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Este artigo analisa o perfil de localização das atividades produtivas no espaço paranaense. Aplica o método de análise regional com o uso dos indicadores de localização e de competitividade. Os resultados apontaram
que as indústrias dinâmicas têm uma localização significativa e forte associação geográfica nas microrregiões de Londrina, Maringá, Pato Branco,
Ponta Grossa e Metropolitana de Curitiba. Em especial, a microrregião de
Curitiba reforçou sua capacidade de atração dessas indústrias no período
de análise.
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S

egundo Diniz e Lemos (1990), três aspectos teóricos conseguem explicar
o movimento da atividade produtiva no espaço: o primeiro é a intervenção
do Estado na economia, que, no caso do Brasil, tornou-se sustentáculo do
processo de industrialização, condição para a unificação do espaço econômico.
O segundo se refere ao papel dos recursos naturais, historicamente a principal
causa para a abertura de fronteiras econômicas. O terceiro seriam os fatores
especificamente espaciais, em particular a dispersão dos recursos que influenciam
a diversificação das atividades urbano-industriais.
O foco deste artigo recai sobre o terceiro aspecto teórico de Diniz e Lemos
(1990), ao questionar o padrão locacional dos ramos produtivos no espaço paranaense. A análise apresenta onde se localizam os ramos produtivos mais significativos, seu perfil aglomerativo/associativo e a sua capacidade de alocar mão-de-obra
nos setores mais competitivos. Para isso, a análise regional aqui proposta oferece
um quadro do padrão de localização do efeito alocação e da vantagem competitiva
nas microrregiões paranaenses, fornecendo subsídios às políticas públicas de emprego e renda.
O estudo clássico de Furtado (1987) já salientava que a importância e o alcance do efeito competitivo de um ramo industrial se dão pela sua capacidade de
associar-se e gerar os encadeamentos que propiciam o surgimento do processo de
crescimento e desenvolvimento econômico. Essa capacidade é demonstrada pela
crescente ocupação de mão-de-obra e o adensamento de determinadas empresas,
ou seja, as economias de aglomeração. Essas economias de aglomeração caracterizam as vantagens que as empresas auferem ao estarem próximas umas das outras.
Nesse aspecto, Krugman (1991) salienta que a concentração, e com ela a polarização, é o resultado da interação entre baixos custos de transporte e de relações
interindustriais de cooperação e concorrência em regiões específicas. Por isso, as
regiões periféricas aliam custos expressivos de transporte com uma relação de dependência nas atividades de transformação e serviços. Isso faz com que as regiões
periféricas tenham um custo maior de produção e distribuição, aliada a problemas com retorno de escala. Portanto, custos moderados de produção associados
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a retornos de escala e custos de serviços pouco significativos geram tendências à
concentração geográfica dos agentes econômicos, consequentemente, no padrão
de localização das atividades produtivas e na organização espacial da economia.
A análise de Furtado (1987, 2001) também chama a atenção para outro aspecto: o desenvolvimento econômico está relacionando à variável renda. À medida que
ocorre o aumento do fluxo de renda por unidade de força de trabalho, a economia
demonstra ganhos de produtividade, aumento dos excedentes e, consequentemente, mais acumulação de capital. Teoricamente, o aumento da produtividade advém
das modificações das técnicas de produção, da dotação de capital e da divisão social do trabalho, ou seja, da especialização do trabalhador. Apesar de parecer simples, o desenvolvimento econômico exige modificações na diversidade das formas
sociais e econômicas, engendradas pela própria divisão social do trabalho. Assim,
o crescimento econômico é compreendido apenas pela expansão da produção real,
expresso pelo volume físico da produção, mas o desenvolvimento é a expansão do
fluxo de renda real, capaz de criar um mercado interno e se expandir para outros
mercados. Para Furtado (2001), atinge-se o desenvolvimento se cumpridos os requisitos quantitativos, pois os qualitativos são decorrentes do primeiro. O aumento
de bens e serviços por unidade de tempo é o que pontifica a sua ocorrência. Dessa
forma, bastaria gerar emprego para solucionar as questões relativas à formação de
renda e mercado interno, elementos importantes para o desenvolvimento econômico. Nesse ponto, a capacidade das regiões em criar, adensar e atrair empregos ao
longo do tempo é reflexo do desenvolvimento econômico. Por isso, os métodos de
análise regional são ferramentas úteis para a análise do desenvolvimento regional,
conforme exposto no próximo tópico.

