  476.183.098  2,83  1.026.223.910  4,56  2.211.010.321  5,18  2,16  2,15  4,64

Destilação de álcool  708.449.463  4,20  833.530.160  3,70  1.629.191.645  3,82  1,18  1,95  2,30

Outros(1)  601.410.476  3,57  642.521.810  2,85  1.016.960.368  2,38  1,07  1,58  1,69

Cerveja, chope e malte  350.439.335  2,08  533.301.477  2,37  943.038.879  2,21  1,52  1,77  2,69

Beneficiamento e industrialização do café  795.542.466  4,72  747.811.990  3,32  941.484.312  2,21  0,94  1,26  1,18

Couros e peles  477.926.376  2,84  648.500.812  2,88  867.809.834  2,03  1,36  1,34  1,82

Sucos e concentrados naturais e conservas de frutas e legumes  195.934.124  1,16  288.572.478  1,28  709.242.713  1,66  1,47  2,46  3,62

Produção de açúcar e adoçantes naturais  378.257.256  2,25  380.093.761  1,69  597.240.731  1,40  1,00  1,57  1,58

Processamento de mandioca e seus derivados  163.418.893  0,97  247.353.705  1,10  505.671.922  1,18  1,51  2,04  3,09

Fumo  1.158.208.032  6,87  353.577.148  1,57  221.269.493  0,52  0,31  0,63  0,19

TOTAL DA AGROINDÚSTRIA  16.847.885.994  100,00  22.515.999.468  100,00  42.696.503.098  100,00  1,34  1,90  2,53

Total da Indústria 36.389.958.370 63.504.065.496 108.411.128.511  1,75  1,71  2,98

FONTE: SEFA

NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.

(1) Frigorífico - abate de eqüinos e preparação de carne e subprodutos; preparação e conservação do pescado e fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos; beneficiamento

de arroz; fabricação de produtos do arroz; fabricação de fubá, farinha e outros derivados de milho – exclusive óleo; beneficiamento de chá, mate e outras ervas para infusão; fabricação,

retificação, homogeneização e mistura de aguardente de cana de açúcar; fabricação, retificação, homogeneização e mistura de outras aguardentes e bebidas destiladas; fabricação de

vinho; beneficiamento de algodão; beneficiamento de outras fibras têxteis naturais.
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Considere-se, ainda, que as atividades agroindustriais ocorrem em praticamente todo o espaço geográfico, via de regra acompa-

nhando a produção primária. Em 2003, segundo a SEAB, o VBP agropecuário foi de 28 bilhões de reais, enquanto o VS foi de 43 bilhões,

segundo dados da Sefa, para 2003.26

Conforme pode-se verificar na tabela 4.6.8.1, dos 17 agrupamentos agroindustriais, nove concentravam 86% do VS em 2003.

Além disso, o desempenho dos agrupamentos foi bastante variável no período de 1997 a 2003.27 O pior desempenho foi o da agroindústria

do fumo, que reduziu a participação de 6,87% para 0,52%, em decorrência do fechamento de uma unidade de empresa multinacional.

Todavia, o fechamento da unidade agroindustrial não afetou a produção primária, pois todos os serviços que a empresa realizava, como

assistência técnica, acompanhamento da lavoura, divulgação da atividade etc., continuam ativos no Estado. O melhor desempenho ficou

com a agroindústria de moagem de trigo e outros produtos, que quase dobrou a participação no total da agroindústria.

Entre os nove principais agrupamentos, os desempenhos mais expressivos, além da moagem de trigo, foram obtidos pelas

agroindústrias rações e alimentos preparados para animais, fabricação de celulose, papel e produtos de papel, abate de aves e preparação de

carnes e subprodutos e abate de suínos e preparação de carnes e subprodutos. Do conjunto dos nove agrupamentos com maiores

participações, três cresceram abaixo da média do total da agroindústria (abate de bovinos, leite e derivados e destilação de álcool) e óleos e

gorduras vegetais (o agrupamento com maior participação), que teve desempenho pouco acima da média do ramo agroindustrial.

Entre os dez agrupamentos de menores participações, que juntos representaram menos de 13% da agroindústria paranaense, o

melhor desempenho ocorreu com o agrupamento de menor participação na estrutura agroindustrial, abate de outros animais e preparação

                                           

26 Esses dados apenas sugerem a adição de valor das atividades agroindustriais, pois enquanto o VBP da SEAB resulta da multiplicação dos preços praticados pela
quantidade produzida de 492 produtos, o VS da SEFA reflete as quantidades vendidas e não tudo o que foi produzido. Além disso, a agroindústria utiliza outros
insumos, além das matérias-primas agropecuárias.

27 Calculando o índice médio de variação do VS da agroindústria, 2,678 no período analisado, verifica-se que ele foi superior ao IGP-M (2,04), ao IGP-DI (2,03) e ao
INPC (1,6).
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de carnes e subprodutos, seguido de sucos e concentrados naturais e conservas de frutas e legumes. Outros três agrupamentos cresceram em

torno da média do setor; os demais apresentaram crescimento inferior à média, e fumo teve desempenho negativo.

A importância econômica da articulação agricultura e agroindústria também se revela nas relações que a produção desses

setores estabelece com o exterior. Juntos, os produtos da agricultura e da Agroindústria respondem pela maior parcela das exportações do

Estado. A composição das exportações paranaenses, com a recente instalação de novos ramos industriais, vem se alterando, e a

participação das exportações agropecuárias e agroindustriais, no total exportado, passaram de 68,8%, em 1996, para 51,8%, em 2004

(Anexo 4.6.7). Entre as exportações do agronegócio, destacam-se a soja e derivados e as exportações de carne. Os produtos do complexo

soja responderam por 60,6% do valor exportado em 2004, mas vêm numa trajetória descendente, apesar dos preços favoráveis do mercado

internacional. Observe-se, também, que a participação da exportação de grãos de soja foi praticamente duplicada entre 1996 e 2004, em

detrimento dos produtos agroindustrializados. Preços e a desoneração de impostos explicam esse comportamento.

Já a exportação de carnes vem apresentando comportamento ascendente. A participação desse conjunto, no total das

exportações do agronegócio, passou de 8,3% em 1996 para 19,3% em 2004. A exportação de carne de aves representa a maior parcela,

quase dobrando sua participação no valor exportado, mas nos outros segmentos de carnes o desempenho foi superior.

Outro conjunto de produtos exportados com ótimo desempenho é o da madeira, passando de 6,4%, em 1996, para 13,3% do

valor das exportações do agronegócio, em 2004. As exportações de açúcar e álcool também cresceram no período considerado. Mas o

desempenho mais significativo foi obtido por cereais, que passou de 1%, em 1996, para 10% do valor exportado pelo agronegócio, em

2004. Esse desempenho se deve basicamente ao produto milho em grão.

As exportações para o mercado externo, de commodities agrícolas e de produtos agroindustriais, reforçam a produção, no

Estado, dos produtos soja, milho e carnes, disseminados por toda a área agrícola estadual, e de alguns produtos regionais, como a cana-

de-açúcar. Vê-se, pelas exportações, que produtos alternativos, com possibilidade de serem produzidos em menor escala, como frutas, por

exemplo (que cresceu entre 1996 e 2000 e caiu em 2004) não se firmam na pauta das exportações.



133

4.6.9 A espacialização dos agrupamentos agroindustriais

As características locacionais das agroindústrias e sua grande importância na economia paranaense conferem a elas peso

decisivo em praticamente todas as economias regionais do Estado e, por decorrência, no processo de crescimento e de desenvolvimento

econômico das regiões. Tomam-se como exemplo algumas cadeias de produção agroindustriais já consolidadas no Estado: carnes,

incluindo aves e bovinos, cana-de-açúcar e a cadeia de produção da soja (mapas 4.6.5 a 4.6.1.3).

A produção de cana-de-açúcar, matéria-prima do álcool e do açúcar, está localizada, quase que integralmente, no Norte do

Estado. A cana-de-açúcar é exclusivamente matéria-prima, o que implica que o seu mercado se restrinja à indústria processadora.

Provavelmente, é isso que explica o fato de a agroindústria produzir e garantir, ela mesma, a maior parcela da cana-de-açúcar demandada.

Assim, as unidades industriais que utilizam essa matéria-prima estão localizadas próximas das áreas de produção. Segundo o faturamento

das indústrias, em 2003, a porção Norte Central do Estado foi responsável por 90,9% do faturamento dessa agroindústria e por 92,9% da

produção da matéria-prima cana-de-açúcar. As 21 empresas estão localizadas em 22 municípios do Norte. Sete unidades estão nos

municípios do 2.o espaço e representaram 47% do faturamento; no espaço Noroeste estão oito unidades industrias com participação de

36,9% do faturamento e no Norte Pioneiro localizam-se quatro unidades que responderam por 7,1% do faturamento da agroindústria da

cana-de-açúcar.

A produção de soja, ao contrário da de cana-de-açúcar, espraia-se por todo o território paranaense e em todas as regiões está

entre os três principais produtos agrícolas. Além disso, apesar da condição de matéria-prima, a soja é comercializada em grãos para outros

estados e, principalmente, para o exterior. Portanto, o mercado para o produtor de soja é mais amplo do que a agroindústria processadora.

A amplitude do espaço de produção e a abrangência dos mercados condicionam a localização das unidades de processamento de soja.

Existem 57 unidades de processamento de soja no Paraná. A proximidade à infra-estrutura de transporte e de exportação influencia

fortemente a localização dessas unidades. No primeiro espaço, de Paranaguá até Ponta Grossa, que produziu em 2003 aproximadamente

10% da soja estadual, os municípios de Paranaguá, Ponta Grossa e Araucária, com 13 unidades industriais, foram responsáveis por 67%
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do faturamento dessa agroindústria. Enquanto isso, espaço Oeste, 3.o espaço em relevância econômica, maior produtor de soja, com 25%

em 2003, localizam-se 12 unidades industriais, responsáveis por apenas 5,7% do faturamento. O 2.º também se destaca pela presença de

agroindústrias processadoras de soja, com 15 unidades, 14,1% do faturamento (Maringá e Londrina, sete indústrias e 10% do faturamento)

e 17,5% da produção de soja, em 2003. Além dele, Campo Mourão, com três unidades industriais, 7,3% do faturamento e 15,7% da

produção de soja.

As indústrias processadoras de carnes, também importantes exportadoras, apresentam grandes diferenças internas, convivendo

microempresas com grandes empresas, principalmente entre as processadoras de carne bovina. Assim, as processadoras de carne bovina

são 327 unidades espalhadas por 78 municípios de todas as regiões do Estado. O espaço do Noroeste é o principal produtor de bovinos,

25,6% do rebanho, e abriga 45 estabelecimentos, responsáveis por 46,2% do faturamento do segmento. Paranavaí, com seis estabe-

lecimentos e 31,8% do faturamento, era o principal município dessa cadeia de produção em 2004. O 2.º espaço econômico relevante vem

a seguir, com 15,5% do rebanho, 16% do faturamento e 63 unidades de processamento. Arapongas, Nova Esperança e Londrina são os

principais municípios e somam 14,8% do faturamento e 15 unidades industriais.

A indústria processadora de carne de aves está presente em 35 municípios do Estado com 44 unidades industriais. Na porção

Oeste, o 3.o espaço econômico, com oito unidades de processamento, representou 34,3% do faturamento, em 2003, tendo sido aquele

com maior participação. Os municípios que se destacaram foram Toledo, Cascavel, Cafelândia, Matelância e Palotina. O espaço Sudoeste,

contíguo ao Oeste, vem a seguir, com nove unidades processadoras e 32,7% do faturamento. Os principais municípios desse espaço são

Dois Vizinhos, Francisco Beltrão e Capanema. Esses dois espaços tinham 34,6% do rebanho de aves do Estado. No 2.o espaço, estão

localizadas 14 unidades de processamento, que participaram com 18,9% do faturamento de 2003 e abrigam 14,5% do rebanho. Nesse

espaço, Rolândia tem a maior participação, com 9,2% do faturamento, seguido de Maringá, Londrina e Jaguapitã. O município da Lapa,

integrante do 1.o espaço, com uma unidade de processamento, representou 6,5% do faturamento em 2003.
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4.7 MERCADO DE TRABALHO

Como visto anteriormente acompanhando o movimento internacional e nacional, na década de 1990, o Paraná passou por

mudanças em seu padrão de acumulação do capital ancoradas num rígido processo de racionalização econômica, que afetou a estrutura

empresarial e a gestão da força de trabalho do Estado. Além da emergência de diferentes formas organizacionais do trabalho internamente

às empresas, entre outros, foram desencadeadas sucessivas tentativas (com grande êxito em várias delas) de desregulamentação das

relações de trabalho, causando profundas alterações na estrutura e no perfil do emprego, intensificando, no caso brasileiro, a já existente

heterogeneidade do mercado de trabalho.

No bojo do processo de racionalização produtiva, a busca pela flexibilidade na gestão da força de trabalho apresentou-se como

medida principal. Entre várias medidas, emergiram políticas salariais vinculadas a desempenhos individuais e da empresa, à proliferação

de modalidades de contratação por tempo parcial e/ou determinado, o estabelecimento de jornadas de trabalho em função das variações

do nível de atividades e à crescente terceirização de atividades. O resultado foi a maior precarização do trabalho e a ampliação das

desigualdades salariais. Em síntese, as mudanças foram quantitativas e qualitativas e provocaram alterações nas articulações entre os

setores formal e informal da economia, aumentando sua complexidade.

O reflexo maior dessa reorganização do trabalho e do capital foi o baixo desempenho do mercado de trabalho que marcou os

anos 1990, independentemente das particularidades regionais. Nesse sentido, quando se destaca o crescimento do emprego, há que se ter

em conta que se trata de desempenho bastante medíocre comparativamente a outros períodos pós-anos 1970, inclusive após a desvalorização

cambial de 1999.

Estudando os dados da RAIS sobre o tipo de vínculo empregatício, percebe-se claramente a intensificação de contratos precários

de trabalho ao longo da década de 1990 em nível nacional (tabela 4.7.1). Além disso, chama a atenção o fato de o Paraná apresentar

números relativos ainda maiores que os nacionais, nas categorias, trabalho avulso, trabalho temporário e contrato por tempo determinado,

chegando a ser o dobro ou mais nesta última (tabela 4.7.2).



136

TABELA 4.7.1 - NÚMERO E PERCENTUAL DE TRABALHO AVULSO, TEMPORÁRIO E COM CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -

BRASIL - 1997, 2000 e 2003

TRABALHO CONTRATO

AVULSO TEMPORÁRIO POR TEMPO DETERMINADO TOTALANO

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

1997 121.607  0,50 132.772  0,55 199.986  0,83 24.104.428  100,00

2000 121.583  0,46 199.071  0,76 243.361  0,93 26.228.629  100,00

2003 115.731  0,39 186.713  0,63 274.337  0,93 29.544.927  100,00

FONTE: MTE - RAIS

NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.

TABELA 4.7.2 - NÚMERO E PERCENTUAL DE TRABALHO AVULSO, TEMPORÁRIO E COM CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -

PARANÁ - 1997, 2000 e 2003

TRABALHO CONTRATO

AVULSO TEMPORÁRIO POR TEMPO DETERMINADO TOTALANO

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

1997 18.465  1,21 7.391  0,48 45.560  2,98 1.530.685  6,35

2000 16.002  0,97 16.410  0,99 37.651  2,28 1.653.435  6,30

2003 18.277  0,97 12.844  0,68 32.936  1,75 1.884.380  6,38

FONTE: MTE - RAIS

NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.

Os estudos da estrutura econômica do Paraná contidos neste capítulo demonstraram que, em nível nacional, ocorreu descon-

centração das atividades produtivas do núcleo paulista para outras regiões, o que foi captado, em boa parte, pelo Paraná. Contudo, São

Paulo ainda assegura posição central na economia nacional, concentrando parcela significativa do conjunto da base produtiva nacional,

especialmente as atividades e ramos considerados mais modernos e que detêm maior capacidade de geração e agregação de valor

econômico. Conseqüentemente, São Paulo retém também parcela importante da força de trabalho nacional, especialmente aquela com

maior remuneração e nível de escolaridade.
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Os estudos realizados demonstraram, ainda, que a trajetória desenvolvida pela economia paranaense, embora tenha consolidado um

aglomerado produtivo no 1.o espaço com os mais notórios indicadores de desempenho, especialmente por ter sido o maior receptáculo da

desconcentração paulista, reservou para outras regiões do Estado dinâmicas específicas e também expressivas, sedimentando uma

estrutura produtiva local com diferentes níveis de diversificação e especialização. Há diferenças inter-regionais, em função da seletividade

do capital por espaços dotados de condições infra-estruturais, de aparato tecnológico e de condições ambientais imprescindíveis para

determinadas atividades econômicas. Essas diferenças aparecem refletidas diretamente no mercado de trabalho de cada uma das regiões.

O estudo sobre o mercado de trabalho paranaense que se fará na seqüência será efetuado em dois níveis: o primeiro, por meio

de análises comparativas entre o Paraná e os demais estados da Região Sul, São Paulo e Brasil; e o segundo, internamente ao Estado,

com dados desagregados por municípios, detectando os diferentes espaços paranaenses, organizados segundo dados de ocupação e

emprego formal. Para tanto, serão empregadas duas fontes de dados: o Censo Demográfico de 2000 e a RAIS, para o período 1997 a

2003. Embora os dados da RAIS sejam mais atuais, eles não compreendem a totalidade do mercado de trabalho, por se limitarem ao

registro dos postos de trabalho formais.28 Contudo, eles constituem um bom indicador da economia regional, na medida em que apontam

os municípios em que as oportunidades de trabalho são maiores, mais diversificadas e atrativas. Ademais, lembra-se que, neste estudo,

optou-se por trabalhar preferencialmente com fontes que disponibilizam dados para todos os municípios paranaenses, critério este em que

o Censo Demográfico e a Rais se enquadram perfeitamente.

Por conseguinte, quando o texto referir-se a postos de trabalho ou emprego formal, a fonte empregada é a RAIS; os dados de

ocupação, População Economicamente Ativa (PEA) e desemprego ou desocupação
29

 foram obtidos do Censo Demográfico 2000. Além

                                           

28 Posto de trabalho ou emprego formal é aquele que se pauta pela legislação trabalhista (CLT), criando um vínculo contratual de trabalho, independente da sua
condição de duração.

29 Recordando, a ocupação refere-se à qualquer atividade desenvolvida, durante pelo menos uma hora na semana, na produção de bens do ramo que compreende as
atividades da agricultura, silvicultura, pecuária, extração vegetal, pesca e piscicultura, destinados à alimentação de pelo menos um morador do domicílio. A PIA
engloba as pessoas com dez anos ou mais de idade. A PEA reflete o conjunto de pessoas inseridas em ocupações formais ou informais ou, então, desempregadas. O
número de desempregados é obtido pela diferença entre a população economicamente ativa e os ocupados.
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disso, agregaram-se também na análise alguns dados sobre tipo de vínculo empregatício, remuneração e escolaridade dos empregados,

extraídos da RAIS.

