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RESUMO 

 

Este estudo tem por objetivo analisar o perfil de localização do ramo de atividade metal-

mecânica da Região Oeste do Paraná. Para isto serão utilizados o Quociente Locacional, o 

Multiplicador de Emprego e o Coeficiente de Associação Geográfica a partir de dados da 

RAIS. Assim, serão identificadas as atividades básicas, os empregos gerados por elas e suas 

associações com os ramos da indústria de transformação enfocando o ramo metal-mecânico. 

Por meio das análises constatou-se que o ramo metal-mecânico manteve seu perfil locacional 

praticamente igual nos anos analisados, perdeu especialização em alguns municípios e é um 

dos ramos que mais emprega, e assim como a indústria de transformação como um todo 

expandiu seus postos de empregos formais de 2000 a 2008. O ramo encontra-se mais 

concentrado principalmente em Cascavel, Marechal Cândido Rondon, Assis Chateubriand, 

Foz do Iguaçu e entorno. O ramo esteve associado com todos os ramos, mas somente 

associado de maneira significativa com o ramo de edição, impressão, e reprodução de 

gravações e outros ramos industriais. Houve uma leve diminuição na intensidade das 

associações do ramo metal-mecânico com a maioria dos demais ramos. 

 

Palavras-chave: Perfil Locacional, Metal-Mecânico, Região Oeste do Paraná. 
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ABSTRACT 

 

This study has the objective of analyze the localization profile of metal mechanic activity 

branch of Paraná West Region. For this it will be used the Locacional Quotient, the job 

multiplier and the geographic association coefficient from RAIS data. So the basic activities 

will be identified, the jobs generated by them and its associations with the transformation 

industry branches focusing the metal mechanic branch. By the analyses it was evidenced that 

the metal mechanic branch kept its locacional profile almost equal in the analyzed years, it 

lost specialization in some cities and it is one of the branches that more create jobs, and as 

well as the transformation industry  as a whole expanded its ranks of formal jobs from 2000 to 

2008. The branch is more concentraded mainly in Cascavel, Marechal Cândido Rondon, Assis 

Chateubriand, Foz do Iguaçu and neighborhoods. The branch was associated with all the 

branches, but only significant associated with the edition, impression, and reproduction of 

writings branch and other industrial branches. It had a light reduction in the intensity of the 

associations of the metal mechanic branch with the majority of the other branches.  

 

Key-words: Locacional profile, Metal Mechanic, Paraná West Region. 
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O RAMO METAL-MECÂNICO E A ECONOMIA INDUSTRIAL DO OESTE DO 

PARANÁ 

 

 

 1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Região Oeste do Paraná têm sua economia fortemente baseada na agropecuária e na 

agroindústria. Além dos aspectos favoráveis de solo e clima, a aptidão para a agricultura da 

Região vem desde a sua colonização. Após a década de 1970 com a modernização da 

agropecuária o setor primário ganhou ainda mais impulso. Este fato faz com que a Região seja 

muito dependente do bom andamento das atividades ligadas ao agronegócio. Como o bom 

desempenho da agricultura depende do clima, do preço dos grãos, da quantidade produzida, 

há sempre certa instabilidade nos ramos produtivos dependentes dela.  

Muitas das principais indústrias regionais estão diretamente ligadas à agricultura, ou 

melhor, foram impulsionadas pela existência dela. O crescimento das cidades da Região têm 

clara dependência das atividades agroindustriais, que por sua vez, induziram o crescimento de 

atividades econômicas complementares. Este fato se traduz em efeitos de difusão da base 

econômica sobre a economia regional, provocando um expressivo movimento de capitais, de 

serviços e de pessoas, principalmente nas áreas urbanas da Região, notadamente nos maiores 

municípios (RIPPEL e FERRERA DE LIMA, 2008). O setor de transformação é de grande 

importância para uma Região, pois segundo Piffer (2009) a região não precisa se 

industrializar para crescer, mas precisará da indústria se quiser aumentar o seu perfil de 

crescimento e mantê-lo sustentável ao longo do tempo. 

No entanto, apesar da forte dependência da Região no agronegócio, algumas indústrias 

de outros ramos industriais vêm ganhando espaço nos últimos anos. Localmente, a 

diversificação é de grande importância, pois diminui a forte concentração da economia do 

município e da Região no agronegócio, mitigando assim a instabilidade dos ciclos 

agropecuários. Este fato é analisado por Ferrera de Lima et al. (2005) que abordou a 

diversificação das atividades econômicas verificada ao longo dos anos na Região. 

No Oeste do Paraná o ramo primário é bem significativo e os municípios são 

fortemente dependente dele, porém com o passar dos anos alguns municípios vem  se 

especializando nos ramos industrial e terciário.   



 

 

A localização do emprego no ramo industrial apresentou no ano de 1970 e 1980 

valores significativos para os municípios de Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo, ou seja, a 

concentração do emprego formal industrial é mais forte nesses municípios do que no restante 

da Região. Nos anos de 1991 e 2000, o ramo industrial começou a se dispersar na região e 

outros municípios avançaram para valores expressivos, significando assim que o ramo 

industrial não é tão homogêneo regionalmente.  

Já o ramo metal-mecânico surgiu na Região devido à necessidade da agricultura em 

adquirir máquinas, peças e serviços localmente; e também para atender as agroindústrias, 

especialmente os frigoríficos. Assim, constata-se que o ramo metal-mecânico da Região 

também é dependente do bom andamento de outros ramos industriais produtivos.  

Porém, nos últimos anos, lentamente este cenário vem sofrendo alterações. Algumas 

empresas do ramo metal-mecânico não ligadas ao agronegócio vêm surgindo e algumas já 

existentes vem diversificando seu foco de atividade que antes era somente agroindustrial. As 

de maior destaque são as empresas de fabricação de peças automotivas, fundição e indústria 

de máquinas, equipamentos e embalagens. Alem disso estas indústrias começam a atender não 

mais somente o mercado local e também outros mercados, inclusive internacional.  

As empresas do ramo metal-mecânico possuem uma grande variedade de produtos e 

serviços, o que reflete na complexidade de sua cadeia produtiva e nas características de sua 

estrutura industrial. Estas empresas para se manterem no mercado têm constantemente 

adotado tecnologias e métodos produtivos mais modernos e eficazes, além de inovar em 

produtos. Como a atividade está em expansão e representa um segmento significativo na 

criação de postos de trabalho, urge se fazer estudos mais detalhados sobre o ramo metal-

mecânico. 

  

 

1.1 O PROBLEMA E SUA IMPORTÂNCIA 

 

 

A Região Oeste do Paraná se destaca no ramo agrícola principalmente na produção de 

grãos. A Região Oeste foi a maior produtora de grãos do Paraná em 2009 e produziu um total 

de 4.778.875 toneladas, praticamente 20% do total produzido no Estado (IPARDES, 2010). 

Além disso, foi identificada a indústria de máquinas e implementos agrícola como 

atividade estratégica na cadeia produtiva da soja em um dos maiores municípios da Região 

Oeste, o Município de Toledo. A atividade é rentável para o investidor, pois possui boa 

atratividade econômica e ao mesmo tempo contribui fortemente para o crescimento e 
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desenvolvimento econômico do município. Além disso, a atividade metal-mecânica deve ser 

estimulada, mas não precisa ser subsidiada. É preciso apenas incentivos e apoio para que as 

atividades sejam estruturadas, pois apresentam boa atratividade para os investidores. Por outro 

lado, se apenas o apoio não for capaz de fazer as atividades funcionarem no Município e na 

Região Oeste do Paraná, a política pública deve ser arrojada, pois é uma das atividades mais 

importantes para o crescimento econômico regional (GRUBER, 2009). 

O ramo metal-mecânico na Região Oeste do Paraná está fortemente voltado ao 

agronegócio e começa a se voltar para outras atividades. Desta maneira desencadeia o 

surgimento de atividades complementares e gera renda e emprego. Isso estimula certos 

questionamentos. 

Qual o perfil de localização do ramo metal-mecânico no mercado de trabalho da 

Região Oeste do Paraná? Qual o impacto do ramo metal-mecânico no emprego? O incentivo 

ao ramo metal-mecânico daria mais impulso às indústrias do ramo metal-mecânico voltadas 

ao agronegócio que teriam como grande mercado consumidor não só apenas o mercado local 

e sim outros mercados.  

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 

Analisar o perfil locacional do emprego do ramo metal-mecânico no crescimento da 

Região Oeste do Paraná nos anos de 2000 e 2008. 

 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 

a) Estudar o perfil locacional do emprego formal e a associação geográfica entre 

as atividades classificadas como metal-mecânica e demais atividades produtivas na Região 

Oeste do Paraná, nos anos de 2000 a 2008. 

b) Analisar o desempenho do multiplicador de emprego do ramo metal-mecânico 

comparando-o com os demais ramos da indústria de transformação na Região Oeste do Paraná 

nos anos de 2000 a 2008. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

O referencial teórico está dividido em 3 partes. A primeira parte aborda a teoria dos 

pólos de crescimento e unidades motrizes, que trata das questões dos pólos de crescimento. A 

segunda parte apresenta o conceito de encadeamento produtivo ou efeitos “para frente” e 

“para trás”. A Terceira parte expõe os conceitos de unidade motriz, Complexo Industrial e 

Agroindustrial e o ramo metal-mecânico. 

 

 

2.1 A UNIDADE MOTRIZ NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL 

 

 

A teoria da unidade econômica dominante de François Perroux, que passou a ser 

conhecida como Teoria dos Pólos de Crescimento, pressupõe que o crescimento econômico 

não surge com a mesma magnitude no tempo e no espaço. Ele se transmite através de diversos 

canais e com efeitos variáveis para o conjunto da economia. Assim, a teoria de Perroux é 

baseada no conceito de unidades ativas de produção e sua influência no espaço econômico, 

objetivando compreender os mecanismos de aglomeração e das formas de intervenção nas 

atividades produtivas (PERROUX, 1977). 

As unidades ativas de produção se apresentam como uma combinação de conjuntos 

relativamente ativos, definidos como “unidade dominante” (indústrias motrizes, pólos de 

indústrias e de atividades geograficamente aglomerados) e de conjuntos passivos (indústrias 

movidas, regiões dependentes dos pólos geograficamente aglomerados). Os primeiros 

transmitem aos últimos os fenômenos de crescimento econômico. 

Numa situação de concorrência, as empresas maximizam o lucro, levando em 

consideração o preço, que é o único indicador pelo qual suas decisões são ligadas as de outras 

firmas. Diferente é a situação em que os lucros de uma empresa são função não apenas de 

suas compras e vendas no mercado de fatores, mas também das compras e vendas de bens e 

serviços de outra firma. Com isso, as unidades ativas e passivas estão ligadas entre si pelas 

vendas de bens e serviços e pelas compras no mercado de fatores (PERROUX, 1977). 

As empresas ativas tornam-se então motrizes. No caso do ramo secundário, a indústria 

motriz, além de aportar sua contribuição própria ao crescimento global do produto, também 

induz em seu ambiente um crescimento que pode ser atribuído às relações que estabelece com 

as indústrias movidas.  
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Na teoria de François Perroux a inserção de  uma atividade motriz, geralmente 

indústria, dentro de um sistema regional suscitará externalidades positivas à Região receptora. 

À medida que tais efeitos vão se concentrando, a atividade motriz se tornará um pólo 

propulsor da economia da Região, exercendo efeito no espaço econômico. No conjunto das 

externalidades positivas encontram-se os encadeamentos produtivos.  

Os efeitos dos encadeamentos dizem respeito à fatores utilizados na produção, ou seja, 

as relações de compra e fornecimento de bens e serviços. De acordo com Silva et al. (2000), 

os efeitos para trás, com as indústrias complementares, são geralmente mais importantes que 

os efeitos “para a frente”, porque em geral o valor adicionado pela empresa motriz é maior ao 

da indústria satélite.  