Elementos metodológicos
Para a análise dos dados foram utilizados os métodos de análise regional, a partir das medidas de localização e de efeito competitivo. Haddad (1989), Ferrera de
Lima (2006) e Costa (2002) fornecem elementos explicativos para o conhecimento
dos padrões de localização das atividades produtivas e sua capacidade de atração
e adensamento ao longo do tempo. Os indicadores de análise regional permitem
ainda a comparação de regiões com tamanhos diferentes ao utilizar valores relativos.
Por isso, os indicadores de análise regional são ferramentas cômodas para o tratamento de variáveis distribuídas em unidades espaciais de tamanhos diferentes. No
geral, eles dão uma medida da importância relativa de uma modalidade ou categoria
numa região, comparando o seu “peso” ou participação nas outras regiões.
Nesse sentido, a variável utilizada na análise será o número de empregados
distribuídos por setores de atividade. Pressupõe-se que os setores mais dinâmicos
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empreguem mais mão-de-obra no decorrer do tempo. Por outro lado, a ocupação da mão-de-obra reflete-se na geração e distribuição da renda regional, o que
estimula o consumo e consequentemente a dinâmica da região. Os dados sobre a
mão-de-obra foram coletados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS. O
período de análise foram os anos de 1985, 1990, 1995 e 2000. Com a definição da
variável utilizada, as atividades foram agrupadas de acordo com a classificação dos
ramos de atividade produtiva e dos subsetores de atividade econômica do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, quais sejam: indústrias dinâmicas (indústria metalúrgica; indústria mecânica; indústria de material elétrico e das comunicações; indústria de material de transporte; indústria do papel, papelão, editorial
e gráfica; indústria química de produtos farmacêuticos, veterinários e perfumaria),
indústrias tradicionais (indústria da madeira e do mobiliário; indústria têxtil do
vestuário e artefatos de tecidos; indústria de calçados; indústria de produtos alimentícios e bebidas; extrativa mineral), indústrias não tradicionais (indústria de
produtos minerais não metálicos; indústria da borracha, fumo, couros e similares;
indústria da construção civil), comércio; serviços; agricultura e silvicultura.
Como mencionado, a área de estudo deste artigo compreende as microrregiões do Estado do Paraná, conforme o Mapa 1.
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Mapa 1 - Microrregiões do Estado do Paraná
Fonte: IBGE (2005)
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Para o cálculo das medidas de especialização e localização, as informações
serão organizadas em uma matriz que relaciona a distribuição setorial-espacial de
uma variável-base. No presente estudo utilizar-se-á a mão-de-obra ocupada por
ramos de atividade como variável-base. As colunas mostram a distribuição da mãode-obra entre as microrregiões, e as linhas mostram a distribuição da mão-de-obra
por setor de cada uma das microrregiões. A partir dessa distribuição, têm-se as
seguintes equações:
Eij = Mão-de-obra no ramo produtivo i da microrregião j;

(1)
(2)
ΣEij = Mão-de-obra no ramo produtivo i de todas as microrregiões;
j
(3)
ΣEij = Mão-de-obra em todos os ramos produtivos da microrregião j;
i
ΣΣEij = Mão-de-obra em todos os ramos produtivos e todas as microrregiões. (4)
i j

A partir das equações (1, 2, 3 e 4) organizou-se o Quadro 1, que apresenta as medidas
de localização. Essas medidas (quociente locacional e coeficiente de associação geográfica) são de natureza setorial e se preocupam com a localização das atividades produtivas

entre as microrregiões, ou seja, procuram identificar padrões de concentração ou
dispersão da mão-de-obra por ramos de atividade, num determinado período.
Quadro 1
Medidas de localização, concentração e vantagem competitiva.
Indicador

Equação

Quociente
locacional (QL)

Interpretação dos resultados
QL ≥ 1 / Localização significativa
0,50 ≤ QL ≤ 0,99 / Localização média
QL ≤ 0,49 / Localização fraca

Coeficiente
de associação
geográfica (Cag)

0,14 ≤ Cag ≤ 0,01 = Associação significativa
0,28 ≤ Cag ≤ 0,15 = Associação média
0,44 ≤ Cag ≤ 0,29 = Fraca associação

Índice de
concentração
de HirschmanHerfindahl (IHH)

IHH > 0 = poder de atração significativo
IHH < 0 = poder de atração não
significativo

Efeito
competitivo (EC)

EC > 0 = competitivo
EC < 0 = não competitivo

Fonte: Haddad (1989), Jayet (1993), Ferrera de Lima (2004) e Santana e Santana (2004).