Antes de tudo e como síntese geral, é preciso enfatizar que na análise das ocupações e postos de trabalho formais, assim como

da remuneração e escolaridade, entre os municípios paranaenses verifica-se a mesma distribuição espacial das unidades econômicas do

Estado, bem como do faturamento e do VAF por elas gerado. Isso não traz nenhuma novidade: é natural que os postos de trabalho estejam

justamente onde estão as atividades econômicas, acompanhando sua distribuição espacial, e que nelas esteja presente a maior parte dos

empregos melhor remunerados e que requerem maior escolaridade. Ou seja, a matriz produtiva é o elemento explicativo para a

conformação e a natureza do mercado de trabalho de cada um dos espaços identificados.

Em relação ao emprego formal, do conjunto dos municípios com participação superior a 0,25% do Estado, em 2003 o 1.o espaço

participava com 45,64% dos postos de trabalho, o 2.o com 15,41%, o 3.o com 8,17%, os municípios destacados do Centro-Oriental com

1,22%, os do Noroeste com 1,83%, o Sudoeste com 1,42% e os do Norte Pioneiro com 1,52% (mapa 4.7.1; anexo 4.7.1). Além destes,

Cianorte e Campo Mourão detinham, respectivamente, 0,73% e 0,79%. Naquele ano, eram 52 municípios compondo esse conjunto, que

agregaram 79,53% do total dos empregos formais paranaenses.

Comparativamente a 1997, os municípios que detinham participação igual ou acima de 0,25% formavam um conjunto menor (47

municípios) e agregavam parcela ligeiramente maior do emprego formal paranaense (81,36%). O estudo da evolução entre os espaços

econômicos evidencia que o 1.o espaço perde participação relativa no período, o que é capitaneado, principalmente, pelos 3.o e 4.o espaços

e o 2.o, em proporção menor.

Assim como houve evolução positiva dos diversos setores econômicos, do ponto de vista da geração da riqueza, houve também

ampliação das oportunidades de trabalho no Estado. Em 1997, a Rais registrou 1.530.685 postos de trabalhos formais distribuídos setorialmente,

enquanto em 2003 foram registrados 1.884.380, resultando em acréscimo de 23% no período (tabela 4.7.3).
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TABELA 4.7.3 - NÚMERO DE EMPREGOS FORMAIS POR MUNICÍPIO, SEGUNDO SETOR ECONÔMICO - PARANÁ - 1997, 2000, 2003

1997 2000 2003 2003/1997
SETOR ECONÔMICO

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

Indústria . 345.946    22,60 374.688    22,66 453.861    24,09 107.915     1,48

Construção civil 77.167     5,04 64.528     3,90 55.012     2,92 -22.155    (2,12)

Comércio 250.093    16,34 290.006    17,54 368.963    19,58 118.870     3,24

Serviços 776.785    50,75 838.535    50,72 921.130    48,88 144.345    (1,87)

Agropecuária 79.893     5,22 85.616     5,18 85.414     4,53 5.521    (0,69)

Outros/ignorados 801     0,05 - - - - - -

TOTAL 1.530.685   100,00 1.653.373   100,00 1.884.380   100,00 353.695    23,11

FONTE: MTE - RAIS

IPARDES – Tabulações especiais

Quanto ao emprego industrial, percebe-se que sua participação no total do emprego formal dos municípios acompanha a análise

de geração de valor, refletindo os mesmos espaços econômicos. No período 1980-1991, embora tenha ocorrido desaceleração no emprego

industrial em todo o País, no 1.o espaço, mais particularmente na RMC, houve crescimento de 3,5% a.a., o que colocou o Paraná na posição de

sexta maior aglomeração industrial do País já naquele período (DELGADO, 2001).

Os municípios considerados industriais pela capacidade de geração de valor, como São José dos Pinhais, Araucária, Toledo,

Apucarana e outros (mapa 4.7.2), apresentam uma distribuição setorial do emprego formal na Indústria que se situa entre os 30% e 50%.

Municípios como Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, entretanto, aparecem com participação menor do emprego industrial, por apresen-

tarem grande número de empregos em Serviços, em função do conjunto de atividades de serviços públicos e privados que concentram,

entre os quais se incluem centros de Ensino Superior e sedes administrativas das distintas esferas governamentais, ou pela concentração

de população, o que demanda uma estrutura de serviços diretamente vinculada às famílias (anexo 4.7.2).

Mesmo assim, há um conjunto de municípios com participação superior a 50% do emprego formal nesse setor, todos eles

considerados com menor porte da população, sendo que somente dois – Arapongas e Rolândia – têm um número de postos de trabalho

formais superior a 10 mil. Além disso, verifica-se que em tais municípios o emprego público está abaixo de 30% ou, ainda, abaixo de 10%
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(maior número de casos). Esse conjunto de informações conduz à interpretação de que a forte participação do emprego na Indústria

desses municípios pode dever-se não somente à sua reduzida força de trabalho mas também à existência de somente uma indústria ou

um pequeno número delas. Ou seja, seu perfil e a estrutura do emprego podem estar na dependência de somente uma empresa, ou um

pequeno número delas, o que os torna extremamente vulneráveis.

Percebe-se, também, a existência de municípios com baixa participação no emprego industrial pulverizados pelo Estado, porém

com maior concentração ao noroeste da região central, alongando ao sul, reunindo municípios de constatada baixa expressão na geração

de valor e, na sua maioria, criados após a década de 1960. Trata-se de um espaço de exploração econômica mais recente e assentado

predominantemente na Agropecuária. Além destes, há baixo emprego industrial também em municípios contínuos, porém em menor

número, no Litoral, Norte Pioneiro e ao norte do Estado.

Embora na década de 1990 o maior montante de investimento tenha se centrado no Setor Industrial, ocorreram também

mudanças significativas nos demais setores econômicos, especialmente no 1.o espaço, que absorveu a maior parte das inversões públicas

e privadas. A modernização industrial ampliou a demanda por serviços e produtos de maior especialização, muitos dos quais viabilizados

por capital internacional e constituídos em rede. Citam-se como exemplos redes de supermercados, hotéis, agências de publicidade e

telecomunicações (NOJIMA;MOURA; SILVA, 2004).

Chama-se a atenção ao fato de o Setor Terciário ter praticamente o triplo dos empregos formais, se comparado à Indústria.

Nesse aspecto, o mais relevante é o Setor Serviços, que tem apresentado maior capacidade de geração de postos de trabalho, quer pela

forte presença do setor público, quer pelo setor privado, no atendimento às crescentes demandas do consumidor individual, familiar ou

empresarial.

A participação e o incremento da oferta do emprego no Comércio e em Serviços acompanham a distribuição do VAF verificada

no item 4.5, sempre com maior representatividade do 1.o, 2.o e 3.o espaços, nessa ordem (mapa 4.7.3). O Setor Serviços é o que mais gera

emprego nos municípios, visto que a maior parte deles concentra o emprego no Setor a taxas acima de 30%. O reforço ao Setor é dado
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pela administração pública, especialmente às administrações municipal e estadual. Esse dado em comparação aos dados de VAF de

serviços é reforçado: a participação do Setor no emprego municipal é maior onde a agregação de valor em Serviços é inexpressiva.

A proporção do emprego público é maior na região central do Estado, constituindo uma longa faixa a oeste de Guarapuava, que

se estende ao norte e ao sul, reunindo municípios com mais de 30% do emprego no Setor, mas também com mais de 50%, e municípios

espalhados do Noroeste ao Sudoeste do Estado (mapa 4.7.4; anexo 4.7.3). Observa-se que esses são justamente os espaços em que o

emprego industrial é menor.

De modo geral, a informalidade nesse Setor é bastante alta, denunciando que sua contribuição econômica em municípios

menores e na economia regional pode ser maior do que a captada pelos organismos oficiais, além de revelar a forte presença da ocupação

na Agropecuária, como se constata a partir de dados censitários, a qual exprime mais apropriadamente o perfil econômico desses

municípios (SILVA; MOURA, 2003).

A maioria dos municípios paranaenses apresenta emprego no Comércio na faixa de 10% e 30% (mapa 4.7.5). Evidencia-se

nessa capacidade de geração de emprego a capilaridade das unidades de comércio varejista de médio e, especialmente, pequeno porte. A

baixa representatividade do Setor no emprego municipal ocorre na região Noroeste do Estado, agrupando pequeno número de municípios

contínuos que se situam ao sul de Paranavaí e ao norte de Umuarama; no Norte Pioneiro; ao norte da região central; no norte do Estado,

acima de Maringá, indo em direção da divisa com São Paulo; e no Vale do Ribeira.

Em relação ao dados de ocupação, o Censo de 2000 registrou 4.055.739 ocupados no Paraná, para uma PEA de 4.651.832

pessoas. Os ocupados estavam distribuídos segundo os setores econômicos da seguinte forma: 20,1% na Agropecuária, 22,3% na

Indústria,
30

 17,1% no Comércio e 39,1% em Serviços (Anexo 4.7.4).

A mesma distribuição espacial e hierarquia entre os diferentes espaços apresenta-se com base nos dados de ocupação, contudo

com menor participação do 1.o espaço em relação ao total do Estado (34,00%). Os municípios que possuem as maiores participações

                                           
30 Inclui a Construção Civil.
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(igual e acima de 0,25%), tanto em relação aos ocupados quanto aos postos de trabalho formais, são praticamente os mesmos, embora

alterem sua composição interna, especialmente nos setores Agropecuária e Serviços. Em 2000, eram 67 municípios com participação das

ocupações nessa faixa, que somavam 69,05% das ocupações do Estado (Anexo 4.7.5). Com isso, vê-se que se as ocupações são

bastante concentradas, no emprego formal elas são ainda maiores.

Se a análise das ocupações reproduz um resultado similar ao do emprego formal, especialmente no que se refere à espacialização,

em relação ao Setor Agropecuária ela merece um destaque. Comparando-se os dados de emprego formal (Anexo 4.7.6) com os de ocupação

(Anexo 4.7.7), percebe-se que a informalidade se expressa com maior nitidez nesse Setor: enquanto o Censo registrou 814.291 ocupados na

Agropecuária, a RAIS 2000 apontou que somente 85.616 possuíam registro formal (10,51% do total de ocupados).

Pelos dados de ocupação, vê-se, também, que há 149 municípios em que a geração de renda se dá predominantemente pela

Agropecuária – 50% ou mais de sua força de trabalho encontra-se ocupada nesse Setor – e outros 145 têm participação entre 30% e 50%

(mapa 4.7.6). Encaram-se com preocupação esses dados, uma vez que o rendimento nesse Setor é bastante baixo e que tais municípios,

em sua maioria, estão incluídos entre aqueles com os indicadores econômicos e sociais mais baixos do Estado.

4.7.1 Remuneração e Escolaridade

Além de verificar a quantidade de postos de trabalho e sua distribuição, julgou-se importante agregar ao estudo uma avaliação

da qualidade do emprego no Estado, por meio de dados sobre remuneração e escolaridade da força de trabalho inserida no mercado

formal de trabalho. Nesse caso, a base de dados utilizada fundamentalmente foi a RAIS.

Iniciando pela remuneração, a maior parte dos trabalhadores formais paranaenses convive com uma média salarial que não

ultrapassa três salários mínimos: em 2003, 65,62% dos empregados recebiam entre 1 e 3 salários mínimos, além de outros 3,91% que

recebiam até um salário mínimo (Anexo 4.7.8). Em nível nacional esses números são, respectivamente, 59,48% e 4,67%. Traçando um

paralelo com os estados da Região Sul, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul possuem, respectivamente, percentual de empregos na
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faixa de 1 a 3 salários mínimos, de 65,33% e 60,32%, e de até 1 salário mínimo, 3,01% e 2,50% (Anexo 4.7.9). São Paulo, por outro lado,

possui participação menor nessas duas faixas salariais: 50,57% de 1 a 3 salários mínimos e 2,37% com até 1 salário mínimo.

Observa-se que 370 municípios paranaenses estão acima da média quanto aos empregados que recebem de um a três salários

mínimos e 301 acima da média quanto aos que recebem até 1 salário mínimo. Neste último, destacam-se dois municípios com percentual

acima de 30% (São José da Boa Vista e Kaloré), 15 acima de 20% e outros 85 acima de 10%.

O percentual de trabalhadores do estado que recebem entre 3 e 5 salários mínimos é de 14,97%, o que o coloca abaixo da

média nacional (16,24%) e como o Estado da Região Sul com menor distribuição de seus empregados nessa faixa salarial (Rio Grande do

Sul, 17,98%, e Santa Catarina, 16,92%). São Paulo participa com proporção de empregados nessa faixa salarial acima da média nacional

(20,70%), situação esta que se repetirá nas faixas salariais mais elevadas. Isso denota maior nível de remuneração no conjunto dos

trabalhadores paulistas. Em nível nacional, o Paraná é também o quinto estado com maior participação de trabalhadores com salários

médios nessa faixa, com 5,88%. São Paulo é o primeiro colocado, com 37,73%, e, na Região Sul, o Rio Grande do Sul está na quarta

posição, com 7,79%, e Santa Catarina em sexta posição, com 4,56%.

Recebem entre 5 e 10 salários mínimos 10,14% dos empregados do Paraná, sendo que em nível nacional essa proporção é de

12,26%; em São Paulo, 16,58%; no Rio Grande do Sul, 12,36%; e em Santa Catarina, 9,71%. O Paraná mantém-se como o quinto Estado

em número de empregados com salários médios nessa faixa, com 5,28%, enquanto São Paulo detém 40,05%, Rio Grande do Sul, 7,10%

(4.o posição), e Santa Catarina, 3,47% (7.a posição).

Na faixa de salário médio de 10 e 20 salários mínimos há 3,69% dos trabalhadores formais paranaenses, enquanto no País

4,85% estão nessa faixa. Em São Paulo, tal proporção é de 6,54%; no Rio Grande do Sul, 4,65%; e em Santa Catarina, 3,46%. Em nível

nacional, o Paraná contribui com 4,85% dos empregados com salários médios nessa faixa (6.o estado). São Paulo participa com 39,87%,

Rio Grande do Sul com 6,75% (5.a posição) e Santa Catarina com 3,12% (7.a posição).

Acima de 20 salários, no Paraná há apenas 1,44% dos empregados – abaixo da média nacional, que é 2,25%. Em São Paulo,

são 2,95% dos empregados nessa faixa; no Rio Grande do Sul, 1,91%; e em Santa Catarina, 1,26%. Em nível nacional, o Paraná aparece
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como o sexto estado com maior participação de trabalhadores com salários médios nessa faixa, com 4,10%; São Paulo é o primeiro, com

38,91%; Rio Grande do Sul o quinto, com 5,98%; e Santa Catarina o oitavo, com 2,46%.

Isso posto, percebe-se que o conjunto de trabalhadores formais paranaenses recebe salários abaixo da média nacional e da

Região, dada a sua elevada concentração nas faixas salariais mais baixas. São Paulo destaca-se como o estado que preserva postos de

trabalho melhor remunerados, detendo mais de um quarto da totalidade dos empregos formais brasileiros nas faixas acima de 3 salários

mínimos e aproximadamente 40% nas faixas acima de 5 salários mínimos. Na Região Sul, é o Rio Grande do Sul que apresenta a melhor

composição salarial para o conjunto de sua força de trabalho.

A concentração dos postos de trabalho melhor remunerados verificada em nível nacional repete-se no Paraná, quando feito o

mesmo estudo para o conjunto de seus municípios: Curitiba concentra 56,69% dos trabalhadores com média salarial entre 10 e 20 salários

mínimos, 68,58% com mais de 20 salários e 53,89% entre 5 e 10 salários mínimos.

Além da capital, os municípios com os postos de trabalho proporcionalmente melhor remunerados31 são: Londrina, Maringá, São

José dos Pinhais, Foz do Iguaçu, Araucária, Paranaguá, Ponta Grossa, Cascavel, Guarapuava, Pinhais, Campo Mourão, Campo Largo,

Telêmaco Borba, Toledo, Colombo, Pato Branco, Umuarama, Arapongas, Palotina e Apucarana. Como visto, a estrutura salarial reforça a

identificação dos espaços econômicos relevantes do Estado.

Quanto à escolaridade, tanto o Censo quanto a RAIS apontam que a média da população brasileira e da população empregada

está ampliando ao longo dos anos. Pelo Censo, observa-se que a média de anos de estudos das pessoas responsáveis pelos domicílios no

Brasil, em 1991, era 4,7 anos de estudos, e em 2000, 5,7% (Anexo 4.7.10). Embora se situe pouco acima da média nacional, o Paraná é o

                                           

31 Municípios com maior participação nas faixas salariais: entre 5 e 10 mínimos, entre 10 e 20 e maior que 20 salários mínimos. Além dos municípios citados acima,
também Umuarama e Arapongas estão entre os de maior participação em duas das faixas salariais e, aparecendo apenas em uma, São Mateus do Sul, Jaguariaíva,
Pato Branco, Cambé e Apucarana.
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estado da Região Sul com a menor média nos dois períodos: 4,8, em 1991, e 6,0, em 2000,32 enquanto em Santa Catarina esses números

eram, respectivamente, 5,3 e 6,3, e no Rio Grande do Sul, 5,4 e 6,3. A título de comparação, São Paulo possuía médias superiores,

respectivamente 5,8 e 6,7. Destaca-se que em todos esses casos, a média de escolaridade é mais elevada para indivíduos do sexo

masculino, assim como as médias são sempre maiores em municípios maiores, conforme o tamanho de sua população.

De acordo com a RAIS 2003, os empregados formais brasileiros estão distribuídos da seguinte forma: 0,98% são analfabetos;

25,95% têm o Ensino Fundamental incompleto; 25,07% têm escolaridade em nível do Ensino Fundamental; 33,27% em nível de Ensino

Médio; e 14,73% em nível do Ensino Superior (Anexo 4.7.11). Em síntese, mais de 50% dos empregados formais possuem formação que

não extrapola o Ensino Fundamental. São Paulo é o estado que mais se aproxima da composição existente em nível nacional, embora

possua menor proporção de trabalhadores na condição de analfabeto (0,54%).

Na Região Sul é o Paraná que mais se assemelha ao Brasil na composição de sua força de trabalho quanto à escolaridade,

porém com trabalhadores analfabetos em maior proporção que os demais (Paraná, 0,58%; Santa Catarina, 0,44%; e Rio Grande do Sul,

0,47%). Em relação ao conjunto de trabalhadores com Ensino Superior a proporção é a seguinte: Paraná, 13,13%; Santa Catarina, 11,13%;

e Rio Grande do Sul, 13,55%.

A maior proporção de empregados com Ensino Médio e Superior no conjunto dos empregados do estado na Região Sul ocorre no

Paraná, que concentra 45,22% de sua força de trabalho nesse nível de escolaridade, enquanto em Santa Catarina essa proporção é de

41,09% e no Rio Grande do Sul, de 44,49%. Ampliando a comparação, em São Paulo esse número é de 49,43%. Relacionando esses dados

aos da remuneração, constata-se que até mesmo nos níveis de escolaridade mais elevados o salário no Paraná é menor que os da Região.