Um pólo industrial complexo seria capaz de modificar seu “meio geográfico imediato” 

e mesmo “a estrutura inteira da economia nacional em que estiver situado”, uma vez que aí se 

registram “efeitos de intensificação das atividades econômicas” devidos ao surgimento e 

encadeamento de novas necessidades coletivas (PERROUX, 1955). Desse modo, uma 

economia para obter níveis elevados de renda, precisa desenvolver centros regionais 

economicamente fortes. Nesse contexto de encadeamentos produtivos, o pólo é produto das 

economias de aglomeração geradas pelos complexos industriais liderados pelas indústrias 

motrizes. Um complexo industrial é um conjunto de atividades ligadas por relações de 

insumo-produto e forma um pólo de crescimento quando for liderado por uma ou mais 

indústrias motrizes. O pólo de crescimento pode vir a tornar-se um pólo de desenvolvimento 

quando provocar transformações estruturais e expandir a produção e o emprego no meio em 

que está inserido por meio dos encadeamentos produtivos cada vez mais amplos. 

 

 

2.2 A UNIDADE MOTRIZ E OS ENCADEAMENTOS PRODUTIVOS 

 

 

Conforme Silva (1991), o processo de desenvolvimento econômico está diretamente 

relacionado às atividades produtivas e da forma como estas atividades relacionam-se com 

outras e o próprio meio. Por meio dos encadeamentos produtivos as atividades econômicas 

estimulam a acumulação de capital e ao processo de crescimento econômico sustentado 

através dos investimentos e inovações. 

Rippel (1995) argumenta que a implantação e consolidação de novas atividades e 

também a um processo de acumulação de capital cada vez mais amplo. Esse processo se dá 

através de novos investimentos e a conquista de mercados.  

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Economias_de_aglomera%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Insumo-produto&action=edit&redlink=1
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O conceito de encadeamento produtivo ou efeitos para frente (forward linkages) e para 

trás (backward linkages) foram desenvolvidos por Hirschman (1961). O autor sustenta que 

desenvolvimento econômico é acelerado através de investimentos em projetos e indústrias 

com acentuadas repercussões em cadeia retrospectivas e prospectivas (ou efeitos a jusante e a 

montante). As atividades com alto potencial de gerar encadeamentos são as principais fontes 

de desenvolvimento (HIRSCHMAN, 1985). Encadeamentos para trás se encarregam de 

enviar estímulos para ramos que fornecem os insumos demandados por uma atividade 

qualquer, enquanto encadeamentos para frente levam ao estabelecimento de novas atividades 

que utilizam o produto da atividade sugerida.  

A indústria-satélite ou movida surge do efeito de encadeamento para frente que, 

segundo Hirschman (1961), desfruta de vantagens locacionais pela proximidade da indústria 

motriz. Neste contexto, os efeitos técnicos para frente são menos importantes que os efeitos 

técnicos para trás. As indústrias movidas utilizam o produto da indústria motriz sem submetê-

lo a grandes transformações estruturais via processo produtivo, ou seja, o valor adicionado é 

mínimo. Há ainda os efeitos técnicos laterais, que são aqueles associados a mudanças nos 

custos de mão-de-obra e na infraestrutura, especialmente os investimentos públicos 

(TOLOSA, 1972). 

Quando a indústria A se estabelece primeiro, os seus satélites logo surgem; quando, 

porém, a indústria B é subsequentemente instalada, pode isto contribuir para a criação não só 

dos seus próprios satélites, como também de algumas firmas, que nem A nem B, 

isoladamente, poderiam ter provocado. E, com a entrada em cena de C, seguir-se-ão outras 

empresas, que requerem os estímulos conjugados, não só de B e C, e sim de A, B e C. Esse 

processo pode-se estender no sentido de explicar a aceleração do crescimento industrial, que é 

tão relevante nas primeiras etapas do desenvolvimento de um país (HIRSCHMAN, 1961).  

Traçando um paralelo com as idéias de Hirschman (1961), o ramo metal-mecânico 

tem fortes ligações a montante e a jusante com o ramo primário da economia. As ligações a 

montante, ocorrem quando o produtor rural adquire insumos para o cultivo ou criação, nos 

quais se incluem peças, máquinas, produtos químicos e implementos agrícolas. Quanto 

melhor for a previsão para a safra futura, maior será a demanda por bens de produção, o que 

estimula a indústria de insumos para a atividade primária. Já as ligações à jusante do ramo 

primário, que se refletem no ramo metal-mecânico, ocorrem em razão da maior procura por 

máquinas e equipamentos utilizados para o processamento da produção rural, bem como para 

o seu escoamento. Em consequência, em períodos de safras relativamente consistentes, os 
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segmentos industriais que se posicionam a montante são extremamente estimulados através 

dos encadeamentos produtivos.  

Outra teoria clássica que enfatiza a idéia de uma força motriz capaz de influenciar 

outras atividades econômicas é a Teoria da Base Econômica ou de Exportação de Douglas 

North. Seus estudos partem do pressuposto de que as atividades básicas ou de base - que são 

exportadoras - de uma Região são responsáveis pelo seu crescimento e pelo desenvolvimento 

econômico, ou seja, a dinamicidade das atividades econômicas básicas incentiva o 

desenvolvimento de atividades não-básicas e o crescimento econômico. Enquanto as 

atividades básicas dependem de uma demanda exógena à Região, as atividades não-básicas 

dependem da demanda endógena. As atividades básicas vendem seus produtos em outras 

regiões, sendo a força motriz da economia, induzem o crescimento das atividades não-básicas 

as quais suprem os mercados locais e dão suporte às atividades básicas. A demanda endógena 

é induzida pela capacidade das atividades básicas em criar empregos e, consequentemente, 

rendas. À medida que a divisão social do trabalho fortalece e se amplia nas atividades básicas, 

a Região mais e mais dinamiza as atividades não-básicas num efeito cumulativo (NORTH, 

1977b). 

Um exemplo de atividade básica indutora de crescimento e do desenvolvimento de 

economias externas pode ser a produção de bens agrícolas ou produtos extrativos, que são 

destinados à venda externa. Porém, segundo North (1977b), para a manutenção do 

desenvolvimento regional é preciso a difusão e a diversificação do dinamismo da base 

agropecuária para outros ramoes ou ramos da economia.  

De acordo com North (1977a), a expansão de um ramo de exportação é uma condição 

necessária, mas não suficiente para o crescimento regional. As variáveis que influenciam o 

crescimento são a dotação de recursos naturais da Região, no caráter da indústria de 

exportação, nas mudanças tecnológicas e nos custos de transferência. A importância da 

industrialização fundamenta-se na noção de que, com o aumento da população e a diminuição 

dos rendimentos da indústria extrativa, a mudança para a manufatura é o único modo de 

manter o crescimento sustentado (medido em termo do aumento da renda per capita). 

Conforme apresentado por North (1977b), os produtos de exportação, frutos das 

atividades básicas, que formam a base de exportação das regiões novas, são considerados 

como a especialização de uma Região e os mesmos induzem as atividades não-básicas, ou 

seja, as atividades voltadas ao mercado interno. As rendas geradas nos ramos exportadores 

estimulam demanda para os ramos não-básicos. Ao se ampliar o mercado de exportação, 
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amplia-se o excedente de renda que se torna motor da economia urbana, no seu conjunto da 

economia regional. 

Para North (1977b, p. 312-313):  

 
A importância da base de exportação é o resultado do seu papel básico na 

determinação do nível de renda absoluta e per capita de uma Região, e 

conseqüentemente, na determinação da quantidade de atividades locais, secundárias 

e terciárias, que se desenvolverão. A base de exportação também influenciou 

significativamente o tipo da indústria subsidiaria a distribuição da população e o 

padrão de urbanização, o tipo da força de trabalho, as atitudes sociais e políticas da 

Região e sua sensibilidade a flutuações da renda e do emprego. 
 

A relevância das exportações é apontada por North (1977b) como fator determinante 

da taxa de crescimento das regiões, e este processo se inicia pelas vantagens locacionais, que 

diminuem os custos de transferências e processamento dos artigos de exportação. Nos centros 

os produtos saem (exportações) da Região e produtos entram (importações), para a 

distribuição em toda a área. Nestes centros desenvolvem-se as indústrias subsidiárias, que 

servem à indústria de exportação, assim como os bancos e outras atividades, também se 

concentram nesses centros e atuam para melhorar a posição do custo do artigo a ser 

exportado. 

A força de trabalho será fortemente influenciada pelas indústrias de exportação. As 

atitudes sociais da força de trabalho serão moldadas pelos tipos de especialização exigidas, 

periodicidade e condições de trabalho da atividade exportadora.  

Assim, de acordo com North (1977b) a dinâmica das regiões depende dos empregos 

gerados nas atividades básicas e da sua capacidade de ampliar e de espraiar as atividades não-

básicas, principalmente daquelas atividades ligadas ao ramo terciário e ao secundário e que a 

expansão dos ramos básicos induz e difunde o crescimento das atividades de serviços e, 

portanto, da economia urbana em seu conjunto. Ou seja, ao longo do tempo, as atividades 

básicas fortalecem as atividades urbano-industriais.  

 

 

2.3 EMPRESA MOTRIZ, ENCADEAMENTOS PRODUTIVOS E COMPLEXOS 

AGROINDUSTRIAIS 

 

 
Pode-se estimular a expansão econômica regional a partir dos efeitos de 

encadeamentos oriundos de investimentos em indústrias que exigem complementaridades 

para frente e para trás. Os complexos industriais têm poder de encadeamento e capacidade de 
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estímulo ao surgimento de novas indústrias complementares, que acabam gerando 

crescimento econômico. 

Os efeitos de encadeamentos das atividades econômicas geram na economia regional 

ou local são também classificados por Haddad (1989) como: efeitos de dispersão ou de 

encadeamento para trás, encadeamentos para frente, efeitos induzidos e efeitos fiscais. 

Uma nova atividade econômica necessitará de insumos para produzir determinadas 

quantidades de produtos e a economia da Região pode se beneficiar destes efeitos diretos de 

encadeamento para trás ou dispersão, produzindo parcela destes insumos. Estes 

encadeamentos para trás geraram efeitos indiretos na Região ou local, ou seja, as atividades 

encadeadas diretamente também precisarão de insumos. Assim, também como os 

encadeamentos para trás, surgem os para frente, que podem ser também diretos ou indiretos 

(HADDAD, 1999). 

Os efeitos induzidos são provocados pela demanda final de bens de consumo e de 

capital em função do crescimento regional. Uma atividade econômica, com suas repercussões 

em atividades satélites ou complementares, induzirá o crescimento das receitas tributárias da 

Região, ou seja, os efeitos fiscais (HADDAD, 1999). 

Como a indústria motriz é aquela que tem durante determinado períodos taxas de 

crescimento mais elevadas que a média da taxa de crescimento do produto industrial, ela 

apresenta a capacidade de gerar encadeamentos produtivos ao longo do tempo através de 

economias externas, quer sejam tecnológicas, quer sejam pecuniárias (infra-estruturas, 

proximidade dos consumidores, mão-de-obra e serviços especializados) que atraem as 

atividades econômicas (PERROUX, 1977). Um exemplo de indústria motriz são as 

agroindústrias ou complexos agroindustriais. 

Nos estudos de North (1977b) os encadeamentos de uma empresa motriz também são 

analisados. A expansão das atividades básicas induz o crescimento das não-básicas, ou seja, 

tem efeito multiplicador. De acordo com as características e um produto de exportação, ele 

pode ser utilizado como matéria-prima e como insumo para outras atividades produtivas, 

sendo possível assim gerar efeitos de encadeamento para trás (indústria de insumos e de bens 

de capital) e para frente (indústria de bens intermediários, comércio e serviços, etc.) e na 

demanda final (demanda interna e externa). Esses encadeamentos repercutiram no perfil da 

renda no território, auxiliando no fortalecimento das atividades não-básicas, que se refletiram 

na diversificação e na difusão do dinamismo da base para outros ramoes ou ramos de 

atividade. 
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2.3.1 Unidade Motriz e o Complexo Industrial 

 

O termo complexo industrial é definido como “[...] um conjunto de indústrias que se 

articulam, de forma direta ou mediatizada, a partir de relações significativas de compra e 

venda de mercadorias a serem posteriormente reincorporadas e transformadas no processo de 

produção” (HAGUENAUER et al. 2001 p. 07). Neste conceito a tecnologia é elemento 

determinante na formação e transformação dos complexos industriais. 