A equação do quociente locacional (QL), apresentada no Quadro 1, é utilizada para comparar a participação percentual da mão-de-obra de uma microrregião
com a participação percentual no total do Estado. O quociente locacional pode
ser analisado a partir de setores específicos ou no seu conjunto. A importância da
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microrregião no contexto estadual, em relação ao setor estudado, é demonstrada
quando QL assume valor ≥ 1, demonstrando atividades básicas. Como o quociente é medido a partir de informações da mão-de-obra (E), os setores básicos têm
concentração relativa na unidade territorial. Os setores com valores < 1 seriam
não-básicos, ou seja, a atividade produtiva não está relativamente concentrada na
unidade territorial. Nesse caso, a unidade territorial detém nessa atividade uma importância relativa inferior em relação à região de referência. As regiões adensadas
nos setores básicos constituem “polos de concentração”.
Vollet e Dion (2001), analisando a contribuição potencial da concepção dos
setores básicos e não-básicos, afirmam que os setores básicos de uma região representam o motor da economia regional. Historicamente, em um primeiro momento,
eles são os responsáveis pelo quadro de crescimento regional, mas num segundo
momento as atividades terciárias atraem “rendas exógenas”, o que difere da análise
clássica de North (1956). Os autores insistem também no papel das populações
para estimular um mecanismo de crescimento econômico regional. Esse crescimento distingue as regiões que possuem setores dominantes das regiões que possuem
setores fracos, determinando a forma de hierarquização do espaço econômico. Essa
contribuição, a respeito da visão clássica da base de exportação, renova as possibilidades de análise do papel das atividades de exportação nos espaços econômicos.
O coeficiente de associação geográfica mostra a associação geográfica entre
dois setores (i e k), comparando as distribuições percentuais da mão-de-obra entre as microrregiões. Seus valores variam de zero (0), que significam que o setor i
estará distribuído regionalmente da mesma forma que o setor k, mostrando que os
padrões locacionais dos dois setores estão associados geograficamente, até um (1)
que representa nenhuma associação.
Já o índice de concentração de Hirschman-Herfindahl permite comparar o
“peso” de um setor i em uma microrregião j no setor i do Estado do Paraná em
relação ao “peso” da estrutura produtiva da microrregião j na estrutura do Paraná
como um todo. Assim, quando o IHH apresentar um valor positivo, isso indica
que o setor i da microrregião j está mais concentrado e, portanto, exerce um poder de atração maior, dada sua especialização. Por isso, o IHH, em conjunto com
o coeficiente de associação geográfica, fornece informações sobre a existência de
cadeias produtivas.
Diferentemente das medidas de localização e de especialização, o efeito competitivo (EC) descreve o crescimento econômico de uma microrregião, analisando sua
estrutura produtiva e identificando os componentes desse crescimento. O EC mede
o efeito dos atributos específicos da região. A evidência da existência de vantagens
competitivas ocorre quando a diferença das taxas de crescimento do setor na região
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em relação ao setor na economia nacional for maior do que a diferença das taxas de
crescimento da região e da economia como um todo. Assim, EC estará corretamente
penalizando a região que se especializar em setores que não apresentem vantagens
comparativas. Quando os valores do EC forem positivos (EC > 0), a microrregião é
competitiva no setor analisado. O contrário será se os valores forem negativos.
O indicador de EC demonstra como o mesmo se distribui no espaço geoeconômico. Jayet (1993) e Souza e Souza (2004) salientam que as regiões mais dinâmicas possuem maior vantagem competitiva (valores positivos). Isso se dá pelo seu
perfil de especialização. As regiões mais especializadas tendem a auferir maiores
ganhos de produtividade ao longo do tempo. Assim, sua relação custo/unidade
produzida cai, permitindo à empresa uma melhora nas suas margens de lucro ou
uma margem de manobra para competir via preços. Como a variável utilizada nesta
análise é a mão-de-obra ocupada, a melhoria na produtividade se refere à capacidade de cada trabalhador em produzir mais em menos tempo.

A localização industrial nas mesorregiões do Paraná
A Figura 1 mostra que todas as modalidades de indústrias dinâmicas se concentram na região metropolitana de Curitiba. As microrregiões de Maringá, Londrina e algumas microrregiões do Sudeste do Paraná (Pato Branco, União da Vitória, Palmas) possuem localização significativa apenas de alguns ramos produtivos.
A exceção fica por conta da indústria do material de transporte, cuja polarização se
acentua na microrregião de Curitiba.
Se tomarmos por base os estudos clássicos de Perroux (1982), em que os corredores de crescimento são os espaços que ligam dois polos, e que o QL ≥ 1 reflete
“polos de concentração”, então a indústria mecânica forma um corredor entre as
microrregiões de Telêmaco Borba e Curitiba. Esse ramo também é adensado nas
microrregiões de Paranavaí e Pato Branco. Dentre os ramos das indústrias dinâmicas as mais dispersas no Estado são a indústria metalúrgica e a indústria do papel,
papelão, editorial e gráfica. No entanto, essa dispersão não compreende nenhuma
microrregião do Oeste paranaense e pouca da região central do Estado. Com exceção das metalúrgicas, que possuem um padrão locacional mais disperso, as outras
indústrias dinâmicas encontram-se mais concentradas em regiões selecionadas. No
geral, o padrão de dispersão é menor, quando comparado aos ramos industriais
que formam as indústrias tradicionais e não tradicionais. Nesse contexto, as microrregiões localizadas no eixo oeste e no centro do Paraná são as mais periféricas
nesses ramos de atividade. Assim, as indústrias dinâmicas localizam-se num eixo
compreendido pelas áreas geográficas do Norte Central, Metropolitana e Sudeste
paranaense.
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QL ≤ 0,49 / Localização fraca