Destaca-se também que São Paulo mantêm a maior parte dos empregados em todos os níveis de escolaridade, em função do

seu número de postos de trabalho, somando praticamente 30% dos postos de trabalho formais do País. Acompanhando os dados de

remuneração, é importante observar que a maior participação desse estado se amplia conforme aumenta o nível de escolaridade, sendo

                                           

32 Em relação à PEA, o Censo 2000 registrou a média de 6,2 anos de estudo, e essa média se amplia conforme aumenta o tamanho da população.
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superior a 30% nos postos de trabalho que requerem o Ensino Médio e o Ensino Superior. Situação diferente aparece nos estados da

Região Sul, que apresentam um declínio de participação nos postos de trabalho que requerem maior escolaridade, se comparados àqueles

que exigem, no máximo, o Ensino Fundamental. A Região possui participação superior à média nacional de empregados no nível do

Ensino Fundamental e inferior quando se trata de empregados com formação em nível de Ensino Médio. O Paraná é o único estado da

Região com participação menor que a da média nacional em empregados com escolaridade em nível Superior.

Internamente, o Paraná apresentou em 2003 a seguinte distribuição dos postos de trabalho formais por nível de escolaridade:

0,58% como analfabetos, 25,85% com Ensino Fundamental incompleto, 17,33% com Ensino Fundamental completo, 11,02% com Ensino

Médio incompleto, 28,33% com Ensino Médio completo, 3,76% com Ensino Superior incompleto e 13,13% com Ensino Superior completo

(Anexo 4.7.12).

Considerando o total dos empregados paranaenses, vê-se que 45,22% possuem escolaridade igual e acima do Ensino Médio e

que 68 municípios estão acima dessa média (Anexo 4.7.13). Tais municípios possuem diferentes números de trabalhadores ocupando

postos formais de trabalho. Aqueles com maior número são: Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, São José dos Pinhais,

Foz do Iguaçu, Paranaguá, Pinhais, Araucária, Guarapuava, Toledo, Colombo, Arapongas, Apucarana, Umuarama, Campo Largo, Campo

Mourão, Pato Branco e Paranavaí.

Em termos relativos, são 16 os municípios que detêm as maiores participações na escolaridade média e superior, completa ou

incompleta, embora a composição interna de cada um deles seja bastante diferente: Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, São José

dos Pinhais, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Toledo, Arapongas, Apucarana, Pinhais, Umuarama, Araucária, Colombo, Paranaguá e Guarapuava.

Observa-se que, exceto A e B, os demais detêm também as maiores parcelas de empregados com maior remuneração (acima de 10

salários mínimos).

Além disso, para o Paraná são 0,58% (18.506) dos empregados registrados pela RAIS como analfabetos e 227 municípios

apresentam taxas superiores a essa, sendo que cinco com índice acima de 5% (São Pedro do Ivaí, Santa Inês, Japira, Bom Sucesso e

Godoy Moreira). Outros 141 estão com mais de 1% de empregados analfabetos.
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4.7.2 Evolução do Emprego

O estudo da evolução do emprego formal no período 1998-2003 demonstra que houve acréscimo de 324.344 postos de trabalho

formais no Paraná, sendo que nos cinco anos antecedentes (1993-1998) o acréscimo foi de 200.840 postos de trabalho. No período

recente, a melhor evolução do emprego formal, avaliada pela variação absoluta, foi obtida por cinco municípios: Curitiba, São José dos

Pinhais, Londrina, Maringá e Cascavel (mapa 4.7.7).

Observa-se que no 1.o espaço outros cinco municípios (Paranaguá, Araucária, Pinhais, Colombo e Ponta Grossa) tiveram uma

variação compreendida entre 5.000 e 9.999 postos de trabalho no período, além de Campo Largo, com variação em torno de 3.000 a 4.999

postos de trabalho.

No 2.o espaço, além de Maringá e Londrina, que obtiveram as maiores variações, aparece Apucarana, com variação entre 5.000

e 9.999 postos de trabalho, acrescido de Rolândia e Arapongas, com variação em torno de 3.000 a 4.999. As maiores variações desse

espaço ocorreram no entorno de Londrina. Há claramente um hiato entre Londrina e seu entorno e entre Maringá e seu entorno. A oeste do

2.o espaço aparecem Paranavaí e Cianorte, com variação entre 3.000 e 4.999 postos de trabalho.

No 3.o espaço, as maiores evoluções ocorreram em Cascavel, seguido de Foz do Iguaçu e Toledo. Identifica-se uma continuidade

entre os municípios que partem de Cascavel em direção à Marechal Cândido Rondon e deste em sentido à Umuarama. Aparentemente

está havendo maior ocupação nos municípios compreendidos entre o 2.o e 3.o espaços, onde destacam-se, como centralidades,

Umuarama e Cianorte.

No 4.o espaço, embora com variação menor (entre 1.000 e 2.999 ou 548 a 999 postos de trabalho), verifica-se uma seqüência de

municípios que partem de Ponta Grossa e Castro em sentido à Londrina. Os melhores desempenhos foram obtidos por Telêmaco Borba,

Ortigueira, Ventania, Jaguariaíva e Sengés.

Entre o 1.o e 3.o espaços, ao longo da BR 277, há também uma continuidade de municípios cuja centralidade pertence a

Guarapuava, que apresentou variação entre 5.000 e 9.000 postos de trabalho. Com variação secundária, têm-se Irati e Imbituva.
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Na fronteira com Santa Catarina há outro conjunto de municípios com menores variações, sendo que os melhores resultados

foram obtidos por Francisco Beltrão, Pato Branco e Palmas (com variação entre 3.000 e 4.999 postos de trabalho). Com variação menor

(entre 1.000 e 2.999) aparecem União da Vitória, São Mateus do Sul e Lapa.

No espaço de colonização pioneira do Norte do Estado, a evolução do emprego foi menor. Somente Bandeirantes e Siqueira

Campos apresentaram variação entre 1.000 e 2.999. Anexo à Bandeirantes, emergem Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina com

variação ainda mais baixa.

Verifica-se a existência de grande número de municípios que não acrescentaram até 547 postos de trabalho entranhados em

todo o território paranaense, especialmente na região central, entre Guarapuava e o 2.o e 3.o espaços.

4.7.3 Desemprego

Os dados de desemprego computados pelas pesquisas destinadas a este fim demonstram que houve, na década de 1990,

incremento da inatividade, o que significa dizer que parcela importante de desempregados não retorna mais ao mercado de trabalho. Além

disso, ocorreu diversificação do desemprego, especialmente pelo maior peso das situações de desalento (quando o trabalhador, mesmo

necessitando trabalhar, deixa de procurar trabalho diante de reiterado insucesso em tentativas anteriores) e a busca de ocupação com

maior estabilidade e/ou remuneração por pessoas que já estão ocupadas (DELGADO, 2001).

Agravando a situação, ocorreu também declínio na formalização do emprego industrial no período. O setor informal avançou

articulado a segmentos modernos, por meio da oferta de bens e serviços terceirizados, que, além de precários, foram incapazes de

acompanhar as demandas crescentes por trabalho, culminando em taxas de desemprego elevadas, que, no conjunto de Estado, chegaram

a 12% em 2000, segundo o Censo Demográfico33. Mesmo quando e onde houve crescimento e ampliação de atividades produtivas, as

taxas de desemprego mantiveram-se elevadas.

                                           

33 Foi utilizado o Censo Demográfico para obtenção de dados sobre o desemprego porque somente esta fonte os disponibiliza para todos os municípios paranaenses.
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Em 2000, segundo o Censo, mais da metade (219) dos municípios paranaenses possuía taxas de desemprego acima de 10%,

sendo que 60 com taxas superiores a 15% (Anexo 4.7.14). Naquele ano, a taxa de desemprego do Paraná era de 12,8% e 112 municípios

(28,07%) estavam acima da média estadual. As taxas maiores ocorreram em municípios que compõem o 1.o espaço; em municípios que se

localizam ao norte do 2.o espaço, englobando municípios do Norte Pioneiro; no 3.o espaço, em municípios que estão entre Cascavel e Foz

do Iguaçu (este inclusive); ao norte da região central do Estado; e outros pulverizados no Noroeste e no Centro-Sul, incluindo Guarapuava

(mapa 4.7.9).

Percebe-se que, à exceção de um grupo de municípios localizados ao norte da região central e de outros poucos espalhados

pelo território paranaense, há coincidência entre os espaços e municípios que apresentaram maior evolução no emprego formal e as taxas

mais elevadas (acima de 10%) de desemprego computadas pelo Censo. Isso demonstra que a geração de novos postos de trabalho na

maior parte dos municípios tem sido insuficiente para incorporar a massa de trabalhadores existente, considerando os habitantes naturais

dos municípios e aqueles oriundos de imigração.
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5 ATIVOS INSTITUCIONAIS

O levantamento quantitativo dos ativos institucionais e sua distribuição espacial no Estado permitiu que se identificassem os

espaços mais dotados desta infra-estrutura institucional, localizando aqueles com possível potencial técnico-científico, político e de

representação da sociedade civil. Esse diagnóstico contribuirá, numa segunda etapa dos estudos, para o aprofundamento sobre  a

interação da base institucional de pesquisa com o setor produtivo de cada espaço, assim como para investigações sobre ações

interorganizacionais, envolvendo instituições públicas, privadas e organizações da sociedade civil que possibilitem uma aderência regional

das atividades produtivas inerentes a cada um dos espaços.

Considerando o papel fundamental que desempenham em favor do desenvolvimento regional, o conjunto de instituições selecionadas

para esta análise envolveu:

a) o sistema de ciência e tecnologia, como dinamizador do desenvolvimento tecnológico e empresarial e indutor de modificações

na base tecnológica;

b) o sistema de ensino e pesquisa das universidades e faculdades públicas e privadas e das escolas técnicas, interagindo com

empresas da região, por meio de atividades de ensino, pesquisa, geração e difusão de inovações tecnológicas e como

responsável pela oferta de força de trabalho qualificada;

c) as agências de desenvolvimento e instituições de desenvolvimento empresarial, mobilizando competências e capacidades

de ação em projetos estratégicos regionais;

d) as cooperativas agropecuárias e de crédito, como instrumento de difusão de tecnologias e elo de ligação entre o produtor

rural e o governo;
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e) as representações da sociedade civil, por meio de conselhos, sindicatos, associações, organizações não-governamentais

(ONGs) e movimentos populares, dando consistência às propostas e à implantação de estratégias de desenvolvimento regional;

f) as representações políticas, na articulação entre as esferas de governo;

g) os veículos de comunicação.

5.1 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

As políticas e ações no âmbito da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior no Paraná são definidas e coordenadas pela Secretaria

de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), órgão da Administração Direta do Governo.

Como principais instrumentos de fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) no Paraná encontram-se: o Fundo Paraná,

que tem como função apoiar o financiamento de programas, projetos e ações de cunho científico e tecnológico, gerenciado pela SETI,34 o

Conselho Paraná de Ciência e Tecnologia (CCT), órgão de assessoramento superior do governador do Estado, responsável pela formulação e

implementação da Política Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PDCT), parte integrante da política de desenvolvimento

econômico e social do Estado; a Fundação Araucária, que ampara a pesquisa científica e tecnológica e a formação de recursos humanos do

Estado; e o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), empresa pública que compõe a estrutura do Sistema Público Estadual de Ciência e

Tecnologia e que tem como principais atividades a prestação de serviços tecnológicos e a produção de imunobiológicos (PARANÁ, 2004).

Quanto à distribuição dos recursos alocados no Fundo Paraná (Lei Estadual n.o 12.020 de 1998), até 50% destina-se a projetos

tecnológicos estratégicos administrados pela UGF/SETI; até 30%, para a Fundação Araucária; e até 20%, para o Tecpar, destinados ao

desenvolvimento das atividades científicas e tecnológicas aprovadas pelo CCT–Paraná.

                                           

34 Por meio da Unidade Gestora do Fundo (UGF).
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O Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia definiu cinco grandes áreas de fomento: tecnologias para o agronegócio; apoio às

pequenas e médias empresas (PMEs); tecnologias sociais; tecnologias de ponta; e reequipamentação das universidades públicas estaduais.

No ano de 2003, o Fundo Paraná operou R$ 48.210.608,00, dos quais R$ 46.254.130,00 foram efetivamente alocados em projetos.

5.1.1 Instituições de Pesquisa e Desenvolvimento

Com o objetivo de fomentar uma cultura empreendedora e tecnológica no Estado, o Governo do Paraná promoveu, por meio da

SETI, a criação de Rede Paranaense de Incubadoras e Parques Tecnológicos (Reparte), uma instituição civil, sem fins lucrativos.

A Reparte reúne as incubadoras e Parques Tecnológicos do Estado, em sua grande maioria pertencentes às Universidades

Estaduais, Federal e Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (Cefet-PR), com o apoio do Sebrae-PR, do Conselho Nacional de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do Instituto Evaldo Lodi do Paraná (IEL/PR). Tem como parceiros ativos a Fundação

Araucária e o Fundo Paraná Tecnologia, consolidando uma parceria entre o setor público, a iniciativa privada e a sociedade civil organizada

(PARANÁ, 2004).

No Estado, segundo a Reparte, existem 21 incubadoras de empresas, a maioria de base tecnológica e vinculada a uma instituição

de ensino.

A análise da distribuição espacial dos institutos, fundações de pesquisa desenvolvimento e tecnologia, das incubadoras e parques

tecnológicos, nos municípios paranaenses (mapa 5.1.1), aponta para o 1.o espaço como sendo aquele onde se encontra a maioria destes

ativos tecnológicos, concentrados especialmente em três municípios: Curitiba, Ponta Grossa e São José dos Pinhais. Em Curitiba, além

das sedes do Fundo Paraná, do Conselho Paraná de Ciência e Tecnologia, da Fundação Araucária e do Tecpar, encontra-se, também, o

Instituto para o Desenvolvimento (Lactec), um centro de pesquisa tecnológica sem fins lucrativos (Organização da Sociedade Civil de

Interesse Público), que tem como associados a Copel, a UFPR, a Associação Comercial do Paraná, o Sistema Fiep e o Instituto de Engenharia

do Paraná, além de outras instituições públicas e privadas como parceiras (LACTEC, 2005); e o Centro Internacional de Tecnologia de
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Softwares (Cits), que tem sua ação voltada para desenvolvimento, consultoria, capacitação e fomento em áreas de inovação tecnológica,

em parceria com empresas privadas, órgãos governamentais e instituições de Ensino Superior (CITS, 2005).

Ademais, Curitiba abriga sete incubadoras ligadas a instituições de ensino e pesquisa e empresas particulares. Entre elas,

destaca-se a Incubadora Tecnológica de Curitiba (Intec), criada mediante um convênio de colaboração técnica e institucional entre várias

instituições – Sebrae/PR, Cefet/PR, Tecpar, Fiep/IEL, Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Centro de Integração de

Tecnologia do Paraná (Citpar) e Seti. Essa incubadora tem como instituição gestora o Tecpar, em cujo campus está localizada, e possui 12

empresas incubadas e 21 graduadas, nas áreas de eletroeletrônica, informática, novos materiais, metalmecânica, engenharia biomédica,

biotecnologia, alimentos, design, tecnologia da informação e gestão ambiental.

Outro destaque em Curitiba é o Hotel Tecnológico do Cefet-PR,35 que atua nas áreas de eletrônica, tecnologia da informação e

comunicação (TIC), mecânica, eletrotécnica, radiologia, produção civil, química ambiental, desenho industrial e telecomunicações.

(PARANÁ, 2004). “O Hotel Tecnológico oferece suporte administrativo, técnico, gerencial e mercadológico, visando à criação de produtos e

serviços inovadores e à transformação de projetos em empresas de sucesso. Os objetivos do Hotel Tecnológico são: criar empresas de

base tecnológica; aproximar o meio acadêmico do mercado; estimular a atitude empreendedora e gerar produtos e serviços inovadores”

(CEFET, 2005).

Ainda no 1.o espaço, Ponta Grossa aparece com duas incubadoras, a Incubadora Tecnológica de Ponta Grossa (IntecPonta),

criada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e pelo Citpar, e o Hotel Tecnológico do Cefet, atuando nas áreas de tecnologia de

alimentos, eletrônica e mecânica. Ponta Grossa é, também, um pólo regional do Instituto Agronômico do Paraná (Iapar). Por sua vez, São

José dos Pinhais abriga dois laboratórios particulares: K&L Laboratório de Metrologia e Equipamentos e Sistemas de Ensaio Ltda. (Emic).

                                           

35Os Hotéis Tecnológicos fazem parte do Programa Jovem Empreendedor (Proem), que presta assistência direta aos projetos, com bens de consumos, materiais de
escritório, telefone, internet, entre outros, e suporte gerencial por meio de consultorias, cursos, palestras e participação em eventos, visando apoiar o desenvolvimento
de projetos dos professores, pesquisadores, alunos e ex-alunos empreendedores do Cefet-PR (CEFET, 2005).
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No 2.o espaço relevante encontra-se o Parque Tecnológico de Londrina, que apresenta duas vertentes de atuação: uma na área

de biotecnologia e outra voltada para a área de telecomunicação. O parque faz parte do Programa Londrina Tecnópolis, que congrega um

conjunto de ações em diversas áreas de inovação tecnológica e desenvolvimento econômico, com foco nas áreas de TIC, alimentos,

agronegócios, conhecimento e saúde. A implantação, gestão e desenvolvimento do Parque é feita pela Companhia de Desenvolvimento de

Londrina (Codel)/Universidade Estadual de Londrina (UEL)/Associação de Desenvolvimento Tecnológico de Londrina (Adetec), uma

parceria entre instituições públicas (municipal e estadual) e privadas. Também, em Londrina, encontra-se a Incubadora Internacional de

Empresas de Base Tecnológica (Intuel), abrigando o Programa de Pré-Incubação – Gênesis do Norte do Paraná (GenorP), o Programa de

Incubação de Empresas, o Programa de Empreendedorismo, as Empresas Juniores, o Escritório de Proteção do Conhecimento da UEL e

uma Unidade de Negócios e de Relações Institucionais. Tem como gestores o consórcio GenorP/Intuel e a UEL.

Além desses ativos tecnológicos, Londrina possui a Adetec; uma unidade da Embrapa, com pesquisa de soja; a sede do Iapar e

a empresa de pesquisa Milena Agro Ciências S.A. Também no 2.o espaço, em Maringá, está instalada a Incubadora Tecnológica de Maringá

(Infomar), atuando nas áreas de TIC, automação e biotecnologia. Tem como promotora a Universidade Estadual de Maringá (UEM). Em

Cornélio Procópio, o Hotel Tecnológico do Cefet atua nas áreas de mecânica, eletrotécnica e informática (PARANÁ, 2004).