Porém, no caso das indústrias que produzem para ou a partir do ramo primário da 

economia, há outra particularidade que é o seu perfil agroindustrial. Para Batalha (1997), o 

conjunto de atividades que concorrem para a produção de produtos agroindustriais desde a 

produção de insumos (sementes, adubos, máquinas agrícolas, etc) até o produto final ao 

consumidor chama-se Sistema Agroindustrial. Já um Complexo Agroindustrial tem como 

contrapartida determinada matéria-prima de base, como o complexo da soja, o complexo do 

leite, etc. 

O termo agroindústria não deve ser confundido com Complexo Agroindustrial (CAI); 

o primeiro é parte do segundo, ou seja, a agroindústria é um recorte específico do ramo 

industrial. No complexo agroindustrial deve-se levar em conta o desenvolvimento e as inter-

relações de inúmeros ramos dos ramos agropecuário e industrial.  Já o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID) adota duas definições para agroindústria: uma conceitual e outra 

operacional. Na forma conceitual, agroindústria é todo segmento industrial de produtos 

alimentícios (as indústrias que transformam matéria-prima agropecuária em produtos 

intermediários para fins não alimentares) e, como casos especiais, as indústrias de óleos 

vegetais não comestíveis (de farinha de peixe e de rações), desde que utilizem de insumos 

agropecuários. A definição operacional contempla além das atividades enumeradas na 

definição conceitual, o segmento industrial que produz bens de capital e insumos modernos 

para a agricultura. Já a Food and Agriculture Organization (FAO) considera como 

agroindústria não apenas as unidades voltadas para o beneficiamento da produção primária, 

mas, também, as empresas produtoras de bens de consumo e insumos necessários às 

atividades primárias e à população rural.  

 

 

2.3.1.1 Complexo Industrial: O Ramo Metal-Mecânico como Unidade Motriz 

 

 

A idéia que um complexo industrial é formado por uma série de relações 

multideterminadas de encadeamento, de coordenação ou de controle entre seus vários 
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elementos membros e/ou etapas do processo (SILVA, 1991). Esta idéia tem origem nas 

teorias de Perroux (1977) e Hirschman (1958), cujo cerne é a idéia de que o processo de 

desenvolvimento depende da existência de algumas atividades produtivas e ramos que 

estimulem a estrutura produtiva. Ou seja, os investimentos realizados em determinadas 

atividades devem ter o poder de induzir o surgimento de várias outras a montante e a jusante. 

Para Perroux (1977) devem-se introduzir três conceitos na análise do complexo 

industrial: indústria chave, o regime não concorrencial do complexo e a aglomeração 

territorial. A indústria chave tem a propriedade de aumentar as vendas de uma outra, ou de 

várias indústrias, ao aumentar suas próprias vendas. O regime do complexo de indústrias pode 

criar um monopólio parcial, o qual tem condições de “impor” um acordo às pequenas firmas 

satélites. Ocorre que no longo prazo o acordo resultará na organização das firmas em torno de 

uma firma leader. Essa firma elevará a produtividade de toda indústria, realizando assim uma 

acumulação de capital mais eficiente do que se a indústria fosse regida por um ambiente 

concorrencial. A concentração territorial conduz a intensificação das atividades econômicas 

como resultado da proximidade das firmas e aos contatos humanos, deste modo, surgem e 

encadeiam-se necessidades coletivas como transportes, serviços etc. implicando, portanto, no 

surgimento dos pólos de crescimento. 

O encadeamento nos complexos industriais pode ocorrer para trás e para frente. O 

limite do complexo é dado segundo Haguenauer et al. (1984), quando nas relações para trás 

nas cadeias produtivas se esbarram numa indústria produtora de uso difundido, ou seja, bens 

que sirvam de insumos para vários complexos; ou quando nas relações para frente se 

encontrar uma produtora de bens finais vendidos a outros complexos. Nesse sentido, o ramo 

metal-mecânico é um exemplo de complexo industrial indutor de atividades produtivas 

correlatas.  

O ramo metal-mecânico é compreendido por uma grande variedade de atividades 

relacionadas à transformação dos metais e, por isso, também é conhecido como complexo 

metal-mecânico. Este complexo constitui um conjunto amplo e diversificado de ramos, cuja 

característica principal consiste no fato de o componente principal dos bens (e serviços) 

produzidos contemplar tecnologias baseadas em conhecimentos e técnicas, relacionados com 

a produção, processamento e utilização de metais, especialmente o ferro, o alumínio e o aço, 

dentre outros tipos de ligas metálicas (ROSENTHAL, 1999). 

Para Haguenauer et al. (2001), fazem parte do complexo metal-mecânico: material de 

transporte, eletrônicos, material e aparelhos elétricos, máquinas e equipamentos, produtos 

metalúrgicos, metalurgia dos não ferrosos e a siderurgia. Porém, pela classificação de Cardoso 
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Jr. (2000), o complexo metal-mecânico tem uma pequena alteração: siderurgia, metalurgia 

dos não ferrosos, outros metalúrgicos; máquinas e tratores; automóveis, ônibus e caminhões; 

peças e outros veículos. Já de acordo com Coutinho e Ferraz (1995), fazem parte do complexo 

metal-mecânico os ramos: siderurgia, extração e beneficiamento de minério de ferro, 

metalurgia dos não ferrosos, equipamentos para energia elétrica, máquinas-ferramenta, 

máquinas agrícolas, automobilística, autopeças e aeronáutica. 

Assim, o complexo metal-mecânico constitui um conjunto diversificado de ramos de 

atividades econômicas: siderurgia; metalurgia dos não ferrosos; fabricação de outros produtos 

metalúrgicos; fabricação e manutenção de máquinas e tratores; fabricação de automóveis; 

caminhões e ônibus; e fabricação de outros veículos, peças e acessórios.  

O ramo metal-mecânico comporta os seguintes segmentos, de acordo com a 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE): metalurgia básica; produtos de 

metal, máquinas e equipamentos; máquinas para escritório e equipamentos de informática; 

máquinas, aparelhos e materiais elétricos; material eletrônico, aparelhos e equipamentos de 

comunicações; equipamentos de instrumentação médico-hospitalar, ópticos e outros; veículos 

automotores e ainda outros equipamentos de transporte (IBGE, 2010). Cada ramo de atividade 

industrial é composto por um conjunto de subdivisões que formam o complexo metal-

mecânico. 

 Esses têm como característica comum o fato de que os bens por eles produzidos 

consolidam tecnologias em que os conhecimentos e técnicas, relacionados com a produção, o 

processamento e a utilização de metais (em especial o ferro, o aço e o alumínio, mas também 

os demais metais ou tipos de ligas metálicas) e/ou com características estruturais desses 

materiais, constituem uma componente dominante. A siderurgia é a indústria de base da 

cadeia metal-mecânica. A fabricação de produtos metalúrgicos constitui uma etapa 

intermediária e consome, além de siderúrgicos, produtos da metalurgia dos não ferrosos.  

Apesar dessa diversidade de atividades industriais, podem se destacar algumas 

características e tendências gerais do complexo metal-mecânico como um todo. A década de 

1990 trouxe reflexos importantes com a aceleração das mudanças tecnológicas e a 

intensificação da concorrência, a incorporação de novas tecnologias e a adoção de novas 

matérias–primas. Segundo Rosenthal (1999), o ramo de metal-mecânica é um dos mais 

afetados por essas tecnologias, pois essas representam oportunidades para aumentar a 

competitividade e a inovação ao proporcionar uma capacidade maior de controle e de 

automação da produção. 
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Para atender a essas novas exigências do mercado, as empresas do ramo metal-

mecânico tiveram de passar por um processo de reestruturação, objetivando custos menores e 

qualidade maior, adotando novos modelos de produção e de distribuição que viabilizassem 

ganhos de produtividade. O ramo metal-mecânico também tem elevado índice de 

encadeamento para frente. Portanto, inovações neste segmento tendem a repercutir de forma 

significativa na queda dos custos de insumos para muitos ramos que estão à frente do 

processo produtivo. 

 

 

  



27 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Para atender os objetivos específicos desse estudo foram coletados dados sobre o 

número de empresas do ramo metal-mecânico, sua distribuição geográfica, sua evolução e 

empregos formais gerados. Os dados de emprego formal, para os anos de 2000 e 2008, e de 

outros ramos industriais de atividade serão coletados junto a Relação Anual de Informação 

Social (RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego. 

A partir destes dados foi possível identificar se o ramo metal-mecânico tem 

participação significativa na distribuição do emprego nna Região Oeste do Paraná frente aos 

demais ramos de atividade econômica. Além disso, foi utilizado um conjunto de medidas de 

localização e o multiplicador de emprego, como métodos de análise para os objetivos 

propostos na pesquisa.  

As teorias de crescimento que embasam a análise da dinâmica regional tentam explicar 

particularmente duas questões fundamentais; como a economia regional se diferencia 

espacialmente e o que determina diferentes padrões e sequências do desenvolvimento 

econômico regional (AZZONI, 2002).  

O método utilizado como escopo para mensurar o impacto do ramo metal-mecânico na 

geração de empregos adicionais na Região se fez por meio do cálculo do emprego básico e 

para a identificação de especialização regional foi empregado o quociente locacional. 

O Quociente Locacional (QL), compara a participação percentual de uma Região em 

um ramo particular com a participação percentual da mesma Região no total do emprego do 

conjunto da economia. O QL é adequado para o tratamento de variáveis distribuídas em 

unidades espaciais de tamanhos diferentes. Se o valor do quociente for ≥1, significa que a 

atividade é básica, ou seja, que a economia é especializada na atividade, que concentra postos 

significativos de trabalho e tem efeito motor sobre outros ramos industriais de atividade. Isto 

quer dizer que o ramo produtivo é relativamente mais importante, no contexto regional, em 

termos do ramo, do que em termos gerais de todos os outros ramos industriais da economia 

(HADDAD, 1989).  

Será analisado o QL do ramo metal-mecânico dos municípios da Região Oeste do 

Paraná em relação aos outros ramos industriais de atividade da Região. Identificando os 

municípios com QL significativo será possível identificar se o ramo em estudo se concentrou 

em alguns municípios ou se dispersou por mais municípios da Região. O QL é estimado 

conforme a operação a seguir: 
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   QL =                                                                      (01) 

Em que: 

Eij = Emprego na atividade i na Municipio; 

Ei. = Emprego total no Município; 

E.j = Emprego na atividade i na Mesorregião Oeste do Paraná; 

E.. = Emprego total na Mesorregião Oeste do Paraná. 

 

Para identificar os elementos fundamentais que formam a base econômica da Região 

Oeste do Paraná e verificar se o ramo metal-mecânico teve participação significativa, será 

feito o cálculo do multiplicador do emprego básico. A partir da estimativa do QL, que 

identificou as atividades básicas, foi estimado o multiplicador do emprego formal para o ramo 

metal-mecânico e para os 3 ramos que mais empregaram em 2000 e 2008, ou seja, os ramos 

de produtos alimentícios e bebidas, têxtil e vestuário e de móveis. Com o valor do 

multiplicador é possível saber o emprego gerado pela atividade básica identificada a partir do 

cálculo do QL. Ou seja, para cada unidade de emprego numa atividade básica é gerado o valor 

do multiplicador nas atividades não-básicas. A metodologia utilizada para o cálculo do 

multiplicador do emprego baseou-se em Piffer et al. (2002), utilizando os seguintes 

procedimentos: 

 

E = EB + EM                                                          (02) 

 

Em que: 

E = Emprego total;  

EB = emprego básico;  

EM = emprego não-básico. 
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Admitindo-se a proporcionalidade entre o emprego não-básico e o emprego total, tem-

se que: 

 

EN = αE     (0<a>1)                                                     (03) 

E = αE+ EB                                                            (04) 

EB = E – Αe                                                            (05) 

EB = E (1-α)                                                           (06) 

 

                                                        (07) 

 

E = k.EB                                                                (08) 

 

Em que   representa o multiplicador de emprego regional. 

