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RESUMO 

 

A partir da década de 1990 o Paraná passou a se inserir fortemente na 
internacionalização do capital, pois várias empresas industriais de capital estrangeiro 
passaram a apostarem fortemente no estado em especial no Aglomerado Metropolitano 
de Curitiba (AMC). Assim, percebemos que o território paranaense está cada vez mais 
inserido dentro dessa internacionalização. Diante isso, a presente pesquisa tem como 
intuito principal realizar um estudo sobre a presença de capital estrangeiro em dois 
municípios do AMC, através de um estudo geoeconômico sobre as mesmas, em 
Araucária e São José dos Pinhais. Verificando como ocorre o processo de 
internacionalização do capital nos setores industriais dos dois municípios, a partir da 
década de 1990. Dessa forma, Araucária destaca-se por sediar desde 1977 a Refinaria 
Presidente Getúlio Vargas (REPAR). No caso de São José dos Pinhais sobressai a 
presença de multinacionais do setor automobilístico a partir dos anos de 1990. Estes 
fatos funcionam como atrativo para a instalação de outras empresas estrangeiras nesses 
municípios e em outras cidades do AMC. Para a construção dessa pesquisa, realizamos 
a leitura e reflexão da bibliografia levantada. Também utilizamos dados primários e 
secundários, entrevistas com autoridades de órgãos públicos e trabalhos de campo, na 
área de estudo. Constatamos, através da pesquisa que ambos os municípios possuem um 
número significativo de empresas estrangeiras sediadas em seus territórios, mostrando 
que o capital estrangeiro só se instala em lugares privilegiados para a sua atuação, no 
qual tenha acesso à logística, a mão de obra qualificada, a tecnologia de ponta e, isso 
ambos os municípios possuem.  
 
 
Palavras-chave: Internacionalização da economia; empresas estrangeiras; Araucária; 
São José dos Pinhais. 
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ABSTRACT 

 

From the 90s on, Paraná became a referencein the internationalization of the capital, 
because many industrial companies of foreign capital started to strongly invest on the 
state, especially on the Aglomerado Metropolitano de Curitiba (AMC). Thus, it is 
possible to realize that the territory of Paraná is more and more engaged in the 
internationalization. That considered, this research has as its main objective to perform a 
study about the presence of foreign capital in two cities of AMC, through a geo-
economic study about them, in Araucaria and São José dos Pinhais, checking how the 
process of internationalization of the capital in the industrial sectors of the two cities 
occurs, from the 90s on. Therefore, Araucaria is stressed for hosting since 1977, the 
President Getulio Vargas Refinery (REPAR). And, São José dos Pinhais is stressed 
because of the presence of multinational companies of the automobilist sector from the 
90s on. These facts work as an attraction for the installation of other foreign companies 
in those cities and others of AMC. For the development of this research, reading and 
reflection of relevant bibliography were performed. Primary and secondary data were 
also used, such as interviews with authorities of government agencies and field study, in 
the area of study. It was possible to determine through the research that both cities 
possess a significant number of foreign companies sited in their territories, showing that 
the foreign capital only installs itself in privileged places, in which it may have access 
to logistics, qualified labor force and leading-edge technology, which both cities have. 
 
Key-words: internationalization of economy; foreign companies; Araucaria; São José 
dos Pinhais. 
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INTRODUÇÃO 

 
 A internacionalização do capital é um assunto que cada vez mais vem ganhando 

espaço para novas discussões, sejam elas na área da Geografia, na Administração ou na 

Ciência Econômica. Quando discutimos a internacionalização da economia brasileira 

percebemos que ela recebeu destaques a partir dos anos de 1990 momento este no qual 

ocorreu a abertura da economia nacional.  

A industrialização do Paraná passou a ocorrer com maior intensidade a partir da 

década de 1970, momento onde se cria várias áreas industriais de grande significância 

para o estado, como a Cidade Industrial de Curitiba (CIC), a Implantação da Refinaria 

Presidente Getúlio Vargas (REPAR). A partir dessas transformações no território 

paranaense, percebe-se que algumas áreas passaram a ser mais atrativas do que outras, 

no que tange a concentração industrial, como por exemplo: Aglomerado Metropolitano 

de Curitiba (AMC), Região de Londrina-Maringá, Foz do Iguaçu-Cascavel-Toledo e 

Ponta Grossa. E, a partir da década de 1990, inicia-se um processo de 

internacionalização da economia paranaense; principalmente, presente nas regiões 

citadas acima. Na presente pesquisa iremos estudar os casos dos municípios de São José 

dos Pinhais (SJP) e Araucária (ARC) 1, a partir das empresas estrangeiras do setor 

industrial localizadas nesses dois municípios. 

 A partir da década de 1990 o Paraná passou a receber várias empresas de capital, 

tanto nacional, quanto internacional. A maior concentração dessas empresas encontra-se 

no AMC. Os municípios beneficiados com a chegada das grandes fábricas nesse 

Aglomerado foram aqueles que apresentavam maiores vantagens comparativas e que 

atendiam assim ao novo padrão locacional que ali se instalava. Eram os municípios que 

estavam estrategicamente posicionados, ou seja, próximos das principais rodovias que 

interligavam mercados e também consumidores com mais facilidade para a recepção de 

insumos e escoamento das produções (NOJIMA, et al., 2009). 

Dessa forma, a pesquisa2 tem como maior preocupação entender como São José 

dos Pinhais e Araucária se inseriram nesse contexto de internacionalização da economia 

                                                            
1 Que, juntamente com a metrópole Curitiba, são os municípios que mais se destacam economicamente do 
AMC.   
2 Primeiramente é interessante enfatizar que esta pesquisa é uma continuidade da monografia de 
graduação apresentada por mim no Departamento de Geografia da Universidade Estadual do Centro 
Oeste – UNICENTRO, em novembro de 2014. 
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brasileira (e paranaense) por apresentar, depois da capital Curitiba, os municípios com 

maior presença de capital estrangeiro. Ademais, a pesquisa faz parte do LABGECON. 3 

Assim sendo, a questão norteadora dessa pesquisa gira em torno das seguintes 

questões: porque houve a internacionalização do capital e qual a relevância dos 

municípios de Araucária e São José dos Pinhais? Para tais questões, levantamos as 

seguintes hipóteses: 

1. A abertura da economia brasileira a partir de 1990 possibilitou um maior 

investimento de capitais estrangeiros no território nacional, incluindo o capital 

produtivo e propiciou a vinda de empresas estrangeiras para o PR. 

2. Nos anos de 1990 o estado paranaense deu continuidade ao seu processo de 

industrialização, iniciado nos anos de 1970, especialmente nas áreas do entorno 

metropolitano em Ponta Grossa e nos eixos Londrina-Maringá, Cascavel e Foz 

do Iguaçu.   

3. Ainda na década de 1990 houve a criação do Distrito Industrial de São José dos 

Pinhais e o município de Araucária, por sediar a Refinaria Presidente Getúlio 

Vargas – REPAR, além de um parque industrial diversificado. 

4.  Outro atrativo do estado é a sua localização geográfica, visto que ele está 

situado entre o estado de São Paulo (o mais rico economicamente da federação) 

e os demais países membros do Mercosul, fato que também contribui para 

investimentos nesse estado.  

O processo de desconcentração da indústria automobilística nacional, 

concentrada até o início dos anos 1990 no ABC Paulista (Santo André, São Bernardo do 

Campo e São Caetano do Sul) e o acirramento da guerra fiscal entre os estados: quando 

o Aglomerado Metropolitano de Curitiba4 passou a sediar fábricas de automóveis e de 

autopeças de capital internacional, impulsionou a produção dentro do estado. 

A partir disso, essa dissertação irá se cumprir de acordo com um objetivo geral e 

um conjunto de objetivos específicos que estão interrelacionados com o tema discutido: 

O objetivo geral apresenta-se com a proposta de analisar o processo de 

internacionalização do capital do setor industrial em São José dos Pinhais e Araucária, a 

partir dos anos de 1990, e como objetivos específicos caracterizar as indústrias com 

participação do capital estrangeiro no que tange a origem do seu capital; data de 

                                                            
3Laboratório de Estudos em Geoeconômica. 
4  No decorrer do texto trabalharemos com os 12 municípios que formam o Aglomerado Metropolitano de 
Curitiba, bem como explicaremos o seu significado. 
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instalação, setor de atuação e quantidade de empregados; realizar um comparativo dos 

municípios citados acima no contexto da internacionalização do setor industrial; e 

relacionar/entender as políticas de atração de capital estrangeiro do Aglomerado 

Metropolitano de Curitiba voltado para São José dos Pinhais e Araucária.  

Dessa forma, as discussões que apresentamos aqui serão norteadas a partir de 

três eixos principais: Capítulo I - Internacionalização do Capital e da Produção nos 

Países Semi-Periféricos; Capítulo II - A industrialização brasileira e paranaense no 

contexto da atual fase da globalização econômica; e Capítulo III - As empresas 

estrangeiras em Araucária e São José dos Pinhais.    

 O capítulo I, por ser o capítulo introdutório da pesquisa, apresenta uma reflexão 

e análises a respeito dos principais conceitos e temas, que são importantes para a 

construção dessa dissertação, sendo eles: globalização, internacionalização da produção, 

multinacional, transnacional e as empresas multinacionais inseridas nos países semi-

periféricos.  

 No capítulo II, procura-se abordar como ocorre o processo de industrialização do 

Brasil e também do Paraná, tentando identificar o momento em que o capital estrangeiro 

adentrou, tanto o país, como o estado paranaense. Na sequência aborda-se também o 

Aglomerado Metropolitano de Curitiba, a região do Paraná que mais se encontra a 

presença do capital estrangeiro, e como ocorre a sua relação com o mercado externo. 

 E por fim, no capítulo III apresentamos a caracterização geográfica, demográfica 

e industrial dos dois municípios; o que é o Programa Paraná Competitivo e sua 

importância para atração de empresas estrangeiras para o estado. Trazemos uma análise 

de investimentos que foram anunciados tanto para São José dos Pinhais como 

Araucária, a partir de dados da Análise Econômica do Ipardes e também o levantamento 

de empresas estrangeiras encontradas nos dois municípios. Ademais, realizamos 

entrevistas com o Secretário de Indústria e Comércio de São José dos Pinhais e 

Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Município de Araucária (CODAR). 

Para a realização desta pesquisa, foram executadas as seguintes etapas:  

1. Extenso levantamento bibliográfico sobre as seguintes temáticas: 

globalização/internacionalização da economia; empresas multinacionais e 

transnacionais; industrialização brasileira e paranaense no contexto da 

internacionalização do capital; Aglomerado Metropolitano de Curitiba; e os territórios 

araucarienses e são-joseense 
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2. realização de saídas a campo: ao longo da pesquisa foram visitados os municípios de 

ARC e SJP; incluindo a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo de SJP e a 

Companhia de Desenvolvimento do Município de Araucária (CODAR); 

3. entrevistas com: o secretário de Indústria, Comércio e Turismo de SJP, e com o 

funcionário L.C; e Presidente da CODAR.  

4. envio de questionário para a maior parte das empresas estrangeiras do setor industrial 

levantadas pela pesquisa. Observamos que nenhuma das empresas responderam o 

questionário; justificando que a empresa matriz não autorizou;  

5. Levantamento de dados nos seguintes órgãos/instituições: Agência Paraná de 

Desenvolvimento, Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC), 

Empresas CNPJ, Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP), Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico e Social (IPARDES), Jornal Gazeta do Povo, Prefeituras de SJP e ARC; 

6.Seleção e análise dos dados levantados;  

7. Redação da dissertação. 

Logo em seguida, após a escolha do tema, é preciso que seja escolhido também 

por qual método fica mais adequado a ser estudado, podendo dessa maneira, ser uma 

pesquisa de cunho qualitativo ou quantitativo, ou até mesmo os dois juntos.  

 Assim, podemos entender que o método qualitativo é caracterizado pela 

descrição, pela compreensão e também por interpretações dos fatos e fenômenos, o qual 

é manifestado como um caráter exploratório. Entretanto, o método quantitativo se 

baseia muito mais em dados mensuráveis, o qual necessita de uma modelagem mais 

matemática e também estatística para que sejam possíveis de se entender os fenômenos 

geográficos. Podemos dizer que nessa dissertação, ele se faz mais presente no capítulo 

III, no qual apresentamos os dados da pesquisa e o levantamento de quantas empresas 

estrangeira São José dos Pinhais e Araucária possui.  

 De acordo com Gil (2011), a entrevista pode ser definida como uma técnica na 

qual o investigador se apresenta frente ao investigado e passa a lhe fazer perguntas, com 

a finalidade de obter dados que são importantes para sua investigação. Ainda, de acordo 

com o autor supracitado, as entrevistas podem ser mais estruturadas, sendo aquelas que 

predeterminam com um maior grau as respostas a serem obtidas, ou também podem ser 

menos estruturadas, desenvolvidas de forma mais espontânea pelo entrevistado. 

Salientamos que a entrevista que nos foi concedida obtemos a sua autorização para 

utilização e publicação na pesquisa. 
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 Os mapas de localização do Aglomerado Metropolitano de Curitiba e dos dois 

municípios foram criados por meio do uso do software Quamtun Gis 2.11 e foram 

usados para os respectivos cálculos o Sistema Geocêntrico das Américas - Sirgas 2000 e 

o Sistema de Coordenadas UTM.  

 Dessa forma, esperamos que essa dissertação contribua para que seja possível 

entender e visualizar como ocorreu a internacionalização do capital via presença de 

empresas estrangeiras no Brasil, mas trazendo como foco central o Paraná. 
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CAPÍTULO I 

 
INTERNACIONALIZAÇÃO DO CAPITAL E DA  

PRODUÇÃO NOS PAÍSES SEMI-PERIFÉRICOS  

 

 Este, por ser o primeiro capítulo da dissertação, tem como objetivo uma tentativa 

de análise reflexiva dos principais temas que norteiam a pesquisa, como a globalização, 

internacionalização do capital, empresas multinacionais e transnacionais, os quais no 

decorrer da dissertação, serão apresentados por embasamentos teóricos que discutem os 

temas propostos, com base em algumas leituras como Andreff (2000), Dicken (2010), 

Farhat (1996), Hymer (1983), Ianni (2004), Michalet (1984), Santos (2001), entre 

outros.  

 Precisamos ressaltar que existem outras literaturas que tratam do tema proposto, 

mas que para o desenvolvimento deste trabalho essas foram nossas opções. 

 

1.1 Globalização do capital: um processo cada vez mais intenso 

  
 Vivemos um mundo cada vez mais tecnificado, no qual a velocidade da 

informação e das atividades não demora muito tempo para serem realizadas. A esses 

acontecimentos tão rápidos está por trás o processo de globalização, que ultrapassa as 

fronteiras, selecionando os lugares com maior relevância para a sua atuação e excluindo 

outros, pois ela só consegue se desenvolver em lugares que passam a ser muito 

interessantes para o seu crescimento, seja ele industrial, econômico ou até mesmo 

político.  

É dentro desse contexto que o processo de industrialização passou a se 

desenvolver e atingir vários mercados com maior dinamismo. Quase todos os 

acontecimentos estão, de certa forma, ligados ao processo de globalização. As empresas 

ultrapassaram as fronteiras nacionais e estabeleceram-se em lugares inesperados para 

realização da atividade capitalista de produção. Observamos atualmente que estamos 

inseridos em redes de comunicação como a internet, televisão, rádio, etc, também redes 

de transportes e outras tantas que tem participação muito significativa de um processo 

cada vez mais global.  

A partir desse processo de globalização o espaço geográfico ganha novos 

contornos, novas características e definições, sendo nos territórios onde os atores mais 
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importantes da economia global passam a atuar, escolhendo seu lugar. A globalização 

juntamente com os sistemas técnicos e de informação conseguem agora subverter o 

antigo jogo da evolução territorial e passam a impor novas regras. Portanto, os 

territórios começam a ter uma compartimentação muito generalizada, onde entram em 

conflito as relações de uma sociedade global como cada fração, seja do território 

regional, local ou até mesmo da sociedade nacional (SANTOS, 2001).  

Iniciemos nossa discussão explicando os termos mundialização e globalização. 

De acordo com Benko (2002) a mundialização, ou como chamada em termos anglo-

saxões, a globalização, passou a ser discutida por vários intelectuais como os 

economistas, sociólogos, geógrafos ou até filósofos. Os geógrafos, por exemplo, 

definiram o termo mundialização com o mesmo sentido de globalização, ou a 

articulação ampliada dos territórios locais com a economia global. A partir disso, Benko 

(2002, p. 45) define mundialização como: 
 

A crescente integração das diferentes partes do mundo, sob o efeito da 
aceleração das trocas, do impulso das novas tecnologias da informação e da 
comunicação, dos meios de transporte etc. Refere-se, também, a processos 
muito específicos que, para uns, são um prolongamento de tendências antigas 
e, para outros, marcam um novo período.  

 
 Conforme Chesnais (1996, p. 17): 

 
A expressão “mundialização do capital” é a que corresponde mais 
exatamente à substância do termo inglês “globalização”, que traduz a 
capacidade estratégica de todo grande grupo oligopolista, voltado para a 
produção manufatureira ou para as principais atividades de serviços, de 
adotar, por conta própria, um enfoque e conduta “globais”.  

 
 Assim, o adjetivo “global” surgiu no início dos anos de 1980, nas grandes 

escolas americanas de administração de empresas. Chesnais (1996, p. 23) relata que: 

 
Em matéria de administração de empresas, o termo era utilizado tendo como 
destinatários os grandes grupos, para passar a seguinte mensagem: em todo 
lugar onde se possa gerar lucros, os obstáculos à expansão das atividades de 
vocês foram levantados, graças à liberalização e à desregulamentação; a 
telemática e os satélites de comunicação e controle; reorganizam-se e 
reformulem, em conseqüência, suas estratégias internacionais. 

 
 O autor ainda salienta que: 
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O termo de origem francesa “mundialização” (mondialisation) encontrou 
dificuldades para se impor, não apenas em organizações internacionais, 
mesmo que supostamente bilíngües, como a OCDE, mas também no discurso 
econômico e político francês. Isso deve-se, claro, ao fato de que o inglês é o 
veículo lingüístico por excelência do capitalismo e que os altos executivos 
dos grupos franceses estão entupidos dos conceitos e do vocabulário em voga 
nas business schools. Mas também, com certeza, ao fato de que o termo 
“mundialização” tem o efeito de diminuir, pelo menos um pouco, a falta de 
nitidez conceitual dos termos “global” e “globalização” (CHESNAIS, 1996, 
p. 24).  

 
Dessa forma, entendemos que tanto o termo mundialização, como globalização 

surgem com o objetivo de explicar como ocorre a internacionalização da economia. No 

entanto, em nossa pesquisa optamos pelo termo em inglês, “globalização”, por ser muito 

mais conhecido, principalmente nas discussões geográficas.  

De acordo com Videira (2009, p. 37), “a discussão do conceito “globalização” 

perpassa diferentes áreas do saber; no entanto, poucas têm se dedicado tanto a 

compreender suas manifestações ou seus reflexos no espaço geográfico como as 

ciências humanas, com destaque à Geografia”. 

Para Lacerda (2001, s/p), não há um consenso sobre qual é o conceito da 

globalização, pois: 

 
[...] não há dúvida de que esse é um fenômeno complexo que assume 
características distintas nas diferentes esferas das relações econômicas 
internacionais- produtiva-real, monetária-financeira, comercial e tecnológica. 
Não obstante, parecem haver dois elementos comuns à dinâmica do sistema 
econômico mundial, independentemente da esfera, que são a aceleração da 
internacionalização e o acirramento da competição. A globalização é um 
conceito novo e útil à medida que envolve a sincronia desses dois elementos. 

 
Para Almeida (2002) o fenômeno da globalização não é novo. Ele é quase tão 

velho, quanto às navegações e as grandes descobertas existentes nos séculos XV e XVI 

e a economia do laissez-faire, entre os meados do século XIX e 1914, onde era muito 

mais aberta e internacionalizada do que sob o capitalismo contemporâneo. Dessa forma, 

o processo de globalização de acordo com Almeida (2002), é constituído por três 

grandes ondas, sejam elas sucessivas ou cumulativas, onde há também alguns períodos 

de modificação ou de interrupção, podendo ser tanto por motivos econômicos, políticos 

ou militares.  

• A primeira onda desenvolveu nas expansões ultramarinas européias coincidindo 

com a era do mercantilismo; ela teve início no século XVI, momento este em 

que o comércio internacional deixa de ser somente Mediterrâneo ou Báltico 

(cabotagem), para agora tornar-se Atlântico, Índico ou até mesmo Oceânico;  
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• a segunda onda conheceu um notável impulso sob a égide do capitalismo 

manchesteriano. Momento este em que a Inglaterra, então fortalecida pela 

Revolução Industrial, passa a dominar o período do laissez-faire, da 

industrialização capitalista e assim passando por uma interrupção temporária. A 

partir da primeira metade do século XX, então sob impacto da Segunda Guerra 

Mundial (1914 a 1945), das crises econômicas dos anos 30 e também do desafio 

socialista sob o modo de produção capitalista até mais ou menos a década de 

1990; 

• a terceira onda da globalização capitalista ocorre e desenvolve-se atualmente; e, 

assim, coincide com a ausência tanto material como ideológica de qualquer tipo 

de alternativa ao sistema de economia de mercado e de democracia formal. 

Dicken (2010) explica que foi nos últimos vinte e cinco anos que o processo de 

globalização passou a se consagrar no imaginário das pessoas, mesmo ainda sendo um 

conceito que remonta ao século XIX, em especial às ideias de Karl Marx. Também 

afirma que essa grande explosão do interesse sobre a globalização passou a refletir um 

sentimento difundido sobre algo importante que está acontecendo no mundo e de que 

existe uma grande quantidade de várias questões que de certa forma estão 

interconectadas abaixo do guarda chuva da globalização.  

A partir dessas considerações a respeito da globalização, podemos afirmar que 

todos os acontecimentos, tanto em escala local ou global, passam a acontecer no espaço 

geográfico, o qual, como aponta Santos (2006), está formado pelo meio técnico-

científico informacional. É nesse espaço que é possível perceber como a sociedade 

evoluiu, desde a sua relação com a natureza até a criação de modernos aparatos 

tecnológicos. Dessa forma, o meio natural era o período em que o homem escolhia da 

natureza aqueles aspectos considerados fundamentais ao exercício da vida, dando 

atenção e valorizando, diferentemente, segundo os lugares e também as culturas essas 

condições naturais que passavam a constituir a base material da existência de um grupo. 