Figura 1 - Quociente locacional das indústrias dinâmicas das microrregiões paranaenses –
1985/2000.
Fonte: Resultados da pesquisa.
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Segundo Nojima (2002), a expansão da indústria paranaense se desacelera no início dos anos 1990 e será retomada no final dos anos 1990 com a presença de indústrias
de mais alta tecnologia e o declínio das atividades tradicionais. Assim, a reestruturação
industrial do Paraná, no final do século XX, marca a queda na especialização e diversificação das atividades tradicionais ligadas à produção de alimentos e o avanço das atividades de maior conteúdo tecnológico e a especialização nos grupos tecnológicos e
fornecedor. No entanto, a Figura 2 põe em dúvida as conclusões de Nojima (2002).
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Figura 2 - Quociente locacional das indústrias tradicionais das microrregiões paranaenses –
1985/2000. Fonte: Resultados da pesquisa.
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Pela Figura 2 verifica-se o comportamento da localização das indústrias tradicionais entre as microrregiões paranaenses. Nota-se que o padrão de dispersão das
indústrias tradicionais é bem melhor que das indústrias dinâmicas, ou seja, mesmo
com o avanço das indústrias dinâmicas, não houve declínio nas taxas relativas de
ocupação da mão-de-obra por parte das indústrias tradicionais.
O padrão de dispersão das indústrias tradicionais faz com que cada um dos
ramos produtivos do seu conjunto localize-se em uma região diferente. Assim,
esses ramos produtivos obedecem a padrões de polarização diferenciados. Por
exemplo, a ocupação da mão-de-obra nos ramos têxteis do vestuário e artefatos
de tecidos, calçados e de produtos alimentícios e bebidas está relativamente concentrada nas regiões sudoeste, oeste e noroeste do Paraná. Ao contrário, os subsetores da madeira e mobiliário e da extração mineral localizam-se nas regiões
centro-sul em direção ao centro-oriental até a região metropolitana de Curitiba.
Somente a extração mineral apresenta um adensamento na parte centro-oriental
e litoral do Paraná. Diferentes das indústrias dinâmicas, as indústrias tradicionais distribuem-se nas microrregiões do interior do Estado, diferenciando-se
por ramos especializados. O fato positivo, demonstrado na Figura 2, é que essas
atividades têm se distribuído ao longo do tempo no espaço geográfico paranaense. Ou seja, as microrregiões têm gerado efeitos de atração desses ramos de
atividade. Já o comportamento locacional das indústrias não tradicionais está
exposto na Figura 3, a seguir.
Dentre as indústrias não tradicionais, o ramo dos produtos minerais não metálicos apresentou localização significativa nos extremos do Estado. O ramo das
indústrias da borracha, fumo, couros e similares está localizado nas microrregiões
de Paranavaí até Londrina, no noroeste e norte do Estado e nas microrregiões de
União da Vitória e Rio Negro, no sudoeste e região Metropolitana de Curitiba,
respectivamente.
A partir dos pressupostos teóricos, ligados à interpretação do quociente locacional, os setores com o QL≥ 1 são básicos, ou seja, os setores significativos
apresentam atividades de exportação. Assim, são dinâmicos tanto em função do
mercado interno como externo.
As indústrias da construção civil localizam-se num corredor compreendido
entre as microrregiões de Maringá até Curitiba, e nas microrregiões de Foz do
Iguaçu, Cascavel e Pato Branco.
O comportamento locacional dos subsetores não industriais pode ser visualizado na Figura 4, onde se percebe que o ramo mais disperso no Estado do Paraná
é a agricultura e silvicultura. No entanto, algumas microrregiões como Foz do Iguaçu, Toledo, Cascavel, Capanema e Francisco Beltrão vêm perdendo a localização
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significativa desse setor. Isso pode ser explicado pela representatividade locacional
que outros ramos produtivos demonstram nesse período, além das mudanças estruturais desses municípios, que ao longo do tempo vêm aumentando sua urbanização e seu peso demográfico.
Indústria de produtos minerais não metálicos
1985
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1995

2000

Indústria da borracha, fumo, couros e similares
1985

1990

1985

1990

1995

2000

Indústria da construção civil
1995

2000

Níveis de quociente locacional:
QL ≥ 1 / Localização significativa
0,50 ≤ QL ≤ 0,99 / Localização média
QL ≤ 0,49 / Localização fraca

Figura 3 - Quociente locacional das indústrias não tradicionais das microrregiões paranaenses
- 1985/2000. Fonte: Resultados da pesquisa.