No 3.o espaço, encontram-se três dos cinco Parques Tecnológicos do Estado do Paraná. Considerando o potencial agroindustrial

da Região Oeste e dispondo, também, de quantidade significativa de instituições de ensino e pesquisa, a Fundação para o Desen-

volvimento Científico e Tecnológico de Cascavel (Fundetec), uma instituição de natureza jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,

iniciou o processo de articulação institucional e implantou, em dezembro de 1996, o Parque Tecnológico Agroindustrial do Oeste, em

Cascavel. Por meio do Parque, o trabalho de agregação e difusão de um modelo de desenvolvimento regional integrado foi iniciado,

desenvolvendo processos cooperativos que impulsionam o desenvolvimento socioeconômico regional – capacitação do setor produtivo,

principalmente das agroindústrias (FUNDETEC, 2005). Encontra-se aí a Incubadora Agroindustrial de Cascavel, que mantém, ainda, o

Centro Incubador Tecnológico de Software, atuando na área de TIC.
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Também nesse espaço está o Parque Tecnológico de Toledo, um parque industrial, com um Centro Tecnológico de Software e

uma Incubadora de Empresas de Software. Atua nas áreas de TIC, piscicultura, alimentos e agronegócios. Em Toledo, encontra-se, ainda,

a Fundação para o Desenvolvimento de Toledo (Funtec), uma instituição municipal.

Foz do Iguaçu abriga o terceiro parque tecnológico do 3.o espaço, o Parque Tecnológico de Itaipu, um projeto de cooperação

entre o Brasil e países vizinhos para o desenvolvimento tecnológico da região abrangida pela Itaipu Binacional. Conta com a Fábrica do

Software, trabalhos integrados com a Incubadora Empresarial Tecnológica do Iguaçu (automação e TIC) e o Instituto de Tecnologia em

Automação e Informática (Itai), uma sociedade civil sem fins lucrativos, criada em 1996 por entidades de iniciativa privada, setor público,

universidades e centros tecnológicos. O objetivo do Itai é a integração dos principais agentes do desenvolvimento – setor público,

comunidade empresarial e instituições de ensino e pesquisa –, visando à evolução tecnológica por meio de ações voltadas à educação, à

cultura e ao desenvolvimento socioeconômico (ITAI, 2005). Também no 3.o espaço encontram-se três unidades do Iapar: em Cascavel

(laboratório de análise de solos), em Palotina (estação experimental) e em Medianeira (estação agrometeorológica). Em Marechal Cândido

Rondon situa-se a Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Marechal Cândido Rondon (Fundemarc).

No espaço do Sudoeste há o Parque Tecnológico Pato Branco (Tecnópole), tendo como objetivo unir centros industriais e

tecnológicos num mesmo espaço físico, em sintonia com as instituições de ensino e pesquisa, e induzir o desenvolvimento econômico de

Pato Branco por meio de investimentos nas áreas de TIC. O Parque é resultado da parceria Cefet - Unidade Pato Branco/UFPR - Campus

Pato Branco/Centro Tecnológico e Industrial do Sudoeste (Cetis)/Lactec - Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento, entre outros.

Abrange, dessa forma, instituições de ensino, centros de pesquisa, condomínio industrial e empresas privadas.

Além disso, Pato Branco conta com uma Incubadora do Cefet, que mantém o Programa Gene Empreender (pré-incubadora na

área de TIC) e o Hotel Tecnológico do Programa Jovem Empreendedor (áreas de TIC e automação). Possui, também, uma estação experimental

do Iapar (PARANÁ, 2004).

Dentre os municípios com expressão, porém isolados, destaca-se Campo Mourão, com a Incubadora Tecnológica Educere, criada

pela Fundação Educere, um Centro de Pesquisas e Desenvolvimento na área de biotecnologia, cujo foco principal é a incubação de empresas

a partir de um projeto social inovador, que atua na formação de jovens com potencial empreendedor. Essa incubadora promove a difusão e
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transferência de tecnologia na área biomédica e é referência em pesquisa e desenvolvimento de produtos inovadores, que agregam valor

tecnológico (EDUCERE, 2005). É a única instituição privada dessa natureza. Também em Campo Mourão está instalado outro Hotel

Tecnológico do Cefet, que atua nas áreas de alimentos, construção civil e ambiental, e um laboratório de análise do solo do Iapar.

Outro município que se destaca é Guarapuava, sediando a Incubadora Tecnológica de Guarapuava (Intec), de base tecnológica,

nas áreas de TIC e serviços. Tem como gestora a Unicentro e coordenação local da Fiep.

Dos 399 municípios do Paraná, somente 38 possuem algum ativo tecnológico, sendo que em 27 deles há apenas um ativo,

correspondente a uma unidade do Iapar (Anexo 5.1.1).

5.1.2 Instituições de Ensino Superior e Técnico

O Sistema Público Estadual de Ensino Superior é composto de cinco universidades consolidadas, distribuídas em vários campi,

por 12 faculdades, espalhando-se por 37 municípios, com abrangência em todas as regiões do Estado. Conta com 252 cursos de

graduação em várias áreas, 65 cursos de mestrado e 15 de doutorado. “O seu quadro de docentes é composto por 31% de doutores e 39%

de mestres, responsáveis pelo desenvolvimento de cerca de 3 mil projetos de pesquisa, muitos deles com resultados voltados para ações

que promovem o desenvolvimento social e econômico” (PARANÁ, 2004).

Além do sistema público estadual, o Paraná conta com duas universidades federais e 159 instituições de Ensino Superior particulares

(Anexo 5.1.2).

Ao se analisar a distribuição das Instituições de Ensino Superior (IES) no Estado (mapa 5.1.2), verifica-se grande concentração

no 1.o espaço. Nele encontram-se 15 municípios que concentram 73 sedes, campus ou extensões de IES, estando 48 delas em Curitiba,

sendo duas instituições federais (UFPR e Cefet) e três faculdades estaduais (Embapa, FAP, Escola Superior Sul Americana de Cinema e

TV). Em segundo lugar aparece Ponta Grossa, com 12 IES, destacando-se a Universidade Estadual de Ponta Grossa, cuja atuação se dá
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tanto em municípios vizinhos (Castro e Palmeira) como também em municípios do espaço Centro-Oriental (Telêmaco Borba e Jaguariaíva)

e do Sudeste do Estado (São Mateus do Sul).

A segunda concentração de IES está no 2.o espaço, com duas universidades estaduais (UEL e UEM) e uma faculdade estadual

em Apucarana (Fecea). Além desses, nos municípios situados próximos a Londrina e Maringá,36 há outras 33 IES. Londrina aparece como

o município que possui o maior número de IES (12), seguida por Maringá (oito instituições).

O que chama a atenção é a área de abrangência e influência da UEM, muito mais voltada para o Noroeste do Estado do que

para o Norte Central, por meio da atuação do Campus Regional de Cianorte, com cursos de graduação em Ciências Contábeis, Pedagogia,

Design e Moda; o Campus Regional de Umuarama, com os cursos de Agronomia, Medicina Veterinária, Tecnologia de Alimentos,

Tecnologia em Construção Civil, Tecnologia em Meio Ambiente; do Campus Regional de Goio-Erê, com cursos de Licenciatura Plena em

Ciências e Engenharia Têxtil; do Campus Regional de Diamante do Norte, que desenvolve atividades nas áreas de saúde, educação e

agronomia em nível de extensão e onde funciona o Estadual Agrícola do Noroeste, servindo de apoio à pesquisa dos cursos de Agronomia

e Zootecnia; do Campus de Arenito – Centro de Pesquisa de Cidade Gaúcha, que desenvolve atividades nas áreas de Agronomia,

Zootecnia, Geografia e outras; do Centro de Pesquisa em Porto Rico, desenvolvendo atividades de pesquisa biológica e ecológicas,

estudos ecológicos e caracterização taxonô ecológica da ictiofauna de afluentes do rio Paraná; e da Fazenda Experimental de Iguatemi,

voltada à Agronomia e Zootecnia (UEM, 2005). A UEL dispõe de um campus no município de Colorado (ver mapa 5.1.2.).

No Norte Pioneiro, quatro municípios contíguos – Cornélio Procópio, Bandeirantes, Santo Antônio da Platina e Jacarezinho –

concentram 10 instituições de ensino superior, entre elas cinco faculdades estaduais: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras

de Cornélio Procópio (Faficp); Faculdades Luiz Meneghel (Falm); Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Jacarezinho

(Fafija); Faculdade Estadual de Educação Física e Fisioterapia de Jacarezinho (Faefija); Faculdade Estadual de Direito do Norte Pioneiro

(Fundinopi).

                                           

36 Londrina, Maringá, Apucarana, Sarandi, Arapongas, Astorga, Cambé, Jandaia do Sul, Mandaguari, Nova Esperança e Rolândia.
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No 3.o espaço há 11 municípios com 28 campi ou extensões de IES, 50% delas situadas em Cascavel e Foz do Iguaçu. Nesse

espaço, a principal instituição de Ensino Superior, com abrangência em todo o espaço Oeste e parte do Sudoeste, é a Universidade

Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), com sede em Cascavel e campi em vários municípios da região. O Campus de Cascavel forma

profissionais em Medicina, Biologia, Odontologia, Fisioterapia, Farmácia e Ciências Biológicas e oferece mestrado em Filosofia, em Letras

e em Engenharia Agrícola. Em Foz do Iguaçu, os cursos37 na área de Serviços em Lazer e Turismo e o curso de Letras Português/Espanhol

auxiliam na integração com os países do Mercosul. Aproveitando a vocação natural da região, a Unioeste realiza intercâmbio com a Itaipu

Binacional, desenvolvendo inúmeros projetos de pesquisa na área de Engenharia Elétrica.

No campus de Toledo,38 destaca-se o curso de Engenharia de Pesca, um dos poucos existentes no País, voltado à piscicultura

de água doce. A atividade tornou-se importante fonte de renda para os produtores da microrregião, em centenas de açudes espalhados

pelo município, demonstrando sintonia entre o trabalho acadêmico e as expectativas da comunidade. Nesse campus é ofertado o mestrado

em Economia – Desenvolvimento Regional e Agronegócios.

Em Francisco Beltrão, o campus da Unioeste oferece cursos de Administração, Ciências Econômicas, Direito, Economia Doméstica,

Geografia e Pedagogia. No campus de Marechal Cândido Rondon implantaram-se graduações em Zootecnia e Agronomia, além de

Administração, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Geografia, História, Letras Português/Espanhol e Letras Português/Alemão e do

mestrado em Agronomia. Este campus conta, ainda, com um importante núcleo de pesquisa, com áreas de experimentação agrícola,

criação animal e pesquisa biológica. A Unioeste possui, também, extensões em Medianeira (curso de Administração); Palotina (cursos de

Administração e Ciências Contábeis); Santa Helena (cursos de Administração, Ciências Biológicas/Licenciatura, Pedagogia). Compõe ainda a

estrutura da universidade o Hospital Universitário do Oeste do Paraná, que dispõe de atendimento especializado nas mais diversas áreas da

Medicina, com 221 leitos, sendo o maior hospital público da mesorregião Oeste e Sudoeste do Paraná (UNIOESTE, 2005).

                                           

37 Cursos oferecidos: Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Enfermagem, Engenharia Elétrica, Hotelaria, Letras (Português/Espanhol,
Português/Inglês), Matemática, Pedagogia e Turismo.

38 Outros cursos ofertados: cursos de Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Engenharia Química, Filosofia, Química, Secretariado Executivo Bilíngüe, Serviço Social.
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Ainda no 3.o espaço está presente o Cefet, com uma unidade em Medianeira,39 e a Universidade Federal do Paraná, com seu

campus40 em Palotina, ofertando o curso de Medicina Veterinária.

No espaço Sudoeste, além do campus da Unioeste, há duas unidades do Cefet, uma em Dois Vizinhos e outra em Pato Branco.41

Em relação a municípios isolados, merece atenção Guarapuava, que abriga a sede e o Centro Politécnico da Universidade Estadual

do Centro-Oeste (Unicentro), com campus em Irati,42 Chopinzinho,43 Laranjeiras do Sul,44 Pitanga45 e Prudentópolis,46 conformando uma área

de abrangência importante, no que diz respeito a estratégias de desenvolvimento do espaço central do Paraná.

Destaca-se, ainda, entre os municípios isolados, Umuarama, com a Universidade Paranaense (Unipar), uma instituição particular

que tem seus campi no espaço Oeste (Cascavel, Guaíra e Toledo), no espaço Sudoeste (Francisco Beltrão) e no espaço Noroeste (Cianorte,

Paranavaí e Maringá).

                                           

39 Cursos ofertados: Gerenciamento Ambiental, Tecnologia em Carnes, Desenvolvimento de Sistemas de Informação, Tecnologia em Laticínios, Manutenção Eletromecânica.

40 O campus possui Hospital Veterinário, Laboratório de Controle Microbiológico de Alimentos, Laboratório de Nutrição, Laboratórios de Anatomia e Histopatologia,
Biotério, Canil e Aviário Experimental.

41 Estas duas unidades formam o Campus do Sudoeste com os cursos: Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Licenciatura em Matemática, Tecnologia em
Automação de Processos Industriais, Tecnologia em Gerência de Obras, Tecnologia em Sistemas de Informação, Tecnologia em Manutenção Industrial, Tecnologia
em Controle de Processos Químicos e Ensino Médio.

42 Cursos: Ciências Licenciatura Plena, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Geografia, História, Letras (Português, Inglês ou Espanhol), Pedagogia, Educação
Física, Fonoaudiologia, Psicologia, Administração, Ciências Contábeis e Turismo.

43 Pedagogia e Ciências Contábeis.

44 Letras, Pedagogia, Administração, Ciências Contábeis.

45 História, Pedagogia, Administração, Ciências Contábeis.

46 Letras, Pedagogia, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas.
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Em relação aos cursos técnicos, eles estão presentes em apenas 40 municípios. A grande maioria deles está concentrada no 1.o

espaço, com destaque para Curitiba, com 40 cursos, e Ponta Grossa, com 13. Em seguida aparece o 2.o espaço, tendo Londrina, com 16

cursos, e Maringá, com oito. Foz do Iguaçu, no 3.o espaço, e Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, destacam-se com seis e quatro cursos,

respectivamente. Nove municípios aparecem com dois ou três cursos técnicos, e em 25 municípios há somente um curso técnico

disponível (Anexo 5.1.3).

5.2 COOPERATIVAS

Segundo a Organização das Cooperativas do Estado do Paraná,

o cooperativismo agropecuário representa cerca de 53% da economia agrícola do Estado do Paraná (com um faturamento de
13,6 bilhões de reais no ano de 2003 correspondente a 15,0% do PIB do Paraná que foi de R$ 91,5 bilhões, no mesmo ano), e
participa de forma intensa em todo o processo de produção, beneficiamento, armazenamento e industrialização agropecuário,
fazendo com que o associado seja um agente ativo na participação do mercado interno e externo, como também nas ações
sociais e da comunidade (OCEPAR, 2005).

Desempenhando um papel bastante ativo no desenvolvimento das regiões, as cooperativas passam a ser agentes de

desenvolvimento econômico e social com a difusão do crédito rural, armazenagem, manejo e conservação de solos, manejo integrado de

pragas, assentamento de agricultores, agroindustrialização, além da sua diversificação, operando com todos os produtos agrícolas

importantes da economia paranaense.

Com a integração dos produtores em cooperativas, organizou-se a produção, reduziram-se os agentes de comercialização e

montou-se uma infra-estrutura de armazenagem da produção, sendo de 54% a participação das cooperativas no total da capacidade

estática de armazenagem do Estado. Segundo a Ocepar, 69,8% dos associados são pequenos e médios produtores (área até 50 ha).
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A expressividade da participação das cooperativas na produção agrícola do Paraná é superior a 58% na canola, 63% na soja, 63% no trigo,

74% no algodão em caroço, 96% na cevada, 29% no café, 57% no leite e, em proporção pouco menor, em todos os outros produtos

cultivados no Estado (OCEPAR, 2005).

5.2.1 Cooperativas Agropecuárias

A distribuição espacial das Cooperativas Agropecuárias no Paraná (mapa 5.2.1) apresenta a sua maior concentração no 2.o

espaço e reúne um número significativo de agroindústrias cooperativadas, criadas, em sua maioria, ao longo das décadas de 1970 e,

principalmente, de 1980 e 1990, com estrutura gerencial e de mercado comparada à das grandes empresas do Estado e do País (IPARDES,

2004). Destacam-se Londrina, com sete Cooperativas, e Maringá e Astorga, cada qual com duas Cooperativas e uma unidade de

recebimento. Em 16 municípios desse espaço concentram-se 31 unidades de 18 cooperativas agropecuárias. As cooperativas desse

espaço desempenham atividades de fiação de algodão e seda; produção de açúcar e álcool; beneficiamento de cereais; produção de

laticínios, leite, óleo vegetal, molhos e temperos e ração; abate de bovinos e beneficiamento de madeira. (Anexo 5.2.1).

No prolongamento desse espaço, no Norte Pioneiro, aparece um conjunto de 13 municípios, que abrigam cinco sedes de

cooperativas agropecuárias e oito unidades, sendo todas elas unidades de recebimento da Cooperativa Agropecuária de Produção

Integrada. Atuam no beneficiamento e fiação de algodão, no beneficiamento de cereais, na produção de laticínios e rações e abate de boi.

No 3.o espaço, 13 municípios sediam 23 unidades de cooperativas, entre elas 14 sedes. Destacam-se Cascavel, sediando

duas cooperativas e duas unidades; Palotina, com a sede de três cooperativas; Assis Chateaubriand, com duas sedes e uma unidade de

cooperativa agropecuária. As cooperativas desse espaço dedicam-se ao abate de suínos, bovinos e outras reses, abate e processamento

de aves, preparação de carnes, sistema integrado de produção (ração-granjas-abatedouros), produção de óleos e gorduras vegetais,

produção de trigo, laticínios e leite e processamento de mandioca.
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No espaço do Noroeste, dez municípios concentram 13 unidades ou sedes de cooperativas, voltadas à produção de açúcar e

álcool, derivados de mandioca, vegetais diversos, laticínios, café, suco de laranja e ao abate de aves (ver Anexo 5.2.1).

No espaço central do Estado aparece uma seqüência de municípios contínuos, formando um conjunto como que unindo o 1.o ao

2.o espaço relevante, tendo Laranjeiras do Sul com quatro cooperativas e Guarapuava com três cooperativas, como municípios com maior

representatividade. Destacam-se as cooperativas que produzem trigo, malte, ração animal, conservas de legumes, laticínios, alimentos

diversos, além daquelas dedicadas exclusivamente à produção de leite (IPARDES, 2004b).

No espaço do Sudoeste estão organizadas dez agroindústrias cooperativadas, quatro delas no município de Dois Vizinhos e

outras três em São João. As principais atividades das cooperativas deste espaço são: produção de ração animal, conservas de frutas,

derivados de milho, abate de bovinos e de suínos, e também daquelas que atuam na produção de laticínios.

No 1.o espaço, as agroindústrias são pouco expressivas. Destacam-se Ponta Grossa, Castro, Carambeí, Lapa e São José dos

Pinhais, com duas cooperativas em cada município, predominando aquelas com produção de lácteos e ração animal.

Na região de fronteira com Santa Catarina também há pouca expressividade em relação às agroindústrias, destacando-se União

da Vitória, com duas unidades atuando na atividade de laticínios, e Paulo Frontin, com a sede de uma cooperativa que atua no segmento

de processamento de vegetais diversos.

Quatro municípios contíguos, Goio-Erê, Quarto Centenário, Ubiratã e Campina da Lagoa, juntos, abrigam duas sedes e seis

unidades de cooperativas, nas atividades de beneficiamento de cereais e de algodão, laticínios e trigo (ver Anexo 5.2.1).