O meio natural generalizado era, de certa forma, utilizado pelo homem sem grandes 

transformações. Assim, todas as técnicas e o trabalho se uniam com a natureza. A partir 

disso chegou-se a conclusão de que o meio natural pode ser compreendido como a 

relação do homem X natureza. 

O segundo período é o meio técnico, organizado a partir de um espaço 

mecanizado. Agora os objetos que formam o meio não são, apenas, objetos culturais, 

eles passam a ser tanto culturais como técnicos ao mesmo tempo. No terceiro período os 
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objetos técnicos são ao mesmo tempo técnicos e também informacionais, devido à 

extrema intencionalidade de sua produção e, também de sua localização, os mesmos já 

surgem como informação (SANTOS, 2006).  

Arroyo (1999) ressalta que com o final da Segunda Guerra Mundial o processo 

de artificialização da natureza aumentou, os objetos naturais passaram a ser trocados por 

objetos fabricados, objetos técnicos, objetos científicos, objetos informatizados e cada 

dia muito mais sofisticados, pela sua complexidade, tanto na sua concepção, como em 

seu funcionamento. Assim, com o passar do tempo e aumento dos aparatos técnicos a 

sociedade vai moldando o território substituindo a natureza por próteses fabricadas 

como a implementação de modernos sistemas de transportes, de telecomunicações, de 

produção de energia. Altera-se o solo, o relevo e também o clima, a isso tudo é chamado 

então, segundo o professor Milton Santos, de “meio técnico-cientifico informacional” 

que passará a moldar o espaço geográfico. 

Alguns sentimentos de inseguranças já passaram a tomar conta de muitas 

atividades que realizamos em nosso dia a dia; acontecimentos que ocorrem em um 

determinando lugar no mundo atingem imediatamente eventos ocorrendo em outras 

partes do planeta. Muito disso é resultado da revolução das comunicações eletrônicas, 

que transformou a velocidade de como as informações são difundidas; mas também tem 

haver com o fato de que muitas coisas que utilizamos em nossa vida diária se originam 

mais e mais de uma geografia cada dia mais complexa de produção, distribuição e 

também de consumo, em que a escala passou a se tornar quase toda global. Muitos 

produtos passam a ter uma geografia muito complexa, algumas de suas partes são 

fabricadas em um lugar do planeta e são montadas em outro, as etiquetas de origem 

passam a ter outro significado (DICKEN, 2010). 

Segundo Arroyo (1999), a velocidade com que as coisas acontecem promove 

mudanças na construção de várias expressões, noções, conceitos para que consigam 

explicar a realidade que nos cerca. E é dentro desse contexto que passa a tornar-se muito 

mais frequente o uso do termo globalização, ela está presente tanto na literatura 

acadêmica, no âmbito profissional, nos meios de comunicação. Ouve-se processo de 

globalização, globalização da economia, sociedade global, redes globais e mercado 

global, entendemos assim que todas essas expressões tentam de alguma forma explicar 

as mudanças ocorridas a partir das duas últimas décadas do século XX.  

A economia internacional, formada através de um sistema articulado de 

economias nacionais, passa a intercambiar bens, serviços, capitais e também 
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tecnologias, dentro de um contexto muito dinâmico de assimetrias estruturais que 

passou por uma série de mudanças no desenrolar do século XX. Dentre essas mudanças 

cabe destacar os saltos tecnológicos, as mudanças nos padrões monetários, algumas 

crises financeiras, anos de crescimento sustentado seguidos de conjunturas de 

estagnação. Houve também surtos de liberalização, alternado com impulsos de 

protecionismo comercial, a incorporação de outros atores econômicos e a preservação 

de antigas desigualdades estruturais. Ocorreram também fases de fechamento e de 

abertura aos movimentos de pessoas e aos fluxos de capitais, redistribuição dos fluxos 

de renda e direção de novos centros de acumulação e confirmação de antigos 

mecanismos de concentração e acumulação. Enfim, ocorreram várias mudanças no 

decorrer do século XX (ALMEIDA, 2002). 

Segundo Ianni (2004) o globo deixa de ser visto apenas como uma figura 

astronômica e passa a ser entendido como um território, onde todos estão ligados e 

atrelados uns aos outros. Ele deixa de ser um conglomerado de nações, sociedades 

nacionais, Estados-nações, com as suas relações de independência, dependência, 

colonialismo, imperialismo, bilateralismo e multilateralismo, e o centro do mundo deixa 

de ser voltado apenas ao indivíduo, tomado singular para coletivamente como povo, 

classe, grupo, minoria, maioria, opinião pública. Mesmo que a nação e o indivíduo 

permaneçam muito reais, inquestionáveis e presentes em todo tempo, em quase todos os 

lugares, povoando, assim, a imaginação e a reflexão, não são mais hegemônicos. Eles 

foram, de alguma forma, subsumidos, real ou formalmente, pela então sociedade global 

e também pelos movimentos do processo de globalização que se apresenta.   

 Observamos que além de compreendermos a globalização sozinha, precisamos 

entender a globalização-fragmentação, que tanto pode estar lado a lado à globalização 

como pode contradizê-la e até mesmo contestá-la. Dessa forma, existe a distinção de 

fragmentação “inclusiva” ou “integradora”, fragmentação “excludente” ou 

“desintegradora”, uma fragmentação que está inserida nos processos de globalização, e 

por fim uma fragmentação paralela ou contrária ao processo de globalização 

(HAESBAERT, 1999).  

 De acordo com Haesbaert (1999), os processos de fragmentação, chamada de 

inclusiva ou integradora, são considerados partes intrínsecas dos processos de 

globalização. Ela pode ser compreendida como uma manifestação de “dividir para 

governar” ou “fragmentar para melhor globalizar”. A isso o autor traz os exemplos de 

subcontratações e terceirizações, trabalho temporário, deslocalização de firmas, 
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renovação constante dos produtos, em que tudo isso passa a fazer parte de uma 

estratégia de flexibilização do seu circuito produtivo, inserindo a lógica de 

competitividade contemporânea, no qual o maior lucro acaba sendo uma decorrência, 

atrelada a desarticulação do movimento trabalhista, da introdução de novos aparatos 

tecnológicos, que acelera mais e mais, o ciclo produtivo, criando novas necessidades.   

 Contudo sobre a fragmentação excludente ou desintegradora, Haesbaert (1999) 

destaca que, mesmo essa sendo um produto da globalização, ela se contrapõe, tanto no 

sentido de “correr paralela”, como em seus projetos alternativos de globalização. Essa 

fragmentação vai contra os processos de globalização, e está identificada, de acordo 

com o autor, sob duas perspectivas: 
 

Uma, que constitui a contra-face excludente dos processos de globalização 
econômica, cujo modelo social e tecnológico poupador de mão-de-obra gera 
o desemprego estrutural e relega praticamente ao abandono extensas áreas da 
periferia do planeta; e outra, que inclui as reações ou resistencias ao processo 
globalizador, especialmente nas esferas ideológica  e cultura, como ocorre 
hoje com os movimentos fundamentalistas islâmicos e com vários 
neonacionalismos (HAESBAERT, 1999, p. 28). 

 
Entende-se que a globalização, ao mesmo tempo que desenvolve alguns 

territórios, faz com que muitas coisas criadas por ela sejam questionadas e até excluídas 

por parte de algumas regiões ou situações. Por isso, ela torna-se fragmentada, pois nem 

tudo o que ela cria é bom e atinge de igual forma os territórios.  

Santos (2001) aponta que o ápice do processo de internacionalização do mundo 

capitalista é devido ao processo de globalização o qual para se entender é preciso levar 

em consideração o estado das técnicas e o estado das políticas, e que existe uma 

arquitetura para que o processo de globalização seja interpretado e construído, baseado 

na unicidade da técnica, na convergência dos momentos, a cognoscibilidade do planeta 

e a existência de um motor único que está representada pela mais valia globalizada. 

Santos (2001), explica que a unicidade da técnica acontece quando uma nova 

técnica é criada para aperfeiçoar uma já existente, mas que os novos instrumentos 

técnicos estarão disponíveis para os novos atores hegemônicos, e os não hegemônicos 

usam as técnicas antigas. Milton Santos (2001) ainda relata que a técnica da informação 

conseguiu envolver todo o planeta, e por convergência dos momentos, é que podemos 

ter acesso no que está acontecendo em qualquer parte do mundo devido à criação das 

técnicas da informação.  

Assim, por motor único, o autor explica que já existiu um país no imperialismo 

que comandava a economia, que impunha suas normas como o motor inglês, motor 
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alemão, motor francês entre outros, mas que hoje existe apenas um, o motor da mais 

valia universal. Nos dias atuais, a produção ocorre em escala mundial por intermédios 

das empresas mundiais que competem entre si. Esse motor único é capaz de ser 

encontrado em outra escala da internacionalização, como uma verdadeira mundialização 

do produto, do dinheiro, do crédito, da dívida, do consumo e também da informação. E, 

por fim a cognoscibilidade do planeta mostra que, com a criação dos novos aparatos 

tecnológicos, é possível que o homem crie outros artefatos e modos de sobrevivência, 

além do que a natureza oferece (SANTOS, 2001).  

Ianni (2004) explica que passaram a existir várias metáforas e expressões 

descritivas e interpretativas para explicar o processo de globalização, entre elas a 

economia-mundo, sistema-mundo, shopping center global, Disneylândia global, nova 

divisão internacional do trabalho, moeda global, cidade global, capitalismo global, 

mundo sem fronteiras, tecnocosmo, planeta Terra, desterritorialização, miniaturização, 

hegemonia global, fim da geografia, fim da história. Contudo essas e outras tantas 

formulações abrem problemas muito específicos e relevantes, passam a ter ângulos de 

análise, priorizando alguns aspectos, são eles, sociais, econômicos, políticos, 

geográficos, históricos, geopolíticos, demográficos, culturais, religiosos e linguísticos. 

Muitos desses aspectos já passaram a serem contemplados por algumas metáforas como 

aldeia global, fábrica global, cidade global, nave espacial e nova Babel. Todas elas 

formuladas no mapa da globalização.  

Concordando com Ianni (2004), na atual sociedade capitalista sempre nos 

deparamos com essas metáforas e outras formas de abordagem sobre o processo de 

globalização, seja ele em âmbito nacional ou até mesmo global. Ouvimos diariamente 

alguma coisa relacionada à globalização, seja ela na economia, na publicidade ou até 

mesmo nos meios de comunicação e informação, mas é preciso que fique claro que ela 

não se faz presente de igual maneira em todos os territórios, podendo ocorrer onde é 

mais benéfico para a atuação do capital e da produção. E que cada vez mais, ela está 

presente e se integrando em todos os assuntos sejam eles de cunho político, geográfico, 

cultural, religioso entre outros, a globalização sempre achará uma forma de se integrar, 

e assim ganhando novos nomes. 

Prosseguindo a discussão, Dicken (2010) salienta que existem os 

hiperglobalistas, os quais defendem a ideia de que vivemos em um mundo onde as 

fronteiras nacionais não têm mais importância, ou seja, de que todos os acontecimentos 

já ultrapassam as fronteiras. 
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Nesse mundo, a ‘globalização’ é a nova ordem econômica, política e cultural. 
É um mundo em que estado-nação não são mais atores significativos ou 
unidades econômicas importantes, e em que as preferências e culturas do 
consumidor são homogeneizadas e satisfeitas com o fornecimento de 
produtos globais padronizados, criados por corporações globais sem qualquer 
fidelidade a local ou comunidade. Por conseguinte, a ordem ‘global’ é 
considerada a ordem natural, um estado de coisas inevitável, em que o 
tempo-espaço foi comprimido, o ‘fim da geografia’ chegou e todo lugar está 
ficando igual. (DICKEN, 2010, p. 25-26). 

 
 Mas essa visão de um mundo sem fronteiras está muito distante de acontecer, e 

esse acontecimento leva a uma série de mudanças tanto econômicas, políticas e culturais 

não apenas nos Estados Nações e sim em todo o cenário econômico mundial. Dentro 

desta abordagem, Arroyo (1999, p. 17) nos diz que:  

 
Não acreditamos, no entanto, que o capitalismo perdeu sua dimensão 
nacional, nem que os Estados-nação estejam em dissolução. Pensamos que, 
frente a certo enfraquecimento do poder do Estado-nação, aumentou o poder 
e eficácia das empresas multinacionais para organizar a concepção, a 
produção e a distribuição de seus produtos e serviços sobre uma base 
planetária. Através de redes interligadas, essas grandes empresas desenham 
um mercado unificado que se superpõe e confunde com os mercados 
nacionais. Por sua vez, os Estados-nação assumem um novo papel, isto é, 
uma nova forma de regulação.  

 
Mas além dos hiperglobalistas, Dicken (2010) apresenta os Antiglobalizadores, 

os quais explicam que o problema da globalização está em si mesma, pois a própria 

operação das forças de mercado, que são julgadas como benéficas pela direita, são 

assim considerados o “x” da questão, tornando uma força maligna e destrutiva, e que de 

certa forma, os mercados geram desigualdades, e que como consequência a globalização 

dos mercados só vem aumentar essas desigualdades.    

Gonçalves (2003) aponta que o fenômeno da globalização, nas últimas décadas, 

foi determinado pela onda da liberalização e desregulamentação5, que passou a atingir 

todos os países, tanto os desenvolvidos como os que estavam em fase de 

desenvolvimento. O início desta onda teve como marco inicial o governo de Augusto 

Pinochet no Chile no ano de 1973, primeiro país a implantar medidas neoliberais. Mais 

tarde manifesto com Margareth Thatcher na Inglaterra, em 1979, e também com Ronald 

Reagan nos Estados Unidos, no ano de 1980. Esses governos conservadores não apenas 

passaram a programar políticas de liberalização, como desregulamentação dentro de 

                                                            
5 De acordo com Videira (2009, p. 51) desregulamentação entendida enquanto políticas destinadas a 
reduzir as regras ou regulamentos estatais a favor do livre comércio, comumente empregadas por políticas 
neoliberais, mas também diante à crise do capitalismo. Cabe aqui ainda uma ressalva: é usual o termo 
desregulamentação, quando na verdade são novas formas de regulamentação. 
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seus próprios países, como também passaram a usar instrumentos de política externa 

para promover políticas liberais no restante do mundo. A partir deste momento, tem se a 

ascensão do neoliberalismo ou a revitalização de estratégias e políticas liberais agora em 

escala global.  

Como a globalização não atinge todos os lugares ao mesmo tempo, torna-se 

seletiva, ela age com perversidade. Dessa maneira Alves (1997) aborda que ela acentua 

cada vez mais as desigualdades sociais, seja no estado, país ou entre países. Verificamos 

em sua totalidade que há sempre os que ganham e os que perdem dentro dos 

acontecimentos ditos globais, que tem por trás o dinheiro e as técnicas da informação. 

Ganham porque passam a integrar tudo o que a globalização exige e oferece, seja dentro 

de seu território ou fora dele. Perdem porque não conseguem usufruir todos os 

benefícios ofertados por ela, seja ele de integração da economia ou simplesmente atraso 

tecnológico tão importante nos dias atuais para que ocorra a integração dos territórios.  

Assim, esses países ou regiões perdedoras são entendidos como áreas 

marginalizadas e quase sem acesso as modernas infraestruturas tão essenciais para o 

desenvolvimento do capitalismo. Dessa forma, Santos (2001) diz que o dinheiro e a 

informação estão intimamente ligados a esse entendimento entre ganhadores e 

perdedores, pois ambos passam a polarizarem a economia em diversos atores 

hegemônicos, causando uma competição tanto da produção como do consumo muito 

desigual aumentando a pobreza em algumas áreas do globo ou até dentro de 

determinados territórios.  

O Estado passa a ser refém do dinheiro e da informação, muitas vezes não 

conseguindo desenvolver de igual forma todos os territórios. Enquanto algumas áreas 

são mais desenvolvidas e atendidas para o grande capital, seja ele produtivo ou 

comercial; a pobreza passa a se agravar em outros lugares. O Estado não consegue 

desenvolver políticas voltadas para o melhoramento de serviços voltados a população, 

mas para atender as empresas que passam a moldar e desenhar os lugares criando agora 

infraestruturas interessantes a esses investimentos.   

Chamamos atenção ao que Santos (2001, p. 19-20) aborda a respeito da 

informação: 
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[...] As novas condições técnicas deveriam permitir a ampliação do 
conhecimento do planeta, dos objetos que o formam, das sociedades que o 
habitam e dos homens em sua realidade intrínseca. Todavia, nas condições 
atuais, as técnicas da informação são principalmente utilizadas por um 
punhado de atores em função de seus objetivos particulares. Essas técnicas da 
informação (por enquanto) são apropriadas por alguns Estados e por algumas 
empresas, aprofundando assim os processos de criação de desigualdades. É 
desse modo que a periferia do sistema capitalista acaba se tornando ainda 
mais periférica, seja porque não dispõe totalmente dos novos meios de 
produção, seja porque lhe escapa a possibilidade de controle.  

  
 As áreas que possuem as melhores condições técnicas são as que abrangem 

maior presença de empresas, sejam elas nacionais ou estrangeiras. Tomemos como 

exemplo, o Aglomerado Metropolitano de Curitiba e as Regiões Metropolitanas de 

Londrina e Maringá no Paraná. Percebe-se que somente no aglomerado, o qual terá 

enfoque nessa pesquisa, no capítulo três, é possível observar um grande número de 

empresas estrangeiras que se estabeleceram nessa área, devido à localização geográfica 

e também a toda logística que ele possui, como por exemplo, acesso ao Porto de 

Paranaguá e também aos mercados do Sudeste e do Mercosul. E as Regiões 

Metropolitanas de Londrina e Maringá por apresentarem grandes serviços na área da 

informação e comércio.  

Porém, o outro lado da informação que não é mais apenas nas mãos das grandes 

empresas ou de alguns Estados, mas o de grande financiador do consumismo. Santos 

(2001) ressalta que a informação passa a ter dois rostos, o de instruir e o de convencer. 

Papel este desempenhado muito bem pela publicidade, pois ela surge muito antes do 

produzir, deixando claro que a empresa não existe sem ela, fator que aumenta mais e 

mais a competitividade.  

 A globalização mata a noção de solidariedade, devolve novamente ao homem o 

sentido de que é cada um por si, ela reduz as noções de moralidade pública e particular 

em quase nada. Esse momento atual é visto como a base do casamento entre a ciência e 

a técnica, uma tecnociência condicionada pelo mercado. Dessa maneira tanto a ciência 

como a técnica passam a serem seletivas. Pois a ciência produz apenas o que interessa 

ao mercado e não para a sociedade em geral. A globalização possui dois processos 

paralelos, pela qual de um lado, dá-se a produção de uma materialidade, que são as 

condições materiais que nos cercam e que é assim a base da produção econômica, dos 

transportes e das comunicações. E a outra a produção de novas relações sociais tanto 

entre os países, classes e pessoas (SANTOS, 2001). 
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Dessa maneira, esses processos estão ligados: um ao dinheiro e o outro na 

informação. Pois dentro de cada país, principalmente os mais pobres, tanto a informação 

como o dinheiro mundializados acabam por se impor como algo autônomo perante a 

sociedade, bem como a economia, tornando agora um elemento fundamental da 

produção, da geopolítica e das relações entre países e de dentro de cada nação 

(SANTOS, 2001). Sendo assim, Santos (2001, p. 32-33) salienta que: 

 
O mundo se torna fluido, graças à informação, mas também ao dinheiro. 
Todos os contextos se intrometem e superpõem, corporificando um contexto 
global, no qual as fronteiras se tornam porosas para o dinheiro e para a 
informação. Além disso, o território deixa de ter fronteiras rígidas, o que leva 
ao enfraquecimento e a mudança de natureza dos Estados nacionais. O 
discurso que ouvimos todos os dias, para nos fazer crer que deve haver 
menos Estado, vale-se dessa mencionada porosidade, mas sua base essencial 
é o fato de que os condutores da globalização necessitam de um Estado 
flexível e seus interesses. As privatizações são a mostra de que o capital se 
tornou devorante, guloso ao extremo, exigindo sempre mais, querendo tudo. 
Além disso, a instalação desses capitais globalizados supõe que o território se 
adapte às suas necessidades de fluidez, investindo pesadamente para alterar a 
geografias das regiões escolhidas.  

 
 Entendemos até esse momento que o Estado Nação não deixou de existir, e que 

não existe uma homogeneização do espaço definida principalmente pelas grandes 

potências, tampouco há o fim da geografia, o que podemos notar é que muitos 

acontecimentos passam a se realizar não mais pela vontade do Estado nacional, mas sim 

pelas leis e hegemonia do capital. Pois, dado o momento que os territórios nacionais 

recebem empresas estrangeiras, ou até mesmo produtos estrangeiros, fica claro que o 

país passou a fazer parte da mundialização seja ela da produção ou do consumo.  Dessa 

maneira, as fronteiras do Estado Nação não se dissolveram, os acontecimentos ditos 

globais ainda precisam do aval dos Estados Nacionais para poderem se estabelecer e 

realizar suas atividades.  

A partir do processo de globalização ocorreu a disseminação de várias 

tecnologias como suporte para o desenvolvimento dos territórios. No entanto, é possível 

verificarmos que nem todos os territórios recebem o mesmo grau de desenvolvimento, 

tanto tecnológico como industrial. Portanto, é dentro desta perspectiva que os 

municípios de São José dos Pinhais e Araucária, os quais fazem parte do Aglomerado 

Metropolitano de Curitiba se destacam, pois se modernizaram e receberam as novas 

tecnologias, tanto da informação como para o melhoramento de seu território, fazendo 

assim com que as empresas estrangeiras apostassem fortemente em sua área industrial. 

Fato que será discutido no último capítulo da dissertação. 
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 Após entendermos como ocorre o processo de globalização, a seguir versaremos 

nossa discussão a respeito da internacionalização tanto do capital, como da produção o 

qual é um dos interesses desta pesquisa.  

 

1.2 Os tentáculos da internacionalização da produção 

 

A internacionalização do capital ou do processo produtivo é objeto de pesquisas 

de várias ciências como, a geografia, a administração, a economia e a sociologia. 