O ramo do comércio apresentou localização significativa na maioria das regiões paranaenses, com destaque para as microrregiões de Foz do Iguaçu, Cascavel, Toledo, Francisco Beltrão, Pato Branco, Guarapuava, Ponta Grossa, Maringá,
Londrina e Paranaguá.
Dos ramos produtivos não industriais o mais concentrado é o setor de serviços. Esse ramo apresentou localização significativa em apenas cinco microrregiões,
quais sejam: Foz do Iguaçu, Pitanga, Cerro Azul, Curitiba e Paranaguá.
As informações sobre o comportamento locacional (quociente locacional) das
microrregiões paranaenses podem ser confirmadas pelo índice de concentração e
atração de Hirschman-Herfindahl.
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Comércio
1985

1990

1985

1990

1985

1990

1995

2000

1995

2000

1995

2000

Serviços

Agricultura e silvicultura

Níveis de quociente locacional:
QL ≥ 1 / Localização significativa
0,50 ≤ QL ≤ 0,99 / Localização média
QL ≤ 0,49 / Localização fraca

Figura 4 - Quociente locacional do setor do comércio, serviços e agricultura das microrregiões
paranaenses - 1985/2000. Fonte: Resultados da pesquisa.

Dessa forma, a Figura 5 apresenta o IHH referente às indústrias dinâmicas.
No geral, as microrregiões com maior poder de atração ao longo do período de
análise foram Curitiba, Londrina, Maringá e Pato Branco, que emerge entre 1990
e 2000 como atrativa para as indústrias dinâmicas. Assim, o IHH confirma o poder de atração do eixo norte central-metropolitana-Curitiba - sudeste do Paraná.
Ao contrário, o ramo da indústria do material do transporte chegou no ano 2000
tendo como único centro de atração a microrregião de Curitiba. Dessa forma, notase a magnitude do poder de atração das atividades mais dinâmicas exercida pelo
entorno da Cidade Industrial de Curitiba (CIC).
Dentre os subsetores das indústrias dinâmicas, a indústria do papel, papelão,
editorial e gráfica apresentou maior número de microrregiões significativas na atração desse tipo de categoria industrial. Esse setor obteve a localização mais dispersa
no Estado dentre as indústrias dinâmicas e isso pode ter influenciado no poder de
atração exercido por essas microrregiões.
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Indústria metalúrgica
1985

1990

1985

1990

1995

2000

1995

2000

Indústria mecânica

Indústria do material elétrico e das comunicações
1985

1990

1995

2000

Indústria do material do transporte
1985

1990

1995

2000

Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica
1985

1990

1995

2000

Indústria química de produtos farmacêuticos, veterinários e perfumaria
1985

1990

1995

2000

Níveis de quociente locacional:
> 0 - Atração significativa
< 0 - Atração não significativa

Figura 5 - Índice de concentração de Hirschman-Herfindahl (IHH) das indústrias dinâmicas das
microrregiões paranaenses - 1985/2000. Fonte: Resultados da pesquisa.
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O IHH confirma a tendência de adensamento das atividades dinâmicas na
geoeconomia paranaense. Nesse perfil de adensamento as microrregiões envolvidas pela mesorregião norte central do Paraná e metropolitana de Curitiba são as
que mais ganham. A microrregião emergente é a de Pato Branco. O poder de encadeamento produtivo dessas atividades em algumas regiões é mais significativo.
Quando se analisa a atratividade das microrregiões quanto às indústrias tradicionais, verifica-se que há uma dispersão maior no Estado, conforme Figura 6.
Indústria da madeira e do mobiliário
1985

1990

1995

2000

Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos
1985

1990

1985

1990

1995

2000

1995

2000

Indústria de calçados

Indústria de produtos alimentícios e bebidas
1985

1990

1985

1990

1995

2000

1995

2000

Extração mineral

Níveis de IHH
> 0 - Atração significativa
< 0 - Atração não significativa

Figura 6 - Índice de concentração de Hirschman-Herfindahl (IHH) das indústrias tradicionais
das microrregiões paranaenses - 1985/2000. Fonte: Resultados da pesquisa.
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De acordo com a Figura 6, a atratividade existente para os ramos da indústria
têxtil do vestuário e artefatos de tecidos, indústria de calçados e indústria de produtos alimentícios e bebidas direciona-se no sentido centro  oeste do Estado do
Paraná. No entanto, existem algumas exceções. As microrregiões de Ponta Grossa,
São Mateus do Sul e Rio Negro, localizadas mais ao leste, também apresentaram
um poder de atração significativo nesses ramos produtivos. O ramo da extração
mineral apresentou como microrregiões mais atrativas as localizadas no sentido
centro  leste do Estado. Já o subsetor da indústria da madeira e do mobiliário
formou um corredor que se inicia na microrregião de Capanema e termina na microrregião de Jaguariaíva. Já pela Figura 7 pode-se visualizar o comportamento do
IHH das indústrias não tradicionais no período analisado.
1985

Indústria de produtos minerais não metálicos
1990
1995

2000

1985

Indústria da borracha, fumo, couros e similares
1990
1995

2000

1985

Indústria da construção civil
1990
1995

2000

Níveis de IHH
> 0 - Atração significativa
< 0 - Atração não significativa

Figura 7 - Índice de concentração de Hirschman-Herfindahl (IHH) das indústrias não
tradicionais das microrregiões paranaenses - 1985/2000. Fonte: Resultados da pesquisa.