 

 

Na identificação do emprego básico de cada município da Região Oeste do Paraná 

utilizou-se a metodologia sugerida por Cruz (1977): 

 

                                                   (09) 

 

Em que: 

EBi = emprego básico da atividade i no município;  

Si = emprego na atividade i no município;  

St = emprego total na indústria de transformação no município;  

Ni = emprego na atividade i na Região Oeste do Paraná;  

Nt = emprego total na indústria de transformação na Região Oeste do Paraná. 

 

Os seus resultados ilustraram o impacto das atividades de base ou de exportação na 

economia da Região, especificamente nas atividades não-básicas. Quando o emprego formal 

está ligado às atividades básicas, o valor obtido será maior que a unidade. Supõe-se, então, 

que esse ramo é o mais importante no contexto da Região. Assim, ao estimar a população 

ocupada em atividades básicas de um município da Região, é possível determinar a população 

ocupada em atividades básicas e não-básicas. 

Para complementar a análise sobre a relação entre o emprego dos ramos produtivos, 

será estimado o Coeficiente de Associação Geográfica (CAG), que mostra a associação entre 
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dois ramos de atividade (i e k), comparando as distribuições percentuais do emprego formal 

entre os espaço de análises. O CAG é estimado como segue: 

 

2

j

ksetor

i
ijij

isetor

i
ijij

ik

EEEE

Cag                            (10) 

Em que: 

 

ijE  = Emprego formal no ramo i do Município(s) j;    

j
ijE  = Emprego formal no ramo i da Região;     

i
ijE  = Emprego formal em todos os ramos do Município (s) j;  

 

Seus valores variam de zero (0) a um (1). Valores próximos a zero indicam que a 

atividade produtiva i estará distribuída regionalmente da mesma forma que a atividade 

produtiva k, mostrando que os padrões locacionais das duas atividades produtivas estão 

associadas de forma mais significativa. Valores próximos a um (1) representam uma fraca 

associação.  

Na associação geográfica a importância e o impacto de um ramo industrial se dá pela 

sua capacidade de associar-se e estimular o processo de crescimento e desenvolvimento 

econômico. Esta capacidade é demonstrada pela crescente ocupação de mão-de-obra e as 

economias de aglomeração. Quanto mais avança o emprego em determinada atividade, mais 

avança o emprego nas atividades com ela associadas. 

Com tais resultados pode-se averiguar se a presença do ramo metal-mecânico tem 

associação significativa com outros ramos industriais na Região Oeste do Paraná e também 

fazer o comparativo entre o ramo metal-mecânico e os demais ramos. Os resultados serão 

apresentados através de tabelas que indicam o emprego, o quociente locacional, o coeficiente 

de associação geográfica e o multiplicador de emprego. Ademais, será feita uma análise a 

partir dos dados encontrados. 
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3.1 CLASSIFICAÇÃO DOS RAMOS PRODUTIVOS 

 

Como mencionado a base de dados utilizada para a pesquisa foi a Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), dos anos de 2000 

e 2008. Para a coleta de dados e a classificação das atividades que compõe a indústria de 

transformação utilizou-se a Divisão de Atividade Econômica, segundo classificação CNAE - 

versão 2.0 - DIV CNAE 95, exposta do Quadro 1. 

 

Quadro 1: Classificação das Divisões do Cadastro Nacional das Atividades Econômicas, DIV 

CNAE 95 - 2010. 

DIVISÃO 15-Fabricação de produtos alimentícios e bebidas 

DIVISÃO 16-Fabricação de produtos do fumo 

DIVISÃO 17-Fabricação de produtos têxteis 

DIVISÃO 18-Confecção de artigos do vestuário e acessórios 

DIVISÃO 19-Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de... 

DIVISÃO 20-Fabricação de produtos de madeira 

DIVISÃO 21-Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 

DIVISÃO 22-Edição, impressão e reprodução de gravações 

DIVISÃO 23-Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nu.... 

DIVISÃO 24-Fabricação de produtos químicos 

DIVISÃO 25-Fabricação de artigos de borracha e plástico 

DIVISÃO 26-Fabricação de produtos de minerais não metálicos 

DIVISÃO 27-Metalurgia básica 

DIVISÃO 28-Fabricação de produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos 

DIVISÃO 29-Fabricação de máquinas e equipamentos 

DIVISÃO 30-Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática 

DIVISÃO 31-Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 

DIVISÃO 32-Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de com.... 

DIVISÃO 33-Fabricação de equipamentos de instrumentação para usos médico-hospitalar 

DIVISÃO 34-Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias 

DIVISÃO 35-Fabricação de outros equipamentos de transporte 

DIVISÃO 36-Fabricação de móveis e indústrias diversas 
Fonte: RAIS (2010). 

 

As divisões do Quadro 1 foram agrupadas por ramos de acordo com a atividade. 

Formaram-se os seguintes grupos para a análise: 

 

1 – RAMO METAL-MECÂNICO:  

DIVISÃO 27-Metalurgia básica.  

DIVISÃO 28-Fabricação de produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos. 

DIVISÃO 29-Fabricação de máquinas e equipamentos.  

DIVISÃO 34-Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e 

carrocerias.  
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DIVISÃO 35-Fabricação de outros equipamentos de transporte. 

 

 

2 – RAMO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS 

DIVISÃO 15-Fabricação de produtos alimentícios e bebidas. 

 

3 – RAMO TEXTIL E VESTUÁRIO 

DIVISÃO 17-Fabricação de produtos têxteis. 

DIVISÃO 18-Confecção de artigos do vestuário e acessórios. 

 

4 – RAMO DE COURO 

DIVISÃO 19-Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de...  

 

5 – RAMO DE MADEIRA 

DIVISÃO 20-Fabricação de produtos de madeira.  

 

6 – RAMO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL 

DIVISÃO 21-Fabricação de celulose, papel e produtos de papel.  

 

7 – RAMO DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES 

DIVISÃO 22-Edição, impressão e reprodução de gravações.  

 

8 – RAMO DE PRODUTOS QUÍMICOS 

DIVISÃO 24-Fabricação de produtos químicos.  

 

9 – RAMO DE BORRACHA E PLÁSTICO 

DIVISÃO 25-Fabricação de artigos de borracha e plástico. 

 

10 – RAMO DE PRODUTOS MINERAIS NÃO METÁLICOS 

  DIVISÃO 26-Fabricação de produtos de minerais não metálicos.  

 

11 – RAMO DE MÓVEIS 

DIVISÃO 36-Fabricação de móveis e indústrias diversas. 

 

12 – OUTROS RAMOS INDUSTRIAIS  

DIVISÃO 16-Fabricação de produtos do fumo.  

DIVISÃO 23-Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis 

nucleares.  

DIVISÃO 30-Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática.  

DIVISÃO 31-Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos.  

DIVISÃO 32-Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de 

computação.  

DIVISÃO 33- Fabricação de equipamentos de instrumentação para usos médico-

hospitalar. 

  

O Grupo Outros ramos industriais foi formado pelas divisões (exceto as divisões que 

participam do ramo metal-mecânico) que obtiveram uma participação menor que 1% no 

número total de empregados do ramo de transformação nos anos de 2000 e 2008.  
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Como o foco deste estudo é o ramo metal-mecânico, salientou-se as análises 

comparando os demais ramos da indústria de transformação com o ramo metal-mecânico. 

 

 

3.2 ÁREA DE ESTUDO 

 

 

A Região Oeste do Paraná é formada por 50 municípios conforme Figura 1. A Região 

Oeste é uma das 10 regiões paranaenses e em 2008 foi a terceira Região do Paraná que mais 

empregou no ramo de transformação de acordo com os dados da RAIS (2011). 

Figura 1: Mesorregião Oeste do Paraná - 2011. 

 

 

Fonte: Secretaria do Estado da Saúde do Paraná (2011). 

 

A Região em estudo tem destaca-se pelo bom desempenho do agronegócio que está 

relacionado a diversos elementos. Segundo Ipardes (2004) a atividade agropecuária, no Oeste 



34 

 

do Paraná, (com culturas tais como: soja, milho, trigo, avicultura, bovinocultura, suinocultura 

e piscicultura) é impulsionada por condições favoráveis de clima, topografia, fertilidade e 

estrutura do solo. O desempenho está ligado também à fatores macroeconômicos, tais como as 

políticas monetária, fiscal e cambial; à fatores microeconômicos, como tecnologia, apoio 

governamental, condições específicas de mercado; e à forma de colonização e ao capital 

cultural de seus habitantes. 

A história recente do Oeste do Paraná se iniciou ao final do século XIX. Foi um 

período marcado pela presença estrangeira e de companhias de exploração de erva-mate e 

madeira denominadas de obrages. Essas companhias empregavam basicamente mão-de-obra 

estrangeira (WACHOWICZ, 1982). 

Estes empreendimentos foram desativados ou entraram em falência na conjuntura 

mundial em crise pós Primeira Guerra. Nos anos de 1930, ocorre um novo momento na 

ocupação dessa porção do território paranaense, com o início do movimento denominado 

“Marcha para o Oeste”. Implementado pelo governo do presidente Getúlio Vargas (1930-

1945), tinha o intuito de adensar a ocupação do território brasileiro.  

Com a “Marcha para o Oeste” o processo de colonização esteve ligado a três agentes 

principais: O Estado, as empresas colonizadoras e os migrantes. A Região na época Fazenda 

Britânia pertencente a Companhia Madeireira del Alto Paraná, foi adquirida pela Industrial 

Madeireira Colonizadora Rio Paraná S/A – MARIPÁ. Segundo Grondrim (2007, p. 101) este 

empreendimento tinha três objetivos principais: “explorar a reserva florestal, vender terras 

para colonizar e fazer comércio.” A MARIPÁ antes de vender as terras já loteadas aos 

colonos, tinha o cuidado de extrair toda a madeira e exportá-la para a Argentina. Ao fazer 

parcerias com outras empresas para serrar a madeira, acelerou o processo de colonização da 

Região e deu condições ao povoamento.  

No momento em que a madeira estava toda extraída, começou, então, a colonização 

propriamente dita. Conforme Gregory (2002, p. 126) o plano de colonização da MARIPÁ 

compreendia cinco pontos: “elemento humano, pequena propriedade, policultura, escoamento 

da produção e industrialização”. 

A criação ou produção de suínos, bovinos e equinos dos colonos recém-instalados nas 

suas propriedades proporcionou as bases do desenvolvimento posterior da Região. “Esta 

produção teve relação íntima com a policultura de cereais (feijão, milho, soja, arroz, trigo) e 

da mandioca. Destacou-se o cultivo do milho, produtos essencial para a suinocultura e para a 

bovinocultura” (GREGORY, 2002, p. 101).  
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A partir de meados da década de 1970, o processo produtivo começa a ser alterado por 

meio da modernização tecnológica da agricultura, ou seja, a mecanização das terras pela 

introdução de insumos modernos (adubação química, herbicidas, fungicidas e pesticidas), pelo 

uso de máquinas e equipamentos (como tratores, arados, plantadeiras e colheitadeiras) e pela 

utilização de crédito subsidiado por parte do Governo Federal. 

A Região Oeste do Paraná teve uma rápida ocupação que juntamente com a 

incorporação das novas exigências tecnológicas e o esgotamento da fronteira agrícola, 

repercutiu numa redistribuição populacional no território. Ocorreu uma grande alteração na 

capacidade de absorção e manutenção de mão-de-obra no campo, resultando na queda no 

fluxo de imigrantes para a Região. Iniciou-se um movimento irreversível e crescente, um 

fluxo migratório interno do campo para as cidades, o chamado êxodo rural. 

Assim, a partir de 1980, iniciou-se uma forte expansão da rede urbana regional no 

Oeste paranaense. Essa rede urbana estava estritamente vinculada ao dinamismo da atividade 

rural que impulsiona a industrialização.  

 
O adensamento de algumas cidades começa a consolidar espaços de convivência 

urbana, significando a possibilidade de expansão do capital, através de um ramo de 

comércio e serviços voltado às atividades agropecuárias e à possibilidade de 

consumo de bens duráveis por parte da população rural, que começa a experimentar 

os primeiros frutos de um período que seria conhecido mais adiante como “milagre 

econômico”. Nesse período algumas poucas cidades tornam-se referência para as 

relações comerciais que a agropecuária necessitava para estabelecer seu vínculo com 

o mercado nacional/internacional e, ao mesmo tempo, o local de implantação das 

agroindústrias emergentes (IPARDES, 2008, p. 18). 
 