Portanto, a tentativa de compreender essa temática pauta-se nas grandes mudanças 

ocorridas por meio da disseminação das tecnologias, pelos mais diversos territórios a 

partir do processo de globalização e também da grande disseminação de empresas dos 

países centrais para as economias de países semi-periféricos.  

A partir do momento em que o capitalismo passou a surgir na Europa, ele 

apresentou sempre conotações internacionais, multinacionais, transnacionais e 

mundiais, isso tudo desenvolvido no interior da acumulação originária do 

mercantilismo, do colonialismo, do imperialismo, da dependência e da interdependência 

(IANNI, 2004). De acordo com Benakouche (1982, p. 28) a expansão do capitalismo 

passou por muitas mudanças até chegar-se nas características atuais: 

 
Suas formas de expansão mudaram bastante desde seu início até agora. De 
fato, a expansão contínua e permanente do capitalismo conduziu, hoje, a uma 
internacionalização do capital. Essa internacionalização não é um acidente na 
história do capitalismo; ao contrário, ela é o produto de uma evolução e de 
um desenvolvimento lógico do capitalismo. Ela torna-se hoje mais real com a 
importância crescente das empresas multinacionais, mas originou-se durante 
os anos 1880. 

 
Benakouche (1982, p. 35-36) ainda aborda que: 

 
O ciclo do capital-mercadoria foi o primeiro a se internacionalizar. O 
movimento de acumulação de capital, sob a base da internacionalização do 
capital-mercadoria, contribuiu para um processo de ampliação das esferas de 
troca (mercados), para a introdução do capitalismo nos espaços onde existiam 
outros modos e formas de produção, e também para a inserção das relações 
externas no desenvolvimento contraditório da acumulação de capital. 
 

 A partir do momento em que o capitalismo retomou a sua expansão pelo mundo, 

logo após a Segunda Guerra Mundial, muitos começaram a perceber que o mundo 

estava tornando-se o espetáculo do processo de internacionalização do capital. A partir 

disso, o capital começava a perder as características nacionais como norte americano, 

alemão, japonês, francês e inglês e começava a ganhar uma conotação internacional. Ele 
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deixava de ser importante e de continuar somente crescendo nacionalmente, e passava a 

ganhar destaque além de uma única fronteira, pois seus espaços de produção cresciam, e 

cada vez mais ganhavam novas formas de reprodução, não chegando apenas nos países 

centrais, mas abrangendo também os semi-periféricos e periféricos dentro desta 

internacionalização (IANNI 2004). 

 Com a nova Divisão Internacional do Trabalho, Ianni (2004) explica que a 

flexibilização dos processos produtivos e outras atividades do capitalismo em âmbito 

internacional é o momento em que as empresas, corporações e os conglomerados 

transnacionais passam a adquirir prioridade sobre as economias nacionais, elas 

passaram a ser e constituir os agentes e produtos do processo de internacionalização do 

capital. 

 
Na base da internacionalização do capital estão a formação, o 
desenvolvimento e a diversificação do que se pode chamar de “fábrica 
global”. O mundo transformou-se na prática em uma imensa e complexa 
fábrica, que se desenvolve conjugadamente com o que se pode denominar 
“shopping center global”. Intensificou-se e generalizou-se o processo de 
dispersão geográfica da produção, ou das forças produtivas, compreendendo 
o capital, a tecnologia, a força de trabalho, a divisão do trabalho social, o 
planejamento e o mercado. A nova divisão internacional do trabalho e da 
produção, envolvendo o fordismo, o neofordismo, o toyotismo, a 
flexibilização e a terceirização, tudo isso amplamente agilizado e 
generalizado com base nas técnicas eletrônicas, essa nova divisão 
internacional do trabalho concretiza a globalização do capitalismo, em termos 
geográficos e históricos (IANNI, 2004, p. 57). 

 
 De acordo com Ianni (2004), o capitalismo não deixou de ter bases nacionais, 

porém elas não foram as únicas importantes, pois, a dinâmica do capital sob todas as 

suas configurações rompeu as fronteiras geográficas, os regimes políticos, as culturas e 

também as civilizações. Passou acontecer um surto da mundialização do capitalismo 

agora como modo de produção, dentro do qual se destaca tanto a dinâmica como a 

versatilidade do capital como força produtiva. O capital ainda é entendido como um 

signo do capitalismo, como um emblema dos grupos e também das classes dominantes 

em escala nacional, regional e mundial. Ele é visto como uma categoria social muito 

complexa, baseada tanto na produção de mercadoria como também na obtenção da 

mais-valia, o que então supõe a compra de força de trabalho, que envolvem as 

instituições, padrões sócio-culturais de diferentes tipos, mas em especial os jurídico-

políticos que passam a compor as relações de produção.  

Harvey (2005) ao estudar a teoria de Marx, do crescimento econômico sob o 

capitalismo, o capital passou a estar no centro das coisas. Dessa maneira, a acumulação 
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começou a ser vista como um motor cuja potência aumenta o modo de produção 

capitalista do espaço. O sistema capitalista é apresentado como dinâmico e 

inevitavelmente expansivo, criando forças revolucionárias que de certa forma molda o 

mundo. Assim, a circulação de capital passará a possuir dois aspectos, sendo o 

movimento físico real de mercadorias, do lugar de produção ao lugar do consumo, 

onde o custo real ou implícito passa a se relacionar ao tempo consumido e as 

mediações sociais ali existentes como: a cadeia de atacadistas, os varejistas, as 

operações bancárias, todas essas funções são importantes para que a mercadoria que foi 

produzida encontre o usuário final. 

Harvey (2005) também explica que para o sistema capitalista funcionar, 

perfeitamente, precisa haver uma ligação entre os meios de transporte e o sistema de 

comunicação, para que toda a produção realizada passe a circular mais rapidamente.  

 
O modo capitalista de produção fomenta a produção de formas baratas e 
rápidas de comunicação e transporte, para que “o produto direto possa ser 
realizado em mercados distantes e em grandes quantidades”, ao mesmo 
tempo em que novas “esferas de realização para o trabalho, impulsionadas 
pelo capital” podem se abrir. Portanto, a redução nos custos de realização e 
circulação ajuda a criar espaço novo para a acumulação de capital. 
Reciprocamente, a acumulação de capital se destina a ser geograficamente 
expansível, e faz isso pela progressiva redução do custo de comunicação e 
transporte (HARVEY, 2005, p. 50).  

 
 Vale ressaltar que o entendimento do capitalismo ultrapassa o espaço da 

economia, pois esse encontra-se vinculado às relações políticas, sociais e culturais. 

Observamos que a sociedade contemporânea está intimamente ligada às ações 

desempenhadas e oferecidas por esse meio de regulação econômica, seja em atividades 

de pequeno porte como a compra de roupas até a adesão de produtos das marcas mais 

reconhecidas a nível global. Assim, aquilo que um dia parecia estar muito distante dos 

países semi-periféricos, já encontra-se muito próximo.   

Arroyo (1999), explica que a homogeneização e a unificação se realizam por 

meio de redes que, devido os processos técnicos operam em escala não apenas nacional, 

mas agora atingindo uma escala global. Aponta também que os fluxos materiais (de 

mercadorias), juntamente com os fluxos imateriais (dinheiro, ordens, mensagens e 

símbolos) multiplicam-se e intensificam-se através de redes produtivas, financeiras, de 

comércio, de transporte e também de informações. Essas redes globais ultrapassam os 

territórios nacionais, agora com diferentes graus de intensidade e articulação, 

produzindo assim movimentos com alteração em algumas vezes muito profundas na 
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divisão regional do trabalho preexistente, que é cada vez mais complexo; diferenciado e 

assimétrico, mostrando assim que o processo de desenvolvimento desigual continua 

cada vez mais. 

O resultado disso tudo é a diferenciação dos lugares onde passam a prevalecer 

novas formas de hierarquia e fragmentação. Com isso a explicação é que principalmente 

a seletividade espacial do capital passa a aprofundar-se no momento em que as finanças 

começam a ter o comando do processo, a partir de uma lógica geral de maior aplicação 

em poucos lugares. É assim que as empresas globais, mais do que atuarem em todo o 

mundo, sabem muito bem como tomar decisões na escala global, a partir é claro de uma 

estratégia geográfica muito seletiva, tendo assim como investimentos áreas que lhe 

oferecem melhores condições de retorno (ARROYO, 1999).  

Segundo Bacelar (2008, p. 09) a seletividade tanto do capital como da produção 

se organiza através do processo de globalização e reorganiza o espaço mundial da 

seguinte forma:  
 
Os agentes globais, que comandam o processo, escolhem os lugares em 
função do cruzamento de duas variáveis. Seus próprios objetivos e os 
atributos dos lugares. É por isso que, ao contrário do que a palavra sugere, a 
globalização é um processo seletivo, gerador de desigualdade. Os agentes que 
realmente decidem abrem o mapa-múndi e escolhem onde vão crescer, onde 
vão se consorciar, de onde vão sair: a escolha é deles de acordo com seus 
objetivos estratégicos e dos atributos de cada território. Eles vão para 
determinados lugares e não vão para outros. Há lugares muito engatados na 
dinâmica global e outros bem menos. A globalização, portanto, é um 
processo que não anula as hierarquias, mas as recria. O comando do processo 
está na tríade Estados Unidos–Japão–União Européia. Então, ao contrário do 
que muitas vezes se afirma, os grandes condutores do processo têm nome e 
endereço. E, neste ponto, não se trata mais apenas dos conglomerados 
transnacionais, mas também dos países a eles associados – países que detêm 
o maior peso relativo nas decisões tomadas no cenário mundial. 
 

 Entendemos a partir disto que a instalação de empresas e indústrias no espaço 

urbano das cidades, efetua-se em função do que Harvey aponta, elas procuram se 

instalar em lugares onde encontram fácil acesso, tanto nas formas de comunicação mais 

modernas como também lugares onde ocorra o fácil deslocamento da produção. Aí entra 

a importância da logística das cidades, como o acesso ao porto, a rodovias importantes 

que ligam um estado a outro, fatores importantes para que haja um deslocamento mais 

rápido da produção e chegue mais rápido ao consumidor final. Tomemos como exemplo 

os municípios de São José dos Pinhais e de Araucária que, são objetos de estudo desta 

pesquisa, verifica-se que em ambos os municípios a logística tem uma participação 

muito significativa e importante para a chegada das empresas estrangeiras.  
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Ianni (2004) reitera que a intensa e também generalizada internacionalização do 

capital acontece na intensa e generalizada internacionalização da produção, que os 

“milagres econômicos” ocorridos no desenhar da Guerra Fria e na sequência dela são 

momentos notáveis do processo de internacionalização. Isso tudo expressa que as 

corporações não se concentram e nem sediam mais nos países ditos centrais, dominantes 

ou metropolitanos. Agora as unidades e as organizações produtivas que envolvem as 

inovações tecnológicas, zonas de influências, adequações culturais e tantas outras 

exigências de produção, distribuição, trocas e consumo de mercadorias que passam a 

atender as necessidades tanto reais como imaginárias, se desenvolvem em diferentes 

territórios, distribuídos por ilhas, continentes e arquipélagos.  

 Assim, Ianni (2004) aponta que a internacionalização do capital expressa 

simultaneamente à internacionalização do processo produtivo e que essa 

internacionalização do processo produtivo passa a envolver não apenas a fábrica global 

e o shopping center global, mas também a internacionalização da questão social.    

 
É claro que a internacionalização do capital, compreendida como 
internacionalização do processo produtivo ou da reprodução ampliada do 
capital, envolve a internacionalização das classes sociais, em suas relações, 
reciprocidades e antagonismos. Como ocorre em toda a formação social 
capitalista, também na global desenvolve-se a questão social. Quando se 
mundializa o capital produtivo, mundializam-se as forças produtivas e as 
relações de produção. Esse é o contexto em que se dá a mundialização das 
classes sociais, compreendendo suas diversidades internas, suas distribuições 
pelos mais diversos e distantes lugares, suas múltiplas e distintas 
características culturais, étnicas, raciais, lingüísticas, religiosas e outras 
(IANNI, 2004, p. 64).  
 

Michalet (1983), abordando sobre a internacionalização da produção, comenta 

que ela é um fenômeno inegável e relativamente muito novo. Sua tendência marcante 

deriva-se a partir da década de 1960, de que uma parte muito crescente da produção 

industrial dos países centrais é produzida fora das fronteiras nacionais apresentando, a 

partir disso, duas características: em primeiro lugar, ocorre à emigração das atividades 

manufatureiras para as economias semiperiféricas e periféricas; a segunda característica 

aborda a transferência das atividades industriais, a qual pode envolver quase que setores 

inteiros, a isso se caracteriza a uma extensão da indústria nos países de implantação; 

mas, no entanto com o controle das economias de origem. Dessa forma, para o autor 

estudado, a internacionalização da produção é entendida como a decisão de algumas 

empresas em criar filiais de produção no exterior, e que a partir da instalação dessas 
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empresas, essas unidades agora descentralizadas do seu país de origem, não se tornam 

independentes. Pelo contrário, é estreitamente religada a empresa-mãe.   

Segundo Castells (1999), durante a década de 1990 ocorre um processo rápido 

de internacionalização do processo produtivo, da distribuição e também da 

administração de bens e de serviços. Nesses processos haviam três aspectos que 

estavam ligados um ao outro: o aumento do investimento externo direto – IED, o papel 

decisivo dos grupos empresariais multinacionais agora como produtores da economia 

global e, por fim, a constituição de redes internacionais de produção. Dessa maneira, no 

decorrer da dissertação trataremos com maior profundidade a internacionalização do 

capital no estado do Paraná, que a partir da década de 1990 passa a se internacionalizar, 

cujo enfoque serão os municípios de São José dos Pinhais e Araucária.  

De acordo com Gonçalves (2003) e Gonçalves et al (1998), a 

internacionalização da produção ocorre sempre que residentes de um país acessam bens 

e serviços com origem em não-residentes. Esse fato passa a significar a existência de 

fluxos internacionais de bens e também de serviços e capital. Existem três formas 

principais de internacionalização da produção: comércio, investimento externo direto e 

relações contratuais.  

Os residentes de um determinado país podem acessar tanto os bens como os 

serviços com origem de não residentes através da importação. Visto que a importação 

de um determinado bem passa a significar que um produto físico, tangível, armazenável 

cruzou as fronteiras nacionais. E os serviços são entendidos como sendo produtos 

intangíveis e não-armazenáveis e assim, o comércio internacional de serviços exige o 

deslocamento do consumidor (turismo) ou o produto com a presença de pessoa natural 

ou então pessoa física (consultoria). Mas a principal forma de internacionalização da 

produção de serviços é a presença comercial (pessoa jurídica). Assim, passa a ocorrer o 

estabelecimento de subsidiárias e também de filiais através do Investimento Externo 

Direto (IED) [GONÇALVES, 2003]. 

De acordo com Gonçalves (2003), o IED é entendido como todo o fluxo de 

capital que tem intuito de controlar a empresa receptora do investimento. O principal 

agente de realização do IED é a empresa transnacional (uma empresa de grande porte 

que controla ativos em pelo menos dois países. Quase sempre a sede delas encontram-se 

em países centrais e, que através do IED, elas passam a controlar as suas subsidiárias e 

filiais que foram implantadas em outros países. Gonçalves (2003, p. 25) ainda afirma 

que a internacionalização da produção ocorre: 
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(...) sempre que não-residentes de um país “fazem residentes fazer”. Isto é, 
por meio de relações contratuais, os residentes de um país A transferem para 
residentes de um país B um conjunto de ativos específicos à sua propriedade 
(tecnologia, capacidade gerencial, organizacional e mercadológica), que 
viabilizam a produção de bens ou serviços por uma empresa local. Trata-se, 
então, da transferência de know-how (tecnologias de processo, tecnologias de 
produto, assistência técnica etc.) ou direitos de propriedade (marcas, patentes, 
copyrights, franquias etc.) por intermédio de relações contratuais.  

 
Arroyo (1999) deixa claro que os termos “internacionalização” e 

“transnacionalização” fazem ligação à nação, que pode ser assimilado por um país, a um 

Estado ou ainda a um território. No entanto, os termos que procuram de alguma maneira 

tratar de processos históricos como “imperialismo” ou “colonialismo”, que além de 

fazer referência ao sujeito império/colônia passam a referir-se a um tipo de relação, 

chega de alguma maneira a qualificar a relação dado que, ao aludir à existência do 

império ou da colônia ainda revelam a ideia de uma dominação ou ainda subordinação. 

E quando se trata do termo “globalização” essa palavra parece ser neutra, sem aludir 

nenhum ator em particular, quase que desconhecendo a historicidade e ainda a 

conflitividade do processo. 

Assim, a internacionalização do capital pode ocorrer de várias formas, mas de 

acordo com cada um dos momentos históricos, pois cada período passa a ser marcado 

pela predominância de um dos aspectos da internacionalização. Dessa maneira, os 

diferentes aspectos do processo de internacionalização estarão ligados diretamente às 

relações que as empresas estabelecem em outros países, como por exemplo, através do 

comércio de bens e de serviços, dos Investimentos Externos Diretos (IED), das 

associações com firmas de outras nações em forma de uma joint venture6 e por fluxos 

de capital financeiro (SPOSITO e SANTOS, 2012).  

Por fim, podemos afirmar que estamos inseridos em uma verdadeira 

internacionalização da produção e do capital, pois as marcas mais sofisticadas e 

conhecidas do mundo já se fazem presentes dentro de nossos territórios disputando sua 

fatia dentro do mercado global, brigando para ver quem se sobressai no gosto da 

clientela. Sua presença pode ser observada em diversos setores, como o alimentício, de 

vestuário, automobilístico, financeiro e até no setor de telecomunicações. Por isso a 
                                                            
6De acordo com Sandroni (1999) é uma expressão em inglês que significa “união de risco” e também 
passa a designar o processo mediante o qual as pessoas, ou, o que é mais frequente, empresas se associam 
para o desenvolvimento e também execução de um projeto específico seja ele no âmbito econômico e/ ou 
financeiro. Dessa forma uma Joint Venture, pode ocorrer tanto entre empresas privadas, empresas 
públicas e privadas e entre empresas públicas e privadas nacionais e estrangeiras. Assim durante a 
vigência da Joint Venturi, cada empresa participante é de certa forma responsável pela totalidade do 
projeto. No caso do Brasil, essa modalidade passou a ser estimulada em especial na década de 1970, 
envolvendo as empresas estatais, privadas nacionais e também estrangeiras. 
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importância do entendimento desse conceito que já se encontra presente em nossos 

territórios há muitos anos a partir da inserção das empresas de estrangeiras, como pode 

ser verificada em Araucária e São José dos Pinhais. 

Como a internacionalização só ocorreu a partir da expansão dos tentáculos das 

empresas multinacionais e transnacionais pelos diversos continentes, aproximando os 

mercados do ocidente com o oriente, tentaremos entender o conceito de empresa 

multinacional e empresa transnacional, o qual se faz muito importante para o 

entendimento do nosso objeto de estudo, tratado no último capítulo desta pesquisa. 

 

1.3 Ser multinacional ou transnacional? Eis a questão 

 

Mesmo com o processo de globalização e com a abertura das fronteiras 

comerciais, vários países foram os precursores da industrialização, a partir disto, dois 

conceitos são colocados em pauta, tanto pela sinonímia quanto pela diferenciação o de 

“empresa multinacional” e “empresa transnacional”. Portanto, buscamos neste item 

trazer a reflexão de ambos os conceitos, mesmo que alguns autores afirmam que um 

conceito se aplica ao outro. Procuramos aqui contribuir para essa discussão, muitas 

vezes carentes de esclarecimentos fundamentados. 

 

1.3.1 Compreendendo a empresa multinacional  

 

 Desde o auge da primeira Revolução Industrial o mundo foi conhecendo e 

aderindo várias transformações, principalmente de cunho tecnológico ou científico, que 

surgiram para melhorar e fazer com que os processos de produção industriais passassem 

a serem realizados mais rapidamente. Assim, vários territórios passaram a ser vistos 

como grandes potências industriais, pois se diferenciavam de muitos no aspecto da 

industrialização como a Alemanha, os Estados Unidos, Itália, França, Japão, entre 

outros. Mas além do desenvolvimento e produção em seus territórios procuravam 

expandir seus tentáculos de forma a implantar filiais em vários países, muitos deles em 

fase de desenvolvimento, de onde conseguiram uma série de benefícios. A partir daí 

começava a surgir a empresa multinacional e transnacional. 

De acordo com Hymer (1983), desde o início da Revolução Industrial passou a 

ser verificada uma tendência de a empresa representativa (entendemos como as 

primeiras empresas a surgirem), aumentando suas dimensões, passando dessa forma da 
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oficina à fábrica, e assim surgindo à empresa nacional, à empresa multidivisional e a 

que conhecemos hoje, a empresa multinacional. Em cada uma dessas etapas as empresas 

adquiriam uma estrutura administrativa muito complexa para assim coordenar suas 

atividades e um cérebro maior para planificar a sua sobrevivência e crescimento.  

Passaram a existir várias definições para designar o que é considerado 

Multinacional (MN). Muitas delas repousam-se em critérios arbitrários, tipológicos ou 

mesmo estáticos, como o número de países de implantação ou de filiais estrangeiras, o 

tamanho, a percentagem do faturamento realizado ou até mesmo dos efetivos 

empregados no estrangeiro. Dessa maneira, entende-se que as dimensões alcançadas 

pelas MN tornaram-se muito complexas; e, também globais, o que não se deixam 

encerrar em apenas uma única definição (ANDREFF, 2000).  

Segundo Hymer (1983), as primeiras multinacionais eram de origem americana, 

onde a empresa privada havia alcançado suas dimensões máximas e também as suas 

formas mais altas de desenvolvimento. Após as multinacionais americanas, quem passa 

a ganhar o mundo são as empresas européias que voltam a sua atenção de uma produção 

nacional para uma produção global. 

Como a empresa multinacional é um fenômeno de origem norte-americano, a 

sua precursora será a empresa nacional norte-americana, que foi criada no final do 

século XIX, momento em que o capitalismo passou a desenvolver uma estratégia 

comercial e também de cunho industrial para cidades múltiplas e âmbito continental. A 

empresa nacional tinha como principal característica uma estrutura administrativa 

complexa, que era necessária para coordenar e também controlar a produção e a 

comercialização em massa, em fábricas e em canais de venda geograficamente 

dispersos. Assim, a administração de empresas se transformou em um campo de 

atividades muito especializado e o capitalismo norte-americano passou a frente em 

técnicas de gerência e administração, superando a Europa que mantinha ainda a empresa 

familiar (HYMER, 1983).  