O ramo da indústria da borracha, fumo, couros e similares apresentou o menor
número de microrregiões com poder de atratividade significativo. Ao contrário, o
subsetor da indústria de produtos minerais não metálicos foi o mais espacializado
quanto ao poder de atração no Estado. O ramo da indústria da construção civil
apresentou maior atratividade nas microrregiões mais urbanizadas do Paraná (Figura 7). Assim, há um corredor que vai da microrregião de Maringá até Curitiba.
Além disso, as microrregiões de Foz do Iguaçu, Cascavel e Pato Branco também
foram substanciais no IHH.
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A Figura 8 apresenta o IHH dos setores do comércio, serviços e da agricultura.
Comércio
1985

1990

1985

1990

1995

2000

1995

2000

1995

2000

Serviços

Agricultura e silvicultura
1985

1990

Níveis de IHH
> 0 - Atração significativa
< 0 - Atração não significativa

Figura 8 - Índice de concentração de Hirschman-Herfindahl (IHH) do setor do comércio,
serviços e agricultura das microrregiões paranaenses - 1985/2000.
Fonte: Resultados da pesquisa.

Com relação à Figura 8, os ramos do comércio e agricultura e silvicultura apresentaram grande número de microrregiões com IHH significativo. Dessa forma, são poucas as microrregiões que possuem um alto poder de atratividade para os setores mais
dinâmicos e de alta tecnologia. O ramo dos serviços também apresentou IHH significativo em poucas microrregiões. As microrregiões com poder de atração maior nesse
setor foram as seguintes: Foz do Iguaçu, Pitanga, Cerro Azul, Curitiba e Paranaguá.

A associação geográfica dos ramos industriais no Paraná
Pelo Quadro 2, os setores secundário (subsetores industriais) e terciário (comércio e serviços) apresentaram coeficientes de associação geográfica significativos. As exceções ficaram para os setores da agricultura e silvicultura e para o subsetor das indústrias têxteis. O primeiro não apresentou associação significativa com
nenhum setor. O segundo, no ano de 1985, também não apresentava nenhuma
associação significativa. Já no ano 2000 apresentou associação significativa com a
indústria de calçados.
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O setor terciário (comércio e serviços) apresentou, no ano 2000, associação significativa com todos os ramos industriais. Dessa forma, nota-se a importância desses
dois setores na comercialização e escoamento dos produtos dessas indústrias.
A indústria da construção civil associa-se fortemente com a maior parte do
setor secundário e totalmente com o setor terciário. Assim, o progresso nos ramos industriais, com exceção da indústria têxtil, estimula as atividades ligadas à
construção civil, ao comércio e serviços. Os ramos industriais geram efeitos de
encadeamento nos outros ramos de atividade produtiva. Além disso, esses indicadores demonstram que as microrregiões paranaenses estão fortemente associadas
e integradas economicamente entre si. De certa forma, essa localização significativa
dos ramos de atividade produtiva em microrregiões específicas fortalece o papel do
setor terciário na distribuição espacial do produto e é elemento de ligação na geoeconomia do Paraná. Ou seja, o setor terciário contribui para a integração espacial
do Estado e para as relações de drenagem, atração ou dispersão das atividades produtivas. Apesar das disparidades geoeconômicas, a estrutura produtiva paranaense
funciona de forma integrada, ora beneficiando as microrregiões mais periféricas,
ora estimulando cada vez mais o corredor norte central – Curitiba.

Efeito competitivo da mão-de-obra das
microrregiões paranaenses
Apesar das disparidades locacionais das atividades produtivas entre as microrregiões do Paraná, o efeito competitivo demonstra particularidades, conforme
mostram as Figuras 9 a 11. Quando se observa o efeito competitivo das indústrias
dinâmicas (Figura 9), percebe-se a primeira particularidade: o perfil competitivo
da microrregião de Curitiba. Enquanto essa microrregião possui localização significativa em todas as atividades industriais competitivas analisadas, o efeito competitivo se concentra nas indústrias do material do transporte e na indústria do papel,
no período de 1995 a 2000 especificamente. Nos períodos anteriores, a competitividade dessa microrregião variou entre as demais atividades industriais.
A segunda particularidade corresponde às microrregiões de Maringá e Londrina, que apresentaram efeito competitivo em todas as atividades do ramo das
indústrias dinâmicas e para praticamente todo o período analisado. Apesar de essas microrregiões não terem uma forte especialização locacional, o conjunto de
empresas que alocam mão-de-obra é competitivo.
Uma terceira particularidade se refere à competitividade das microrregiões do
interior do Estado. Mesmo que um número muito reduzido dessas microrregiões
tenha se destacado na localização desse tipo de atividade industrial, a sua competitividade foi visualizada principalmente nas atividades das indústrias metalúrgicas,
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•
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Ind. têxtil