Isoladamente, aparece Campo Mourão, com a sede da maior cooperativa da América Latina (Coamo) e suas unidades, atuando

nos segmentos margarina, óleos vegetais, moagem de trigo, beneficiamento e fiação de algodão.
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5.2.2 Cooperativas de Crédito

As cooperativas de crédito atuam em diversos setores da economia e ressurgiram no Paraná nos anos 1980 junto às

cooperativas agropecuárias, como forma de suprir as deficiências do crédito oficial. No Paraná há quatro sistemas de crédito organizados

em centrais: Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob), Unicred e Cooperativa

Central de Crédito Rural com Interação Solidária (Cresol Baser).

As cooperativas do Sicredi estão filiadas à Cooperativa Central de Crédito do Paraná (Sicredi Central) e são acionistas do

Bansicredi (Banco Cooperativo Sicredi). Estão presentes na grande maioria das regiões do Estado, em especial nos 2.o e 3.o espaços

(mapa 5.2.2).

As cooperativas do Sicoob, atuando principalmente junto ao público urbano, estão filiadas ao Sicoob Central Paraná e são

acionistas do Banco Cooperativo Brasileiro (Bancoob) e estão presentes no 1.o espaço, especificamente em Curitiba; no 2.o espaço, em

Londrina, Apucarana e Maringá; no 3.o espaço, Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu e Marechal Cândido Rondon; e no espaço Sudoeste, em

Dois Vizinhos e Coronel Vivida.

As Unicreds, formadas principalmente por profissionais da área da saúde, são filiadas à Unicred Central. Atuam em Londrina

(2.o espaço); Cascavel e Toledo (3.o espaço); Francisco Beltrão e Pato Branco (espaço Sudoeste); e em Ponta Grossa (1.o espaço). Há

ainda cooperativas de crédito urbano e rural não vinculadas às centrais (OCEPAR, 2005).

A Cresol Baser é um órgão de crédito, de representação política e de serviços que estabelece e fomenta as relações de parceria,

tanto com organizações da agricultura familiar como com instituições públicas e privadas, de forma a assegurar a sustentabilidade

institucional (CRESOL, 2005). No Paraná, a sua atuação se dá, principalmente, no espaço do Sudoeste (tendo em Francisco Beltrão uma

de suas centrais), no espaço central do Estado e no 3.o espaço. Em menor proporção, aparecem no 1.o e no 2.o espaços (ver mapa 5.2.2).
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5.3 OUTRAS INSTITUIÇÕES

Em relação às Agências de Desenvolvimento e às Instituições de Desenvolvimento Empresarial atuantes no Estado do Paraná,

quatro se destacam: Sebrae, IEL, Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBPQ) e Emater, com suas sedes em Curitiba e

escritórios espalhados em várias regiões do Estado.

Além disso, alguns municípios, como Londrina e Maringá (2.o espaço), Toledo (3.o espaço), Francisco Beltrão (Sudoeste) e Araucária

(1.o espaço), possuem Companhias ou Agências de Desenvolvimento Municipais.

Ainda que em número bastante reduzido, essas agências, seguindo as tendências já verificadas nas análises anteriores,

concentram-se principalmente em Curitiba, Londrina, Maringá, Toledo e Cascavel, a maioria delas de iniciativa privada, atuando em

parceria com instituições públicas estaduais e municipais (mapa 5.3.1 e Anexo 5.3.1).

A sociedade civil, organizada em associações, sindicatos, movimentos populares e ONGs, tem a sua maior representação no 1.o

espaço, que participou com o maior número de instituições representativas da sociedade civil, na 2.a Conferência Estadual das Cidades,

em 2005 – tomada como importante referencial da participação da sociedade civil –, seguido pelo 2.o espaço. Na seqüência, com menor

expressão, aparece o 3.o espaço e o espaço do Sudoeste. Note-se que os municípios do Estado com maior representatividade da sociedade

civil são Curitiba e parte da RMC e os municípios pólos regionais (mapa 5.3.2).

Quanto à representação política no Estado do Paraná, 31 deputados estaduais têm a sua base política no 1.o espaço, sendo que

21 destes representam Curitiba e RMC na Assembléia Legislativa do Estado. Em seguida aparece o 2.o espaço, com 18 deputados

estaduais; o 3.o espaço, com sete deputados estaduais; e o Norte Pioneiro, com seis. No Noroeste, tem-se quatro deputados estaduais e

no Sudoeste, apenas dois. Com pouca representatividade na Assembléia Legislativa aparece a mesorregião central, o espaço Centro-

Oriental e o Sudeste do Estado, fronteira com Santa Catarina, com apenas um deputado estadual representando cada uma dessas regiões

(mapa 5.3.3).
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Em relação aos representantes do Estado na Câmara dos Deputados, o espaço mais representado é o 1.o espaço relevante,

com dez deputados federais. Em segundo lugar está o 3.o espaço, com sete representantes, seguido do 2.o, com cinco deputados federais.

O Norte Pioneiro, o Noroeste e parte da mesorregião central do Estado contam com um representante federal cada. Nos demais espaços

do Paraná não há nenhuma representatividade na Câmara dos Deputados (mapa 5.3.4).

Os veículos de comunicação – jornal, rádio, televisão e revista – encontram-se presentes na grande maioria dos municípios do

Estado. No entanto, a sua concentração se dá no 1.o, 2.o e 3.o espaços e, isoladamente, em Guarapuava, no espaço central (mapa 5.3.5).

O 1.o espaço possui a maior concentração desses veículos de comunicação, liderado por Curitiba (159). Em seguida aparece o

2.o espaço, destacando-se Londrina (39) e Maringá (35), e o espaço do Oeste do Estado, com destaque para Cascavel (31). Os espaços

do Sudoeste, com Francisco Beltrão (12), e do Noroeste, com Paranavaí(10) e Umuarama (13), apresentam alguma representatividade

nesse segmento. Guarapuava aparece liderando o espaço central do Estado, com 26 veículos de comunicação. Isoladamente, Campo

Mourão (13), no Centro-Ocidental, e União da Vitória (15), no Sudeste do Estado, também sobressaem.

A análise do conjunto dos ativos institucionais selecionados para este estudo aponta o 1.o espaço como aquele que concentra o

maior número de instituições, principalmente nos municípios de Curitiba (295) e Ponta Grossa (56). Em segundo lugar, situa-se o 2.o

espaço, com destaque para Londrina (83) e Maringá (64). Em seguida, encontra-se o 3.o espaço, tendo Cascavel (61) e Toledo (26) como

municípios com maior representatividade institucional. No Sudoeste, destacam-se Francisco Beltrão (29) e Pato Branco (23). No espaço

central, Guarapuava surge isoladamente como o município com maior representatividade institucional (42). Campo Mourão (28), no Centro-

Ocidental, e União da Vitória (25), no Sudeste do Estado, destacam-se em suas regiões. Por sua vez, Paranavaí e Umuarama sobressaem

como municípios com maior representatividade no espaço do Noroeste, ambos com 22 instituições (mapa 5.3.6).
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6 OS VÁRIOS PARANÁS

Inúmeros recortes regionais coexistem no Paraná. Desde os recortes adotados pelo IBGE (mesorregião geográfica ou

microrregião geográfica), até os de ordem política (associação de municípios) ou administrativa (regiões administrativas e regiões das

várias secretarias setoriais do Estado). Cada recorte se volta a objetivos específicos, ao mesmo tempo em que é determinado por critérios

de cada instituição para a qual foi constituído. Exceto os fixados pelo IBGE, cujos limites demonstram compatibilidade (as microrregiões,

quando agregadas, constituem limites correspondentes aos das mesorregiões), todos os demais são bastante distintos entre si. Para

efeitos de pesquisas, o IPARDES usualmente adota os recortes do IBGE, dada a possibilidade de desenvolver séries históricas e comparações

com os demais estados brasileiros. Para o presente trabalho, a prática do planejamento e a gestão regional exigem a identificação de

recortes que guardem relação com o funcionamento da economia e da sociedade e suas articulações no espaço, ou seja, com a formação

regional do Paraná.

Estudos realizados pelo IPARDES (IPARDES, 2003d, 2004b) apontam nítidas desigualdades inter e intrarregionais no território

paranaense. Para Lipietz (1988), o desenvolvimento desigual é fruto da articulação entre o modo de produção capitalista (dominante) e os

diferentes modos de produção locais (dominados), que num processo único, por meio da divisão internacional e/ou inter-regional do

trabalho, resultam na produção de espaços ou regiões dominantes e dominados. Espaços (ou regiões) que se distinguem pelo forte meio

tecnológico e ligações com o mundo dos negócios e da informação, densidade de força de trabalho qualificada e tradição industrial, ou

simplesmente pela presença de reservas de força de trabalho não qualificada e valor de produção muito baixo.

Oliveira (1981) insere a dimensão política como determinante fundamental da construção social do espaço e condena o planejamento

regional sob o enfoque dos desequilíbrios regionais. Em sua compreensão, região seria “o espaço onde se imbricam dialeticamente uma

forma especial de reprodução do capital, e por conseqüência, uma forma especial de luta de classes, onde o econômico e político se

fusionam...” (p.29). Aponta que classes dominantes, na defesa de seus particulares interesses, “fecham” uma região a relações mais

horizontalizadas (que implicam pactos e redistribuições), garantindo a preservação de sua condição de elite local.
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Assumindo a relevância do papel da socioeconomia e da política na produção do espaço, Santos (1994) mostra que a presença

de um capital hegemônico sobre todo o espaço não elimina as diferenciações regionais, salientando que a homogeneidade apregoada pela

globalização é falácia. Para o autor, o tempo acelerado acentua a diferença entre os lugares. As regiões são produtos das articulações que

se engendram constantemente no espaço, com conexões resultantes de fatores hegemônicos e do Estado, que se manifestam com mais

intensidade em determinadas porções da terra, em função da presença de técnicas, informações, comunicações, transportes, indústria,

entre outros fatores que organizam e desorganizam os distintos espaços. A “invasão” dos sistemas técnicos sobre uma área (um país ou

uma grande região) não é igualitária, dadas as diferentes possibilidades dos investimentos – sejam econômicos, políticos ou culturais – a

serem realizados pelos agentes hegemônicos. As disponibilidades e combinações diferenciadas oferecidas e pactuadas pelos agentes

hegemônicos e estados, de aplicação do capital, circulação de mercadorias, desenvolvimento industrial e ativos tecnológicos resultam em

regiões que movem as economias e as que se subordinam a esse dado movimento. Frutos da mesma lógica, surgem as regiões de

“mandar” com maiores possibilidades técnicas, em posição de comando e as de “fazer”, submissas e dependentes. Outras desigualdades

se reproduzem no interior desses espaços (ou regiões).

Na mesma linha, Soja (1993), referindo-se aos efeitos da economia global, da nova divisão internacional do trabalho, aponta

para um caleidoscópio de situações e também para uma série de inversões de papel nas regiões, com declínio de áreas industriais e

surgimento de outras em porções periféricas do sistema.

Essas reflexões sobre a formação regional na escala mundo são perfeitamente explicativas da escala estadual. Para Santos

(1988), a região, enquanto categoria de análise, permite compreender como uma mesma forma de produção ocorre em diversas partes do

mundo, reproduzindo-se conforme suas especificidades locais. Porém, “compreender uma região passa pelo entendimento do funcionamento

da economia ao nível mundial e seu rebatimento no território de um país, com a intermediação do Estado, das demais instituições e do

conjunto de agentes da economia, a começar pelos seus atores hegemônicos” (p.46).

Planejar e intervir na busca do desenvolvimento regional implica, assim, entender a história das regiões, suas relações, seus

arranjos particulares, compreender as formas como o capitalismo as organiza e desorganiza. E mais que isso, considerar que essas
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dinâmicas estão sempre em transformação  o que torna complexa a definição duradoura  de seus limites de abrangência. Por isso, não 

 são definitivas. São apenas um meio, não um produto.

A outra complexidade, ligada ao fato de que as regiões não devem ser lidas em separado do corpo maior no qual se inserem

pode ser explicada com base na etmologia de "região". Historicamente, no Império Romano, designava-se áreas que mesmo que ainda

dispusessem de administrações locais estavam subordinadas às regras hegemônicas das magistraturas sediadas em Roma. Essa

concepção estabelecia relação entre a centralização e a uniformização administrativa com a diversidade física, cultural, econômica e

política sobre a qual o poder central seria exercido. A região (do latim regere) era, assim, uma parte de um todo que a regia. Essa

concepção sustenta as muitas propostas de regionalização, com finalidades administrativas.

Mais que estabelecer limites em recortes ou criar agrupamentos que compartilhem o exercício do governo estadual, o que

importa, de imediato, é compreender processos que possam identificar os Vários Paranás; distinguir espaços que requerem políticas

diferenciadas para o seu desenvolvimento e o desenvolvimento do Estado como um todo. Espaços que podem ser caracterizados, segundo

a leitura de Santos e Silveira (2001), como regiões concentradas, densas dos elementos que singularizam o meio técnico-científico-

informacional, em oposição a outras nas quais são visíveis apenas manchas ou pontos que expressam esse meio, sinalizando o

aprofundamento, com novos fundamentos históricos, das tendências estruturais que consolidaram determinadas áreas, mais “concentradas”,

como verdadeiros pólos da vida econômica.

A dinâmica globalizante não apaga restos do passado, mas modifica seu significado e acrescenta, ao já existente, novos
objetos e novas ações características do novo tempo. Agravam-se as diferenças e disparidades, devidas, em parte, aos novos
dinamismos e a outras formas de comando e dominação (SANTOS; SILVEIRA, 2001, p.253).

Importa, também, distinguir, os espaços nos quais os indicadores sociais apontam para proporções mais elevadas, ou números

absolutos mais expressivos, de privação ou carência, rarefeitos da densidade dos espaços anteriores, possivelmente subordinados ou

comandados por esses.
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6.1 ESPAÇOS DE CONCENTRAÇÃO E DENSIFICAÇÃO

A análise dos indicadores selecionados para compreensão da dinâmica socioeconômica do Estado do Paraná revelou a

existência de situações diversas no interior desse território, singelamente abordados como Vários Paranás. Situações que percorrem um

amplo espectro, abarcando desde grandes conjuntos de municípios a conjuntos mais dispersos ou indivíduos (aqui, referindo-se a municípios)

que se caracterizam pela concentração, pelo desempenho de atividades diversificadas ou especializadas, mas com forte possibilidade de

geração de riqueza, até conjuntos que exprimem carência, dependência e pobreza. Ressalta-se, todavia, que mesmo nos primeiros, situações

de carência, dependência e pobreza são visíveis, tanto no âmbito de municípios quanto no de porções intramunicipais.

Os primeiros conjuntos ou indivíduos foram caracterizados como espaços econômicos relevantes, tendo identificadas suas

centralidades e as características principais de sua base produtiva. No contraponto, extensões contínuas de municípios revelam um

aparente alheamento das dinâmicas principais, uma absoluta privação na atenção à população por serviços de saúde, saneamento,

educação e moradia e condições de extrema pobreza. Ademais, há muitos assentados em substratos naturais pouco aptos ou inaptos ao

aproveitamento, sem apoio de tecnologia e manejo adequados.

Para identificação dos espaços economicamente relevantes, entre os indicadores utilizados para cada análise temática do

trabalho foram selecionados os mais expressivos das dinâmicas e particularidades. Em seguida, foram classificados e mapeados, de modo

a destacar as situações mais relevantes. A sobreposição dessas informações permitiu uma síntese dos municípios com maior incidência nas

classes principais.

Inicialmente, entre as informações econômicas, foram considerados os indicadores de participação do município na formação o

valor adicionado fiscal estadual total, da indústria e dos serviços, e de participação do faturamento das empresas entre as 300 maiores do

Paraná, existentes no município, no total do faturamento das empresas do Estado (tabela 6.1.1).
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TABELA 6.1.1 - INDICADORES E CLASSES DE RELEVÂNCIA ECONÔMICA

INDICADOR

N.o MUN.  QUE
SOMAM >= 50%
DO TOTAL DO

INDIC.

N.o MUN.
PARTICIP.
>=0,25% A

<1,00%

N.o MUN.
PARTICIP.
>=1,00%

TOTAL MUNIC.
RELEVANTES

Faturamento 7 31 15 46
Número de empresas 4 56 12 68
Emprego formal 2003 6 37 15 52
VAF Total 2003 5 33 15 48
VAF Indústria 2003 3 29 14 43
VAF Serviços 2003 2 16 8 24
SOMATÓRIO - (1)60 (2)18 78

FONTES: SEFA; MTE – RAIS
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
(1) Somam entre 1 e 12 pontos.
(2) Somam mais de 12 pontos.

Lembrando, a escolha do limite inferior em 0,25%, quando em participações no total do Estado, deve-se ao pressuposto de que numa

situação igualitária todos os municípios teriam participação similar. Considerando os 399 municípios paranaenses, essa participação hipotética

seria de 0,25%. Foram zerados os municípios com participações inferiores a esse percentual.

A concentração foi a principal característica revelada pelos indicadores analisados (tabela 6.1.1). Curitiba, ressalvando-se o caso

do VAF da Indústria, apresentou participações superiores ao dobro do município subseqüente (Anexo 6.1.1). O VAF dos Serviços de 2003

apresentou maior concentração, com apenas 24 municípios com participação superior a 0,25%, entre os quais somente dois (Curitiba e

Paranaguá) respondem por 63,17% do total do Estado (desconsiderando os serviços públicos que acentuam ainda mais esse perfil). Vem

seguido do VAF da Indústria para o mesmo ano, no qual Araucária, Curitiba e São José dos Pinhais somam 50% do total. As empresas

entre as 300 maiores do Estado estão presentes num conjunto comparativamente menos concentrado: 68 municípios. No entanto,

enquanto há uma presença unitária em 36 deles, no contraponto, Curitiba detém 69 empresas.
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O somatório resultante, que estabelece uma escala da relevância econômica de cada município na dinâmica analisada, abre um

leque de 78 municípios que possuem no mínimo uma empresa e que apresentaram participação superior a 0,25% em algum dos indicadores.

Desses, apenas 18 foram classificados em posição de maior destaque no que se refere ao desempenho econômico paranaense, sendo

que sua distribuição no território ressalta o papel das aglomerações acompanhando e sedimentando a economia do Estado (tabela 6.1.2).

TABELA 6.1.2 - PRINCIPAIS MUNICÍPIOS DO PARANÁ NA

ESCALA DE RELEVÂNCIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO SOMATÓRIO

Curitiba 29

São José dos Pinhais 22

Londrina 21

Paranaguá 21

Araucária 21

Ponta Grossa 20

Maringá 19

Cascavel 17

Pinhais 17

Guarapuava 17

Toledo 16

Campo Largo 15

Foz do Iguaçu 14

Arapongas 14

Colombo 12

Apucarana 12

Telêmaco Borba 12

Campo Mourão 12

FONTE: IPARDES
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Sua distribuição no território paranaense descreve padrões que ressaltam o papel das aglomerações nas posições superiores da

escala configurada (mapa 6.1.1). Assume-se um comportamento padrão quando se observa a espacialização de qualquer desses

indicadores: compõem manchas que se alongam ou se ajustam às principais centralidades do Estado, com destaque ao conjunto

Paranaguá/Curitiba e aglomerado/Ponta Grossa (1.o espaço), aglomerados de Londrina e de Maringá (2.o espaço), Cascavel, num vértice

para Foz do Iguaçu e Toledo (3.o espaço); e outros municípios formando conjuntos descontínuos, como ocorre no Norte Pioneiro, no

Centro-Oriental e no Sudoeste, ou individualizados, como alguns do Noroeste e de Guarapuava (mapa 6.1.1).