Porém, muitas empresas norte-americanas só adentraram aos países estrangeiros 

depois que completaram a sua integração em escala continental, e o termo multinacional 

só passou a adquirir importância depois dos anos de 1960. As multinacionais passaram 

a assumir como seu próprio habitat, o mundo e, através disso planejaram a produção e 

também a comercialização em escala global (HYMER, 1983). 

O referido autor relata que, para as empresas multinacionais, as fronteiras 

nacionais estão traçadas com tinta invisível, em uma primeira aproximação, para a 
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empresa internacional as cidades acabam sendo unidades de análise melhores que os 

países. E assim a expansão da empresa internacional responde por dois movimentos, de 

um lado ela difunde o capital e a tecnologia e, de outro, centraliza o controle, 

constituindo uma rede integrada verticalmente, em que as várias áreas especializam em 

diferentes níveis de atividade.  

Segundo Hymer (1983) existem três aspectos relacionados às empresas 

multinacionais ou ao sistema de empresas multinacionais, são eles: os movimentos 

internacionais de capital, produção capitalista internacional e o governo internacional. 

Para o autor os movimentos internacionais de capital é o investimento direto das 

grandes empresas em suas filiais e também subsidiárias que estão presentes no exterior, 

tratando-se do movimento de capital em curto prazo e longo prazo, e também em 

investimentos em carteira estimulados pela empresa multinacional, que acabam 

estimulando os investimentos do crescimento das finanças internacionais, aos depósitos 

em bancos internacionais, os investimentos nos mercados europeus de divisas e títulos, 

nos investimentos em capital acionário de empresas multinacionais efetuados por não 

nacionais.  

Michalet (1983) relata que uma firma multinacional é uma grande empresa de 

origem nacional que possui ou controla várias filiais de produção em diversos países, 

pois pertencem a setores industriais concentrados. A estratégia da empresa 

Multinacional (MN), modalidade que adquire ao constituir outras filiais, é múltipla 

como a compra de empresas locais, criação de uma nova unidade de produção, 

participação no capital de empresa já existente. Michalet (1983, p. 24) explica ainda 

que:  

 
[...] A compra não se traduz, geralmente, por um aumento do valor 
adicionado na economia de implantação. Pode ser assimilada, a nosso ver, a 
uma forma internacional de crescimento externo das firmas, segundo um 
processo de absorção. De acordo com o relatório da ONU, esta fórmula 
corresponde a um terço dos investimentos efetuados nos países 
subdesenvolvidos. Considerando-se seu baixo grau de industrialização, tal 
prática conduz, em certos casos, a um controle acentuado da indústria local 
por sociedades estrangeiras. A modalidade da compra é também muito 
utilizada nos países desenvolvidos.  

 
A compra de empresas nacionais por empresas estrangeiras pode ser observado 

no Brasil e no Paraná. Muitas vezes a empresa de capital internacional ao se instalar em 

determinado território observa que tem uma concorrente nacional e acaba por adquiri-lá, 

tornando a empresa nacional parte de seu capital produtivo. Para elas, isso acaba 
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tornando-se uma estratégia de mercado, pois, ao adquirir uma empresa nacional adquire 

junto um mercado consumidor pronto, melhorando seu alcance e tornando quase que a 

única detentora da produção de determinado produto naquele espaço.  

Chesnais (1996, p. 73) explica que a companhia multinacional começou a se 

constituir da seguinte forma:  

 
[...] Como grande empresa no plano nacional, o que implica, ao mesmo 
tempo, que ela é o resultado de um processo, mais ou menos longo e 
complexo, de concentração e centralização do capital, e que, frequentemente, 
se diversificou, antes de começar a se internacionalizar, que a companhia 
multinacional tem uma origem nacional, de modo que os pontos fortes e 
fracos de sua base nacional e a ajuda que tiver recebido de seu Estado serão 
componentes de sua estratégia e de sua competitividade; que essa companhia 
é, em geral, um grupo, cuja forma jurídica contemporânea é a de holding 
internacional; e por fim, que esse grupo atua em escala mundial e tem 
estratégias e uma organização estabelecidas para isso.   
 

A definição de empresas multinacionais, para Farhat (1996), pode ser 

compreendida como a que opera, pesquisa, produz, comercializa seus produtos, passa a 

recrutar pessoal, desenvolve ou adquire tecnologia em muitos países e continentes. Cabe 

a elas também, quando lhes convém, associar-se a interesses locais ou até mesmo 

regionais, para que consigam obter resultados mais imediatos nos mercados ou, muitas 

das vezes, quebrarem resistências ao processo de internacionalização das economias 

nacionais. As multinacionais sozinhas respondem por uma grossa fatia do produto 

interno das nações de todo o mundo, e por boa parte da descoberta e desenvolvimento 

de novos produtos, da sua fabricação e também do marketing dos produtos mais 

essenciais aos menos importantes. No quesito geração de empregos, trabalhos e 

correntes de comércio internacional também marcam forte participação.  

Quanto ao poder e ao tamanho, para que possa ser considerada uma 

multinacional, a empresa precisa ser grande, as suas vendas a nível mundial precisam 

alcançar a cifra de bilhões de dólares por ano. A dimensão da empresa oferece poder de 

alavancagem para obtenção de recursos de acionistas, banqueiros ou até mesmo outras 

agências de financiamento ou mesmo licença ou atos do poder público que assim aceite 

entrar em determinado campo, nele continuar e acabar expandindo para outros setores 

afins ou não (FARHAT, 1996).  

Além disso, Michalet (1983) aponta que formas antigas coexistem com formas 

modernas, e relata cinco tipos de Empresas Multinacionais: as firmas exportadoras, as 

EMN primárias, as EMN de estratégia comercial, as EMN globais, e as EMN 

financeiras. As exportadoras, mesmo que a criação de filiais de comercialização passe a 
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constituir na história da firma o primeiro passo rumo a multinacionalização, esse tipo de 

firma não se insere na internacionalização do processo produtivo, elas, na verdade, são 

as continuações da tradição das grandes Companhias de Navegação das Índias, 

pertencendo ao capitalismo mercantil. Entretanto, as primárias, situam-se no setor 

primário, onde encontram-se as companhias de petróleo, sociedades mineradoras, os 

trustes bananeiros e devido ao fato de ela ser a primeira forma de internacionalização da 

produção, a sua localização no estrangeiro se faz em função dos recursos naturais 

existentes.  

 A EMN de estratégia comercial corresponde ao processo de internacionalização 

da produção como forma de substituição de importações, nada mais é do que a 

implantação de multinacionais na medida em que opera um verdadeiro deslocamento da 

produção, agora por meio da implantação de filiais substitutas. As multinacionais 

globais são das últimas do ramo a aparecer, elas têm como estratégia produtiva a criação 

de filiais-ateliers, onde especializa um segmento do ciclo de produção, representando a 

forma da internacionalização que se encontra baseada na exploração da mão de obra 

barata. Ela precisa de uma estrutura organizacional que propicie a planificação da 

produção das filiais em escala mundial, é por isso que sua designação é global ou 

planetária. Por fim, a EMN financeira mostra a integração entre o sistema bancário e a 

indústria, seria uma holding que administra as participações financeiras das 

multinacionais e suas carteiras de patentes e licenças (MICHALET, 1983).  

 Outro autor que descreve o que seria uma empresa multinacional é Bresser-

Pereira (1978, p. 12), que relata que essa expressão parece ter sido então usada pelo seu 

defensor, David E. Lilienthal, em uma conferência realizada em abril de 1960 no 

Carnegie Institute of Technology localizado nos Estados Unidos.  

 
Reservamos a denominação de “empresas internacionais” para caracterizar 
todas as empresas que possuam filiais em mais de um país, e preferimos 
definir como multinacionais as grandes empresas oligopolísticas que se 
expandem em escala mundial a partir dos anos cinqüenta deste século. A 
expressão “empresa multinacional” surge nessa época, quando o capitalismo 
mundial modifica estruturalmente seu caráter e ganha dimensão 
definitivamente mundial e, ainda no século passado, o processo de unificação 
comercial (através da divisão internacional do trabalho) e financeiro dos 
países capitalistas centrais e periféricos já ultrapassado, passava agora à 
unificação industrial do sistema através das empresas multinacionais 
manufatureiras. 

 
Para Sandroni (1999) o entendimento de multinacional consiste numa estrutura 

empresarial muito básica do capitalismo dominante nos países que são altamente 
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industrializados, e que possuem estratégia internacional a partir de uma base nacional e 

sob o controle de uma direção centralizada. Mas elas também são conhecidas como 

empresas internacionais ou transnacionais, as multinacionais são o resultado da 

concentração do capital e da internacionalização da produção capitalista. Esse processo 

teve início no fim do século XIX, quando o sistema capitalista superou a sua fase 

concorrencial e passou a evoluir para a formação de monopólios, trustes e cartéis, 

fenômenos que passaram a acompanhar a hegemonia do então capital financeiro no 

modo de produção capitalista, passando a ser conhecido como imperialismo.   

Nesse novo processo de realização do capital, começa a surgir um mercado dito 

global, seja de produção de bens, serviços ou de utilização de mão de obra, mas que tem 

no poder militar, econômico e político concentrado nas nações industriais: Estados 

Unidos, Grã-Bretanha, Canadá, Japão, França e Alemanha (SANDRONI, 1999).  

De acordo com Moreira et al (2004) o principal pilar do capitalismo atual, 

marcado tanto pelas facilidades de comunicação e transportes de ideias e materiais, tem 

como principal responsável as empresas multinacionais. As multinacionais para Moreira 

et al (2004, p. 36) seriam: 

 
(...) proprietárias de instalações de produção ou serviços controlados fora do 
país onde elas estão baseadas. Tem a sua matriz facilmente identificável. Tais 
empresas podem ser, além de sociedades anônimas ou sociedades privadas, 
cooperativas ou entidades pertencentes ao Estado. O processo pelo qual 
ocorreu a expansão explosiva de empresas que superam a fronteira de seus 
países de origem é a própria essência do que é multinacional: competição e 
eliminação de concorrência. Estas empresas buscam, primeiramente, um 
mercado mundial aos seus produtos e às suas fábricas. Neste mundo sem 
fronteiras, elas optarão por países que apresentem mão-de-obra barata, 
matéria prima abundante e incentivos fiscais.  

 
Andreff (2000), acrescenta que com o processo da globalização, as 

multinacionais deixam de fazer distinção entre os mercados internos de cada país de 

origem e também dos diversos países hospedeiros, mas passam a influenciar os 

mercados locais e a competitividade entre os países. Assim, percebemos que as MN têm 

um grande papel dentro das economias nacionais e ainda como consequência, sobre as 

rendas que ali são distribuídas. Por isso, as multinacionais estão entre os maiores 

contribuintes, fontes de rendas importantes para os Estados. 
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1.3.2 Conhecendo a empresa transnacional 

 

Farhat (1996) diz que o conceito de multinacional é jurídico e societário, 

contudo o de empresa transnacional é entendido como o mais político e 

comportamental.  Assim Farhat (1996, p. 388) mostra a diferença entre multinacional e 

transnacional:  

 
- empresa multinacional pressupõe fatos físicos, concretos, em âmbito 
internacional: capitalização, criação, fabricação e comercialização de 
produtos; uso mundial de marcas registradas; aquisição e desenvolvimento de 
tecnologia; política empresarial uniforme, com poder de decisão centralizado; 
recrutamento de pessoal qualificado em qualquer parte do mundo; - o sentido 
de empresa transnacional tende ao metafísico: a empresa se coloca acima das 
barreiras e fronteiras nacionais; os interesses dos seus acionistas – 
representados pelos conselhos de administração da empresa-mãe e de suas 
ramificações – precedem outros interesses e objetivos, inclusive os objetivos 
nacionais dos países onde atuam. 

 
Farhat (1996, p.388) complementa a respeito das transnacionais, no que diz 

respeito aos preços de transferência para poder minimizar lucros, apontando que elas 

são:  

 
[...] portanto, aquelas cuja expansão, negócios, vendas, importações, 
exportações, capital e marketing tendem a “apagar” suas vinculações 
nacionais, inclusive da empresa-mãe. São supranacionais, pois sua atuação 
nos mercados, até mesmo no da empresa original, desconhece fronteiras, 
barreiras lingüísticas e jurídicas. Pairam acima dos Estados hospedeiros. 
 

De acordo com Filho (2011, p. 90), entende-se por “Companhias Transnacionais 

(ETNs) empresas que nascem com o objetivo de expandir seus negócios além dos países 

os quais possuem sede. O que essas empresas não imaginavam é que também seriam 

responsáveis por toda a modificação da dinâmica mundial a partir de suas redes de 

negócios”. O autor ainda afirma que as ETNs nascem, não só com a finalidade de 

atenderem outros mercados, a partir de oportunidades que a elas são oferecidas por parte 

dos governantes dos diversos territórios, mas também para garantirem a existência na 

aldeia competitiva.  

Entretanto, para Michalet (1983, p. 29) o entendimento de empresa transnacional 

pauta-se:  

 
(...) Conclui-se que a transnacional requer o estatuto de um novo agente do 
cenário internacional; o que implica o conhecimento de jure de sua 
especificidade. Elas se situam, desde já, em posição comparável à do Estado-
nação. O que significa dizer que as firmas internacionais ou transnacionais já 
não tem nacionalidade. Elas formam entidades soberanas.  
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A Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento – 

UNCTAD (2013, s/p), declara o que pode ser entendido como Empresa transnacional:  

 
(...) uma empresa que compreende entidades em mais de um país, que 
operam sob um sistema de tomada de decisões que permita políticas 
coerentes e de uma estratégia comum. As entidades são tão ligadas, por 
propriedade ou de outra forma, que um ou mais deles podem ser capazes de 
exercer uma influência significativa sobre os outros e, em particular, para 
compartilhar conhecimentos, recursos e responsabilidades com os outros. 
(Tradução livre do próprio site). 

 
 De acordo com Dicken (2010) a empresa transnacional é entendida como a 

mesma empresa multinacional. A empresa transnacional tornou-se a principal 

formadora da economia global presente e também uma grande ameaça a autonomia 

econômica do Estado-nação, com o passar do tempo houve um expressivo aumento do 

investimento direto estrangeiro e junto a isso as origens e destinos do (IED) passaram a 

se tornar cada vez mais diversificadas. Entendemos assim que o investimento externo 

estrangeiro é considerado apenas como uma medida da atividade desenvolvida pela 

ETN. Mas pelo fato de os dados do IED se basearem na propriedade de ativos, os 

mesmos não envolvem todos os complicados métodos pelos quais as empresas 

participam através de operações transnacionais, por meio de vários tipos de 

empreendimentos de colaboração e através de diversos modos pelos quais coordenam e 

controlam transações dentro das redes de produção distribuídas pelos territórios.  

Assim, Dicken (2010, p. 125) descreve o que é uma ETN e quais são suas 

características principais: 

 
Uma empresa transnacional é aquela que tem o poder de coordenar e 
controlar operações em mais de um país, mesmo que não seja propriedade 
delas. Sua possibilidade de coordenar e controlar vários processos e 
transações em redes de produção transnacionais, dentro de e entre países 
diferentes. Sua possibilidade de se beneficiar com as diferenças geográficas 
na distribuição de fatores de produção (como recursos naturais, capital, mão 
de obra) e nas políticas estatais (por exemplo, impostos, barreiras comerciais, 
subsídios etc.). Sua flexibilidade geográfica potencial – sua possibilidade de 
alterar e restaurar seus recursos e operações entre localidades, em uma escala 
internacional ou até global.  

 
 Grande parte da economia global, segundo Dicken (2010), é formada pelas ETN 

por meio das suas decisões que verificam a possibilidade de investimento em 

determinadas regiões geográficas. A sua geografia passa a estar organizadas de acordo 

com os fluxos resultantes de materiais, componentes, produtos finais, conhecimento 
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tecnológico, organizacional, finanças entre as suas operações que estão distribuídas 

geograficamente pelos diversos territórios.  

 O autor supracitado destaca o funcionamento das ETNs, pois elas variam muito 

de um setor para outro, de um país para o outro e também em diferentes partes do 

mesmo país, e que, dentro do mapa global, são raros os lugares que elas não estão 

inseridas. Interpretando Dicken, podemos trazer como exemplo, as empresas 

alimentícias globais, em especial as de fast food, que tem como estratégia a adaptação 

de suas comidas rápidas de acordo com a comida local. Dicken (2010, p, 129) aborda 

sobre a orientação para o mercado:  

 
A maioria dos investimentos diretos estrangeiros quer em produção, quer em 
marketing e vendas, é elaborada para atender um mercado geográfico 
específico, localizando-se dentro desse mercado. O produto ou serviço 
produzido no exterior pode ser praticamente idêntico ao produzido no país de 
origem da empresa, embora possam existir modificações implementadas para 
atender às preferências e necessidades específicas do mercado local.  

 
 Mas é importante ressaltarmos aqui que as ETNs não são todas iguais, tanto em 

tamanho e extensão geográfica e em especial na forma como ocorre o seu 

funcionamento. Esses monstros econômicos são diferentes uns dos outros, deixando as 

suas marcas nas mais diversas paisagens. Na realidade as ETNs estão muito longe de 

adquirir o nome de “organizações sem pátria”, como muitas das vezes elas são 

denominadas, pois elas permanecessem refletindo as características básicas do seu país 

de procedência, onde permanecem intensamente incorporadas (DICKEN, 2010).  

 De acordo com Brum (2002) a transnacional perante o processo de globalização 

da economia mundial tornou-se a principal força econômica do mundo, e a 

concentração deste tipo de empresa está em três setores – o automobilístico, químico e o 

farmacêutico. 

 Brum (2002) ainda descreve que muitas áreas dos territórios são das 

transnacionais, e que é preciso deixar lugares para elas se instalarem. A isso o autor 

enfatiza que como os negócios são cada vez mais mundializados fica cada dia mais fácil 

determinar de onde vem o lucro e o que cada um dos governos pode cobrar.  

 
Dentro deste contesto, o papel do Estado se resume ao fornecimento de infra-
estruturas; mão-de-obra qualificada, direito fiscal adaptado às necessidades 
das empresas e manutenção da ordem para que possam operar com 
tranquilidade. Vale salientar igualmente que elas estão abolindo as fronteiras 
nacionais e rapidamente perdendo os vínculos com o país-sede (por exemplo, 
a Ford norte-americana compete com a Ford européia) (BRUM, 2002, P.54).  
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 Essa análise feita por Brum pode ser comprovada nas palavras dos senhores G. 

C. e de L. C.7. Segundo G. C. (2016) uma das causas da quantidade de empresas que 

escolheram o município para se instalar foi por que São José é uma referência tanto em 

estratégia, localização de áreas, e ainda possui mão de obra qualificada. L. C (2016), 

observou, que quando chegaram às empresas industriais nas décadas de 1990 e início 

dos anos de 2000, o município começa a receber esse aporte financeiro, e alguns 

programas entraram em desenvolvimento para que houvesse uma melhor aplicação da 

mão de obra. O senhor L.C destaca a participação e importância de parceiros como o 

SENAI/PR e o SESI8, que possibilitaram o treinamento da população do município, 

pois como São José dos Pinhais está muito próximo do grande centro Curitiba, onde o 

investimento da mão de obra qualificada é maior. 

 As empresas transnacionais, no período em que se instalam nos países semi-

periféricos e periféricos, lançam mão de estratégias para que consigam alcançar todos os 

objetivos estipulados por elas, como: gasto para facilitar ou racionalizar a sua produção, 

adaptação das culturas a essa nova realidade e ação dos governantes e também dos 

Estados no sentido de adaptar o quadro político, mesmo usando a democracia, para 

promover a produção internacional (BRUM, 2002).  

 Dicken (2010) baseado em Bartlett e Ghoshal (1998) explica como que ocorrem 

alguns dos modelos ideais de organizações das ETNs: 

•  Modelo de organização multinacional – surge nos anos de 1930 apresentando 

como combinação fatores econômicos, políticos e sociais obrigando as 

empresas a descentralizarem as suas operações em reação a diferenciação do 

mercado nacional.   

•  Modelo de organização internacional - passou a ganhar importância a partir dos 

anos de 1950 e 1960, momento em que as grandes corporações norte-

americanas expandiam internacionalmente para que pudessem tirar proveito dos 

ativos específicos da empresa tanto em liderança de tecnologia como de poder 

de marketing. Esse modelo envolve muito mais coordenação e também o 

controle formal das suas sedes corporativas sobre as subsidiárias internacionais, 

possuindo como diferença na organização multinacional, portfólios de empresas 
                                                            
7Entrevista concedida à Nayara Fernanda dos Santos no dia 15 de junho de 2016, no município de São 
José dos Pinhais/PR.  
8 Respectivamente Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – tem o maior complexo de educação 
profissional e tecnologia industrial do Estado e, através de sua infraestrutura, está preparando para atender 
as necessidades da comunidade industrial (SENAI, 2016). E SESI: Serviço Social da Indústria com 
ensinos voltados a indústria.  
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que são quase independentes, nas organizações internacionais as suas operações 

internacionais são consideradas membros da corporação nacional controladora.  

Nesse modelo as suas subsidiárias internacionais passaram a depender muito 

mais do centro para que haja a transferência de mais conhecimento, e a sua 

matriz passa a utilizar mais os seus sistemas formais de controle. Assim a ETN 

internacional é muito mais utilizada e equipada para alavancar o seu 

conhecimento com a sua matriz, visto que a sua configuração e seus sistemas 

operacionais específicos passam a ser menos ágeis do que no primeiro modelo o 

multinacional.  

• Modelo de organização global - tem como função a centralização rígida dos 

ativos e também das responsabilidades na qual a função das suas unidades 

locais é apenas montar e vender os seus produtos, juntamente com a 

implementação de planos e políticas que são desenvolvidas em seu centro. 