•

•
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•

•
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•

•
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•

•
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•

•
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•

•

Serviços

•

•
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e silvicultura

•

•

1985 2000 1985 2000 1985 2000 1985 2000 1985 2000 1985 2000 1985 2000 1985 2000 1985 2000 1985 2000 1985 2000 1985 2000 1985 2000 1985 2000 1985 2000 1985 2000 1985 2000

Ind. metalúrgica

Quadro 2 - Coeficiente de associação geográfica dos subsetores econômicos - 1985/2000
Subsetores
da
atividade
econômica
Ind.
metalúrgica
Ind.
mecânica
Ind.
elétrico e
comum.
Ind.
transporte
Ind. papel,
gráfica etc.
Ind.
química...
Ext.
mineral
Ind.
madeira e
mob.
Ind. têxtil
Ind.
calçados
Ind.
alimentos
e bebidas
Ind.
minerais
não
metálicos
Ind.
borracha,
fumo etc.
Construção
civil

Serviços

Comércio

Agricultura
e
silvicultura

Fonte: Resultado da pesquisa.
Notas: Níveis de associação: Associação significativa
Associação média
Fraca associação
• Associação total

Caderno de Geografia, Belo Horizonte, v. 18, n. 29, p. 99 - 124, 2o sem. 2008

116

Localização, concentração e vantagem competitiva
dos ramos produtivos na geoeconomia paranaense

mecânicas, de material elétrico e das comunicações, e das indústrias de papel. Isso
mostra o papel competitivo das microrregiões localizadas no interior do Estado,
principalmente da região mais a oeste.
1985/1990

Indústria metalúrgica
1990/1995

1995/2000

1985/1990

Indústria mecânica
1990/1995

1995/2000

1985/1990

Indústria do material elétrico e das comunicações
1990/1995

1995/2000

1985/1990

Indústria do material do transporte
1990/1995

1995/2000

1985/1990

Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica
1990/1995

1995/2000

Indústria química de produtos farmacêuticos, veterinários e perfumaria
1985/1990
1990/1995
1995/2000

Efeito
competitivo
não competitivo

Figura 9 - Efeito competitivo da mão-de-obra das indústrias dinâmicas das microrregiões
paranaenses - 1985/2000. Fonte: Resultados da pesquisa.
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As Figuras 10 e 11 mostram um fenômeno interessante na geoeconomia do
Paraná.
Indústria da madeira e do mobiliário
1985/1990

1990/1995

1995/2000

Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos
1985/1990

1990/1995

1995/2000

Indústria de calçados
1985/1990

1990/1995

1995/2000

Indústria de produtos alimentícios e bebidas
1985/1990

1990/1995

1995/2000

Extração mineral
1985/1990

1990/1995

1995/2000

Efeito
competitivo
não competitivo

Figura 10 - Efeito competitivo da mão-de-obra das indústrias tradicionais das microrregiões
paranaenses - 1985/2000. Fonte: Resultados da pesquisa.

Além disso, o ramo de indústrias tradicionais apresenta também particularidades (Figura 10). A primeira é a consolidação das microrregiões do interior paranaense na vantagem competitiva. Sem contar que em alguns ramos de ativida118
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de houve um aumento da representatividade e um maior dinamismo em algumas
microrregiões do que no conjunto do Estado, como foi o caso das indústrias da
madeira, do vestuário e de calçados.
A segunda particularidade é no ramo da indústria de produtos alimentícios
e bebidas. Enquanto a especialização se encontra mais na parte oeste-noroeste, as
microrregiões mais competitivas nessas atividades estão localizadas nas microrregiões oeste-sudoeste do Estado.
Indústria de produtos minerais não metálicos
1985/1990

1990/1995

1995/2000

Indústria da borracha, fumo, couros e similares
1985/1990

1990/1995

1995/2000

Indústria da construção civil
1985/1990

1990/1995

1995/2000

Efeito
competitivo
não competitivo

Figura 11 - Efeito competitivo da mão-de-obra das indústrias não tradicionais das
microrregiões paranaenses - 1985/2000. Fonte: Resultados da pesquisa.

A microrregião de Curitiba não possui vantagem competitiva em nenhum
ramo de atividade das indústrias não-tradicionais, apesar do “peso” locacional
dessa microrregião em parte dessas atividades. Mais uma vez o interior do Estado
sobressai. A dispersão da competitividade dessas microrregiões nessas atividades
também impressionou. Ou seja, tais ramos estão crescendo mais nessas microrregiões que na média estadual.
Há um aspecto positivo no efeito competitivo das indústrias não-tradicionais:
a dispersão do efeito no espaço paranaense. Esse fenômeno é acompanhado também pelas indústrias tradicionais, conforme Figura 10.
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Comércio
1985/1990

1990/1995

1985/1990

1990/1995

1995/2000

Serviços
1995/2000

Agricultura e silvicultura
1985/1990

1990/1995

1995/2000

Efeito
competitivo
não competitivo

Figura 12 - Efeito competitivo da mão-de-obra do setor do comércio, serviços e agricultura
das microrregiões paranaenses - 1985/2000. Fonte: Resultados da pesquisa.