Agregando-se a esses indicadores os ativos institucionais, como institutos e fundações de pesquisa, desenvolvimento e tecnologia,

incubadoras e parques tecnológicos, instituições de Ensino Superior, agências de desenvolvimento e instituições de desenvolvimento

empresarial, assim como veículos de comunicação e a própria origem da representação política estadual e da sociedade civil, tem-se a

confirmação da consonância espacial, dando ainda maior conteúdo à relevância de determinados espaços (ver mapa 5.3.6)

A consonância se reforça na presença das principais centralidades, conforme hierarquia descrita no item 3.4 deste trabalho (ver

mapa 3.4.2), entendidas como espaços de convergência da complexidade e diversidade de funções, desempenho do papel de comando e

coordenação em relação à rede urbana, diversificação do mercado de trabalho, concentração de atividades de ponta e serviços avançados,

assim como evidente progresso tecnológico e expressivo tamanho populacional e econômico.

A conjunção da relevância econômica, da densidade tecnológica e institucional e do papel de lugar central na rede de cidades

define o espaço de concentração e densificação, apropriando-se aqui do conceito de Santos e Silveira (2001). Como unidade síntese de

medida para identificação dos municípios que compõem esses espaços, foi feita a leitura comparativa entre o somatório da relevância

econômica, a informação que totaliza os ativos institucionais e a posição do município na escala da hierarquia dos centros, considerando

sua inserção ou não em aglomerações.

Destacam-se, no Paraná, 30 municípios que podem ser considerados centrais ao movimento da economia, na detenção do

conhecimento e no exercício de funções urbanas mais complexas, apresentando pontuação das classes dos indicadores no somatório das

classes dos indicadores acima de seis pontos, ou seis pontos, desde que na condição de centralidade patamar intermediário – casos
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exclusivos de Castro e Cianorte (Anexo 6.1.2). Entre eles, Curitiba soma 15 pontos e confirma sua posição de supremacia (condição de

metrópole), particularmente por articular-se espacialmente a seis municípios também com soma de pontos superior a seis (São José dos

Pinhais, Araucária, Pinhais, Campo Largo, Colombo e Almirante Tamandaré, que podem ser tidos como subcentros metropolitanos).

Londrina e Maringá sucedem com 12 pontos, estando Londrina, como Curitiba, espacialmente articulada a quatro municípios vizinhos com

pontuação superior a seis (Apucarana, Arapongas, Cambé e Rolândia, ou subcentros da aglomeração). Na seqüência, com 11 pontos, vêm

Ponta Grossa, Paranaguá e Foz do Iguaçu – Ponta Grossa traz consigo Castro e Foz do Iguaçu, repetindo a aglomeração ou rede

articulada do Norte Central, tem Cascavel e Toledo com apenas 1 ponto de diferença, além de Medianeira, na mesma espacialidade, com

pontuações superiores a seis. Também com dez pontos, aparece Guarapuava, que confirma sua posição de centro regional. Ainda

representando arranjos de centros articulados, aparecem Francisco Beltrão e Pato Branco, assim como União da Vitória, este formando

aglomeração de fronteira com Porto União (SC).

Outros municípios sucedem reduzindo aos poucos a pontuação, porém com posições relevantes na economia, forte presença de

ativos institucionais e papel central na respectiva região – é o caso de Campo Mourão, Umuarama, Paranavaí, Telêmaco Borba e Cianorte.

No cômputo geral, na condição de municípios subordinados, aparecem ainda 24 com alguma expressão econômica e ativos

institucionais importantes, seguidos por outros 42 com menor expressão nos dois acervos. Observam-se, também, seis municípios sem

ativos institucionais, porém com uma mínima participação econômica entre os relevantes. Porém, é imperioso saber de que maneira essa

condição efetivamente irradia alguma possibilidade de auto-sustentação ou de geração de sinergia, que permita a elevação do patamar

atual na dinâmica das atividades.

Entre os demais, 208 municípios não apresentam indicadores de relevância econômica, mas apenas alguma presença de ativos

institucionais. Na situação extrema, 113 municípios não registram nenhuma relevância, nem a presença de ativos institucionais (ver Anexo 6.1.2).
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6.2 ESPAÇOS SOCIALMENTE CRÍTICOS

6.2.1 Análise dos Dados Relativos

Outro exercício realizado foi identificar os espaços nos quais indicadores sociais apontam para proporções mais elevadas ou

números absolutos mais expressivos de privação ou carência. Para tanto, foram considerados os resultados das análises do IPARDES para

diagnóstico das condições sociais da população paranaense (IPARDES, 2003a, b, c, d; 2004a, b; 2005d). Desses estudos, foram

selecionados os indicadores que melhor pudessem caracterizar precariedade, carência ou privação social.

Os indicadores relativos considerados mais expressivos da criticidade das situações sociais e que sintetizam o comportamento

setorial, empregados nesta análise são:

- saúde – coeficiente de mortalidade infantil (óbitos de menores de 1 ano/mil nascidos vivos) relativo ao ano 2000 (mapa 6.2.1),

óbitos de crianças de 0 a 9 anos por causas evitáveis sobre o total de óbitos dessa faixa etária, na média 1997/1998 (doenças

infecciosas e parasitárias, doenças do aparelho respiratório, algumas afecções originadas do período perinatal) – mapa 6.2.2

–, ambos da SESA; e esperança de vida ao nascer para o ano 2000 (medida em anos de vida), obtida do PNUD (2003) – mapa

6.2.3;

- demografia – índice de envelhecimento ou índice de idosos (população de 65 anos ou mais sobre a população de até 15 anos de

idade), com base em dados do Censo Demográfico 2000 (mapa 6.2.4);

- educação – taxa bruta de freqüência escolar em 2000 (população que freqüenta o ensino fundamental, médio, superior e

especialização sobre população na faixa entre 7 e 22 anos), do PNUD (2003) – mapa 6.2.5 –; anos de estudo do responsável

pelo domicílio, particularizando as proporções de chefes com até três anos e sem instrução (mapa 6.2.6) e dos com 11 anos e

mais de instrução; e taxa de analfabetismo da população de 10 anos de idade ou mais (mapa 6.2.7), os dois últimos com base

em dados do Censo Demográfico 2000;



175

- renda – rendimento do responsável pelo domicílio, particularizando as proporções de chefes com menos de 1 salário mínimo e

sem rendimento (mapa 6.2.8) e de mais de 15 salários mínimos, com dados do IBGE (2000); a desigualdade de renda em

2000 (valor do rendimento mediano mensal das pessoas com rendimento responsáveis pelos domicílios particulares

permanentes, sobre o valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas com rendimento, responsáveis pelos domicílios

particulares permanentes), metodologia aplicada pelo PNUD (2003); e a taxa de pobreza (mapa 6.2.9) – proporção de famílias com

renda mensal per capita até 1/2 salário mínimo, sobre o total de famílias residentes –, elaborada por IPARDES (2003a);

- indicador síntese com comparabilidade nacional – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), do PNUD (2003) –

mapa 6.2.10;

- moradia – déficit habitacional relativo em 2000 (mapa 6.2.11) – que considera domicílios improvisados, co-habitação familiar e

co-habitação disfarçada (cômodos cedidos ou alugados), e adensamento excessivo –; proporção de domicílios deficientes no

acesso a abastecimento de água de rede, iluminação elétrica, instalação sanitária e coleta de lixo urbano (mapa 6.2.12); e de

domicílios carentes, ou seja, com a ausência de alguma dessas modalidades em 2000 (mapa 6.2.13), todos elaborados com

dados do Censo Demográfico 2000, processado pelo IPARDES (2004a) sob metodologia desenvolvida pelo Observatório das

Metrópoles, para cálculo das necessidades habitacionais.

Os valores relativos de cada um dos 16 indicadores foram indexados e, a partir do ranking, salientados os 39 municípios com as

maiores proporções de pessoas ou domicílios em situação mais crítica. O corte nas 39 piores posições decorre de que esse número corresponde

a 10% do total de municípios do Paraná, em 2004. Foram somados os números de incidências do município entre os 10% mais críticos do

Estado e a escala resultante apontou os municípios em condições mais críticas no aspecto social (mapa 6.2.14 e Anexo 6.2.1).

Salienta-se que, dos 399 municípios paranaenses, 225, ou 56,4% deles, apresentaram incidência entre os 10% mais críticos, em

no mínimo dos indicadores considerados. Dez municípios colocaram-se entre os com mais de metade dos indicadores nas posições mais

críticas; 44, entre aqueles com mais de 1/3 e menos de 2/3 dos indicadores nessa condição; 71, com 2 ou 3 indicadores posicionados entre

os mais críticos; e 100, com apenas 1 (tabela 6.2.1.1).
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TABELA 6.2.1.1 - MUNICÍPIOS SEGUNDO INCIDÊNCIA ENTRE AS 39

POSIÇÕES MAIS CRÍTICAS QUANTO A INDICADORES

SOCIAIS RELATIVOS (PROPORÇÕES)

N.o DE INCIDÊNCIAS MUNICÍPIO
% NO TOTAL DO

ESTADO

10 2 0,5

9 4 1,0

8 4 1,0

7 7 1,8

6 11 2,8

5 13 3,3

4 13 3,3

3 26 6,5

2 45 11,3

1 100 25,1

TOTAL 225 56,4

FONTE: IPARDES

Os municípios que apareceram mais vezes entre os 10% mais críticos foram Doutor Ulysses e Laranjal, com dez incidências

entre os 16 indicadores analisados. Com nove incidências, Cerro Azul, Cândido de Abreu, Santa Maria do Oeste e Mato Rico; e com oito

incidências, correspondendo à metade do número de indicadores, Reserva, Rio Bonito do Iguaçu, Diamante do Sul e Godoy Moreira (ver

Anexo 6.2.1).

Doutor Ulysses e Cerro Azul inserem-se numa faixa demarcada como Vale do Ribeira, em sua porção paranaense, histórica no

que concerne a isolamento, pobreza e dependência. Nessa faixa, que se estende em direção ao aglomerado metropolitano, encontram-se

outros municípios com elevada incidência entre os mais críticos. Os demais fazem parte de uma mancha contínua que se alonga no

sentido Norte Pioneiro/Centro-Sul, aproximando-se e contornando a porção sul de Cascavel, reunindo ainda um grande número de

municípios com no mínimo uma ocorrência entre os 10% mais críticos. Outras manchas contínuas margeiam as fronteiras com Santa
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Catarina e com São Paulo e pontuam individualmente outras porções do Paraná, porém com a incidência de criticidade não tão elevada

quanto as anteriores (ver mapa 6.2.14).

Os indicadores selecionados foram reveladores de setores nos quais faltam ações pertinentes a políticas públicas que elevem as

condições de acesso por parte dos municípios. Tomando por base o indicador referente ao Estado (média, taxa, proporção, índice), foram

identificados os municípios com desempenho acima e abaixo desse (gráfico 6.2.1). É notória a elevada presença de municípios abaixo das

proporções do Estado quanto a: renda do responsável acima de 15 s.m. (390 municípios); 11 anos ou mais de estudo do responsável

(384); até três anos de estudo ou sem instrução (384); e IDH-M (352). Os três primeiros indicadores revelam que a grande maioria dos

municípios não atinge a média estadual, por ser essa, possivelmente, favorecida pela presença de elevados contingentes de responsáveis

por domicílios nessas condições, nos maiores municípios e mais desenvolvidos do Estado. No caso do IDH-M, a composição do Índice

também sofre os efeitos da variável renda média da população, bastante heterogênea entre os municípios, porém elevada em poucos. Os

indicadores de saúde são os que apresentam menor número de municípios em condições mais precárias que a dos coeficientes estaduais:

mortalidade infantil (205), óbitos entre 0 e 9 anos por causas evitáveis (205) e esperança de vida ao nascer (238). Mesmo menores, esses

números são expressivos e inaceitáveis, particularmente ao se referirem a óbitos de crianças por causas evitáveis. Mais de metade dos

municípios do Paraná tem os coeficientes mais elevados que a média estadual, indicando tanto a inadequação ou ausência de assistência

materno-infantil quanto a inexistência de condições de moradia adequada, incluindo habitação, saneamento e outros serviços essenciais à

saúde do morador (IPARDES, 2004a, 2004b).
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Observa-se, de imediato, uma relação entre precariedade nas condições de acesso da população aos serviços e carência ou

deficiência de moradia, e pobreza. Observa-se, também, forte relação entre os municípios com as maiores incidências entre os mais

críticos e aqueles com elevadas proporções de ocupação na agropecuária e no setor público, municípios rurais e de baixo crescimento

populacional (ver mapas 4.7.6, 4.7.4, 3.1.1 e 3.1.2). As duas categorias ocupacionais apontam para a limitada possibilidade da população

em ascender a bens e serviços, seja pela ausência de atividades produtivas, no caso do segundo, ou, no caso do primeiro, dada a baixa

produtividade do trabalho na agropecuária, se medida em valores. Nesse caso particularmente considerando a elevada presença de
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membros não-remunerados da família em atividades agrícolas em pequenas propriedades, situação que os torna dependentes de políticas

públicas. Outra relação que se depreende ainda é a da localização das áreas socialmente críticas em correspondência com as áreas com

menor potencial para uso agrícola das terras (ver mapa 4.6.1).

Ademais, constata-se correspondência entre esses municípios e os com baixo grau de urbanização ou evasão populacional: exceto

Imbaú, os municípios mais críticos socialmente não atingem 50% da população vivendo nas áreas urbanas, e a maioria vem crescendo menos

que a média do Estado ou perdendo população, regra que apenas se contraria nos casos de Doutor Ulysses e Tunas do Paraná, situados na

periferia da aglomeração metropolitana de Curitiba, e de Rio Bonito do Iguaçu, que detém a maior taxa de crescimento populacional do Estado,

entre 1991-2000, entre outros aspectos, por concentrar expressiva população em assentamento rural (tabela 6.2.1.2).
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TABELA 6.2.1.2 - INDICADORES DE REFERÊNCIA, SEGUNDO MUNICÍPIOS SOCIALMENTE CRÍTICOS - PARANÁ

MUNICÍPIO
GRAU DE

URBANIZAÇÃO
(%)

TAXA DE
CRESCIMENTO
DA POPULAÇÃO
TOTAL 1991-2000

(% a.a.)

% OCUPADOS NA
AGROPECUÁRIA

2000

% EMPREGO
PÚBLICO NO

TOTAL E
EMPREGO 2003

SOMATÓRIO
INCIDÊNCIA NAS
PROPORÇÕES
SOCIALMENTE
MAIS CRÍTICAS

Doutor Ulysses 11,68 2,12  82,97  31,93 10
Laranjal 21,20 0,70  75,20  82,26 10
Cerro Azul 23,95 0,18  66,71  36,13 9
Cândido de Abreu 24,92 -1,55  70,10  41,84 9
Santa Maria do Oeste 23,28 0,11  68,40  56,08 9
Mato Rico 14,50 -3,44  78,60  86,00 9
Reserva 40,08 -0,50  56,46  35,11 8
Rio Bonito do Iguaçu 13,62 11,17  81,90  77,89 8
Diamante do Sul 30,47 -2,32  75,80  77,71 8
Godoy Moreira 38,27 -3,55  71,40  83,16 8
Guaraqueçaba 31,15 0,74  50,51  77,80 7
Tunas do Paraná 39,35 2,67  23,90  26,49 7
Adrianópolis 23,02 -2,69  47,78  62,21 7
Ortigueira 33,17 -0,97  60,21  22,51 7
Goioxim 22,66 0,29  77,10  57,97 7
Nova Tebas 33,39 -6,70  64,90  72,01 7
Ariranha do Ivaí 24,18 -3,80  67,70  82,78 7
Imbaú 57,87 1,93  42,25  32,47 6
Guamiranga 22,82 -0,24  72,93  30,25 6
Marquinho 10,04 -1,91  80,30  72,41 6
Altamira do Paraná 30,28 -0,68  65,00  74,16 6
Nova Laranjeiras 15,50 -0,98  64,50  65,10 6
Coronel Domingos Soares 11,38 -0,33  63,20  30,70 6
Rio Branco do Ivaí 24,61 -2,16  61,70  52,45 6
Rosário do Ivaí 34,46 -3,58  58,10  61,39 6
Cruzmaltina 34,14 -4,32  70,30  66,50 6
Arapuã 28,98 -3,99  69,60  75,00 6
Corumbataí do Sul 40,40 -3,25  67,36  66,88 6

FONTES: IBGE, SEFA
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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6.2.2 Análise dos Dados Absolutos

Alerta-se, mais uma vez, para o fato de que a leitura das proporções de privação e carência é insuficiente para mapear a situação de

precariedade no Estado, já que a localização dos maiores volumes de pessoas pobres, desatendidas e dos domicílios carentes pode

ocorrer em municípios dinâmicos, porém sem capacidade de oferecer ocupação compatível à PEA instalada.

Grandes municípios, pelo tamanho da população, podem ocultar situações críticas, quando na composição de proporções,

índices ou taxas. Assim, foram considerados os indicadores representativos da carência de moradia (déficit absoluto estimado para o ano

2000 – IPARDES, 2004a); da deficiência ou carência de infra-estrutura de saneamento e energia elétrica (domicílios deficientes e domicílios

carentes – IPARDES, 2004a); e da precariedade de renda da população, o que dificultaria o acesso a bens e serviços (número de pobres -

IPARDES, 2003a).

Observa-se grande concentração dos volumes de pobres e de domicílios carentes e deficientes em poucos municípios (mapa

6.2.15), que não os mesmos que detinham as maiores proporções, antes analisadas. Entre os 399 municípios paranaenses, esses volumes

concentram-se em 68 municípios, ou 17% do total, dos quais 24 colocam-se entre os 10% com maiores volumes em apenas 1 indicador

(tabela 6.2.2.1).

TABELA 6.2.2.1 - MUNICÍPIO SEGUNDO INCIDÊNCIA ENTRE AS 39

POSIÇÕES MAIS ELEVADAS QUANTO A

INDICADORES SOCIAIS ABSOLUTOS (NÚMERO)

N.o DE

INCIDÊNCIAS

N.o DE

MUNICÍPIOS

% NO TOTAL DO

ESTADO

4 15 3,8

3 14 3,5

2 15 3,8

1 24 6,0

TOTAL 68 17,0

FONTE: IPARDES
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O somatório mostrou correspondência entre municípios com elevados contingentes de precariedade e municípios economicamente

relevantes ou centrais (Anexos 6.2.2 e 6.2.3). Evidencia-se que nem sempre os municípios com volumes elevados de pessoas ou domicílios em

estado crítico são aqueles com IDH-M inferior ao do Estado; são, contudo, os que mais crescem, como confirmam as taxas de crescimento

geométrico da população total entre 1991-2000, particularmente entre os que somam quatro incidências entre os maiores volumes de pessoas

ou moradias em condições mais precárias que, exceto Umuarama e Francisco Beltrão, possuem taxa superior à do Paraná.