Todas as subsidiárias internacionais pertencentes a esse modelo são detentoras 

de menos liberdade para criar produtos, estratégias ou de modificarem o que já 

existe. Dessa forma a ETN global se beneficia das economias de escala e de 

seus conhecimentos e experiências centralizadas, isso tudo faz com que as 

condições dos mercados locais tendam a serem ignorados e as possibilidades de 

aprendizagem local também seja excluída.  

Cada um dos três modelos ajuda que as ETNs se difundam pelo planeta, 

carregando agora novas atividades e formas de desenvolvimento, atingindo todas as 

partes do mundo. No entanto, o dilema enfrentado pelas ETNs é que elas precisam das 

melhores características de cada modalidade organizacional, que é ser globalmente 

eficiente e geograficamente flexível, capazes de poder obter todos os benefícios de 

aprendizagem mundial, tudo ao mesmo tempo, para que possam existir 

(DICKEN,2010). Então nasce uma nova forma ideal de ETN, chamada de modelo de 

organização em rede integrada, que passa a estar caracterizada por uma configuração de 

rede distribuída e também pela capacidade de desenvolver processos de coordenação 

muito flexíveis. O quadro 1 sistematiza esses quatro modelos. 
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Quatro 1: Alguns modelos ideais de organização ETN: características básicas 
Características Multinacional   Internacional        Global Rede Integrada  
Configuração 
 estrutural  

Federação descentralizada. 
Vários ativos importantes, 
responsabilidades, decisões 
descentralizadas. 

Federação coordenada. Muitos 
ativos, responsabilidades, 
recursos, decisões 
descentralizadas mas 
controladas pela sede 
corporativa.  

Hub centralizado. Maioria dos 
ativos estratégicos, recursos, 
responsabilidades e decisões 
centralizadas.  

Rede distribuída de recursos e 
capacidades especializados.  

Controle   administrativo Relacionamento informal entre 
a sede e a subsidiária; controle 
financeiro simples. 

O planejamento administrativo 
formal e os sistemas de controle 
permitem uma ligação mais 
forte entre a sede e a 
subsidiária. 

Rigoroso controle central de 
decisões, recursos e 
informações.  

Processo complexo de 
coordenação e cooperação em 
um ambiente de tomada de 
decisões compartilhada.  

Postura da    
gestão em  
   relação às    
operações  
internacionais 

Operações internacionais 
consideradas portfólio de 
empresas independentes. 

Operações internacionais 
consideradas membros de uma 
corporação nacional central.  

Operações internacionais 
tratadas como ‘pipelines de 
remessas’ para um mercado 
global unificado.  

Operações internacionais 
consideradas parte integral de 
rede complexa de fluxos de 
componentes, produtos, 
recursos, pessoas, informações 
entre unidades independentes.  

Função das 
     operações 
     internacionais 

Detectar e explicar 
oportunidades locais.  

Adaptar e alavancar 
competências da matriz. 

Implementar estrategias da 
matriz. 

Contribuições diferenciadas por 
unidades nacionais para 
operações integradas em nível 
mundial.  

Desenvolvimento 
   e difusão do  
    conhecimento 
 
 

Conhecimento desenvolvido e 
retido dentro de cada unidade.  

Conhecimento desenvolvido no 
centro e transferido para as 
unidades internacionais.  

Conhecimento desenvolvido e 
retido no centro.  

Conhecimento desenvolvido em 
conjunto e compartilhado em 
nível mundial  

Fonte: baseado em material publicado em Bartlett e Ghoshal, 1998.  Fonte: Dicken (2010, p. 140). Reorganizado pela autora.  
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Como o espaço geográfico está em constante transformação, chamamos atenção 

aos diferentes tipos de redes que passam a integrar e moldar os territórios, sendo as 

redes de transportes, telecomunicações, migrações, rede urbana entre outras tantas que 

são fundamentais para a dinâmica territorial. Concordamos com Pereira e Kahil (2006) 

quando abordam que as antigas redes desempenhavam papel muito diferente das redes 

que se formaram no período da globalização. As primeiras redes possuíam como função 

principal a distribuição, pelas quais circulavam tanto matérias primas, objetos e 

indivíduos. Até esse momento, todos os objetos passavam a fluir de forma lenta, quando 

sabiam das necessidades locais, pois estavam condicionados através das infraestruturas 

técnicas existentes e que encontravam agregadas ao espaço que atuavam como sistemas 

necessários às atividades de produção. 

Com o processo de globalização observamos que essa lentidão, tanto na forma 

de produção como na circulação de mercadorias, quase não existe mais, pois a rapidez 

das novas tecnologias da informação fez com que aumentasse a produção e 

consequentemente que outros lugares também fossem inseridos nos vários tipos de 

produção. Pereira e Kahil (2006) abordam que as redes que se configuram na atualidade 

têm características distintas, temos como exemplo, as redes de infra-estrutura que atuam 

como suporte para que haja o fluxo de materiais e também de informações dentro do 

território, por exemplo, as redes de transporte (modal ferroviário e modal rodoviário), e 

as redes de comunicação e informação (internet, sistemas de comunicação através de 

satélites) estas apresentam-se como estruturas que são o resultado de uma maior 

tecnificação do espaço geográfico.  

 Dessa forma Pereira e Kahil (2006, p. 218) descrevem que tanto as redes 

técnicas, materiais e as de serviços são: 
 

(...) redes organizacionais e instrumentais, porque organizam atividades e 
instrumentalizam ações, visando sempre objetivos específicos dos agentes 
que delas fazem uso. Podemos mesmo afirmar que estes dois tipos se 
condicionam reciprocamente e dialeticamente,visto que as redes de serviços 
são constituídas a partir das redes materiais e de pontos ativados no território, 
e as redes materiais ou de infra-estrutura não teriam razão de existência se 
não fossem animadas pelas atividades que são organizadas entre diferentes 
localizações no território a partir de suas estruturas.  

 
Graças ao conjunto de redes localizadas nos territórios, foi possível a instalação 

de empresas em diferentes países. Percebemos que as regiões que estão conectadas aos 

diferentes tipos de redes, passam a usufruir de investimentos e acontecimentos a nível 
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internacional, bem como também, da produção industrial mundial. A partir disso, 

Pereira e Kahil (2006, p. 220) salientam que: 

 
[...] com o desenvolvimento técnico e a conseqüente transformação do meio 
geográfico, a produção baseada na tecnologia da informação não mais se 
restringe aos sistemas locais ou regionais, mas, dada a nova natureza dos 
objetos e ações que compõem o espaço geográfico atual, configura 
verdadeiros circuitos globais de produção. É a partir deste alargamento dos 
contextos que surgem as possibilidades dos sistemas produtivos mais 
complexos distribuírem territorialmente as suas distintas etapas produtivas, 
graças, sobretudo, às facilidades de transporte e informação comuns deste 
período. 
 

A partir da rápida transformação tecnológica, as redes, e não as empresas, 

passaram a tornar-se as unidades operacionais reais, pois a interação entre a crise 

organizacional e a transformação, juntamente com as novas tecnologias da informação 

passou a surgir uma nova forma organizacional que apresenta agora uma característica 

informacional/global caracterizada como empresa em rede (Castells, 1999).  

 Castells (1999, p.232) aponta o que ele acredita ser uma empresa em rede:  
 

[...] aquela forma específica de empresa cujo sistema de meios é constituído 
pela intersecção de segmentos de sistemas autônomos de objetos. Assim, os 
componentes da rede tanto são autônomos quanto dependentes em relação à 
rede e podem ser uma parte de outras redes e, portanto, de outros sistemas de 
meios destinados a outros objetivos. Então. O desempenho de uma 
determinada rede dependerá de dois de seus atributos a comunicação sem 
ruídos entre seus componentes; coerência, isto é, a medida em que há 
interesses compartilhados entre os objetivos da rede e de seus componentes. 
 

 Castells (1999) ainda explica que a empresa em rede é a forma organizacional da 

economia internacional ou global, pois suas características estão de acordo com a 

economia informacional que têm organizações bem sucedidas e conseguem, a partir 

disso, gerar conhecimentos e processar informações com eficiência, adaptam a 

geometria variável da economia global, conseguem serem flexíveis e transformar seus 

meios rapidamente no momento em que mudam os seus objetivos através do impacto da 

rápida transformação cultural, tecnológica e também institucional, e inovar, logo que a 

inovação torna-se a principal arma competitiva. Enfim, a empresa em rede concretiza a 

cultura da economia informacional/global, transforma sinais em commodities, 

processando conhecimentos. 

 Entende-se que a atuação da empresa em rede pode ser identificada a partir da 

atuação das empresas no processo de globalização através das atividades 

informacionais. Segundo Castells (1999) o novo paradigma tecnológico mudou toda a 

dinâmica da economia industrial, criando no lugar uma economia global e promovendo 
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assim uma nova onda de concorrência entre os próprios agentes econômicos que já 

existiam sobre os territórios e naqueles que começam a surgir. A essa concorrência 

exercida pelas empresas, porém condicionada pelo Estado, conduziu a transformações 

tecnológicos substanciais de processos e produtos que fez com que algumas empresas, 

setores e áreas se tornassem mais produtivos.  

Harnecker (2000) salienta que as empresas mais poderosas da era informacional 

organizam os seus processos operacionais em escala mundial, através de uma rede 

global integrada. Pela qual o produto final incorpora componentes que são produzidos 

em vários lugares diferentes do mundo, e que passam a serem montados de acordo com 

os interesses de mercados específicos, mas agora em uma forma nova de produção e 

também comercialização mais flexível e personalizada. Dessa maneira, Harnecker 

(2000, p. 159), baseada em Robert Reich (1992), descreve que:  

 
O que se comercia entre as nações não são tanto produtos acabados, mas sim 
especializados formas de resolver problemas: pesquisa, concepção, desenho, 
fabricação; de identificar problemas: marketing, propaganda, consultas ao 
cliente; e de serviços de consultoria: financeira e de pesquisa legal, assim 
como certos componentes e serviços de rotina, combinando-se todos para 
criar valor. Por isso, é muito difícil dizer hoje qual parte do produto se fez em 
qual lugar. 
 

Para Harnecker (2000), baseada em Ramonet (1995), as empresas multinacionais 

da década de 1970 eram descritas como polvos detentores de múltiplos tentáculos, e 

dependentes todos de um único centro que se encontrava situado em um determinado 

país, e a partir desde país era tomada todas as decisões. Mas esse tipo de empresa 

passou a ser trocado pela empresa global, onde Harnecker (2000, p. 159) e Ramonet 

(1995, s/p) abordam que: 

 
(...) empresa global, uma empresa que já não tem centro, um organismo sem 
corpo e sem coração, que não é mais que uma rede constituída por diferentes 
elementos complementares disseminados através do planeta e que se 
articulam uns aos outros de acordo com uma pura racionalidade e 
produtividade. Assim uma empresa francesa pode financiar-se na Suíça, 
instalar os seus centros de pesquisa na Alemanha, comprar as suas máquinas 
na Coréia do Sul, ter as fábricas na China, elaborar as suas companhias de 
marketing e publicidade na Itália, vender nos Estados Unidos e ter sociedades 
de capital misto na Polônia, Marrocos ou México.  
 

 Harnecker (2000) aborda o que Robert Reich (1992) descrevia a respeito das 

empresas multinacionais de origem americanas, que tinha seu quartel-general nos 

Estados Unidos, e as suas subsidiárias encontravam-se estabelecidas em outros países, 

mas obedecendo aos interesses da empresa matriz e a propriedade e o controle eram 
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incontestavelmente americanos. Todavia, nas atuais empresas consideradas altamente 

lucrativas organizadas em forma de rede é impossível uma condução vertical e apenas 

uma propriedade concentrada, pois, tanto o poder, bem como a riqueza, ao invés de se 

manter em um único país, estão nas mãos dos grupos que reuniram as capacidades mais 

valorizadas de identificar e resolver problemas, visto que todos estes grupos encontram-

se situados em vários territórios do mundo.    

 Mesmo a Empresa em rede sendo muito importante na economia produtiva, 

destacamos dois conceitos importantes na discussão de empresas estrangeiras: o de 

economia mundial e economia global, que contaram com a disseminação das 

tecnologias da informação para sua expansão. Segundo Castells (1999), baseado em 

Fernand Braudel e Immnuel Wallerstein, a economia global não pode ser compreendida 

como a economia mundial. Primeiro porque a economia mundial é uma economia em 

que a acumulação de capital avança por todo o mundo, e somente no ocidente ela existe 

desde o século XVI. E a economia global é uma economia com capacidade de funcionar 

como uma unidade a tempo real, mas em escala planetária.  

Ainda que o modo capitalista de produção seja caracterizado pela sua expansão 

contínua, sempre tentando superar limites temporais e também espaciais, somente a 

partir do século XX que a economia mundial conseguiu tornar-se global, devido às 

novas infra-estruturas que surgiam e modificavam grande parte dos territórios, fato este 

que foi propiciado pelas tecnologias da informação e da comunicação, contando 

também com ajuda das políticas de desregulamentação e liberalização que foram postas 

em prática por parte dos governos e instituições internacionais (CASTELLS, 1999).  

 
Contudo, nem tudo é global na economia: de fato, a maior parte da produção, 
do emprego e das empresas é, e continuará, local e regional. [...] Contudo, 
podemos afirmar que existe uma economia global, porque as economias de 
todo o mundo dependem do desempenho de seu núcleo globalizado. Esse 
núcleo globalizado contém os mercados financeiros, o comércio 
internacional, a produção transnacional e, até certo ponto, ciência e 
tecnologia, e mão de obra especializada. É por intermédio desses 
componentes estratégicos globalizados da economia que o sistema 
econômico se interliga globalmente. Assim, definirei de maneira mais precisa 
a economia global como uma economia cujos componentes centrais têm a 
capacidade institucional, organizacional e tecnológica de trabalhar em 
unidade e em tempo real, ou em tempo escolhido, em escala planetária 
(CASTELLS, 1999, págs 142 e 143).  

 
 Já para Braudel (1986, p.32) a economia mundo pode ser compreendida como:  
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Por economía mundial, entendemos la economía del mundo tomada en su 
totalidad, el "mercado de todo el universo", como ya decía Sismondi. Por 
economía-mundo, término que he forjado a partir de la palabra alemana 
Weltwirtschaft, entiendo la economía de sólo una porción de nuestro planeta, 
en la medida en que éste forma un todo económico.  
 

 Braudel (1986) defende que a economia mundo ocorre a partir de uma tríplice 

realidade que: 

•  Ocupa um espaço geográfico dado, portanto, possui limites que a explicam e 

variam mesmo que com certa lentidão; também ocorre em tempos em tempos e 

com longos intervalos;  

• Uma economia-mundo sempre aceita um pólo, um centro, que está 

representando uma cidade dominante (hoje uma capital), entenda-se uma capital 

econômica; 

• Toda a economia-mundo reparte-se em zonas sucessivas, onde o núcleo 

juntamente com a região passa a se estender ao redor do centro.  

Percebemos que a participação das redes é de fundamental importância dentro da 

economia global, pois fazem com que os territórios se desenvolvam e atingiam sua 

dinâmica econômica em diferentes áreas do mundo, fato este propiciado graças às novas 

parafernálias técnicas criadas pelo homem, que além de moldar o território propiciaram 

que a produção e a informação fossem escoadas ou realizadas em um intervalo de tempo 

muito menor do que aqueles do início da atividade capitalista pelo mundo. 

Voltando nossa discussão a respeito do que consideramos ser uma ETN, 

Gonçalves (2003) afirma que todas as Empresas Transnacionais (ETNs) possuem 

endereço, carteira de identidade, CPF e passaporte. Toda e qualquer que seja a ETN, 

precisa ter uma identidade nacional, mas isso não trata-se apenas da nacionalidade dos 

seus acionistas que controlam as empresas, e sim por questões de poder. O referido 

autor destaca que há muito tempo a história das relações internacionais tem sido, de 

uma forma ou de outra, marcada por uma forte articulação entre as grandes empresas e 

os Estados nacionais, o que significa que para conseguirem atingir seus objetivos de 

política externa, os Estados nacionais usam as grandes empresas de seu país para atingir 

objetivos políticos, mas que por outro lado as empresas usam do instrumento político 

para alcançar seus objetivos econômicos.   
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Tanto as subsidiárias9, como as filiais10 das ETN, possuem acesso às principais 

fontes externas de poder da sua matriz, sendo elas: a capacidade de mobilização de 

recursos em escala global, grau de interação do sistema matriz-filiais, assimetria de 

informação, estrutura do mercado internacional, interdependência do mercado em escala 

global, concentração segundo a origem, dinâmica da inovação tecnológica, 

concentração do desenvolvimento tecnológico, política externa do governo do país de 

origem e marco jurídico e institucional no sistema internacional (GONÇALVES, 2003).  

 De acordo com o autor as ETN precisam ser reguladas por parte dos Estados 

nacionais, pois essa regulação nacional é fundamental, tendo em vista a fragilidade e a 

ineficiência por parte do sistema internacional de regulação.  

 Por fim, é possível manifestar que, a partir deste arcabouço teórico, à luz de 

vários autores que tentam definir o que é uma empresa multinacional e uma empresa 

transnacional, entende-se que não há uma definição muito clara a respeito do que 

realmente é cada tipo de empresa, contudo foi possível perceber que algumas diferenças 

elas possuem.   

 A partir da análise teórica, entendemos que as empresas multinacionais são 

aquelas empresas que possuem suas operações em vários países, mas mantém uma 

dependência muito significativa com o seu país de origem. Destacamos como exemplo, 

as estratégias por elas adotadas, que seguem o comando da matriz, bem como o lucro 

arrecadado, cujo poder de decisão pertence a sua matriz, as quais estão, muitas das 

vezes, localizadas em um país central. Podemos dizer também que o termo 

multinacional surgiu para designar as empresas de capital estrangeiro dos países 

centrais, pois foram elas as primeiras empresas a se internacionalizarem.  

Contudo, uma empresa transnacional a sua atuação, está além do país de origem, 

ela não precisa possuir várias empresas espalhadas pelo mundo para tornar-se 

transnacional, pois um número muito reduzido dessas corporações é considerada uma 

ETN. Além disso, elas competem com elas mesmas, dentro do cenário econômico e 

produtivo mundial, citamos como exemplo, uma empresa automobilística instalada na 

América do Sul, a qual compete com a sua “irmã” que encontra-se instalada no 
                                                            
9 Segundo Sandroni (1999) é uma empresa comercial onde o controle passa a pertencer à outra empresa (a 
holding). Apesar de o controle efetivo de uma empresa poder ser exercido mesmo detendo-se menos de 
50% de suas ações, fala-se em subsidiária quando a holding é então proprietária da maioria absoluta das 
ações.  
10 Entende-se por filiais as empresas que estão sob as leis de outro país e com a sede e administração fora 
do seu país. Assim quando uma empresa prefere operar no país, mantendo seu caráter de “empresa 
estrangeira”, cria-se assim uma filial (FARHAT, 1996).  
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continente Europeu. Nos últimos anos, várias empresas brasileiras passaram a adentrar o 

mercado mundial, tanto para instalar suas filiais, como para competir com seus 

produtos. Essas empresas passaram a serem conhecidas como ETN. 

 O que parece ficar claro, tanto para a EMN, como para a ETN é que ambas 

necessitam do aparato dos Estados Nações onde passam a se instalar, dependendo dessa 

maneira dos serviços ofertados por eles para o seu estabelecimento. 

 Assim, as atividades desenvolvidas por parte das empresas estrangeiras sejam 

elas nacionais, multinacionais ou transnacionais não podem ser pensadas sem as redes, 

dentro desse mundo globalizado, onde o fluxo de informação e tecnologia é o principal 

fator para a escolha delas em determinados territórios, em especial, nas economias de 

países semi-periféricos. 

 

1.4 O estabelecimento em outros territórios e a forma de atuação das 

multinacionais  

 

A localização das empresas multinacionais tem uma presença simultânea, nos 

mais diversos mercados de um, ou de diversos continentes, podendo se estabelecer nos 

países centrais ou nos semi-periféricos, no entanto, a presença delas não precisa ser 

apenas direta ou através de filiais ou subsidiárias. De acordo com o tamanho do 

mercado, as empresas multinacionais podem ter a sua presença indireta, por meio de 

representantes, agentes, distribuidores ou até mesmo sob a forma de franquias 

(FARHAT, 1996). 

As empresas multinacionais, após seu estabelecimento em outro país, atuam em 

duas direções: a primeira delas é que a mesma deve se acostumar com as circunstâncias 

locais de cada país no qual se insere, o que exige decisões descentralizadas; em segundo 

lugar, devem coordenar suas atividades em diferentes partes do mundo, estimulando 

dessa forma o fluxo de ideias de uma região a outra, o que exige um controle 

centralizado. A empresa multinacional precisa adaptar-se a uma estrutura organizativa 

que equilibre a necessidade de coordenação com a de adaptação em um mosaico de 

línguas, leis e também de costumes, onde passará a atuar. Uma solução para resolver 

esse tipo de problema é a divisão do trabalho baseada na nacionalidade do país receptor 

da empresa (HYMER, 1983). 

A administração dos negócios diários de cada um dos países onde a 

multinacional se encontra é deixada nas mãos dos executivos nacionais do país, pois os 
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mesmos estão mais íntimos e familiarizados com todas as condições e práticas locais. 

Acima dos administradores locais há uma grande camada de indivíduos que passam a se 

movimentar de país para país transmitindo informações de uma filial a outra, e também 

dos níveis inferiores ao escritório central, no vértice da estrutura da empresa. Muitas 

vezes esses representantes são de origem do país onde encontram-se a filial da empresa 

matriz (HYMER, 1983). 

Hymer (1983) corrobora que em todas as partes onde a empresa multinacional se 

estabelece, ela destrói a possibilidade de auto-suficiência nacional do país, que a recebe 

e cria interdependências universais, contudo, para o autor, a empresa multinacional é 

entendida como uma instituição privada, cujas perspectivas passam a ser parciais e 

representa apenas uma solução imperfeita para a cooperação internacional. Ela ainda 

cria hierarquias e não igualdade, também distribui os seus benefícios de forma muito 

desigual.   

Por fim, Hymer (1983) explica que a produção capitalista internacional 

compreende a incorporação de mão-de-obra, formada por vários países, em uma 

estrutura empresarial integrada mundialmente. O governo internacional é uma erosão 

dos poderes tradicionais dos Estados nacionais, pois utiliza de instrumentos de política 

econômica internacional que são adequadas às tendências das empresas multinacionais 

para poder internacionalizar o capital e o trabalho.  