No caso do setor terciário e primário (Figura 12), notam-se efeitos diferenciados. No primeiro, o setor primário possuía vantagem competitiva especializada
de forma mais dispersa entre 1985 e 1995. No entanto, ao longo do tempo, há um
avanço das microrregiões localizadas na porção centro-norte do Estado. Nessas
microrregiões a agropecuária cresce de forma mais dinâmica que no conjunto de
todas as microrregiões.
Ao contrário, o ramo dos serviços apresenta uma vantagem competitiva mais
dispersa no período final. Enquanto até 1995 a localização do efeito competitivo se
concentrava em um número reduzido de microrregiões, o período de 1995-2000
marca o dinamismo das microrregiões mais periféricas nessa atividade. Da mesma
forma o efeito competitivo do setor do comércio se tornou mais disperso, mas localizado principalmente no eixo leste-noroeste do Estado.
Em ambos os ramos (terciário e primário) as microrregiões que compõem a
mesorregião centro-sul e sudoeste do Paraná são as mais periféricas no período
final analisado, ou seja, seu dinamismo, nesses ramos, fica abaixo da média paranaense. Assim, sua capacidade de ocupar e alocar mão-de-obra não apresenta o
mesmo potencial das outras microrregiões do Estado.
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Conclusão
Este artigo analisou o perfil de localização e competitividade das atividades
produtivas no espaço paranaense. Foi aplicado o método de análise regional com
o uso dos indicadores de localização e de competitividade. Pela análise dos dados,
percebeu-se que as indústrias dinâmicas têm uma localização significativa e forte
encadeamento nas microrregiões de Londrina, Maringá, Pato Branco, Ponta Grossa e Metropolitana de Curitiba. Em especial, a microrregião de Curitiba reforçou
sua capacidade de atração dessas indústrias entre 1985 e 2000. Nas indústrias dinâmicas foi o ramo industrial mais adensado. Da mesma forma, tem encadeamentos muito fortes na indústria da construção civil e no setor terciário, fenômeno
comprovado pela associação geográfica desses ramos. De certa forma, a localização
da construção civil demonstra as microrregiões mais dinâmicas do Paraná.
Já as indústrias tradicionais encontraram-se mais dispersas. Com exceção da
de extração mineral, que é significativa nas microrregiões do leste do Estado, os
outros ramos apresentam localização significativa nas diferentes microrregiões do
Paraná.
Assim, qualquer política de desenvolvimento regional do Paraná deve levar
em consideração dois elementos, quais sejam:
1) Desequilíbrios setoriais: no momento em que se criam ramos industriais,
atrelados a uma indústria “motriz ou polo”, impõe-se um processo de substituição
de importações dos insumos demandados por essa indústria. Com isso, para se
manter o ritmo de crescimento, deve-se manter o processo de substituição de importações em outros setores. Cabe então identificar os setores que hoje são substitutivos ao novo arranjo econômico do Paraná. Além, é claro, de investimentos em
ganhos de produtividade e na superação de estrangulamentos setoriais.
2) O nível de absorção de mão-de-obra: no momento em que a indústria “motriz” cresce e absorve tecnologia de ponta, visando ter ganhos de escala e melhoria na sua competitividade, há uma grande possibilidade de se diminuir o ritmo
de emprego da mão-de-obra. Aliado a isso, o nível alto de urbanização acarreta
o que Gusso (1996, p. 8) caracteriza como “uma dimensão absoluta de mercado
incompatível com o ritmo de crescimento da capacidade produtiva que se instalou
no período”. Para superar a desaceleração no ritmo de crescimento e gerar novos
encadeamentos produtivos de forma dinâmica, sugere-se o incremento da base de
exportação das microrregiões do Paraná, de forma a absorver a mão-de-obra excedente, recompondo-se a capacidade instalada das empresas locais a partir da
demanda de outras regiões. Para se efetivar o processo, necessita-se de uma adequação da infraestrutura regional, melhorando-se as vias de acesso aos anéis rodo-
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viários, diversificando-se a estrutura de escoamento da produção e estimulando-se
atividades substitutivas. Além disso, é necessário investimento em tecnologia e absorção do progresso técnico, visando ganhos de produtividade e de qualidade.
Por outro lado, convém localizar novos produtos passíveis de substituição
junto às empresas das microrregiões, carreando poupança para novas oportunidades de investimentos. Com isso, há o aceleramento da atividade econômica, via a
inter-relação industrial interna nas regiões.

Abstract
This article examines the profile of the location of productive activities in
Paraná State, Brazil. The applied methodology is that of regional analysis
with the use of regional indicators of location and specialization. According to the results, dynamic industries have a significant location and a
strong geographical association in the Paraná State micro-regions (Londrina, Maringá, Pato Branco, Ponta Grossa and the Curitiba Metropolitan
Region). In particular, the Curitiba city micro-region strengthened its ability to attract those industries in the period under analysis.
Key words: Regional development; Economic geography; Regional analysis
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