 

A reestruturação da população na Região Oeste Paranaense refletiu na reestruturação 

da mão-de-obra existente. Enquanto os empregados do ramo primário declinam, os 

empregados dos ramos industrial e terciário aumentam. Os municípios de Foz do Iguaçu, 

Cascavel e Toledo mantiveram concentração populacional e grau de centralidade mais 

expressivos que os demais da Região caracterizando-se como pólos regionais (ALVES et al. 

2006).  

Atualmente, a Região está economicamente embasada nas atividades da pecuária e da 

agricultura moderna de exportação, que impulsionam o comércio e a economia regional, 

fornecendo as bases para implantação de indústrias, principalmente as ligadas ao ramo 

agropecuário. A ligação da agricultura com os ramos urbanos vinculados à indústria e ao 

comércio promoveram profundas mudanças nas relações de produção e incrementaram o 

surgimento de novas atividades.  
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Diante de favoráveis condições de clima, topografia, fertilidade e estrutura do solo, a 

atividade agropecuária, no Oeste do Paraná, (com culturas tais como: soja, milho, 

trigo, avicultura, bovinocultura, suinocultura e piscicultura), ocupou e ocupa 

importante fatia do mercado e impulsiona o desenvolvimento da economia regional. 

A Mesorregião Oeste, dentre as regiões do Estado, é talvez aquela na qual melhor se 

visualiza o processo de desenvolvimento tecnológico na produção agropecuária. A 

constituição dos segmentos industriais, principalmente a jusante do ramo e através 

de organizações de cooperativas, bem como a importância das exportações 

primárias, definiram a dinâmica da economia regional e sua articulação às 

economias estadual, nacional e mundial (IPARDES, 2004, p. 69).  

 

 

A Região Oeste do Paraná é um exemplo dos estudos de North (1977b) que afirma que 

o começo do processo de desenvolvimento regional se dá através da exportação de algum 

recurso natural ou de alguma atividade primária principalmente das regiões novas. Para North 

(1977b), uma produção bem sucedida de bens agrícolas ou produtos extrativos, que são 

destinados à venda externa, pode ser, sob certas condições, o principal fator de indução do 

crescimento e do desenvolvimento de economias externas, da urbanização e do 

desenvolvimento industrial. A exploração da erva mate e madeira, o cultivo de grãos, a 

agropecuária impulsionaram as agroindústrias e posteriormente outras indústrias que vendem 

seus produtos localmente e para o mercado externo.  
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4 O PERFIL LOCACIONAL DO RAMO METAL-MECÂNICO NO OESTE DO 

PARANÁ  

 

 

As atividades econômicas da Região Oeste do Paraná empregaram em 2008 um total 

de 257.898 empregados formais de acordo com as Informações da RAIS. Deste total 26,97% 

estavam empregados no ramo de Serviços; 26,31% na Indústria de Transformação e 24,94% 

no Comércio. De acordo com os dados, cada município da Região Oeste do Paraná tem a 

seguinte representatividade em cada uma das atividades como pode-se observar no Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Participação do Emprego formal nas atividades produtivas nos municípios do 

Oeste do Paraná - 2008. 

 
Fonte: RAIS (2008). 
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Dos 50 municípios da Região, 22 deles têm na Administração Pública sua maior fonte 

de empregos; 19 na Indústria de Transformação, 5 no Comércio; 2 nos Serviços, 1 na 

Construção Civil e 1 na Agropecuária.  

A atividade da administração pública é a que mais gera emprego em 22 dos 50 

municípios da Região Oeste do Paraná. É importante frisar que a geração de empregos na 

administração pública direta provoca o aumento da renda, mas não promove necessariamente 

o desenvolvimento da cidade. O acréscimo de renda pode desenvolver a cidade quando passa 

a alterar a estrutura produtiva e diversificar as atividades. Segundo Haddad et al. (1989), o 

desenvolvimento não depende exclusivamente da repartição da renda e deve ser considerado 

como a combinação de vários processos, um dos quais é a apropriação do produto. 

As atividades da indústria de transformação também têm destaque em 19 municípios 

na geração de empregos. Os municípios de Cafelândia, Matelândia e Itaipulândia com 

participação de 60%, 59% e 54% no emprego formal total, respectivamente. Assim, pode-se 

afirmar a importância da indústria de transformação na economia da Região Oeste do Paraná.  

A Região Oeste do Paraná empregou em 2000, 27.754 empregados no ramo de 

transformação. Já em 2008 teve um aumento de 241,75% no número de empregados em 

relação ao ano de 2000 no ramo de transformação, empregando um total de 67.094 

empregados (RAIS, 2008). 

O número de empresas do ramo de transformação era de 2.165 em 2000 e de 3.068 em 

2008, significando um aumento de 142,54%. O aumento do número de empresas é menor do 

que o número de empregados podendo-se afirmar que houve um crescimento no porte das 

empresas, pois passaram a empregar mais funcionários.  

O município que concentrou o maior número de empresas nos dois anos analisados foi 

Cascavel, com 570 e 794 empresas em 2000 e 2008, respectivamente; seguida do município 

de Toledo, com 304 empresas em 2000 e 432 em 2008; e Foz do Iguaçu, com 197 e 278 

empresas em 2000 e 2008, respectivamente. 

Dentre os municípios do Oeste do Paraná, Toledo foi o município que mais empregou 

na indústria de transformação em 2000, seguido de Cascavel e Medianeira com 7.963, 6.995 e 

2.123 empregados, respectivamente. Em 2008, Toledo empregou 16.411 empregados, 

Cascavel 15.128 e Cafelândia 5.371. Em Cafelândia 99% dos empregados do ramo de 

transformação trabalham no ramo de fabricação de produtos alimentícios e bebidas 

Conforme Gráfico 2 em 2000 e 2008 a atividade que mais empregou no ramo de 

transformação no Oeste do Paraná foi a fabricação de produtos alimentícios e bebidas, 

41,62% e 54,48% do total, respectivamente. O ramo têxtil e vestuário empregou 12,35% do 
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total de empregados no ramo de transformação em 2000 e 11,88% em 2008; seguido do ramo 

metal-mecânico que empregou 9,14% e 10,16% em 2000 e 2008, respectivamente. 

 

Gráfico 2 – Número de empregados por Ramos de Atividade Produtiva na Região Oeste do 

Paraná -2000 e 2008. 

 
Fonte: RAIS (2008). 
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Dentre os municípios do Oeste do Paraná, Cascavel foi o que mais empregou no ramo 
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Destaque no número de empregados também para Toledo, com 210 empregados em 2000 e 
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1.106 em 2008. Cascavel e Toledo foram seguidos por Foz do Iguaçu com 219 empregados 

em 2000 e Marechal Cândido Rondon com 417 empregados em 2008. 

Santa Tereza do Oeste, Ibema e Terra Roxa foram os municípios que tiveram o maior 

aumento no número de empregados no ramo metal-mecânico de 2000 a 2008; 2750%, 1800% 

e 633%, respectivamente 

O número de empresas do ramo de transformação também obteve aumento, de 2.165 

empresas em 2000 para 3.086 empresas em 2008. O município com maior número de 

empresas no ramo metal-mecânico foi Cascavel com 126 empresas em 2000 e 225 em 2008. 

   

4.1 PERFIL LOCACIONAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO DA REGIÃO 

OESTE DO PARANÁ 

 

Nesse tópico é apresentado o perfil locacional da indústria metal-mecânica pela  

participação das atividades da Região, e faz comparação da participação da atividade 

produtiva com todos os demais ramos analisados. 

 No ano de 2000, a atividade de transformação de produtos minerais não-metálicos, o 

ramo metal-mecânico e o ramo de madeira foram os ramos mais dispersos entre os municípios 

do Oeste do Paraná. Os demais ramos - ramo de produtos alimentícios e bebidas; têxtil e 

vestuário; de couro; de edição, impressão e reprodução de gravações; de produtos químicos; 

de borracha e plástico; de móveis; outros ramos industriais - possuem um número menor de 

municípios com especialização em atividades, porém ainda é número significativo. A exceção 

fica com o ramo de celulose, papel e produtos de papel com apenas dois municípios com QL 

> 1 (Ibema e Cascavel). 

 No ano de 2008 os ramos que possuíram um padrão de concentração regional mais 

acentuado foram ramos têxtil e vestuário, madeira e o ramo de produtos minerais não 

metálicos. O ramo têxtil e vestuário obteve um forte crescimento na concentração de postos 

de trabalho de 2000 a 2008. O ramo de celulose, papel e produtos de papel apesar de 

aumentou o padrão de concentração em 2008. 

 As atividades e municípios com maior concentração em uma atividade em 2000 foram 

o de produtos minerais não metálicos, em Serranópolis do Iguaçu com QL de 16,86; de 

celulose, papel e produtos de papel em Ibema com QL de 19,57; produtos minerais não 

metálicos em Anahy com QL de 10,86; madeira em São Pedro do Iguaçu e Campo Bonito, 

com QL de 10,59. Já em 2008 os maiores QL foram o da madeira em Campo Bonito, com QL 

de 36,52; celulose, papel e produtos de papel em Ibema, com QL de 27,13; borracha e plástico 



42 

 

em São José das Palmeiras, com QL de 25,24. Em todos estes casos os municípios possuem 

somente poucas ou somente uma indústria no ramo em destaque e/ou em mais algum ramo. 

Por exemplo, no município de Campo Bonito existiam em 2000 somente 3 empresas na 

indústria de transformação, sendo que as 3 eram do ramo de madeira e empregavam no total 

22 empregados. Em 2008 eram 2 empresas que juntas somavam um total de 14 empregados. 

 Quando o QL é maior que 1 pode-se afirmar que a atividade em questão é 

básica, e são as atividades básicas predominantes que definem a função econômica da cidade. 

As cidades com mais ramos com QL > 1 em 2000 foram Cascavel e São Miguel do Iguaçu. 

Cascavel se destacou nos ramos: metal-mecânico (1,47); madeira (1,73); celulose, papel e 

produtos de papel (2,60); edição, impressão e reprodução de gravações (1,59); produtos 

químicos (1,39); borracha e plástico (2,12); móveis (1,11) e outros ramos industriais (1,35). 

Assim, de acordo a afirmação de North (1977b) de que a dinâmica de um local depende dos 

empregos gerados nas atividades básicas e da sua capacidade de ampliar e de espraiar as 

atividades não-básicas, e que a expansão dos ramos básicos induz e difunde o crescimento das 

atividades de serviços e, portanto, da economia urbana em seu conjunto, pode-se afirmar que 

o município de Cascavel é dinâmico. Ou seja, ao longo do tempo, as atividades básicas 

fortaleceram as atividades urbano-industriais e como já confirmado por Alves et al (2006) 

hoje Cascavel é diversificado industrialmente e com o setor de comércio e serviços bem 

presentes. 

 O ramo de produtos alimentícios e bebidas possuíram um padrão de concentração 

regional mais acentuado no ano de 2000 em Medianeira, com um QL de 2,08. No ano de 2008 

foi em Cafelândia, com um QL 1,82. O QL é maior que 1 porém em relação aos maiores QL 

de outros ramos industriais possuiu um QL baixo. Isto se deve ao fato de que este ramo estar 

presente em diversos municípios com boa representatividade, principalmente devido às 

cooperativas agroindustriais em diversos municípios. 

 Conforme a Figura 2 pode-se observar que o padrão de concentração do ramo de 

produtos alimentícios e bebidas sofreu alterações de 2000 a 2008. Em 2000 estava mais 

disperso e em 2008 apresentava um adensamento que forma um corredor no sentido oeste- 

leste, ou seja, de Marechal Cândido Rondon à Nova Aurora.  
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Figura 2: Perfil locacional do ramo de produtos alimentícios e bebidas na Mesorregião Oeste 

do Paraná nos anos de 2000 e 2008. 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa a partir de dados da RAIS (2008). 