Hymer (1983, p. 96) explica que:  

 
Quando uma empresa realiza investimentos no exterior, não só envia seu 
capital e gerência, mas estabelece também um sistema para a captação de 
capital e mão-de-obra estrangeira dentro de uma rede mundial integrada. 
Quando são muitas as companhias e os países nos quais isto se realiza 
simultaneamente e em escala ampliada, como ocorreu durante a última 
década e ocorrerá em maior grau, sem dúvida, na próxima, elas vão 
constituindo um novo sistema mundial. Vão unificando o capital mundial e a 
mão-de-obra mundial dentro de um sistema entrelaçado de interpenetração 
que modifica completamente o sistema de economias nacionais que 
caracterizou o capitalismo mundial nos últimos 300 anos.  
 

Michalet (1983, p. 154) relata a respeito da instalação de uma multinacional: 

 
Quando se pergunta a um dirigente de EMN qual a razão de sua decisão em 
investir em tal país ou em tal região, sua resposta, muitas vezes, é: “Porque 
meu (s) concorrente (s) já estava (m) lá.” Em outros termos, o passo rumo à 
multinacionalidade se deu em função de uma política de conservação da 
parcela de mercado controlada pela empresa. O concorrente já se encontra no 
exterior, no país X, mas a empresa em questão não pode pura e simplesmente 
abandonar um mercado interessante (de X), a menos que haja um acordo 
prévio sobre a divisão dos mercados. De resto, o concorrente pode ser apenas 
potencial: é preciso dissuadi-lo, ocupando a posição antes dele. Pouco 
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interessa a nacionalidade do concorrente. O importante é que a concorrência 
oligopolista se projeta doravante em escala mundial. A partir do momento em 
que a firma-líder se instala em tal ou tal região, ela vai atrair para lá a maior 
parte das empresas do setor. O resultado pode ser negativo, desembocando na 
construção de uma capacidade de produção excessiva e, paralelamente, na 
oferta de grande quantidade de produtos diferenciados em economias onde, 
justamente, falta o essencial.  

  
 Dentro dessa temática de instalação de uma empresa, em um determinado país, 

G. C. (2016, p. 02) explica como ocorre o contato por parte das empresas 

multinacionais: 

 
Normalmente quando tem uma empresa de fora, quem faz as primeiras 
interpelações são os consultores, e muitas vezes eles não abrem muito as 
atividades da empresa, eles querem saber de área, querem saber se é possível 
a instalação de alguma indústria naquele local, quanto que custa a área, se 
tem áreas disponíveis para venda, então, eles vem especular no sentido de dar 
consultoria para essas empresas multinacionais. Só que, muitas vezes, não 
conseguimos contato com a empresa diretamente, o consultor vai e faz uma 
avaliação das regiões de São José ou de outros municípios, vê aquilo que o 
município tem de atrativo fiscal, e aí sim, a partir do momento que a empresa 
tem o interesse a um aprofundamento de negociação entre a empresa e a 
prefeitura, mas muitas das vezes nós (secretaria da indústria) nem ficamos 
sabendo qual é a empresa que esta vindo pra cá, o consultor não abre esse 
leque [...]. 

 
 Observamos que antes de entrar em contato com o país, estado, região ou 

município que pretende instalar uma filial, as multinacionais contratam essas empresas 

de consultoria11, para conhecerem os atrativos que determinados territórios oferecem. 

Farhat (1996) quando explica a respeito do capital da empresa multinacional 

afirma que: parte própria é acionaria, com muitos acionistas individuais e com um 

controle muito difuso do capital volante; parte de bancos e também de outras fontes 

internacionais; uma parte é obtida por associações com investidores nacionais dos 

países onde estão instalados. Porém a produção não é mais centralizada, tampouco 

fábricas enormes com seus suprimentos próprios de peças, partes e também 

componentes, a produção agora é realizada em distintos países a fim de aproveitar as 

vantagens distintas de cada um deles, assim se dá também com a montagem dos 

produtos que pode ser feita em países e continentes diferenciados, mediante um 

complexo intercâmbio de matérias-primas, bens e serviços.  

Ao marketing, a estratégia utilizada, é que produtos basicamente idênticos 

passam a serem vendidos em escala planetária diretamente pelo fabricante através de 

                                                            
11Entendemos como “consultores” empresas que são contratas pelas empresas estrangeiras para 
realizarem pesquisas em um: determinado país, região, estado ou município de interesse de uma empresa 
multinacional, onde muitas das vezes não se identifica por qual empresa está sendo contratado. (Nota da 
autora). 
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distribuidores ou mesmo licenciados, que são especialmente treinados pela matriz, ou 

sob sua supervisão. No que diz respeito ao processo de comercialização, tende a ser 

utilizada em todas as partes do mundo a mesma tática como os temas de propagandas, 

propostas de venda, tudo em busca do marketing mundial (FARHAT, 1996). 

 No comércio internacional, ambas as empresas multinacionais ou transnacionais 

são fundamentais no quesito mercadoria e serviços, pois a sua presença ativa em vários 

mercados, o seu acesso às fontes de informação, o seu poder de influência dentro do 

comportamento dos mercados locais passam a representar vantagens muito competitivas 

sobre os seus concorrentes uninacionais. Devido a isso tudo, que as empresas 

multinacionais têm condições tanto de comprar como de vender, importar ou exportar 

os mais diversos produtos, tanto próprios como de terceiros, de um país ou continente. 

Muitas vezes, parte das empresas transnacionais, ou estimuladas por elas, os esforços de 

países e organismos internacionais para que haja a redução ou até a eliminação das 

barreiras alfandegárias e não-alfandegárias junto ao comércio internacional (FARHAT, 

1996). 

 A decisão de investir no estrangeiro está ligada a organização das multinacionais 

e às suas estratégias. A decisão a ser tomada para desinvestir em outro país é 

determinada tanto por uma mudança de atitude do país hospedeiro, como por conflito 

social na filial, ou até mesmo por uma reorganização da multinacional, como o 

fechamento de uma filial estrangeira não rentável ou a reorientação de seus 

Investimentos Externo Direto (IED) (ANDREFF, 2000).  

Andreff (2000), também explica que, além disso, a MN pode também inscrever-

se em um movimento de deslocalização ou até de relocalização da sua produção, seja de 

redirecionamento setorial ou mesmo geográfico, e é acompanhado assim, por uma 

decisão simultânea de poder investir em outra parte. Também seguido por demissões, 

quando há o fechamento de uma filial tenciona mudanças locais e deteriora as relações 

então existentes da MN com o Estado e com os sindicatos do país que ela estava 

estabelecida.  

 O modo de controle das filiais estrangeiras é muito estratégico, exercercendo 

influência sobre seu capital ou sobre os seus dirigentes.  Assim, o controle do capital 

pode ser compreendido: 100% majoritário (> 50% do total de ações), paritário (50/50%, 

formando assim uma Joint Venture) ou minoritário. Dessa maneira, nos dois últimos 

tipos de controle, divide-se com o país hospedeiro, pois são menos dispendiosos em 

capital e assim protegem-se melhor contra o risco-país. Outra característica importante é 
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que o controle das filiais passa também pelos orçamentos que a matriz os envia, pela 

avaliação de seus desempenhos e também pelo lugar que lhes é destinado na 

organização e estratégia da multinacional (ANDREFF, 2000).  

 Outra característica que Andreff (2000, p. 60) ressalta a respeito do mercado 

interno da multinacional é que “a MN organiza uma circulação interna de produtos, de 

tecnologia, de capitais e de homens, que ela controla inteiramente no seio do espaço 

(internacional) constituído pela matriz e as filiais estrangeiras”. Assim, em seu comércio 

internalizado das multinacionais aplicam não os preços do mercado mundial, mas os 

preços de transferência internos, que estão estabelecidos independentes da concorrência. 

Dessa forma, todos os preços de transferência permitem redistribuir os lucros das filiais 

para a sociedade matriz ou então para uma holding12, que está situada em um paraíso 

fiscal, ou até burlar o controle dos câmbios de um país hospedeiro (ANDREFF, 2000). 

Também é importante frisar que a externalização de algumas das funções 

internas desenvolvidas pela MN como: a publicidade e auditoria, é uma das origens da 

internacionalização dos serviços, pois a multinacional pode externalizar operações de 

produção ao mesmo momento fora da firma e também de suas filiais estrangeiras e do 

país de origem, agora no domínio da terceirização internacional. Relação esta que 

ocorre quando a terceirização existe se uma empresa (terceirizada) interfere através de 

outra empresa (que realiza a encomenda), no processo de realização e preparação de um 

de seus produtos específicos. A partir disso, ela passa a ser internacional quando os dois 

sócios se encontram em países distintos (ANDREFF, 2000). 

 Além dessa terceirização internacional, passa a existir uma convergência no 

modo de consumo nos países centrais que permite as multinacionais estenderem 

estratégias de integração, tanto da produção como da distribuição a nível mundial, 

continental ou regional, atingindo também os territórios dos países semi-periféricos. Os 

produtos são globalmente padronizados, e alguns diferenciados para adaptação de 

preferências locais de cada país receptor do produto. Toda a qualidade, apresentação e 

assistência pós-venda desses produtos diferenciados são administradas mundialmente, 

mas sempre a frente de uma demanda que pode sofrer mudanças, onde têm uma 

precedência sobre os custos de produção (ANDREFF, 2000). 

 Andreff (2000, p. 94 e 95) argumenta que: 
                                                            
12 De acordo com Sandroni (1999) holding é a designação que mantém o controle sobre outras empresas, 
mediante a posse majoritária de ações das mesmas. De maneira geral, a holding não produz nenhuma 
mercadoria ou até mesmo algum serviço específico, destinando-se apenas a centralizar e a realizar o 
trabalho de controle sobre um conjunto de empresas que são geralmente chamadas de subsidiárias.  
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O produto oferecido no mercado pela MN- às vezes chamado “produto 
sistema” – é então um composto complexo de insumos, fabricados nas 
localizações mais diversas e montados no país de origem ou em qualquer um 
dos países hospedeiros, produto destinado a ser vendido em qualquer lugar do 
mundo. Tal produto não é mais identificado por uma etiqueta “Made in 
(seguido pelo nome de um país)” mas por “Made in (seguido pelo nome de 
uma MN)”.   

 
 Andreff (2000) e Howells (1993) ressaltam: para que as multinacionais se 

tornem globais e localmente adaptadas, elas estabelecem novas formas de organização. 

Um exemplo que os autores trazem é: uma unidade localizada em um país torna-se 

responsável pela Pesquisa e Desenvolvimento – PD da multinacional para todo o mundo 

ou um continente inteiro; outra unidade em outro lugar é responsável pelas finanças, e 

uma terceira pelo marketing. Dessa maneira as três unidades juntas formam um sistema 

de controle de uma estratégia muito unificada da multinacional.  

Assim, cada uma das unidades e filiais das divisões da multinacional, vê 

atribuírem-se para elas a responsabilidade que serão entendidas e estabelecidas como 

parte da divisão do trabalho dentro do espaço da MN. Desse modo, há um número 

crescente das multinacionais que atendem o mercado mundial, através de redes 

concentradas em um continente ou em certa região, ocasionando assim uma etapa com 

integração mundial muito mais completa. Através dessas integrações, as multinacionais 

globais passam a proceder a uma integração em rede mundial das suas atividades 

formando um global net-working, a uma comutação-deslocalização-relocalização em 

escala mundial (global switching) e concentração de algumas funções como PD13, 

finanças, entre outras tantas. Agora apenas em lugares selecionados pela economia 

mundial o global focusing (ANDRAFF, 2000 baseado em HOWELLS, 1993).   

 Outro atrativo para as empresas multinacionais são as tecnologias. Elas se 

instalam em lugares, o que é benéfico para a circulação de capital, bem como onde 

encontram acesso as novas tecnologias da informação que de uma maneira ou de outra 

dão suporte e desenvolvimento para a empresa. Com a presença dessas técnicas, até o 

tamanho da filial passa a ser vista com mais atenção no novo país receptor de 

investimento. Além disso, conta com um número menor de empregados, pois os 

serviços que os mesmos realizariam os novos aparatos técnicos desenvolvem. 

As multinacionais não fabricam o produto completo, na maioria das vezes e sim 

uma parte em cada país, após isso, são exportadas para o restante do mundo. No 

                                                            
13 Pesquisa e Desenvolvimento 
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entanto, do lucro que foi obtido, uma parte é reinvestida na filial que varia de acordo 

com a lei interna, e o restante é exportada para a matriz a qual poderá investir em outros 

países, fato que dá uma má impressão de rendimento interno no país, mesmo que o 

lucro exportado seja contado no PIB14 do país em questão. Tanto as multinacionais, 

como as transnacionais são consideradas de uma forma tácita ou indireta, como sendo 

grandes parceiras dos Estados (MOREIRA et al, 2004). No quadro 2, sistematizamos 

algumas diferenças entre empresa multinacional e transnacional que foram apresentadas 

por alguns autores.  

A presença dessas empresas multinacionais ou transnacionais é uma das formas 

da entrada de países semi-periféricos na economia global, pois, a chegada delas dentro 

desses territórios possibilitou que houvesse uma mudança muito significativa no que 

tange a sua participação industrial e produtiva. Em seguida, tentamos mostrar como 

ocorreu a participação do capital estrangeiro em países semi-periféricos dando destaque 

em especial para a América Latina e Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
14 Produto Interno Bruto 
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Quadro 2 Características da empresa multinacional e transnacional a partir do referencial teórico  
Empresas multinacionais – MN Empresas transnacionais – ETN 

Primeiras MN de origem americana. Seu termo só ganha importância a partir de 1960. (HYMER, 1983) Para muitos autores a ETN é a mesma EMN.  
Implantação das suas filiais em países semi-periféricos, como forma de aumento da produção. Nascem com o objetivo de expandirem seus negócios além dos países os 

quais possuem sede, e garantirem a sua existência na aldeia competitiva 
(FILHO, 2011) 

Localizam-se a partir das infraestruturas ofertadas pelos territórios como: tecnologias de ponta, atrativos econômicos, 
recursos naturais, mão de obra, impostos e subsídios. 

Localizam-se a partir das infra-estruturas ofertadas pelos territórios como: 
tecnologias de ponta, atrativos econômicos, recursos naturais, mão de obra, 
impostos e subsídios. 

Grande empresa de origem nacional que possui ou controla várias filiais de produção em diversos países, pois 
pertencem a setores industriais concentrados (MICHALET, 1984). 

As firmas internacionais ou transnacionais já não têm nacionalidade. 
(MICHALET, 1984). Outros autores relatam que as ETN são as mesmas 
EMN Gonçalves (2003) diz que todas as ETN possuem endereço, carteira 
de identidade, CPF e passaporte. Toda e qualquer que seja a ETN precisa 
ter uma identidade nacional. 

Quando constitui outras filiais é a partir da compra de empresas locais, criação de uma nova unidade de produção, 
participação no capital de empresa já existente (MICHALET, 1984). 

Coordenar e controlar operações em mais de um país, mesmo que não seja 
propriedade delas (DICKEN, 2010)

Opera, pesquisa, produz, comercializa seus produtos, passa a recrutar pessoal, desenvolve ou adquire tecnologia em 
muitos países e continentes. Seu poder e tamanho precisam alcançar bilhões de dólares por ano (FARHAT, 1996). 

Tanto as subsidiárias como as filiais das ETN possuem acesso às principais 
fontes externas de poder da sua matriz (GONÇALVES, 2003)

Criação, fabricação e comercialização de produtos. Uso mundial de marcas registradas, aquisição e desenvolvimento 
de tecnologia, política empresarial uniforme, com poder de decisão centralizado, recrutamento de pessoal qualificado 
em qualquer parte do mundo (FARHAT, 1996).  

Criam, fabricam e comercializam produtos. Sua presença ocorre tanto em 
países desenvolvidos com em semi-periféricos. 

Sua presença pode ser direta através de filiais ou subsidiárias ou dependendo do tamanho do mercado, as EMN podem 
ter a sua presença indireta, por meio de representantes, agentes, distribuidores ou até mesmo sob a forma de franquias 
(FARHAT, 1999). 

A empresa se coloca acima das barreiras e fronteiras nacionais (FARHAT, 
1996).  

A administração dos negócios diários de cada um dos países onde a multinacional se encontra é deixada nas mãos dos 
executivos nacionais do país, pois os mesmos estão mais íntimos e familiarizados com todas as condições e práticas 
locais (HYMER, 1983). 

Dicken (2010) diz que o funcionamento das ETNs variam muito de um 
setor para outro, de um país para outro e também em diferentes partes de 
um mesmo país, e que dentro do mapa global são raros os lugares que elas 
não estão inseridas. 

Seus produtos são quase todos padronizados ou criados de acordo com o país que está inserido.  
A produção não é mais centralizada e muito menos fábricas enormes com seus suprimentos próprios de peças, partes e 
também componentes, a produção agora é realizada em distintos países a fim de aproveitar as vantagens distintas de 
cada um deles. Assim se dá também com a montagem dos produtos que pode ser feita em países e continentes 
diferenciados, mediante um complexo intercâmbio de matérias-primas, bens e serviços (FARHAT, 1996). 

 

Empresas estadunidenses e européias que abriram filiais em diversos países do chamado Terceiro Mundo, depois da 
2º Guerra Mundial. Para Moreira (2004) as multinacionais são proprietárias de instalações de produção ou serviços, 
controlados fora do país onde estão baseadas. 

 

Elaborada pela autora, a partir da análise do referencial teórico utilizado no primeiro capítulo. 
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1.5 Presença do capital estrangeiro nos países semi-periféricos – o caso do Brasil 

 

 Com o desenvolvimento dos aparatos tecnológicos, vários países inseriram-se na 

produção industrial, em especial os países semi-periféricos, que com industrialização 

tardia receberam capitais de vários lugares do mundo, para moldar e desenvolver seus 

territórios. Segundo Lacerda (2004), os fluxos de investimentos diretos estrangeiros que 

cresceram muito nas últimas décadas, tinham a sua localização com maior presença nos 

países centrais, e se expandiram para os países semi-periféricos. A busca por novos 

mercados por parte das ETNs fez com que fosse ampliado o redirecionamento desses 

recursos para fora dos grandes mercados produtores, representados assim pelos países 

centrais.  

 Com isso, Lacerda (2004) aborda que os processos de ajuste macroeconômico e 

a desregulamentação dos mercados, que foi observado por quase todos os países semi-

periféricos, fez com que fosse motivado o interesse dos países ricos então detentores de 

capital, em ampliar os seus mercados, agora para os países semi-periféricos.  Passaram a 

existir quatro fatores segundo Lacerda (2004, p.266) que explicam o aumento da 

participação relativa dos países semi-periféricos no processo de globalização: 

 
(a) o relativo sucesso de políticas de estabilização no mundo em 
desenvolvimento em um cenário de ampla liquidez internacional; (b) a 
intensificação de políticas de atração de capitais por parte de países em 
desenvolvimento, mais abertos comercial e financeiramente; (c) ênfase nas 
políticas de privatização em um número expressivo de países em 
desenvolvimento; (d) a crescente diversificação de posições por parte de 
empresas e expectativa de taxas de crescimento relativo maior dos países em 
desenvolvimento. 

 
 Esses quatro fatores fez crescer a parcela dos países semi-periféricos no que 

tange ao montante global de seus recursos. Pois, no decorrer dos últimos anos, parcelas 

crescentes dos investimentos mundiais têm se direcionado para os países em 

desenvolvimento (LACERDA, 2004). A causa do aumento desses investimentos para os 

países semi-periféricos é o fato de que, além de possuírem matérias primas em grande 

quantidade, também conseguem usufruir de mão de obra muito mais barata do que em 

países centrais. 

De acordo com Zeferino (1990), no fim da Segunda Guerra Mundial, havia 

novas tecnologias desenvolvidas e também novas articulações definidas no mapa 

mundial devido o realinhamento dos países. O mundo passou a encarar um intenso 

processo de mudanças em relação a sua interdependência, predominando, assim, uma 
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nova divisão internacional do trabalho, e, possibilitando que houvesse um maior 

desenvolvimento do comércio internacional tanto de matérias primas como de produtos 

industrializados dentro do cenário econômico mundial.  

Nos países semi-periféricos a chegada das empresas estrangeiras possibilitou que 

muitos países passassem a fazer parte desta divisão internacional do trabalho, pois 

muitas multinacionais de várias origens passaram a procurar esses territórios para poder 

se instalar e criar as suas filiais dos diversos ramos possíveis. Os países semi-

periféricos, de acordo com Milton Santos (1979), são considerados como aqueles de 

uma Formação Sócio-Econômica dependente, um espaço em que o impacto com as 

forças externas é preponderante em todos os seus processos formando, assim, o modo 

de produção propriamente dita, circulação, distribuição e consumo. A partir disto, é que 

a organização de seu espaço passa a ser dependente dos diversos capitais 

multinacionais, em especial dentro da sua industrialização. Dessa maneira, essas forças 

externas passam a ter: 

 
[...] sua própria lógica, que é interna às instituições e às empresas 
interessadas, mas externas em relação aos países a que pertencem. As 
instituições e empresas que impõem inovações técnicas ou organizacionais 
têm um objetivo comum – a acumulação de capital -, mesmo que cada agente 
tenha a sua própria maneira de operar. Essa ação não coordenada agrava os 
custos, já elevados, que os países do Terceiro Mundo têm que pagar para 
construir infra-estruturas, subsidiar atividades modernas, adquirir bens 
intermediários e serviços essenciais, tudo isso para facilitar a instalação de 
atividades exógenas. O resultado disso é que os recursos possíveis de serem 
utilizados socialmente se reduzem proporcionalmente (SANTOS, 1979, p. 
30).  

 
 Para Santos (1979), a dialética do espaço no Terceiro Mundo ocorre entre 

Estado-Nação e com as atividades modernas, em especial, as multinacionais e os 

monopólios. Dessa maneira, quando o crescimento é levado em consideração nos países 

que formam o Terceiro Mundo, o Estado é quem prepara o caminho para atração dos 

“modernizadores” para que a partir desse momento possam instalar-se e operar. Toda a 

estrutura dos gastos públicos se transformará em: construção de infraestruturas, 

transportes ou até mesmo bens públicos, os quais servem muito melhor e mais barato as 

empresas modernas que ali passaram a se instalar, do que a própria população.  