As duas porções contínuas de maior criticidade proporcional no Estado avizinham-se de espaços economicamente relevantes: a

porção do Vale do Ribeira faz parte do limite institucional da RMC; a faixa mais alongada na porção central do Estado se avizinha dos

municípios que formam o espaço economicamente relevante do Centro-Oriental, de Guarapuava e de Cascavel. Essa conclusão reforça a

observação de que, nesses espaços econômicos relevantes, a pobreza e a riqueza convivem em proximidade; ou seja, a produção da

riqueza se faz gerando desigualdades, excluindo municípios, bairros e segmentos de população. Estudos realizados para a RMC (IPARDES,

2005d) e o desdobramento do Atlas das Necessidades Habitacionais (IPARDES, 2005a), que considera, além da RMC, as áreas

institucionalizadas das RMs de Londrina e de Maringá, segundo áreas de ponderação do Censo Demográfico (AEDs), apontam pequenas

manchas de precariedade incrustadas no interior das principais aglomerações urbanas do Estado, consideradas pólos dos espaços

economicamente relevantes, como já antecipado.

Destaca-se, assim, a importância em se considerar as duas condições de criticidade – proporções e números absolutos –, em

conformidade com o objetivo da política, projeto ou intervenção a ser adotada. Tais constatações permitem concluir que os espaços

economicamente relevantes são, concomitantemente, detentores do poder, conhecimento e geradores da riqueza, porém concentradores

de carências, avizinhados por extensões desprovidas e dependentes.

6.3 UM ENSAIO DE ESPACIALIZAÇÃO DOS VÁRIOS PARANÁS

As análises precedentes tiveram como fio condutor a divisão social do trabalho, categoria capaz de mediar o entendimento entre

o desenvolvimento capitalista em geral e o desenvolvimento de uma economia em particular, no caso, a paranaense. Essa categoria

permite conhecer os ramos particulares da produção e os tipos e níveis de articulação que eles estabelecem entre diferentes atividades.
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Esses ramos, tipos e níveis de articulação se expressam no território. Por conseguinte, análises realizadas sob esse enfoque deixam

evidente a necessária base espacial/territorial, subjacente à discussão regional. Com isso, admite-se que “a questão espacial antecede a

questão regional, estão em níveis de abstração distintos e ambas são necessárias para o entendimento do movimento do capital em formações

sociais específicas.” (CARLEIAL, 1993, p.45).

As análises realizadas evidenciaram a existência no território paranaense de espaços com expressão econômica e institucional,

em diversos níveis, e de espaços socialmente críticos. Evidenciaram também a coexistência de indicadores sociais críticos nos espaços de

expressão econômica e ressaltaram que, por mais que possam parecer homogêneos, a heterogeneidade permanece em seus interiores.

Entre um e outro espaço, há um gradiente de situações que espelha a desigualdade nas condições de vida da população e de geração de

excedentes.

Essa configuração espacial heterogênea não é específica do Paraná, mas decorrente da natureza do modo de produção vigente:

concentrador, seletivo e excludente. A dinâmica engendrada por esse modelo adentra o Paraná, que se insere na divisão social do trabalho a

partir de seu potencial em recursos naturais. Ao longo do tempo, o Estado consolida seu papel centrado na exploração desses recursos e na

agroindustrialização e, mais recentemente, na incorporação de segmentos modernos e internacionalizados da indústria. Essa inserção sofre as

limitações da proximidade com São Paulo e do peso político e econômico de lá emanado, o que faz com que o Paraná exerça um poder

minimizado, tornando-se objeto de decisões tomadas fora de seu território.

Internamente, o Estado incorpora, produz e reproduz a desigualdade em sua estrutura social e econômica. Assim, a integração do

Paraná à dinâmica da economia do Brasil e, com este, à do mundo dá-se heterogeneamente, tornando mais ou menos integradas as partes de

seu território. A heterogeneidade percebida resulta do movimento do capital no espaço, buscando mercados, selecionando localizações,

excluindo segmentos ou municípios, enfim, organizando, a seu modo, a distribuição da atividade econômica, diversificando, especializando, e até

mesmo relegando.

Ao se considerar as relações econômicas, sociais e políticas que estabelece, verifica-se que o Paraná se insere na dinâmica nacional

e internacional, fundamentalmente, por meio dos três principais espaços, com elevado desnível entre eles e nítida concentração no 1.o espaço.
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Os demais espaços inserem-se desempenhando papéis mais especializados, enquanto outros permanecem à margem dessa dinâmica. Nestes,

a dificuldade de gerar excedentes repercute em restrições na oferta de ocupações e na atenção às necessidades sociais da população,

colocando-os na posição de espaços socialmente críticos.

É o grau de inserção ou exclusão que desenha os Vários Paranás, e sua expressão no território configura os seguintes recortes

espaciais (mapa 6.3.1):

1. Uma espacialidade de máxima relevância, concentração e densidade, formada pela aglomeração metropolitana de Curitiba,

no entorno de Ponta Grossa e de Paranaguá, denominada 1.o espaço relevante. Essa espacialidade participa, na divisão

social do trabalho, de forma mais integrada nacional e internacionalmente, a partir do desempenho de um conjunto de

atividades econômicas diversificadas, concentrando os principais constitutivos da sociedade paranaense, no que se refere

ao poder econômico, político e ideológico. Pode ser considerado um espaço receptor e difusor das decisões, inovações,

mensagens e capitais internacionais e outros, constituindo-se no principal interlocutor entre o Paraná e a esfera nacional e

internacional. Tais condições resultam na reprodução, nessa espacialidade, das características concentradoras decorrentes

de sua localização privilegiada para o desempenho de atividades ligadas aos segmentos modernos da Indústria e dos

Serviços, pertinentes ao papel do Brasil na divisão internacional do trabalho.

2. Espacialidades de elevada relevância, concentração e densidade:

2.1. Aglomerações de Londrina e Maringá, denominadas 2.o espaço relevante. Embora no passado tivesse praticado a

atividade produtiva mais importante do Estado, esta espacialidade assemelha-se ao 1.o espaço, mantendo, contudo, uma

distância abismal nos volumes de geração de riquezas, ativos institucionais, e na diversidade de opções produtivas, de

comércio e de serviços. Outra distinção com relação àquele espaço é que as atividades agropecuárias ainda mantêm

participação significativa no total da produção. Ainda assim, o papel desta espacialidade vem se modificando, dada a

diversificação da indústria, a evolução das atividades ligadas às telecomunicações, à consolidação de um meio educa-

cional e de pesquisa que têm importância internamente e além das fronteiras do Estado, com laços históricos ainda
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presentes com São Paulo. Nessa espacialidade, ao mesmo tempo em que se constata uma unidade no desempenho

de sua função na divisão social do trabalho, distinguem-se relações que irradiam de uma condição de bipolaridade,

impondo sub-recortes espaciais a partir de Londrina, num vetor para o Norte Pioneiro, e de Maringá, num vetor para

o Noroeste.

2.2. Porção Oeste, tendo Cascavel como vértice de vetores para Foz do Iguaçu e para Marechal Cândido Rondon,

considerado 3.o espaço relevante. Em grau de importância, essa espacialidade guarda menor distanciamento com o

2.o espaço do que este para com o 1.o espaço relevante, diferenciando-se nitidamente de ambos. Sua articulação à

divisão social do trabalho se dá a partir de um número menor de atividades, ligadas, fundamentalmente, à produção

agroindustrial, assim como aos serviços. Sua posição fronteiriça, cuja centralidade se manifesta fundamentalmente

em Foz do Iguaçu, assegura-lhe o desempenho de funções importantes nas relações internacionais, comércio e

turismo, elevando seu peso na geração de riquezas e estreitando vínculos do Paraná com os países do Mercosul.

3. Espacialidades com médias relevância, concentração e densidade:

3.1. Espaço especializado do Centro-Oriental, com nítidos vínculos nacionais e internacionais, em função da atividade

papeleira. É composto por poucos municípios, porém em número crescente, dada a necessidade de expansão do

uso da terra, mantendo presente a função do Paraná no desempenho de atividades que requerem a utilização dos

recursos naturais. A forte especialização e a natureza da atividade, com baixa capacidade de geração de emprego,

renda e consumo, portanto, da indução de atividades de comércio e serviços, torna este recorte economicamente

relevante circundado e até infiltrado por extensas áreas socialmente críticas. Seus vínculos externos resultam, assim,

em relações verticalizadas, sem engendrar sinergias regionais.

3.2. Porção Noroeste, englobando, principalmente, Umuarama, Paranavaí, Cianorte e outros municípios do entorno

desses. Tais municípios destacam-se com menor relevância, porém exercendo papel central no desempenho de

funções mais complexas e modernas em uma região que mantém base agropecuária. Nessas centralidades,
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começam a se consolidar atividades possivelmente irradiadas do 2.o espaço, seja pelos vínculos históricos do

caminho da ocupação, seja pela própria expansão das atividades, num movimento do capital a partir do Norte

Central, todavia num estágio relativamente mais atrasado. Apontam para a possibilidade de estarem constituindo

articulações na própria região, sem perderem, ainda, a condição de expulsores de população, dando indícios de que

as atividades desenvolvidas não conseguem absorver a força de trabalho existente.

3.3. Porção Sudoeste, articulando municípios que historicamente funcionaram como “portas de entrada” dos vetores das

atividades oriundas dos estados do Sul. A região se insere, assim, na divisão social do trabalho, pela entrada da

força colonizadora do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, mantendo a predominância da produção e

transformação agropecuária. Tentam ampliar sua integração nacional e internacional pela inovação e diferenciação

de produtos e atividades do Setor Primário (vinhos, embutidos etc.), em função de seus reduzidos capitais. Poucas e

novas indústrias surgem em busca de alternativas para inserção econômica nessa condição, colocando-se como

tentativas locais de diversificação, porém sem manifestar, ainda, condições de aglutinar e otimizar excedentes mais

expressivos, sofrendo as barreiras impostas pela própria estrutura.

3.4. Guarapuava (estendendo-se a Irati) e Campo Mourão, constituindo-se pontos economicamente relevantes centrados

em porções do território que não manifestam condições similares. Funcionam como receptáculos da produção do

entorno, o que, pela natureza, não permite impulsionar uma estrutura econômica e social horizontalizada. Em

Guarapuava, a estrutura da terra em grandes propriedades, a presença de atividades não geradoras de emprego –

basicamente a soja, e mais ao sul, o extrativismo – e incapazes de desencadear outras atividades, além da baixa

fertilidade do solo, contribuem para o baixo dinamismo regional. Ademais, historicamente, proprietários dessas

extensas porções fundiárias sempre remeteram para fora os excedentes obtidos com a exploração da terra. Os

poucos excedentes que permanecem na região centram-se em Guarapuava, que se consolida como base de apoio e

prestação de serviços, favorecida, também, pela localização privilegiada num dos mais importantes corredores

viários do Estado. Daí a pobreza do entorno, disseminada em pequenas propriedades relegadas às partes menos
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férteis e com piores condições de produção. Mesmo assim, percebem-se movimentos, ainda que muito tímidos, na

busca de inserção diferenciada na divisão social do trabalho. Com outras características, Campo Mourão tem como

explicação da verticalidade das relações o fato de sediar a Coamo, colocando-se sob comando dessa importante

unidade empresarial. Extrai significativo excedente de seu entorno, o que lhe assegura expressão econômica e

política e lhe permite instrumentalizar sua estrutura de comércio e de serviços, estreitando seus vínculos externos,

porém sem desdobramentos regionais.

4. Espacialidades com mínima relevância, concentração e densidade:

4.1. Fronteira com o Estado de Santa Catarina, tendo a positividade da sinergia das relações fronteiriças permeada por

pequenas aglomerações ou ocupações contínuas entre centros urbanos dos dois estados. Reproduz, em parte, a

história de ocupação do Centro-Sul paranaense, pautada no extrativismo; representa um vetor de entrada das

atividades econômicas catarinenses; e recebe os efeitos da dinâmica econômica metropolitana, nesse caso facilitados

pela infra-estrutura viária.

4.2. Norte Pioneiro, contando uma história de apogeu e decadência ligados à economia cafeeira, que legou a possibilidade de

consolidação de poucos mas importantes ativos institucionais. Essa porção do Paraná estabelece fortes vínculos

com o Estado de São Paulo.

Nessas duas espacialidades mesclam-se condições de relevância e criticidade, pois alguns municípios parecem

apontar que a atividade econômica neles desenvolvida é insuficiente para melhorar as condições sociais da população

(caso mais perceptível na porção fronteiriça com Santa Catarina). Outros, embora apresentem melhores condições

sociais, não demonstram qualquer expressão econômica ou institucional (caso da porção fronteiriça com São Paulo).

5. Espacialidades socialmente críticas, sem indicadores econômicos de relevância, densidade ou concentração e com nítida

precariedade social, fazem-se representar pela extensa porção central do Estado, pela porção Vale do Ribeira/Guaraqueçaba e

fronteira noroeste com o Estado do Mato Grosso do Sul. Essas áreas em nenhuma hipótese estão dissociadas dos espaços

economicamente relevantes, colocando-se em posições limites a esses e, também, permeando-os, participando, em grande



188

medida, de sua dinâmica como periferias. Relegados inicialmente pelas restrições do solo à produção agrícola, funcionam

como reservas para expansão física das atividades dos espaços relevantes, sendo incorporados aos poucos, com apoio de

tecnologia e infra-estrutura. Exemplo disso é o resgate produtivo do Extremo Noroeste do Estado, restringido historicamente

pelo substrato físico formado pelo arenito caiuá – fortemente suscetível à erosão, mas controlado com uso de tecnologias e

manejo adequados – ou pela latente possibilidade de ampliação da produção agrícola no Vale do Ribeira, a partir da adequação

do sistema viário, que restringe a circulação de mercadorias. Ressalta-se que, somada à limitação física, barreiras políticas

também se colocam como obstáculos à inserção dessas áreas na divisão social do trabalho. Essas espacialidades críticas

representam um fato estrutural próprio da dinâmica seletiva da expansão do capital.

A heterogeneidade dos recortes identificados aponta os caminhos de entrada da dinâmica posta pela divisão social do trabalho,

evidenciando que a inserção do território estadual, ou de suas porções, deu-se sem um planejamento, mas como fruto de um movimento

vindo de fora. Esse modo de inserção fragiliza a ação do Estado no encaminhamento de suas decisões, reforçando-se como receptor, sem

dominar ou controlar essa expansão ou seus efeitos sobre o território.

Confirma-se, assim, que essas distintas espacialidades respondem por diferentes papéis na divisão social do trabalho, tanto

externa quanto internamente ao Estado. São notórios os espaços de mando e os espaços de obediência, assim como as relações

sinérgicas a partir dos principais centros urbanos e das porções fronteiriças – mais fortes com Santa Catarina, mais tênues com São Paulo

e Mato Grosso do Sul.

Identificados os vários recortes espaciais de um só Paraná, o desafio posto é detalhar as análises e avançar na elaboração de

estratégias de desenvolvimento, numa abordagem regionalizada, sem perder de vista as considerações sobre a dinâmica de formação do

espaço regional e a existência efêmera e sobreposta de suas fronteiras.

Convém alertar que o desenho dessas espacialidades resulta de um primeiro exercício, cabendo ajustes e confirmações na

seqüência dos trabalhos. Ressalta-se, assim, seu caráter provisório, contudo essencial para introduzir e provocar o debate estadual sobre a

ação regional no território.
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7  ELEMENTOS PARA UMA AGENDA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Como síntese geral, o encaminhamento adotado por este trabalho ressaltou um Paraná complexo, repleto de potencialidades,

com áreas de atividades econômicas e sociais efervescentes e entrecortado de riqueza e pobreza. Duas palavras sobressaíram ao longo

do texto, pela sua capacidade de exprimir a realidade encontrada: concentração e desigualdade. Não poderia ser diferente. Esta é a mesma

situação encontrada em nível nacional e internacional, muito embora possa apresentar graus diferenciados, por ser inerente à natureza do

modo de produção e reprodução do capital, no qual o território paranaense está imerso.

O Paraná se incorporou à divisão nacional e internacional do trabalho de modo gradativo e diverso: incorporação esta construída

mais pelo próprio mercado do que por uma proposta emanada e coordenada pelo Estado. Tampouco envolveu a totalidade de seu território,

muito menos de sua população. O capital selecionou espaços; privilegiou a exploração das condições físico-ambientais do território paranaense;

em alguns casos, apropriou-se de atividades existentes e, em outros, introduziu atividades ainda inexistentes; viabilizou diferentes níveis de

incorporação da população; acumulou, concentrou, adensou e criou uma desigualdade espacialmente visível em termos regionais, mas

também interna a qualquer escala.

O estudo mediado pela divisão social do trabalho apontou a inegável integração do Estado ao sistema produtivo nacional e

internacional e relações econômicas e sociais mais estreitas com estados e países fronteiriços. Complementarmente, a análise de séries

históricas evidenciou a consolidação de espaços econômicos distintos, quer por sua diversidade, quer pela especialidade, ao mesmo

tempo em que denunciou o surgimento de novos pólos em espaços antes inexpressivos na geração de excedente econômico. Esse

fenômeno expressa o movimento da economia para novas áreas, a exploração, em novas bases, dos recursos de que cada local dispõe,

num processo em construção no Paraná. Processo que pode ser ilustrado com a dinâmica de ocupação do norte, seguindo em direção ao

noroeste do Estado, bem como à região central. Nessa linha, a emergência de municípios com maior expressão econômica, constituindo-

se como centralidades regionais em todos setores, parece coincidir com a história da divisão político-administrativa do Estado.
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Todavia, esse movimento é bastante lento, muito embora tenha mantido a mesma trajetória que era apontada em estudos

realizados a partir da década de 1970. Os espaços hierarquicamente organizados pela produção de excedente econômico, conquanto ainda

estejam em processo de consolidação, são praticamente os mesmos evidenciados naquele período, apesar de terem sofrido alguma

alteração na ordem de importância de cada um deles. Igualmente, são os mesmos municípios que permanecem sediando os segmentos

econômicos mais modernos e com maior capacidade de geração de valor, a mais densa estrutura de serviços e as unidades

administrativas descentralizadas do governo estadual (e, em algumas, também do governo federal). Por conseguinte, é neles que estão as

melhores condições de trabalho, em termos quantitativos e qualitativos, e de vida, por organizarem a mais abrangente estrutura de apoio

aos cidadãos, no que se refere aos aspectos sociais e políticos. Por esse conjunto de possibilidades que reúnem, tais municípios mantêm-se

como pólos de atração das atividades produtivas e da população. Esse é um aspecto fundamental quando se pretende intervir no processo

concentrador que se observa no Paraná, em todos os aspectos estudados.