 

  

 Os destaques nas atividades de produtos alimentícios e bebidas são os frigoríficos. Os 

frigoríficos estão localizados em: Toledo com a Sadia (unidades de aves e suínos); a 

cooperativa Sudcoop (marca Frimesa), em Medianeira; a Coopavel, em Cascavel; a Copacol, 

em Cafelândia; a Agroindustrial Lar, de Matelândia; a Coopervale, operando em Palotina, a 

Diplomata e a Chapecó (Grupo Dreyfus), ambas localizadas em Cascavel desde a segunda 

metade dos anos 1990 (IPARDES, 2004). 

 O ramo têxtil e vestuário conforme Figura 3, teve maior destaque em São José das 

Palmeiras com QL de 8,09 em 2000 e em 2008 em Terra Roxa com QL de 7,29. Em Terra 

Roxa a partir de 1995 houve o investimento que surgiu por “acaso” em confecções de roupas 

infantis. A atividade industrial que não era representativa emergiu a partir de 2000 com a 

confecção de roupas infantis e a articulação entre as empresas deste ramo tem como resultado 

o “APL de moda bebe de Terra Roxa” (WILLERS, 2006). 
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Figura 3: Perfil locacional do ramo têxtil e vestuário na Mesorregião Oeste do Paraná nos 

anos de 2000 e 2008. 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa a partir de dados da RAIS (2008). 

 

 Observa-se um crescimento no número de municípios em que a economia é 

especializada no ramo têxtil, principalmente na periferia da Região. Em 2000 foram 12 

municípios com QL>1 e em 2008 eram 25 municípios dispersos na Região com QL>1. 

 O ramo de couro manteve a praticamente mesma configuração de concentração nos 

anos de 2000 e 2008, conforme pode ser visualizado na Figura 4. A concentração maior foi 

observada num corredor localizado entre Guaíra e Santa Tereza do Oeste. Pato Bragado no 

ano de 2000 obteve a maior concentração na atividade (QL de 10,14), pois o município teve 

atividades de curtume. Já em 2008 Santa Tereza do Oeste destacou-se neste ramo com a 

indústria de calçado apresentando um QL de 10,89.  
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Figura 4: Perfil locacional do ramo de couro na Mesorregião Oeste do Paraná nos anos de 

2000 e 2008. 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa a partir de dados da RAIS (2008). 

  

 Na figura 5 pode-se observar que o ramo de madeira está presente em muitos 

municípios da Região Oeste do Paraná. De 2000 a 2008 houve uma localização significativa 

na parte sudeste da Região abrangendo os municípios de Vera Cruz do Oeste a Três Barras do 

Paraná e Guaraniaçu. De 2000 a 2008 também houve alguns municípios que ganharam 

destaque fora da parte sudeste: Pato Bragado, Entre Rios do Oeste, Santa Terezinha do Itaipu, 

São Miguel do Iguaçu, Quatro Pontes e Assis Chateubriand. 
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Figura 5: Perfil locacional do ramo de madeira na Mesorregião Oeste do Paraná nos anos de 

2000 e 2008. 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa a partir de dados da RAIS (2008). 

  

 Em 2000 o maior QL no ramo de madeira foi de 10,59 em São Pedro do Iguaçu e em 

2008 de 36,52 em Campo Bonito. O município de Ibema teve o maior QL no ano de 2000 

(19,57) e 2008 (27,13) no ramo de celulose, papel e produtos de papel. A presença da empresa 

Ibema Indústria Brasileira de Madeiras S/A - que tem como principal produto o papel/cartão – 

e os poucos empregos gerados na indústria de transformação, fazem com que o QL de Ibema 

neste ramo seja elevado.  

 O município de Campo Bonito que apresentou o maior QL em 2008 para o ramo de 

madeira é fomentado pelo município vizinho Ibema, ou seja, Campo Bonito fornece a matéria 

prima para a principal indústria de Ibema do ramo de celulose, papel e produtos de papel. 

 

 

 

 

 

 

  



47 

 

Figura 6: Perfil locacional do ramo de celulose, papel e produtos de papel na Mesorregião 

Oeste do Paraná nos anos de 2000 e 2008. 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa a partir de dados da RAIS (2008). 

  

 Conforme a Figura 6 o ramo de celulose e papel esteve concentrado apenas em Ibema 

e Cascavel no ano de 2000 do Oeste do Paraná. Já em 2008, o ramo continua concentrado e 

Santa Helena e São Pedro do Iguaçu acrescentam-se como municípios com QL>1 no ramo de 

madeira, formando um corredor no centro da Região.  

 O ramo de edição, impressão e reprodução de gravações apresenta seu perfil 

locacional dispersa na Região Oeste do Paraná como se observa na Figura 7. O município de 

Foz do Iguaçu destaca-se tanto no ano de 2000 (QL de 3,63) como no ano de 2008 (QL de 

7,71).  
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Figura 7: Perfil locacional do ramo de edição, impressão e reprodução de gravações na 

Mesorregião Oeste do Paraná nos anos de 2000 e 2008. 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa a partir de dados da RAIS (2008). 

 

 Os municípios que apresentaram especialização no ramo de edição, impressão e 

reprodução de gravações mais elevada mantiveram-se de 2000 a 2008 com exceção de Santa 

Helena, Catanduvas e Três Barras do Paraná. Em 2008, Vera Cruz do Oeste adicionou-se aos 

municípios com QL>1. 

 Conforme Figura 8 o ramo de produtos minerais não-metálicos está localizado pela 

Região Oeste do Paraná de maneira similar nos anos de 2000 a 2008. O setor está mais 

concentração na parte oeste, leste e norte da Região, sendo que na parte central do Oeste do 

Paraná não há especialização na atividade.  
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Figura 8: Perfil locacional do ramo de produtos minerais não metálicos na Mesorregião Oeste 

do Paraná nos anos de 2000 e 2008. 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa a partir de dados da RAIS (2008). 

 

 Dos vários municípios que têm concentração significativa da atividade, o destaque é o 

município de Serranópolis do Iguaçu com QL de 16,86 e 19,84 em 2000 e 2008 

respectivamente. Este elevado QL de Serranópolis do Iguaçu se deve a presença de uma 

cerâmica que em 2000 empregava 27 dos 29 empregados na indústria de transformação e em 

2008, 42 dos 61 empregados na indústria de transformação. 

 O ramo de produtos químicos apresenta-se localizado de maneira diferenciada em 

2000 e 2008 como se pode visualizar na Figura 9. Os únicos municípios que mantiveram 

concentração significativa nos dois anos analisados foram Toledo e Céu Azul. E foram estes 

municípios que apresentaram os maiores quocientes locacionais. O município de Céu Azul 

apresentou QL de 3,22 em 2000 e em 2008 o maior QL foi de 3,43 no município de Toledo 

devido ao crescimento da indústria de medicamentos.  
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Figura 9: Perfil locacional do ramo de produtos químicos na Mesorregião Oeste do Paraná nos 

anos de 2000 e 2008. 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa a partir de dados da RAIS (2008). 

 

 O ramo de borracha e plástico apresentou localização mais significativa no ano de 

2000 em Tupãssi, um QL de 4,24. Já em 2008 São José das Palmeiras apresentou o maior QL 

(25,24) pelo fato deste ramo ser o único existente da indústria de transformação do município.  
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Figura 10: Perfil locacional do ramo de borracha e plástico na Mesorregião Oeste do Paraná 

nos anos de 2000 e 2008. 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa a partir de dados da RAIS (2008). 

 

 

Na Figura 11 observa-se que o ramo de móveis encontra-se disperso na Região Oeste 

do Paraná. De 2000 a 2008 os municípios de Guaíra, São Miguel do Iguaçu, Diamante do 

Oeste tiveram queda no QL. Já os municípios de Ramilândia, Itaipulândia São Pedro do 

Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste, Corbélia e Catanduvas 

tiveram aumento no QL tornando-se especializado no ramo de móveis. O maior adensamento 

do ramo está na área centro sul da Região Oeste. 
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Figura 11: Perfil locacional do ramo de móveis na Mesorregião Oeste do Paraná nos anos de 

2000 e 2008. 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa a partir de dados da RAIS (2008). 

  

 O município de Capitão Leônidas Marques apresentou em 2000 um QL de 9,77 no 

ramo de móveis, fato este que se deve a presença de diversas indústrias de móveis. Das 290 

pessoas empregadas na indústria de transformação, 236 estavam empregadas em 19 empresas 

do ramo de móveis. Em 2008, o ramo de móveis elevou ainda mais o número de empregados 

no município, mas devido ao crescimento dos outros ramos industriais da indústria de 

transformação o QL foi de 8,48. O maior QL no ramo de móveis em 2008 foi de 16, no 

município de Boa Vista da Aparecida, os demais ramos que possuem um número muito 

pequeno de empregados e é composto pelas divisões: fabricação de produtos do fumo; 

fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares; fabricação de 

maquinas para escritório e equipamentos de informática; fabricação de máquinas, aparelhos e 

materiais elétricos, fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de 

computação; fabricação de equipamentos de instrumentação para usos médico-hospitalar. 

 De acordo com a Figura 12 pode-se observar que no ano de 2000 os outros setores 

estavam dispersos pela Região. Já em 2008 houve uma concentração em torno do município 

de Cascavel.  
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Figura 12: Perfil locacional dos outros ramos industriais de atividade na Mesorregião Oeste 

do Paraná nos anos de 2000 e 2008. 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa a partir de dados da RAIS (2008). 

 

 Os outros ramos industriais apresentaram maior importância no ano de 2000 em Santa 

Terezinha de Itaipu, com QL de 8,12 e esta importância se deve a divisão de fabricação de 

material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicação. Em 2008 Santa Tereza do 

Oeste apresentou um padrão de concentração regional mais acentuado, um QL de 16,34 e a 

divisão de fabricação de equipamentos de instrumentação para usos médico-hospitalar é 

responsável por este elevado quociente. 
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4.1.1 Perfil locacional do ramo metal-mecânico da Região Oeste do Paraná 
 

 

O ramo metal-mecânico como apresentado na Figura 13 teve uma concentração 

regional mais acentuada em 2000 num corredor de Guairá / Marechal Cândido Rondon a Três 

Barras do Paraná / Iguatu; e no Sudoeste da Região nos municípios de São Miguel do Iguaçu 

a Foz do Iguaçu. O município de Iguatu apresentou em 2000 o QL mais elevado; 8,12. Este 

elevado quociente se deve ao fato de que dos 16 empregados na indústria de transformação, 

12 estavam no ramo metal-mecânico. Este comportamento se manteve em 2008 também, dos 

91 empregados 67 estavam no ramo metal-mecânico. Além de Iguatu, outros 15 municípios 

tiveram QL > 1. Destaque para Quatro Pontes com QL de 5,45 e Nova Santa Rosa com QL de 

2,95. 

 

Figura 13: Perfil locacional do ramo metal-mecânico na Mesorregião Oeste do Paraná nos 

anos de 2000 e 2008. 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa a partir de dados da RAIS (2008). 

 

Em 2008 houve queda no número de municípios especializados no ramo metal- 

mecânico, um total de 13 municípios. Os municípios com QL>1 ficaram mais concentrados 

nos municípios próximos a Cascavel, num corredor entre Assis Chateubriand a Lindoeste e 

Iguatu. O maior QL foi do município de Nova Santa Rosa, um QL de 4,97. Dos 414 
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empregados na indústria de transformação do município, mais da metade trabalhavam no 

ramo metal-mecânico. Outros QL significativos foram de Quatro Pontes (3,51) e Assis 

Chateubriand (3,43). 

As Figuras de 14 a 18 apresentam os resultados de cada divisão do ramo metal-

mecânico. A Divisão 27 - Metalurgia básica é composta pelas atividades de produção de 

ferro-gusa e de ferroligas, siderurgia, fabricação de tubos - exceto em siderúrgicas, metalurgia 

de metais não-ferrosos e fundição. Trinta e oito empresas destas atividades empregaram 189 

funcionários em 2000. Em 2008, 377 funcionários foram empregados por 45 empresas.  