 No Terceiro Mundo o Estado prepara as condições para que as maiores 

empresas, principalmente as de capital estrangeiro, possam agora, se apropriarem da 

mais-valia social local, as mesmas acabam por mandar para fora, ou então utilizam para 

incrementarem seus ativos e aumentar dessa maneira, suas possibilidades de poder 
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ampliar a sua mais-valia. A causa disso tudo será que o Estado se empobrecerá e 

perderá toda a sua capacidade de poder criar serviços sociais para ajudar na criação de 

atividades descentralizadas ou descentralizadoras. Dessa maneira, a produção, 

especialmente a industrial, não corresponde às necessidades nacionais e a mesma está 

sujeita a uma concentração acumulativa e, ao mesmo período, distorce o consumo que 

começa ser utilizado como o melhor vetor do capitalismo mundial para a ocupação de 

todo o espaço nacional (SANTOS, 1979).  

Com o final do século XIX e início do século XX, momento onde ocorre a 

consolidação do capitalismo nos países centrais e a crise de superacumulação de capital, 

começa a tomar conta o ciclo chamado de capital-dinheiro, com a exportação de capitais 

para a periferia (que são os empréstimos intergovernamentais voltados para o 

incremento das infraestruturas), quase um século depois, nos anos de 1960 e 1970, 

devido à crise da superacumulação nos países centrais, crise do modelo de 

desenvolvimento fordista as empresas passam a direcionar seus capitais ociosos – 

capital-dinheiro aos países semi-periféricos como, por exemplo, Argentina, Brasil e 

México. Neste momento, os Estados nacionais estavam promovendo a industrialização, 

ou seja, voltando-se para a produção. Pois, eram justamente nesses países que havia 

mão de obra barata, matérias-primas e mercados em potencial para as empresas 

multinacionais (SPOSITO et al, 2012). 

De acordo com Sandroni (1999), a ação das empresas multinacionais acelerou-se 

após a Segunda Guerra Mundial, alterando basicamente as relações entre os centros 

hegemônicos da atividade capitalista com a periferia do sistema. As empresas 

estrangeiras, logo depois de instaladas nos países periféricos, não se limitam as 

transações de exportação e importação ou exploração de produtos primários, em 

especial no setor extrativo. Agora as filiais atuam cada vez mais no âmbito da produção, 

não só para o mercado interno, mas, para o externo quando é do interesse de sua matriz 

(SANDRONI, 1999). 

De acordo com Sawaya (2006) ao analisar o que a Cepal15 explicava a respeito 

do processo de inserção da indústria capitalista na periferia precisaria contar com o 

apoio do capital multinacional atuando como investidor, pois este já possuía capacidade 

tanto financeira como tecnológica capazes de agilizarem o processo de modernização 

dos países latino-americanos isso tudo na medida em que poderiam trazer para a 

                                                            
15 Comissão para o Desenvolvimento da América Latina. 
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periferia uma indústria moderna e competitiva a qual diminuísse a pressão importadora.  

Dessa maneira, além da participação do Estado nação agindo como organizador e 

produtor, um ator novo muito importante para o esforço industrial aparece, o capital 

multinacional (SAWAYA, 2006). 

O movimento de atração de capital estrangeiro para a periferia está marcada 

juntamente com o processo de expansão do capital pelo mundo. A partir dos países 

centrais, momento em que entra em cena o processo de internacionalização produtiva do 

capital como resultado dos movimentos de acumulação, concentração e centralização 

em seus locais de origem.  Assim, os capitais individuais dos países centrais, em 

seguida ao pós-guerra, saem em busca de espaços novos para poderem dar continuidade 

ao processo de acumulação ampliada. E assim, a periferia latino-americana desenvolve 

estratégias de desenvolvimento contando com o apoio ativo do papel do Estado nação, 

mas muito ligada à construção de um cenário para poder receber e incentivar o capital 

estrangeiro a fazer parte de sua política industrializante (SAWAYA, 2006).  

De acordo com Sawaya (2006, p. 113) analisando as ações da CEPAL toda a 

ação do Estado e a atração do capital estrangeiro na América Latina eram: 

(...) as formas previstas para livrar as economias da periferia latino-americana 
da lógica perversa do subdesenvolvimento presente no modus operandi a 
camisa de força primário-exportadora a que essas economias estavam presas, 
de modo a livrá-las das amarras do fluxo perverso que as deixava atadas à 
necessidade de exportar produtos primários para poderem importar produtos 
industrializados, sob o jugo do processo de acumulação internacional de 
capital. O objetivo era inseri-las no capitalismo mundial de outra forma, 
trazendo o fluxo dinâmico do capital para dentro de sua estrutura produtiva, 
de modo a tornar as economias da América Latina mais autônomas e 
independentes das economias centrais. O mecanismo defendido para a 
industrialização da periferia era a estruturação de políticas através do Estado, 
para a substituição de importações, cujo significado mais simples é o de criar 
indústrias na periferia para produzir internamente o que antes era importado 
dos países centrais e, ao mesmo tempo, criar uma independência dinâmica. 

 Será depois de 1950 e 1960 o início do processo de internacionalização 

produtiva do capital, em que o capital não mais busca mercados para dar continuidade 

ao seu processo de acumulação, e sim, lugares novos para que ocorra a sua expansão, 

agora no contexto mundial. Momento em que alguns países da periferia, esse capital 

conseguirá encontrar espaços, e também apoio para que ocorra o seu investimento, a 

partir das políticas de substituição de importação. Será assim, que a periferia e alguns 

países da América Latina passam a lograrem sucesso em suas políticas de substituição 

de importações e, parte deles consegue atrair o capital estrangeiro que se encontrava em 
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expansão pelo mundo, fato este que transforma toda a sua estrutura industrial 

(SAWAYA, 2006).  

Através desse processo, o capital multinacional, ao ocupar na periferia os 
setores mais dinâmicos e de elevada tecnologia, se torna o centro da dinâmica 
de acumulação capitalista na periferia, impondo-lhe sua racionalidade de 
acumulação. Essa relação, ao contrário de diminuir sua dependência e torná-
la mais autônoma, acaba por introduzir a dinâmica da acumulação mundial 
do centro, materializada na ação dos capitais multinacionais em alguns países 
que a compõem, dentre eles, o Brasil a Argentina e o México. Torna, assim, a 
periferia mais dependente e subsumida à dinâmica da acumulação mundial de 
capital, dependência esta que a amarra à lógica do investimento e à estratégia 
do capital multinacional no mundo; dependência esta que se materializa 
como dependência tecnológica, comercial e financeira, à qual a periferia 
latino-america torna-se presa; dependência sob o jugo administrativo de 
órgãos multilaterais representantes do capital multinacional (SAWAYA, 
2006, p. 114). 
 

Dessa maneira Almeida (2002) nos fala que a América Latina sempre se 

constituiu como um continente relativamente muito marginal dentro do cenário 

internacional, em especial no que diz respeito aos principais fluxos de produtos 

materiais, como imateriais como a tecnologia, o capital e por fim o Know-how. A essa 

característica foi, antes de tudo, o resultado de suas próprias opções, no decurso do pós-

guerra, em matéria de políticas econômicas desenvolvimentistas que assim ao escolher o 

então modelo substitutivo do modo de industrialização, quase todos os países 

pertencentes à América Latina ensejaram assim certo deslocamento do então mercado 

mundial. Dessa maneira entre as décadas de 1960 e 1980 períodos este que os Tigres da 

Ásia oriental aumentavam enormemente a sua participação no comércio internacional, a 

América Latina passava a estar estagnada.  

 Por quase toda a década de 1980 a América Latina estava dominada tanto pela 

crise como pela estagnação, aos poucos ela começou a se recuperar dos seus principais 

problemas econômicos como a dívida e a inflação, já no período de transição 

democrática de meados da referida década (ALMEIDA, 2002). 

 Zeferino (1990) aborda que o processo de entrada de capitais estrangeiros na 

América Latina já havia começado muito antes da Segunda Guerra Mundial e que a 

independência ganha dos países europeus não significou que foram rompidos totalmente 

os laços coloniais. Na realidade, muito dos investimentos que foram feitos 

anteriormente continuaram como tentáculos que perpetuavam o processo de 

dependência econômica, de extensão e também política. Dessa forma, uma quantidade 

de capital estrangeiro oriundo da Europa continuou a existir, como capitais de origem 

britânica encontrados nos serviços públicos como as ferrovias, portos, sistemas de 
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esgoto, produção e distribuição de energia entre outras atividades, passaram a marcar o 

relacionamento inicial dos investimentos estrangeiros nos países latino-americanos. 

 Na América Latina, em quesitos de distribuição geográfica, os países que foram 

mais contemplados com a chegada do capital estrangeiro foram o Brasil, Argentina, 

Uruguai e o Chile. Entre esses países, o Brasil foi o que recebeu mais investimentos. 

Com o decorrer do tempo, a significância dos investimentos britânicos foi cada vez 

menor, momento em que entra outros financiadores, como por exemplo, os países 

europeu-ocidentais e os Estados Unidos (ZEFERINO, 1990). 

Ao decorrer dos anos, os Estados Unidos passaram a tomar conta da participação 

multinacional dentro da economia dos países terceiro mundistas da América Latina. 

Dessa forma, os investimentos tornaram-se diversificados e dirigidos, agora, mais para 

o setor produtivo da economia ou para o setor financeiro; somente no Uruguai no ano de 

1984, dos vinte e dois grandes bancos existentes, vinte deles eram dominados por 

capital estrangeiro. Outra modificação que ocorreu foi quando a base dos países 

receptores dos investimentos estrangeiros passaram a ser muito mais diversificadas, 

mesmo que países como o Brasil e a Argentina ainda continuassem a ter a preferência 

de muitos negócios (ZEFERINO, 1990).  

Entre os anos de 1980 e 2005 o estoque de IED em todo o mundo foi 

multiplicado por 18% e 24% na América Latina, no que consiste em termos de estoque 

somente a América Latina foi responsável por cerca de 10% do total mundial 

comparado com os 5% que apresentou em 1990. A concentração das multinacionais na 

América Latina vai muito além dos paraísos fiscais existentes no Caribe, estão 

concentradas com maior presença no México e Brasil, e em número menor nos países 

como Chile, Argentina, Venezuela e Colômbia (SALUDJIAN ET AL, 2009), visto que 

os investimentos das multinacionais em países semi-periféricos são oriundos de:  

 
[...] provienen de los países ricos. Así, el stock de IDE en América Latina en 
2002 procedían, un 27% de Estados Unidos y el 40% de países europeos. (...) 
Se comprueba también un incremento de los flujos sur-sur de IDE, pero éstos 
se manifiestan en América Latina sobre todo por los flujos intrarregionales 
dominados por Brasil, México y Argentina; las inversiones chinas en la 
región son limitadas, al menos hasta 2005. El control de los recursos 
naturales es uno de los principales motivos de la presencia de las 
multinacionales en América Latina. En relación con las estrategias de la 
conquista del mercado, antaño dominado por sectores como la industria 
agroalimentaria y la automoción, el giro de los años 90 se manifiesta por la 
explosión de las inversiones en los servicios, que representan en la actualidad 
la mitad del stock de las IDE. Se desarrollan especialmente en las actividades 
de infraestructuras (distribución de agua, electricidad y gas y 
telecomunicaciones), en las actividades bancarias y financieras y en el 
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comercio. Finalmente, las denominadas «estrategias eficientes» son 
importantes con el desarrollo de las maquiladoras (textil, ensamblaje...) y 
otros sectores de exportación, como la automoción en México, y un principio 
de desarrollo de exportaciones de servicios deslocalizados (centros de 
llamadas, tratamiento de datos, industria logística…). (SALUDJIAN, et al 
2009, s/p.). 

 
Saludjian et al (2009, s/p.) baseado em Oliveira (2002) relatam ainda que, os 

países e os Estados dos países federativos lançaram-se a uma verdadeira competição 

entre eles para atrair os investimentos estrangeiros através de isenções fiscais, 

construções de infraestruturas para beneficiarem os investimentos estrangeiros, e 

adaptação da legislação a seu pedido, sem que nada fosse demasiado aos investidores 

estrangeiros. Os autores ainda citam o exemplo da instalação da automobilística Renault 

no final dos anos de 1990, no estado do Paraná, cuja instalação foi acompanhada de 

consideráveis vantagens concedidas pelo governo local, como por exemplo, construção 

de infraestruturas adequadas, terrenos equipados entregues gratuitamente, 

financiamentos a preços reduzidos e diversas outras isenções fiscais de até dez anos.  

 De acordo com Becker e Egler (1998) ao longo das diferentes fases da 

incorporação do Brasil a economia-mundo, a sua economia política apresentou três 

padrões, o de colônia, império mercantil e o de capitalismo industrial periférico. Esses 

três padrões ocorrem desde os primeiros assentamentos portugueses até a formação do 

Estado moderno e da sua industrialização. Mas somente a partir do final dos anos de 

1960 é que o Brasil se destacou como semipèriferia na economia-mundo, se 

transformando em uma potência regional na América do Sul.  

 No Brasil, a exemplo do que pode ter acontecido em outros países, os 

investimentos realizados pelas multinacionais buscaram uma concentração não apenas 

de setores, mas também espacial, agora muito maior do que o padrão seguido pelas 

empresas nacionais, nas quais, nasceu-se dos esforços das lideranças locais. Isso não 

aparece nas empresas estrangeiras, que vê as possibilidades de otimização espacial da 

indústria, tanto na produção de tecnologias, como geração de empregos, da renda e 

também do desenvolvimento regional, agora são evidentes.   

Todo o capital nacional em países semi-periféricos como o Brasil, tende a buscar 

oportunidades de investimento muito mais seguras, e pelo qual encontre retorno muito 

mais rápido. Sendo assim o Estado considerado como periférico passaria a ficar sempre 

tentando a aumentar de uma forma ou de outra a sua carga tributária ou até mesmo a sua 

dívida pública seja ela interna ou externa, ou a utilizar-se de mecanismos inflacionários 

para que consiga financiar os seus investimentos e dessa maneira conseguir alcançar 
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uma taxa elevada de formação de capital. Entretanto, o capital internacional 

diferentemente, passaria a permitir aumentar o total de poupança disponível para 

investimento no país em desenvolvimento, em especial naquelas áreas onde detém a 

tecnologia mais avançada e há experiência empresarial específica (GUIMARÃES, 

2000).  

Dessa maneira Guimarães (2000) relata que a empresa estrangeira, em sua 

grande maioria, é uma empresa multinacional grande, a qual tem a capacidade 

organizacional, tecnológica e também financeira muito maior do que as empresas 

nacionais que pertencem ao mesmo setor nos países periféricos e semi-periféricos.  

 
Portanto, a entrada da empresa estrangeira no mercado nacional do país 
periférico, pequeno em termos de poder aquisitivo, se, no primeiro momento, 
tende a aumentar a concorrência no segmento específico em que atua, tende a 
reduzi-la no momento seguinte, ao absorver ou eliminar a empresa nacional 
concorrente. Por outro lado, após sua instalação, a empresa estrangeira, por 
sua dimensão e acesso ao mercado internacional, aumenta as barreiras à 
entrada no mercado em que atua. Ficam criadas as condições para o 
surgimento de estruturas oligopolísticas no mercado periférico e, portanto, 
para a geração e remessa de lucros extraordinários e diminuição da poupança 
disponível para ampliar a capacidade instalada. (GUIMARÃES, 2000, p. 
151).  
 

  Diferentes setores do parque industrial brasileiro foram formados pela grande 

presença de empresas internacionais, onde muitas delas são filiais de megaempresas 

multinacionais. Também é sabido que a presença de capital estrangeiro contribuiu 

fortemente para o desenvolvimento da economia nacional, fazendo a transição de 

economia agroexportadora rural para industrial urbana (GUIMARÃES, 2000).  

 Assim essa contribuição está presente nos setores da economia como:  

 
[...] construção da infra-estrutura de portos e ferrovias nas zonas do café; 
expansão da malha rodoviária e da indústria automobilística, com 
financiamentos públicos e investimentos privados; na instalação das 
indústrias de bens de consumo; na participação significativa na instalação de 
indústrias de base vitais como a siderurgia de aços não planos e, finalmente, 
na petroquímica e no setor de bens de capital. A contribuição do capital 
estrangeiro para a formação da capacidade instalada no Brasil se, por um 
lado, historicamente correspondeu a uma pequena parcela do total investido 
na formação de capital, por outro teve, muitas vezes, uma importância 
estratégica, ao realizar investimentos que o capital nacional não poderia 
realizar, por não dispor de tecnologia, ou hesitava em realizar, pela dimensão 
do empreendimento. (GUIMARÃES, 2000, P. 155).  
 

Ainda dentro dessa análise chamamos atenção para as Economias recém-

industrializadas (ERIs), que de acordo com Dicken (2010, p.240): 
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[...] são um conjunto de países altamente heterogêneos, cujo tamanho (tanto 
geograficamente, quanto em termos populacionais) e recursos naturais 
variam muito; seus aspectos culturais, sociais e políticos também são bastante 
diversificados. Mas todos eles costumam ter uma característica em comum: a 
função central do Estado nacional em seu desenvolvimento econômico.  

 
 Quase todas as ERIs são consideradas Estados desenvolvimentistas - economias 

de mercado em que o Estado passa a desempenhar uma função intervencionista 

(DICKEN, 2010 e WADE, 2004). Dessa maneira:  

 
[...] o papel exato do Estado – o grau e a natureza de seu envolvimento, assim 
como o alcance de seu êxito – varia muito de uma ERI para outra. Em alguns 
casos, a propriedade estatal da produção é bastante substancial; em outros, é 
insignificante. Em certas situações, a principal ênfase das políticas está em 
atrair o investimento direto estrangeiro; em outras, esse investimento é 
altamente controlado e a ênfase das políticas é dar assistências às empresas 
domésticas. Portanto, mesmo que o tema central recorrente no 
desenvolvimento de todas as ERIs seja o papel do Estado, cada ERI 
individual executa uma variação específica desse tema geral – um reflexo de 
seu caráter histórico, cultural, social, político e econômico específico. 
(DICKEN, 2010 e DOUGLAS, 1994, p. 240).  

 
 Assim, um país em desenvolvimento pode adotar de acordo com Dicken (2010, 

p. 240 e 241) um ou mais dos três tipos de estratégias de industrialização: 

 
Exportação de “commodities” (agropecuária e extrativas); industrialização 
para substituir importação (ISI) – a manufatura de produtos que, de outra 
forma, seriam importados, com base na proteção contra essas importações; 
industrialização voltada para a exportação (IVE). A (s) estratégia (s) adota(s) 
depende(m) de alguns fatores: o legado de recursos da economia (tanto físico, 
quanto humano); seu tamanho (principalmente no mercado interno); seu 
contexto internacional (especialmente a taxa de crescimento do comércio 
mundial e das políticas das ETNs); e a atitude do governo nacional.  

 
 Dicken (2010) ainda observa que as trajetórias de industrialização que foram 

seguidas pelas ERIs individualmente foram mais complexas do que se imagina. Na 

Figura 1, é possível observar a sequência de cinco fases da industrialização que foi 

baseada nas experiências das ERIs da América Latina juntamente com o Leste Asiático. 

Dessa maneira Dicken (2010, p. 242) relata que:  

 
A distinção comumente traçada entre as estrategias de industrialização latino 
americana voltadas para a própria região e as do Leste Asiático voltadas para 
o estrangeiro são enganosas. Os primeiros estágios da industrialização foram 
comuns para as ERIs em ambas as regiões; ‘a divergência subseqüente nas 
sequências regionais procede do modo como cada país reagiu aos problemas 
básicos associados à continuação da ISI primária’. ‘A duração e o timing 
desses padrões de desenvolvimento variavam de acordo com a região. A ISI 
primária começou mais precocemente, durou mais tempo e se popularizou 
mais na América Latina do que no Leste Asiático... As ERIs do Leste 
Asiático iniciaram sua exportação acelerada de produtos manufaturados em 
um período de extraordinário dinamismo na economia mundial... [depois de 
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1973], os países em desenvolvimento começaram a enfrentar medidas 
protecionistas rigorosas nos mercados industrializados. Essas novas 
tendências estavam entre os fatores que induziram as ERIs do Leste Asiático 
a modificarem sua abordagem à IVE nos anos de 1970. Um certo grau de 
convergência nas estrategias das ERIs da América Latina e Leste Asiático 
começou a acontecer nos anos de 1970 e 1980. Cada qual ‘ associou suas 
estrategias anteriores dos anos 1960 (ISI secundária e IVE primária, 
respectivamente) a elementos da estratégia alternativa a fim de melhorar os 
benefícios sinérgicos de adotar simultaneamente abordagens voltadas para a 
própria região e para o estrangeiro’. 

 
 Portanto, Dicken (2010) ressalta que a atração do investimento direto estrangeiro 

foi parte integral de ambas as industrializações, para substituição da importação voltada 

para a exportação, visto que em muitos países semi-periféricos, o nível de adoção dessa 

estratégia, por parte de alguns países, variava. As ERIs da América Latina foram mais 

restritivas do que as ERIs asiáticas em suas atitudes em relação ao IED, mesmo tendo 

ocorrido mudanças recentes para políticas de investimento mais liberais na América 

Latina. Assim, as condições para propriedade na América Latina apresentam tendências 

mais rigorosas em relação aos países do Leste Asiático 
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Figura 1: Trajetórias de industrialização na América Latina e Leste Asiático:                     
características comuns e divergentes 
 
 
América Latina                                                                                                 Leste Asiático  
México 1880 – 1930                                                                                             Taiwan: 1895-1945 
Brasil 1880 – 1930                                                                                               Coréia do Sul: 1910-1945 
 
 
 
 
 
México 1930-1955                                                                                                          Taiwan: 1950-1959                                    
 Brasil: 1930-1955                                                                                                   Coréia do Sul:1953-1960 
 
 
 
 
 
 
 
 
México: 1955-1970                                                                                                       Taiwan: 1960-1972 
Brasil: 1955-1968                                                                                                   Coréia do Sul: 1961-1972 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
México:1970 até os                                                                                                                            Taiwan:  
dias atuais                                                                                                                                        1973 até  
                                                                                                                                                         os dias  
Brasil: 1973- até os                                                                                                                            atuais. 
Dias atuais 
 
                                                                                                                                                        Coréia do  
                                                                                                                                                         Sul: 1973 
                                                                                                                                                        até os dias  
                                                                                                                                                        atuais. 
 