Se o estudo aponta que esses municípios apresentam tais atrativos, é importante lembrar que os diversos espaços integraram-se

diferentemente, segundo os ramos e/ou setores da produção nacional e internacional, gerando processos (integradores ou desintegradores)

também diferenciados internamente. Segmentos importantes da matriz Agropecuária e Industrial brasileira estão sediados no Paraná, em

espaços que combinam condições naturais para a sua existência (especialmente no caso da Agropecuária e Agroindústria) e condições

infra-estruturais. Apesar disso, ficou evidente que algumas atividades são incapazes de propagar-se no território, de gerar uma estrutura

produtiva complementar mais densa e, especialmente, de gerar renda e de distribuir seus ganhos para parcela maior da população, de

modo que pobreza e riqueza convivem lado a lado.

Embora ao longo da história tenham ocorrido mudanças importantes na matriz produtiva do Estado e significativas alterações

territoriais, tal processo ocorreu mantendo as desigualdades e até agravando-as. Os espaços que concentram a riqueza são também

aqueles que concentram, em termos absolutos, a pobreza.

Acompanhando as transformações ocorridas, houve mudança acentuada na natureza dos processos sociais e econômicos,

especialmente no que diz respeito às relações sociais de produção próprias de uma sociedade que era eminentemente rural e que se
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projeta assentada em relações sociais de produção urbanas. Nesses 50 anos que fecharam o século anterior, o Paraná e sua população

reuniram histórias, pessoais ou coletivas, saudosas ou de êxtase. Em todas, o urbano fez parte do roteiro, seja como sonho, seja como

realidade ou até como temor. A certeza de que o urbano é irreversível também se tornou verdade nesta metade de século, mas se

construiu, ao mesmo tempo, a confirmação de que suas mazelas podem ser enfrentadas (MOURA, 2004).

Em seu estudo sobre a urbanização brasileira, Santos (1993, p.9) descreveu o processo no qual o Brasil se transforma de um

país agrário em um país com uma urbanização generalizada, no qual a “residência dos trabalhadores agrícolas é cada vez mais urbana” –

descrição que se ajusta perfeitamente ao cenário paranaense. Enfatizou o fim da separação tradicional entre o rural e o urbano, na medida

em que ocorre no País “uma verdadeira distinção entre um Brasil urbano (incluindo áreas agrícolas) e um Brasil agrícola (incluindo áreas

urbanas)”, o que resultaria em “áreas agrícolas contendo cidades adaptadas às suas demandas e (...) áreas rurais adaptadas às demandas

urbanas” (p.65).

Como reflexo da modernização e da consolidação de atividades produtivas nas estruturas urbanas, estar-se-ia, assim, “deixando

a fase da mera urbanização da sociedade, para entrar em outra, na qual defrontamos a urbanização do território” (SANTOS, 1993, p.125).

Nessa fase, a cidade torna-se “o locus da regulação do que se faz no campo” (p.52).

Nelas, desencadeiam-se os enfrentamentos entre uma miríade de segmentos sociais, entre distintas intencionalidades econômicas e

entre posturas políticas divergentes. No resultado de seus embates e nas articulações decorrentes é que o espaço urbano vai sendo

produzido e, ao mesmo tempo, participando da produção do espaço como um todo.

Se as cidades são o locus da contradição e os problemas que as acometem constroem um cenário de caos e incerteza, é

importante sublinhar que elas são também o lugar onde as possibilidades se potencializam. Todavia, a cidade carece de ousadia nas

propostas e determinação política na definição e implementação de planos, recursos e regulamentos, assim como na atuação cotidiana de

cada cidadão. Mas, no simples curso de seu próprio destino, ela jamais protagonizará a inclusão social. Uma gestão democrática é

condição sine qua non para que se garanta o direito à cidade a uma grande massa de excluídos urbanos.
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Portanto, para garantir um futuro includente para a sociedade, uma política de desenvolvimento terá que considerar os efeitos do

crescimento que se constitui, por natureza, como urbano, contemplando a legitimidade de diferentes culturas que coexistem num mesmo

espaço e tempo, a necessidade de respeito aos limites do ambiente natural, e no compromisso com uma nova ética social que se

fundamente na valorização da cidadania.

Esse compromisso não pode deixar de estar vinculado ao entendimento de como se processa a relação ou o diálogo, em cada

uma das espacialidades, entre o urbano e o rural. O Paraná carrega uma herança rural acentuada que deve ser relida, considerando-se as

transformações econômicas e sociais ocorridas nos últimos 50 anos. Ou seja, qual é a síntese do papel do rural do passado e da sua

conformação atual, com o papel do urbano no presente? Complementarmente, que espaços paranaenses são alavancados por economias

tipicamente rurais ou tipicamente urbanas e, como efeito, geram relações sociais rurais ou relações sociais tipicamente urbanas? Esse é

um desafio posto particularmente ao Paraná e aos paranaenses neste século que já teve início, sabendo-se que há várias espacialidades

em um só Paraná e que cada um deles tem uma característica, um nível de organização, uma matriz produtiva própria, distinta constituição

histórica, condições ambientais específicas e, conseqüentemente, demandas e necessidades que variam em conteúdo, em quantidade e

em complexidade. Em síntese, a realidade paranaense aponta que o Plano de Desenvolvimento de uma região deve ser necessariamente

diferente do da outra, ainda que estratégias mais amplas possam ser definidas para o conjunto.

Pensar uma política de desenvolvimento que contemple toda essa diversidade não é tarefa fácil. Contudo, esta percepção não

pode levar ao desânimo, muito menos ao imobilismo. Há muito para ser feito. Embora sejam evidentes as tendências concentradoras e

desintegradoras exaustivamente expostas, a história é repleta de ações de contratendência, de resistência aos desequilíbrios e injustiças e

de construção de experiências coletivas integradoras e includentes.

A diversidade não deve ser tida como problema, mas como maior possibilidade de alavancar o desenvolvimento do Estado. É

fundamental investir no enorme potencial de variedade (intra-regional, setorial, urbana, cultural, ocupacional etc.) que o Paraná possui, buscando

uma configuração que capture sua riqueza de biosociodiversidade, erigindo pactos territoriais pelo desenvolvimento; articular a vitalidade e as

potencialidades da convivência de talentos imaginativos; e ativar a capacidade culturamente inventiva e criativa de sua sociedade.
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Para cumprir tal objetivo, não se pode permitir que a dinâmica econômica e populacional paranaense permaneça sendo

organizada, em sua maior parte, pelo mercado. Isso somente irá acentuar as desigualdades em todos os aspectos. Nesse contexto, o

Estado levanta-se como agente fundamental de desenvolvimento e com autoridade para influir nessa trajetória, compensar as desigualdades e

equilibrar diferentes pesos econômicos, financeiros e políticos e, com isso, arrefecer a concentração, criar novas possibilidades, estimular

potencialidades, corrigir rumos, dinamizar espaços e setores econômicos, enfim, incluir territórios e população, por meio de uma política de

desenvolvimento integradora e socialmente mais justa.

Por conseguinte, é fundamental que o Estado se apresente e se organize para tal e que assuma a coordenação central da

política de desenvolvimento econômico, instituindo, na esfera governamental, uma instância articuladora dessa política, assim como das

políticas setoriais, com a finalidade de evitar duplicidades, incompatibilidades das ações, monitorar sua implementação e resultados.

Ressalta-se, ainda, a importância do Estado na articulação dos diversos planos de desenvolvimento regional, das políticas setoriais das

diferentes esferas governamentais e demais instituições públicas e privadas que atuam em cada um dos espaços paranaenses.

Num outro âmbito, destaca-se a importância do Estado para estreitar vínculos inter-regionais, aprofundar estudos das relações

fronteiriças, além do fortalecimento da relação do Paraná, e das suas regiões em particular, com a matriz produtiva nacional e dos países

do Mercosul. Nesse sentido, a articulação dos diferentes Planos Regionais sobressai como condição de fortalecimento da Política Estadual

de Desenvolvimento Regional e Urbano e da estrutura socioeconômica paranaense.

Essa articulação e acompanhamento deve acontecer diante da premissa de que uma política de desenvolvimento não é somente

uma coletânea de problemas levantados ou um rol de metas e ações registrados em documento específico, mas que é uma construção

permanente. Ademais, e o mais importante, é que este estudo destaca um Estado em movimento, em construção, o que exige um

processo de elaboração contínuo da Política de Desenvolvimento Regional e de cada Plano em particular, de modo que eles possam não

somente contribuir com esta construção mas principalmente se constituírem como seus elementos fundamentais.

Somando-se, uma política estadual de desenvolvimento deve continuamente estabelecer estímulos ao diálogo territorializado e

ao cultivo da identidade, diversidade e diferenciação, tarefa longa e difícil, que deve, em seu percurso, ser pedagógica; construir ações que

busquem a antifatalidade, pois o ato de planejamento envolve necessariamente a assunção e a eleição de alternativas; discutir que alternativas
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se abrem em cada ponto decisivo e a necessidade de reorientar o curso dos acontecimentos; ter estratégias que identifiquem agentes de

transformação e avaliem seus interesses específicos; engajar lideranças e criar co-responsabilização em relações a trajetória elegidas.

Nesse desafio, convém atentar para a limitação imposta pelo esfacelamento da retaguarda financeira do desenvolvimento

econômico, constituída por ativos públicos construídos e/ou consolidados, especialmente o Badep e o Banestado, durante pelo menos

quarenta anos, e que representaram bases de parcela apreciável dos investimentos e do giro dos negócios do Estado durante esse

prolongado período. Por outro lado, lembra-se a existência de fundos públicos estaduais próprios que podem estar articulados à política

estadual de desenvolvimento, à possibilidade de captação de recursos do tesouro nacional, particularmente do BNDES, e de instituições

internacionais de financiamento, além do excedente econômico formado no território paranaense. Em relação a este último, a política

estadual de desenvolvimento deve centrar esforços no sentido de estimular e atrair o interesse privado de investimento e a internalização

do seu excedente no próprio Paraná.

Do ponto de vista político, metodológico e operacional, é preciso construir o desenvolvimento durável de forma planejada,

segundo horizontes de curto, médio e longo prazos. Para isso, apesar de delimitações regionais mais amplas, é fundamental identificar as

escalas espaciais dos problemas a confrontar em, ou entre, cada uma delas.

Não se pode perder a perspectiva de que cada problema tem a sua escala espacial específica. É preciso enfrentá-lo a partir da

articulação dos níveis de governo e das esferas de poder pertinentes àquela problemática.

Porém, para o êxito das negociações, deve-se explicitar os conflitos de interesse em cada escala, entender sua legitimidade,

mas a partir da clareza de que o interesse público, mérito da ação governamental, não é a soma do interesse de todos. A partir desse

entendimento (ou dessa premissa), é possível construir coletivamente a contratualização das políticas públicas. Esses contratos devem

articular horizontalmente os agentes políticos de determinada escala; tratar de forma criativa escalas, níveis e esferas, lançando mão de

variados instrumentos, politizando as relações, construindo cidadania e buscando combater as coalizões conservadoras, por meio de uma

contra-hegemonia para o desenvolvimento; vencer as competências superpostas, rediscutir atribuições, evitar a dispersão da autoridade e

estar equipado para reagir, isto é, ter capacidade de resposta e impugnação às forças políticas que querem a perenização do

subdesenvolvimento.
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No encaminhamento de propostas que visem à correção de rumos da trajetória socioeconômica identificada, é essencial buscar

redirecionar os movimentos do capital no sentido do melhor equilíbrio espacial e minimizar os efeitos da concentração industrial no eixo

Paranaguá-Curitiba-Ponta Grossa, particularmente no espaço polarizado pela RMC. Com esse propósito, deve-se examinar as possibilidades

de aproveitamento da infra-estrutura física, científica e tecnológica de uma rede de cidades de porte médio no Interior do Estado, para a

descoberta de opções de investimentos associadas às vocações e aptidões regionais, assim como a possibilidade de construção de um

novo perfil regional. Nessa proposta, há que se considerar a premência em minimizar a migração campo–cidade, ocasionada pela

continuidade inexorável do processo de mecanização da agricultura e pela crescente inviabilização econômica de algumas atividades

rurais, agravada pela falta de dinamismo do mercado de trabalho urbano em tempos de abertura e de globalização.

Seria oportuna, também, a busca de maior internalização dos efeitos multiplicadores dinâmicos do pólo automotivo, por meio da

inserção de empresas locais nas cadeias de fornecimento e subfornecimento, multiplicando os esforços que vêm sendo realizados nesse

caminho. As negociações no âmbito do Conselho de Política Automotiva, criado pelo governo estadual, podem resultar em compromissos,

das montadoras e de seus fornecedores de primeira linha, de ampliação das compras de peças e componentes fabricados no Estado, que

atualmente representam apenas cerca de 24,0% das aquisições totais.

É importante, ainda, a procura intransigente do resgate de uma identidade empresarial regional, neutralizando as chances de

prosseguimento da marcha de absorção de grupos domésticos por corporações estrangeiras e revisando criteriosamente o programa de

privatizações da área de infra-estrutura e das instituições de fomento econômico.

Nesse particular, é possível perceber o desenvolvimento de algumas ações, por parte do governo estadual, na direção da reversão

do processo de privatização da infra-estrutura, sobretudo nos segmentos de energia, saneamento e transportes. Sem entrar no mérito dos

intrincados aspectos técnicos ou jurídicos dessas iniciativas, é imprescindível reconhecer seu encaixe em princípios doutrinários de resgate

de maior e mais agressiva participação estatal na organização e indução da operação do sistema econômico e de efetivação de alterações

nas formas de relacionamento entre o setor público e os atores privados em áreas estratégicas. Há dados suficientes neste estudo que

permitem afirmar que a infra-estrutura é elemento de atratividade em determinados espaços e de limitações ao desenvolvimento em outros.
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Constatou-se que as largas faixas territoriais com menor capilaridade rodoviária, acentuada pelas precárias condições das vias existentes,

comportam os municípios com menor capacidade de geração de valor, em que a renda advém basicamente da ocupação (informal, na

maioria) na agropecuária e do emprego público. Certamente estes são os espaços que desafiam o governo do Estado, por demandarem

estratégias que combinem políticas sociais e de desenvolvimento, sem que se exclua a possibilidade, ao menos nos curto e médio prazos,

de políticas de repasse financeiros, de fortes incentivos e de implantação e implementação da infra-estrutura, para colocá-los no nível dos

demais espaços paranaenses. Acentua-se a importância da infra-estrutura viária não somente no transporte de mercadorias, mas também

na construção e consolidação da cidadania.

Destaca-se a necessidade de estimular a institucionalidade presente no Estado, cuja estrutura na área de ciência e tecnologia se

aproxima da matriz produtiva do espaço no qual está inserida e com constatada capacidade de descentralização, que pode ser expandida.

Ademais, o Estado possui um número significativo de instituições estaduais de Ensino Superior distribuídas em seu território, o que

favorece a realização de estudos regionais e a implementação e o acompanhamento da política estadual de desenvolvimento.

É imperiosa a busca de restauração do equilíbrio das contas públicas e revisão dos critérios de financiamento adotados pelo

governo do Estado. O desafio de superação das carências sociais depara-se com um quadro financeiro municipal heterogêneo, com grande

parte dos municípios revelando extrema dependência das transferências federais do Fundo de Participação dos Municípios, situação esta

relacionada à baixa capacidade de geração de receita própria. Um número reduzido de municipalidades evidencia melhores condições

financeiras, seja pela capacidade de se auto-sustentar, seja por se beneficiar de substantivos repasses de recursos compensatórios de

diversas fontes (IPARDES, 2004b). A meta de se buscar um desenvolvimento socialmente mais equilibrado, evitando a desagregação social,

pressupõe a inclusão de amplos segmentos da população, de forma digna, nos processos produtivos e de consumo, bem como o controle

e recuperação das condições ambientais. Desses compromissos não estão dispensadas nem mesmo as regiões mais dinâmicas do Estado.

É vital para a política de desenvolvimento reconhecer que, muitas vezes, municípios que não apresentam capacidade para

obtenção de recursos são justamente aqueles que mais precisam deles. Junto com isso, a inversão dos critérios de financiamento,

priorizando os projetos que demonstrem maior capacidade de geração de emprego e renda, mesmo que possam significar maior aporte de
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recursos num primeiro momento, devem gerar, no médio ou longo prazo, um efeito positivo para as contas públicas, quer pelo aumento da

capacidade de compra das famílias, pelo aquecimento de economias locais e pela elevação das condições de vida das pessoas, quer pela

redução das demandas sociais mais graves.

Parecem vitais, ainda, ações políticas no nível macroeconômico, como o exercício de pressões ativas junto à esfera federal na

defesa de programas e projetos essenciais ao desenvolvimento do Paraná, além da execução de um movimento para a ativação de um

projeto de crescimento por parte do governo federal, combatendo a atual política macroeconômica recessiva, que premia a especulação e

penaliza a produção de riqueza nova.

Isso posto, é imprescindível afirmar que na totalidade do processo de construção da Política Estadual de Desenvolvimento

Regional e Urbano é necessário elaborar renovada capacidade de prospectar o futuro mais plausível e preparar ações para a sua

(re)construção. Mesmo que este seja sempre um horizonte aberto de possibilidades, um bom esforço analítico, antecipando o futuro da

forma mais razoável, sistemática e rigorosa, pode reduzir as incertezas a um número administrável de alternativas.

Nessa linha, foram vários os questionamentos que este trabalho suscitou que não podem deixar de ser investigados em etapas

futuras. Entre muitos, destaca-se a premência de um estudo mais aprofundado de cada uma das espacialidades identificadas, em que se

busque confirmá-las, levantar suas potencialidades, perspectivas e necessidades; os conflitos de interesses e consensos que lhes são

próprios; suas estratégias de desenvolvimento regional e/ou local, se é que existem; a qualidade e o poder interno e externo de suas

instituições e representações políticas etc. Um estudo com a profundidade requerida não pode prescindir de pesquisa de campo de uma

leitura em uma nova dimensão, com um olhar diferenciado e mais focalizado dos dados disponíveis, assim como agregação de outros.

Além disso, visando arrefecer a constatada concentração existente e que tende a se acentuar, há, ainda, muito para ser conhecido da

mobilidade da população paranaense. Diante dessa causa, é fundamental verificar quais os elementos que, além da renda, direcionam ou

atraem a população para diferentes porções do território. Um detalhamento dos estudos realizados por meio do movimento pendular

podem contribuir significativamente nesse sentido.
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Associado a esta perspectiva, é importante conhecer o papel dos pequenos e médios municípios no contexto regional. Os

estudos realizados até o momento evidenciam que municípios de mesmo porte espalhados pelo território inserem-se diferentemente

conforme sua localização espacial. Enquanto em alguns casos estão submetidos a uma dinâmica social e econômica ditada por um

município maior, em outros são os vetores dessa dinâmica em nível regional.

Enfim, é imprescindível adentrar os Vários Paranás, para obter, dessa forma, os elementos que instruam a construção de uma

agenda de desenvolvimento regional que faça emergir um Paraná diverso, heterogêneo, porém sem privar parcelas do seu território e de

sua população dos frutos do desenvolvimento e do acesso aos direitos de cidadania.
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