 

Figura 14: Perfil locacional da Divisão 27 - Metalurgia básica do ramo metal-mecânico na 

Mesorregião Oeste do Paraná nos anos de 2000 e 2008. 

 
 Fonte: Resultados da Pesquisa a partir de dados da RAIS (2008). 
 

 

De acordo com a Figura 14 os municípios mais especializados da divisão ficaram num 

corredor Marechal Cândido Rondon – Assis Chateubriand – Cascavel. O maior QL foi de 

29,37 em Anahy no ano de 2000 e 3,74 em Assis Chateubriand no ano de 2008. 

A Divisão 28 - Fabricação de produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos 

é composta pelos grupos: fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada; 

fabricação de tanques, caldeiras e reservatórios metálicos; forjaria, estamparia, metalurgia do 
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pó e serviços de tratamento de metais; fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e 

ferramentas manuais; manutenção e reparação de tanques, caldeiras e reservatórios metálicos; 

e fabricação de produtos diversos de metal. Em 2000 esta divisão foi a que mais empregou no 

ramo metal-mecânico, um total de 1.022 funcionários. Em 2008 foi a segunda divisão que 

mais empregou 2.305 funcionários. 

 

Figura 15: Perfil locacional da Divisão 28 - Fabricação de produtos de metal - exclusive 

máquinas e equipamentos do ramo metal-mecânico na Mesorregião Oeste do Paraná nos anos 

de 2000 e 2008. 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa a partir de dados da RAIS (2008). 

 

  

 A Divisão 28 do ramo metal-mecânico de 2000 a 2008 perdeu principalmente a 

especialização que apresentou nos municípios localizados na parte noroeste da Região, e em 

2008 apresentou mais especialização num corredor de Anahy à Cascavel. A maior 

especialização da divisão foi identificada em Iguatu em 2000 (QL = 20,37) e em Nova Santa 

Rosa em 2008 (QL = 7,45). 

A Divisão 29 - Fabricação de máquinas e equipamentos teve um aumento de 155% no 

número de funcionários entre 2000 e 2008, passaram de 946 a 2409. Em 2008 foi a divisão 

que mais empregou no ramo metal-mecânico, 35% do total de funcionários. Esta divisão é 

composta dos grupos de fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de 
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transmissão; fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral; fabricação de tratores e de 

máquinas e equipamentos para a agricultura, avicultura e obtenção de produtos animais; 

fabricação de máquinas-ferramentas; fabricação de máquinas e equipamentos de uso na 

extração mineral e construção; fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso 

específico; fabricação de armas, munições e equipamentos militares; fabricação de 

eletrodomésticos; e manutenção e reparação de máquinas e equipamentos industriais. 

 

Figura 16: Perfil locacional da Divisão 29 - Fabricação de máquinas e equipamentos do ramo 

metal-mecânico na Mesorregião Oeste do Paraná nos anos de 2000 e 2008. 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa a partir de dados da RAIS (2008). 

 

 

Na Figura 16 observa-se a mudança no perfil de localização da divisão 29 na Região 

Oeste do Paraná. De 2000 a 2008 municípios como Foz do Iguaçu, Marechal Cândido 

Rondon, Palotina tiveram decréscimo no quociente. Já ao redor de Cascavel nos municípios 

de Céu Azul, Santa Tereza do Oeste, Tupãssi e Corbélia e também nos municípios de Missal, 

Nova Santa Rosa, Iracema do Oeste houve uma evolução nos quocientes. O município de 

Quatro Pontes apresentou o maior QL tanto em 2000 (13,41) como em 2008 (9,05). Do total 

de 76 empregados no ramo metal-mecânico, 69 estavam empregados em 3 empresas nesta 

divisão em 2000, e em 2008 a divisão 29 empregou 102 dos 112 empregados. 
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A Divisão 34 - Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e 

carrocerias teve um aumento de 366% no número de empregos formais de 2000 a 2008, 

empregou 366 e 1705 funcionários respectivamente. O município de Cascavel foi o maior 

responsável por este aumento, passou de 116 empregados em 2000 para 1268 em 2008, este 

aumento se deve em grande parte a uma empresa de fabricação de ônibus. Aliás, em 2008 

todas as divisões do ramo metal-mecânico tiveram o maior número de funcionários no 

município de Cascavel; exceto a Divisão 35 - Fabricação de outros equipamentos de 

transporte, que teve o maior número de funcionários em Palotina.  

Esta divisão é composta das atividades de fabricação de automóveis, camionetas e 

utilitários; fabricação de caminhões e ônibus; fabricação de cabines, carrocerias e reboques; 

fabricação de peças e acessórios para veículos automotores; e recondicionamento ou 

recuperação de motores para veículos automotores. 

 

Figura 17: Perfil locacional da Divisão 34 - Fabricação e montagem de veículos automotores, 

reboques e carrocerias do ramo metal-mecânico na Mesorregião Oeste do Paraná nos anos de 

2000 e 2008. 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa a partir de dados da RAIS (2008). 

 

 

A Figura 17 apresenta a evolução do Quociente Locacional na divisão 34 e observa-se 

uma forte concentração de 2000 a 2008. Os únicos municípios que se mantiveram com QL>1 
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de 2000 a 2008 foram Cascavel, Vera Cruz do Oeste e Assis Chateubriand. Em 2008 o 

município de Marechal Cândido Rondon também obteve QL significativo. Os quocientes 

mais significativos nos períodos analisados foram de 3,24 em 2000 e 8,8 em 2008, ambos no 

município de Assis Chateubriand. 

 A Divisão 35 foi a única divisão do ramo metal-mecânico que teve uma diminuição no 

número de empregos formais de 2000 a 2008, de 42 funcionários em 2000 diminui para 18 

em 2008. Esta divisão é composta das atividades de fabricação de outros equipamentos de 

transporte: construção e reparação de embarcações; construção, montagem e reparação de 

veículos ferroviários; construção, montagem e reparação de aeronaves; e fabricação de outros 

equipamentos de transporte. 

 

Figura 18: Perfil locacional da Divisão 35 - Fabricação de outros equipamentos de transporte 

do ramo metal-mecânico na Mesorregião Oeste do Paraná nos anos de 2000 e 2008. 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa a partir de dados da RAIS (2008). 

 

  

 De acordo com a Figura 18 observa-se que poucos municípios concentram as 

atividades da Divisão 35. Em 2000 foram apenas os municípios de Guairá e Santa Terezinha 

do Itaipu. Em 2008 são 6 municípios num corredor de Guaíra a Assis Chateubriand e os 
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municípios de Santa Terezinha do Itaipu e Santa Helena. Guairá foi o município que mais 

concentrou esta divisão em 2000 com QL elevadíssimo de 55,76 e em 2008 com QL de 15,47.  

 

4.2 MULTIPLICADOR DE EMPREGO  

 

 

O multiplicador de emprego foi calculado para a indústria de transformação como todo 

e os resultados podem ser observados na Figura 19. A maioria dos municípios da Região 

apresentou aumento no valor do multiplicador de emprego do ano 2000 ao ano de 2008, ou 

seja, houve expansão nos postos de trabalho no conjunto da Região. 

 

Figura 19: Multiplicador de emprego (k) da indústria de transformação dos municípios da 

Região Oeste do Paraná nos anos de 2000 e 2008. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa a partir de dados da RAIS (2008). 
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No ano de 2000 os maiores valores de multiplicador da indústria estiveram 

concentrados no centro da Região, num eixo Marechal Cândido Rondon – Cascavel e no 

município de São Miguel do Iguaçu, ou seja, nestes municípios as atividades dos ramos 

industriais foram mais significativas em impacto nas atividades não-básicas. Em 2008 o eixo 

se expandiu alcançando o município de Guaíra, e também mais alguns municípios tiveram 

multiplicadores mais elevados como Itaipulândia, Medianeira, Diamante do Oeste, Céu Azul 

e Nova Aurora. Este fato nos mostra que os ramos industriais estão expandindo-se para a 

periferia dos municípios pólos, um fato positivo para a geração de empregos e o crescimento 

econômico mais equilibrado entre os municípios. 

 

 

Figura 20: Multiplicador de emprego (k) do ramo metal-mecânico dos municípios da Região 

Oeste do Paraná nos anos de 2000 e 2008. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa a partir de dados da RAIS (2008). 
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O ramo metal-mecânico de acordo com a Figura 20 apresenta valores mais elevados 

de multiplicador de emprego nos municípios de Cascavel e Foz, ou seja, cada emprego gerado 

no metal-mecânico gera mais empregos nos setores não-básicos do que as outras atividades 

básicas. Porém o município de Cascavel vem perdendo sua representatividade no 

multiplicador e seus municípios vizinhos como Lindoeste, Santa Tereza do Oeste, Corbélia e 

Braganey vem aumentando o valor do QL.  

 

 

Figura 21: Multiplicador de emprego (k)  da indústria de produtos alimentícios e bebidas da 

Região Oeste do Paraná nos anos de 2000 e 2008. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa a partir de dados da RAIS (2008). 

 

 

Na Figura 21 pode-se observar que diversos municípios obtiveram aumento no seu 

multiplicador de emprego na indústria de produtos alimentícios e bebidas, em especial na 

parte norte da Região Oeste do Paraná e de Itaipulândia a Céu Azul. 
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Para o ramo da indústria têxtil em 2000 observam-se na Figura 22 valores baixos do 

multiplicador em 2000, porém em 2008 assim como aumentaram os municípios 

especializados nesta atividade, aumentaram os valores do multiplicador.  

 

Figura 22: Multiplicador de emprego (k) da indústria têxtil e vestuário da Região Oeste do 

Paraná nos anos de 2000 e 2008. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa a partir de dados da RAIS (2008). 

 

  

O ramo de móveis apresentou especialização principalmente na parte sul da Região 

Oeste do Paraná e os multiplicadores mais significativos tenderam para a parte oeste da 

Região como pode-se observar na Figura 23.   
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Figura 23: Multiplicador de emprego (k) da indústria de móveis da Região Oeste do Paraná 

nos anos de 2000 e 2008. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa a partir de dados da RAIS (2008). 

 

 

Ao comparar o ramo metal-mecânico com os ramos da indústria de móveis, da 

indústria têxtil e vestuário e da indústria de produtos alimentícios e bebidas observa-se que o 

ramo metal-mecânico tem multiplicadores de emprego mais elevados. Ao se observar a 

variação dos multiplicadores de emprego percebe-se avanços nos municípios que não 

apresentaram valores elevados em 2000. Sendo assim em alguns municípios, onde não há 

multiplicadores significativos, há um crescimento que poderá gradativamente ser significativo 

no futuro.  
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4.3 A ASSOCIAÇÃO GEOGRÁFICA DO RAMO METAL-MECÂNICO 

 

 

O Quadro 2 demonstra os valores do coeficiente de associação geográfica do ramo 

metal-mecânico em relação aos demais ramos da indústria de transformação nos anos de 2000 

e 2008, ou seja, os ramos que ao longo do tempo variam a ocupação da mão de obra em 

conjunto e tem a distribuição da mão de obra semelhante. 

No Oeste do Paraná, os ramos apresentaram coeficientes de associação geográfica 

significativos com alguns destaques e algumas exceções. As exceções ficaram para os ramos 

de madeira, celulose, papel e produtos de papel e borracha e plástico. O primeiro e o segundo 

não estavam associados significativamente à outros ramos industriais tanto em 2000 como em 

2008. Já o ramo de borracha e plástico apresentou associação significativa com os ramos 

metal-mecânico, de produtos químicos e outros ramos industriais em 2008. 

Para o ano de 2000 os ramos que tiveram maior associação significativa e média foram 

o ramo metal-mecânico, têxtil e vestuário, de couro, de borracha e plástico, de produtos 

minerais não metálicos e outros ramos industriais. Já para o ano de 2008 os destaques são para 

os ramos metal-mecânico; de produtos alimentícios e bebidas; de edição, impressão e 

reprodução de gravações; de produtos químicos de borracha e plástico; de móveis e outros 

ramos industriais. 

 

Quadro 2: Coeficiente de Associação Geográfica do ramo metal-mecânico com a indústria de 

transformação da Região Oeste do Paraná no ano de 2000 e 2008.  
RAMOS 2000 2008 

1 - RAMO METAL-MECÂNICO * * 

2 – RAMO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS 0,15 0,27 

3 – RAMO TEXTIL E VESTUÁRIO 0,20 0,21 

4 – RAMO DE COURO 0,22 0,24 

5 – RAMO DE MADEIRA 0,18 0,26 

6 – RAMO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL 0,37 0,21 

7 – RAMO DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES 0,07 0,13 

8 – RAMO DE PRODUTOS QUÍMICOS 0,08 0,23 

9 – RAMO DE BORRACHA E PLÁSTICO 0,15 0,09 

10 – RAMO DE PRODUTOS MINERAIS NÃO METÁLICOS 0,18 0,20 

11 – RAMO DE MÓVEIS 0,15 0,25 

12 - OUTROS RAMOS INDUSTRIAIS 0,07 0,11 

        

* Associação total 

 

  

  Associação significativa (0,14 ≤ CAG ≤ 0,01 ) 

 

  

  Associação média (0,28 ≤ CAG ≤ 0,15) 

 

  

  Associação fraca (0,44 ≤ CAG ≤ 0,29)     
Fonte: Resultados da Pesquisa a partir de dados da RAIS (2008). 
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Por meio dos dados apurados verifica-se que o ramo de produtos alimentícios e 

bebidas teve um aumento em 2008 em relação à 2000. Em 2008 o mesmo associou-se com 

todos os demais ramos da indústria de transformação exceto o ramo de celulose, papel e 

produtos de papel. O ramo de produtos alimentícios e bebidas, que na Região Oeste do Paraná 

é o mais representativo em termos de emprego, mostrou-se cada vez mais associado com os 

demais ramos. Esta forte relação com os outros ramos industriais da indústria de 

transformação o fortalece. Podem-se exemplificar estas associações do ramo de produtos 

alimentícios e bebidas por meio da produção de uniformes do ramo têxtil e vestuário a serem 

usados nas indústrias de alimentos e bebidas; dos encadeamentos para frente gerados pela 

utilização do couro das indústrias alimentícias no ramo de couro e no de vestuário; e do ramo 

de produtos químicos que produz produtos utilizados nos processos de fabricação e limpeza 

nas indústrias de alimentos.  

O ramo metal-mecânico e o de produtos alimentícios e bebidas possuem associação 

média tanto em 2000 como em 2008. Os eixos do ramo de produtos alimentícios e bebidas 

Itaipulândia - Matelândia em 2000 e 2008, Toledo – Santa Lúcia em 2000 e Marechal 

Cândido Rondon – Nova Aurora em 2008 geraram encadeamentos no ramo metal-mecânico  

nas cidades vizinhas aos eixos, entre outros encadeamentos. 

Em relação ao ramo metal-mecânico, foco deste estudo, ele esteve associado  

fortemente em 2000 com os ramos de produtos químicos, outros ramos industriais, e de 

edição, impressão e reprodução de gravações. Já em 2008 o ramo de produtos químicos 

passou a associação média e o ramo de borracha e plástico passou a ter associação mais 

significativa. Todos os demais ramos tanto em 2000 como em 2008 - exceto o ramo de 

celulose, papel e produtos de papel que apresenta fraca associação em 2000 - apresentaram 

associação média. Ou seja, para cada emprego gerado no ramo metal-mecânico nos 

municípios especializados na atividade, são gerados empregos nos ramos associados à ele.  

O município de Foz do Iguaçu foi um dos municípios que apresentou especialização 

no ramo metal-mecânico tanto no ano de 2000 como em 2008 e o que apresentou a maior 

variação positiva entre os anos analisados. O multiplicador de emprego para o ramo metal-

mecânico em Foz do Iguaçu em 2000 foi de 10,61 e em 2008 de 22,25, isto significa que para 

cada emprego gerado no ramo metal-mecânico foram gerados 10 e 22 empregos, 

respectivamente, entre outro ramos não-básicos.  Todos os ramos aos quais o metal-mecânico 

esteve associado em 2000 e 2008 em Foz do Iguaçu, tiveram especialização significativa, ou 

seja, formam uma unidade motriz com outras atividades.  
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O ramo metal-mecânico teve associação significativa com o ramo de borracha e 

plástico em 2008 pelo fato de demandar componentes plásticos e de borracha para a 

fabricação de peças, máquinas e equipamentos. As Divisões 27, 29 e 34 do ramo metal-

mecânico possuem perfil locacional semelhante ao de borracha e plástico. Encadeamentos 

para trás são gerados pelo metal-mecânico com o ramo de plástico e borracha pelo fato de 

vários equipamentos, máquinas agrícolas, ônibus terem componentes de plástico e borracha. 

O ramo de produtos químicos esteve associado significativamente ao metal-mecânico 

no ano de 2000. Praticamente todos os municípios especializados no ramo de produtos 

químicos estiveram presentes onde o metal-mecânico estava especializado, fato que em 2008 

não ocorreu mais. Em 2000 e 2008 o ramo metal-mecânico também apresentou associação 

significativa com “outros ramos industriais”. A localização dos municípios especializados nos 

“outros ramos industriais” se não coincide com os municípios especializados no ramo metal-

mecânico, está nas cidades vizinhas. 

O ramo têxtil e vestuário apresentou associação geográfica significativa com os ramos 

de couro, produtos químicos e de produtos minerais não metálicos no ano de 2000. Em 2008 

apesar de gerar um grande número de empregos formais e estar bem disperso na Região 

conforme Figura 24, teve associação significativa somente com o ramo de produtos 

alimentícios e bebidas. Os municípios que apresentaram especialização no ramo têxtil e 

vestuário em grande parte estão nos municípios em que o ramo de produtos alimentícios e 

bebidas não é especializado. Isto significa que o ramo de produtos alimentícios e bebidas se 

associa ao ramo têxtil e vestuário nos municípios periféricos aos pólos. Essa associação se dá 

não somente pelo fornecimento de insumos, como por exemplo o couro, mas principalmente 

pelo efeito da massa salarial gerada pelo ramo de produtos alimentícios e bebidas sobre a 

demanda das atividades têxteis. 

De maneira geral, os indicadores do CAG demonstram que os ramos da indústria de 

transformação da Região Oeste do Paraná geram diversos efeitos de associação nos outros 

ramos industriais de atividade produtiva. Alguns ramos estão mais fortemente associados e 

integrados economicamente com outros, por exemplo, o ramo de produtos alimentícios e 

bebidas que estimula praticamente todos os outros ramos industriais da indústria de 

transformação. Já outros ramos industriais como o de celulose, papel e produtos de papel, não 

está associado a nenhum ramo de maneira significativa e, além disso, está bem concentrado 

como nota-se na Figura 24. 
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 O ramo de produtos químicos e “outros ramos industriais” apresentam um perfil 

locacional semelhante. Associam-se com vários ramos, mas apresentam especialização com 

um número baixo de municípios.  

 

 

Figura 24: Tendência da localização e associação do emprego nos ramos da indústria de 

transformação da Região Oeste do Paraná nos anos de 2000 e 2008. 

 

 

 
 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 

De certa forma, o ramo metal-mecânico está associado com os outros ramos de 

atividade produtiva alguns de forma mais intensa como “outros ramos industriais”, e de 

edição, impressão e reprodução de gravações; e os demais ramos de maneira mais amena. De 
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2000 a 2008 o ramo não teve praticamente alterações em suas associações e vem diminuindo 

a intensidade da sua associação com a maioria dos ramos, fato este que pode estar relacionado 

a compra de insumos e mercadorias que não provem da Região Oeste. O ramo metal-

mecânico teve um aumento de 252% em termos absolutos no número de empregos formais 

gerados, sendo que o aumento do número de empresas do ramo foi de 170%. Este fato, entre 

outros, contribui para a maior concentração apresentada no ramo de 2000 a 2008. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O objetivo desta pesquisa foi analisar o perfil locacional e a associação geográfica do 

ramo de atividade metal-mecânica na economia industrial da Região Oeste do Paraná nos 

anos de 2000 e 2008. 

Como metodologia de análise, partiu-se dos métodos de análise regional embasado nos 

dados da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS e revisão bibliográfica. Utilizou-se o 

Quociente Locacional para identificar as atividades básicas e as atividades não-básicas, bem 

como o padrão de especialização e de concentração dos ramos de atividade da indústria de 

transformação, em particular do ramo metal-mecânico. Para mensurar a quantidade de 

empregos que pode ser gerada pela atividade básica utilizou-se o multiplicador de empregos e 

o coeficiente de associação geográfica foi utilizado para identificar os ramos que estão 

associados entre si.  

O ramo metal-mecânico é o terceiro ramo que mais emprega na Região Oeste do 

Paraná, perdendo apenas para as indústrias tradicionais: o ramo de produtos alimentícios e 

bebidas e o ramo têxtil e vestuário. Assim como a indústria de transformação como um todo, 

o ramo metal-mecânico expandiu seus postos de empregos formais de 2000 a 2008. Como a 

indústria metal-mecânica é uma indústria dinâmica, ou seja, intensiva de capital, de salários 

mais elevados, pois as funções exigem mais qualificação, o aumento dos postos de trabalho 

nela gerados geram mais renda do que nas indústrias tradicionais, que são adensadas em 

empregos, porÉm não em renda, já que seus produtos não agregam tanto valor. 

O perfil locacional do ramo metal-mecânico manteve-se praticamente igual nos anos 

analisados, perdeu importância em alguns municípios e está cada vez mais concentrado 

principalmente em Cascavel, Marechal Cândido Rondon, Assis Chateubriand, Foz do Iguaçu 

e entorno.  

A dispersão de uma atividade básica é vantajosa para que os municípios aos quais ela 

se faz presente, principalmente os menos diversificados e com menor renda, tenham acesso a 

atividade com maior facilidade e com valor mais baixo já que não há o custo de transporte. A 

dispersão de uma atividade básica ainda gera empregos em outras atividades não-básicas 

fortificando a economia do município que antes não possuía a atividade. O ramo têxtil e 

vestuário é um exemplo claro em nossa Região de dispersão. Além do aumento no número de 

postos de trabalho formal gerados, o ramo se dispersou pela Região trazendo emprego e renda 

para os municípios que agora se faz presente.  
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O ramo metal-mecânico esteve associado com todos os ramos de atividade industrial, 

mas somente associado de maneira significativa nos anos analisados com o ramo de edição, 

impressão, e reprodução de gravações e outros setores. Assim pode-se afirmar que o ramo 

metal-mecânico nos municípios em que apresentou QL significativo se associou com todos os 

ramos da indústria de transformação. Assim quanto mais avança o emprego no ramo metal-

mecânico, mais avança o emprego nas atividades com ele associadas. Ao comparar o ano de 

2000 e o de 2008 houve uma leve diminuição na intensidade das associações do ramo metal-

mecânico com a maioria dos demais ramos. 

Ramos altamente geradores de emprego para a Região como o de produtos 

alimentícios e bebidas e o ramo têxtil e vestuário tiveram perfis locacionais diferenciados do 

metal-mecânico. O ramo de produtos alimentícios e bebidas associou-se significativamente 

com praticamente todos os demais ramos, porém encontra-se concentrado num eixo Marechal 

Cândido Rondon – Nova Aurora. Já o ramo têxtil e vestuário encontra-se disperso pela Região 

Oeste principalmente na periferia, mas o mesmo não se associa significativamente com os 

demais ramos industriais. 

O ramo metal-mecânico para se tornar mais dinâmico e /ou mais disperso pela Região 

dependerá da capacidade de expansão ou criação de novas indústrias nos municípios em que 

ainda não se faz presente. Para isso, além do empreendedorismo local os órgãos públicos 

podem incentivar a criação de indústrias por meio de incentivos. As indústrias do ramos 

metal-mecânico já existentes terão que ter capacidade de inovar não somente seus produtos 

mas também seus produtos para se tornarem cada vez mais competitivas e conquistarem mais 

mercados. Dessa forma, os ramos a ela associados na Região também obterão crescimento. 

  Este estudo abre um leque para futuros estudos analisando o ramo metal-mecânico não 

somente com os demais ramos industriais, mas também com os setores primário e terciário.  
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