 
Fonte: Baseado em material publicado em Gereffi, 1990: Fonte: Dicken (2010, p. 242). 
Reorganizado pela autora.  
 
 
 Percebemos que o caminho da industrialização na América Latina não foi fácil e 

continuará assim nos próximos anos, pois muitos de seus países ainda usufruem de 

dívidas externas muito altas e agregam em seus territórios a presença de empresas 
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internacionais, fazendo com que o país seja muito dependente economicamente e 

industrialmente das grandes potências centrais, tais como Estados Unidos, Alemanha, 

Japão. Mas, mesmo essa dependência sendo muito visível, a América Latina conseguiu 

entrar na economia mundial não apenas como receptora de empresas, mas como dona de 

grandes empresas nacionais que passaram a ganhar o mundo. Citamos o exemplo da 

JBS, empresa brasileira de produção de alimentos, em especial carnes bovinas, suínas e 

frango pois sua presença já pode ser percebida tanto em países semi-periféricos como 

centrais.  

 

CONCLUSÃO FINAL DO CAPÍTULO 

 

Cada vez mais estamos incluídos no processo de globalização, diariamente nos 

deparamos com vários acontecimentos a nível mundial, dos quais somos imediatamente 

informados, pelos mais diversos meios de comunicação, seja ele a internet, a televisão 

ou o rádio. Além disso, cada vez mais utilizamos marcas mundiais que são fabricadas 

nos mais diversos lugares do mundo, como por exemplo, um aparelho celular, um tênis 

ou até mesmo um alimento que faz parte de uma franquia estrangeira. Mas essa 

globalização não atinge todos os lugares ao mesmo tempo, muitas vezes ela só chegará 

aos lugares onde é benéfico para a sua atuação. Todos os aparatos tecnológicos e 

técnicos estão intimamente ligados ao processo de globalização, tão importantes para 

que ocorra o processo de internacionalização do capital e também da produção. 

Portanto, entendemos a partir do referencial teórico que foi a partir da expansão 

do capitalismo a nível mundial, que o mundo começava a entrar no processo de 

internacionalização da produção, pois o capital deixava de ser importante somente 

dentro do Estado-nação e começa a ganhar novas fronteiras de atuação. Podemos citar, 

por exemplo, que somente as empresas americanas, japonesas, italianas, alemãs entre 

outras eram importantes a nível mundial, porém começou a ocorrer o processo de 

internacionalização do capital e também da produção, outros países semi-periféricos 

começam a fazer parte dentro da aldeia competitiva. Pois muitas empresas 

multinacionais dos países centrais implantaram as suas filiais nesses territórios, como 

por exemplo, o Brasil.  

 A instalação das empresas multinacionais ou transnacionais fora do seu país de 

origem tem como função: aumentar a sua produção estendendo os seus tentáculos em 

lugares muito distantes da sua matriz, indo em busca de territórios que aceitem as suas 
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exigências, especialmente no que consiste a implantação. Os países semi-periféricos são 

os lugares que mais possuem empresas estrangeiras, pois ao se instalarem nesses 

territórios, elas conseguem encontrar mão de obra barata, matéria prima em abundância, 

isenções de impostos entre outros benefícios.  

 Buscamos na pesquisa em questão tentar diferenciar o que é empresa 

multinacional de empresa transnacional, mas essa tarefa não foi, e não é fácil. 

Precisamos deixar claro, que muitos autores apontam que esses dois conceitos são a 

mesma coisa, mas outros acabam dando significados diferenciados para ambos16. 

Podemos pensar que uma empresa multinacional é aquela que possui uma matriz em um 

determinado país, e ao mesmo tempo possuem filiais, que são dependentes da empresa 

mãe, como por exemplo, a produção de um determinado produto em uma de suas filiais 

é decidida pela matriz, bem como o valor da venda dos produtos fabricados pela filial, 

voltam para a empresa matriz e ela é quem decidirá o que fazer, se investirá na matriz, 

ou mandará dinheiro para outra filial, ou ainda criar uma nova empresa em outro 

território.  

Sobre a empresa transnacional, podemos perceber que ela tem sua matriz em um 

determinado país, e possui suas filiais espalhadas pelos vários territórios, mas a sua 

dependência não está ligada totalmente com a matriz, podendo até concorrer com a sua 

irmã que se encontra instalada em outro território. Ela adapta-se as exigências do lugar 

onde se inseriu, não ficando presa a exigência da matriz, podemos dizer que ela tem 

muito mais autonomia de decisão do que a empresa multinacional.  

 Por último a respeito da América Latina, percebe-se que foi um dos endereços 

de escolha para instalação das multinacionais e transnacionais, pois, muitos países latino 

americanos, só conseguiram se industrializar e crescer economicamente a partir da 

chegada dessas empresas. Destacamos também que além de receberem empresas 

estrangeiras em seus territórios, os países pertencentes à América Latina também 

passaram a ter suas empresas instaladas em outros países.  

Dentro deste contexto, o próximo capítulo se debruçará a entender como ocorreu 

o processo de industrialização do território brasileiro e paranaense, pós 1950, mostrando 

que tanto o território nacional, em especial, o paranaense recebeu muitas empresas 

estrangeiras, modificando a sua industrialização.  

 

                                                            
16 Concordamos com os autores que diferenciam empresa multinacional de empresa transnacional.  
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CAPÍTULO II 

A INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA E PARANAENSE NO CONTEXTO DA 
ATUAL FASE DA GLOBALIZAÇÃO ECONÔMICA 

 

 Neste capítulo abordaremos como ocorreu o processo de industrialização do 

território brasileiro a partir de políticas criadas nos governos de Getúlio Vargas, e 

retomadas por Juscelino Kubitschec. Logo após, discorreremos sobre o processo de 

industrialização do Paraná, a partir da década de 1970, período no qual o estado passa a 

receber várias empresas nacionais e internacionais. 

 Ainda na década de 1970 é criada a Região Metropolitana de Curitiba (RMC), 

bem como a Cidade Industrial de Curitiba (CIC), entre outros acontecimentos que foram 

de extrema importância para que houvesse o desenvolvimento industrial e também 

urbano do estado paranaense.  

 Após isso, procuraremos entender como aconteceu a criação do Aglomerado 

Metropolitano de Curitiba (AMC), de grande importância para a compreensão dos 

municípios tratados na dissertação – Araucária e São José dos Pinhais – porque ambos 

fazem parte do AMC. Para compreender o processo de industrialização do território 

brasileiro e paranaense, apresentamos aqui discussões baseadas na seguinte literatura: 

Bragueto (1999), COMEC (2014) Firkowski (2001), IPEA (2013), Mendonça (1986), 

Mendonça (1997), Moreira (2004), Sposito (2012), Trintin (1983), entre outros que nos 

deram suporte para o desenvolvimento deste capítulo.  

 

2.1 - Industrialização do Brasil - de Vargas a Juscelino  

 

 Quando discutimos o processo de industrialização do território brasileiro 

verificamos que há uma intensa e enorme literatura discutida sobre o assunto. Portanto, 

chamamos atenção primeiramente ao que diz respeito a algumas indústrias primárias 

que se desenvolveram no Brasil. Concordando com Ross (2001), desde o período 

colonial até as vésperas da Segunda Guerra Mundial, a importância de cada uma das 

regiões brasileiras pautava-se pelo valor das exportações dos produtos primários 

produzidos em território nacional.  Assim, os diferentes períodos da economia brasileira 

foram a fase da plantação de cana-de-açúcar no Nordeste, do ouro em Minas Gerais, da 
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borracha no Amazonas e do café em São Paulo, contudo, temos como objetivo discorrer 

melhor sobre a fase contemporânea.  

 O maior impulso para o desenvolvimento industrial brasileiro como 

mencionamos, veio da agricultura, em especial da atividade de exportação que se 

expandiu da Província do Rio de Janeiro, desde fins da primeira metade do século XIX 

à economia cafeeira. Em 1850 o Brasil possuía cinquenta estabelecimentos industriais e 

nas décadas de 1860 e 1880 novas manufaturas foram implantadas. (MENDONÇA, 

1997).  

 Mendonça (1997) aborda que, até fins do século XIX, a grande parte da 

concentração do capital industrial existente em território brasileiro se encontrava no Rio 

de Janeiro, a qual somente na segunda metade do século XX perderia essa concentração 

para São Paulo. O restante do território nacional, nos anos de 1850 e 1870, é o momento 

em que outros centros industriais também ganham destaque, mesmo que em menor grau 

do que os polos localizados na região Sudeste, sendo eles: o núcleo industrial de 

Salvador (BA), o de Recife (PE), o de Blumenau (SC) ambos ligados ao setor têxtil. De 

acordo com a autora, muitas dessas unidades, chamadas de “indústrias”, surgiram antes 

da implantação da “grande indústria”, que aconteceria nas décadas de 1880 e 1900, 

essas não passavam de pequenos empreendimentos.  

 Foi entre os anos de 1880 e 1900 que ocorreu a consolidação do processo de 

industrialização brasileira.17 Essa industrialização inicial não estava presente em todo o 

território nacional, mas somente no Sudeste, e o que diferenciava das demais regiões do 

país era a grande expansão da lavoura de café que ocorreu a partir dos anos de 1870, na 

Província de São Paulo, visto que no Rio de Janeiro a cafeicultura já possuía destaque 

(MENDONÇA, 1997).  

 Como a plantação de café ganhava evidência perante a economia nacional e em 

territórios paulistas, foi preciso, de acordo com Mendonça (1997), a criação de infra-

estruturas tanto de serviços, transportes, casas comerciais e bancos para atender o 

crescimento da cafeicultura. Fica relevante a entrada de investimentos estrangeiros 

localizados tanto nas ferrovias como no sistema bancário existente na época, pois, 

somente no setor bancário o investimento estrangeiro via-se importante, porque eram 

eles os responsáveis pelo financiamento dos cafeicultores, que cada vez mais investiam 

e ampliavam as suas terras. Além dos financiamentos bancários, o transporte ferroviário 

                                                            
17 Entendemos como industrialização o início pelo qual todo o processo em que a unidade fabril, 
altamente mecanizada, afirma-se como predominante na economia urbana (MENDONÇA, 1997). 
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também ganhava participação do capital estrangeiro no caso britânico, agilizando a 

escoação da produção até os portos. Somente em 1880 o Brasil tinha onze ferrovias de 

capital inglês, visto que quinze anos mais tarde esse número subiria para vinte e cinco 

redes ferroviárias, estendendo-se até o Nordeste brasileiro. Mas o maior surto de 

ferrovias desse período ocorreu na região Sudeste que concentrou 63% do total de todo 

o Brasil em 189918.  

 De acordo com Mendonça (1997), todos os funcionamentos da atividade cafeeira 

apontavam em uma única direção: o complexo cafeeiro que se diversificava e 

urbanizava. Nisso, os centros de comércio que existiam na região faziam a ligação do 

Rio de Janeiro e Santos até São Paulo aproximando os cafeicultores brasileiros com os 

consumidores estrangeiros. Além disso, esses municípios funcionavam como núcleos de 

concentração dos recursos materiais, humanos e financeiros que eram capazes de fazer 

funcionar a grande indústria que surgia.  

 Nascia nesse momento a primeira característica da atividade industrial do Brasil, 

em seu período inicial conhecida também como primeira etapa da industrialização, 

marcada como a subordinação ao capital cafeeiro, momento quando a indústria que 

começava no país, se beneficiava das diversificações do complexo agrário exportador. 

Em seguida, muito presa a subordinação do capital industrial ao café, ocorreu um 

grande fluxo de mão de obra vinda do interior para os centros urbanos. Como segunda 

característica da atividade industrial em seu período inicial, muito ligada ao fluxo de 

mão de obra ocorreu também o predomínio das indústrias de bens de consumo 

correntes, como por exemplo, tecidos, vestuários e alimentos. O grande consumidor 

desses produtos eram trabalhadores das fábricas e os trabalhadores urbanos muitos deles 

de baixa renda. Ainda junto com esse tipo de produção industrial, outro fator ligado a 

segunda característica é que a indústria de bens de consumo correntes adéqua-se a 

disponibilidade tanto de capitais, bem como de tecnologias que existiam no país. E a 

terceira e última característica da atividade industrial brasileira em seu período inicial 

                                                            
18 Alguns autores também trabalham a industrialização brasileira desde 1870 até os dias atuais como, por 
exemplo: Flávio R. Versiani e Wilson Suzigan (1990) em seu artigo: O processo brasileiro de 
industrialização: uma visão geral onde tem como atributo principal mostrar como ocorreu a evolução da 
industrialização brasileira. Suzigan (1975) no artigo Industrialização brasileira em perspectiva histórica 
também aborda a respeito de como ocorreu o processo de industrialização do Brasil, descrevendo as três 
grandes fases da evolução industrial do país e os demais condicionantes que possibilitaram que o país 
industrializa-se.  Suzigan (2000) em seu livro: Indústria brasileira: origem e desenvolvimento mostra os 
percursos da nossa industrialização e já Nícia Vilela Luz em seu livro A luta pela industrialização 
brasileira (1978) descreve como que o Brasil enfrentou os esforços para o processo de industrialização, 
mostrando todas as contradições enfrentadas desde o período colonial.  
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pauta-se na inexistência de indústrias pesadas no país, indústrias essas importantes 

para o desenvolvimento econômico de uma nação. Nesse momento inicial, o ponto fraco 

da industrialização dava-se na dependência de tecnologia importada, bem como, pelo 

fato de estar muito presa a relação do café com a indústria no país.  Uma nova classe 

social começava a aparecer no Brasil, à burguesia industrial, formada por proprietários 

do capital aplicado nas indústrias, que viviam dos rendimentos por eles gerados 

(MENDONÇA, 1997). 

 A partir da expansão da atividade cafeeira e todas as mudanças causadas por ela 

na economia mundial e nacional, o Brasil começou a vivenciar com maior intensidade a 

atividade industrial, pois foi a partir de 1937, no governo de Getúlio Vargas (1930-1945 

e 1951-1954), período do Estado Novo, que a industrialização brasileira começou a 

ganhar destaque perante o desenvolvimento econômico do país, adquirindo importância 

significativa na consolidação do território nacional.  

 De acordo com Sposito e Santos (2012), foi no governo do presidente da 

república Getúlio Dornelles Vargas, no ano de 1930, que ficou marcado o fim da 

República Velha e também da política do “café com leite”; na qual São Paulo e Minas 

Gerais passaram a eleger alternadamente os presidentes da República. Esses fatos 

marcam o começo da desvinculação da economia industrial do país em relação à 

atividade cafeeira e o enfraquecimento da aristocracia rural e também latifundiária, em 

especial a cafeeira, pela qual ocorre a ascensão de camadas sociais de cunho 

nacionalista e desenvolvimentista, que passou a culminar em políticas muito favoráveis 

ao processo de industrialização do Brasil.  

Comin (1996, p. 41) nos explica que só é possível falar a respeito de uma 

política industrial em território brasileiro a partir da década de 1930, no governo de 

Vargas: 

 
Aunque el embrión de la industrialización brasileña pueda ser buscado 
incluso en el siglo XIX, se puede decir que sólo después de 1930 es cuando la 
industria pasa a ser la fuerza dinámica del desarrollo económico. Como 
resultado de la gran crisis mundial de esta década, el modelo anterior de 
crecimiento agroexportador entra en crisis y prácticamente impone la 
internalización de algunas actividades industriales, no ya como simple 
complemento de producción rural. Es por eso mismo que se puede hablar de 
política industrial en Brasil sólo a partir de este momento: es aquí cuando se 
observa una preocupación sistemática de la política económica con el 
desarrollo industrial'. 
 

Após as perdas e declínio na economia nacional, fato que aconteceu devido à 

grande perda de café, a indústria a partir deste momento passaria a assumir o papel de 
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personagem mais importante dentro da economia e desenvolvimento do Brasil; alguns 

fatores foram de grande importância para que o parque nacional brasileiro passasse a se 

constituir. Nas palavras de Mendonça (1997) esses fatores foram:  

• O aproveitamento da capacidade da indústria nacional, fato esse que veio apenas 

a aumentar a produção do país;  

•  Facilidade de conseguir comprar, dos países centrais, maquinários de segunda 

mão e que ainda eram possíveis de utilizar;  

•  Outro fator pautou-se por parte dos empresários industriais brasileiros, que 

conseguiram fazer com que o governo passasse a proibir a importação de 

maquinários para as indústrias que já encontravam-se totalmente implantadas no 

país como, por exemplo, as indústrias têxteis. Mas a última exigência destes 

empresários fez com que o parque industrial brasileiro passasse a ser 

diversificado, com uma gama de setores diferenciados dentro dele.  

A atual formação industrial brasileira passou por várias transformações, desde a 

sua dependência a economia cafeeira até entrar em uma nova fase de industrialização, 

chamada por Mendonça (1997) de segunda etapa da industrialização nacional. A 

primeira característica dessa segunda etapa foram algumas mudanças na estrutura 

industrial que estavam se estabelecendo no país. Surgindo novos setores produtivos, que 

se organizavam no lugar dos ramos da indústria textil, de vestuários e produtos 

alimentícios. Com todas essas transformações desenvolviam-se então, os setores como 

mecânica, metalurgia, cimento, material elétrico, transportes juntamente com as 

indústrias químicas e farmacêuticas. Vários produtos industriais eram importados pelo 

Brasil e a partir de então começaram a ser produzidos internamente, processo que ficou 

conhecido como substituição das importações19. Esse processo marcou a 

industrialização do Brasil até mais ou menos a década de 1950 (MENDONÇA, 1997).  

 A segunda característica nessa segunda etapa do processo de industrialização 

brasileira na Era Vargas deu-se com o crescimento do ritmo da expansão industrial 

deste período, pois a indústria nacional, pela primeira vez na história, superou o 

                                                            
19 De acordo com Moreira (2003), a industrialização no Brasil passou a acontecer a partir da substituição 
de importações; - modelo industrial que possui três características: em um primeiro momento 
desenvolvem-se em especial os ramos que são destinados a suprirem a demanda da classe dominante e 
também da classe média; segundo ocorre à mobilização de capitais em montantes que são capazes de 
oferecerem respostas imediatas a uma necessidade de produção em volume até certo ponto esperada, 
fazendo assim a indústria acompanhar a estrutura monopolista existente; por fim, a terceira característica 
esta condicionado em que todos os setores já existentes a uma forma de vinculação com o ramo-base do 
regime de acumulação posto a serviço dos lucros oligopólicos em especial a agropecuária, energia e a 
circulação, pré-determinando-os como modelos. 
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crescimento da agricultura. E como terceira característica nessa segunda fase foi o 

momento em que o estado de São Paulo consolidou-se como palco da concentração 

industrial iniciada na Primeira República (MENDONÇA, 1997). 

 A quarta característica da segunda fase, de acordo com Mendonça (1997), 

constituiu no principal atributo da industrialização nacional pós 1930, que transformou 

o Estado em investidor industrial e também investidor em indústrias pesadas, graças a 

isso houve a ampliação do parque industrial brasileiro. Aliás, o que predominava no 

país é que além do setor produtivo de bens de consumo correntes na mão dos 

empresários privados, começava juntamente um setor de indústrias de base a cargo do 

Estado, criando uma divisão do trabalho entre a iniciativa pública e privada. 

Mesmo com todos os esforços e com a implantação de indústrias pesadas por 

parte do Estado, o Brasil não conseguiu se ver afirmado em todos os seus setores 

industriais necessários para a sua autonomia, pois a sua indústria dependia muito da 

importação de bens, as quais estavam ligadas à infraestrutura fabril. Isso tudo porque o 

Estado não detinha capitais tão amplos para poder investir em todas as frentes da sua 

indústria de base, visto que sua principal fonte de recursos pautava-se em impostos. 

Dessa maneira, vários autores, apontam que esse momento, por mais que tivessem 

ocorridos grandes transformações no período de Vargas, pode ser chamado de quinta 

característica da industrialização dessa época, pelo fato de ser uma industrialização 

restringida20 (MENDONÇA, 1997). 

Segundo dados da pesquisa realizada pelo Grupo de Geografia das Indústrias do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), comandado pelo geógrafo Pedro 

Linhares Geiger no ano de 1963, referindo-se aos anos de 1920 e 1950, demonstram que 

a concentração industrial no Brasil passou a se localizar com maior dinamismo nos 

estados do Sudeste, em especial nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro (MOREIRA, 

2004). 

Assim, foi na Era Vargas (1930-45 e 1951-54) que a indústria passou a assumir a 

posição de carro-chefe do crescimento econômico brasileiro, desempenhando uma 

importância fundamental na então consolidação do território nacional. Dessa maneira, 

todos os interesses do capital industrial adquiriram, de uma forma ou de outra, um 

destaque crescente com a consolidação dos principais setores da indústria de bens de 

consumo não duráveis, em especial, nas regiões Sul e Sudeste do país (FRIZZO, 1997).   

                                                            
20 Processo de industrialização ainda incompleto. Nota da autora.  
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 Cabe destacar que nos dois períodos que Getúlio Vargas esteve no poder, ele 

agiu apenas a benefício da indústria interna por meio da proteção tarifária, das restrições 

não tarifárias como: exigência de índices de nacionalização do produto, proibição de 

produtos que tinham similares locais, das tarifas múltiplas de câmbio, favorecendo a 

importação de bens de capital e dificultando a de bens de consumo. Quando tratou das 

facilidades de crédito, Vargas utilizou-se do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico (BNDE) 21, hoje o atual BNDES (SPOSITO et al, 2012).  

 Spósito et al (2012) e Sawaya (2006) afirmam que foi a partir da instrução 70 da 

Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC), atual Banco Central, que o 

governo Vargas, no ano de 1953, buscou contornar os problemas na balança de 

pagamentos (importações superiores às exportações). Ele adotou uma política de 

incentivo às importações de bens de capital que eram necessários para que houvesse a 

modernização do parque industrial brasileiro, como um esforço de poder acelerar o 

processo de substituição de importações. Sposito et al (2012, p. 150) diz que: 

 
As políticas desenvolvimentistas adotadas por Vargas cumpriram, portanto, o 
papel de proporcionar o crescimento e o aumento da complexidade do parque 
industrial brasileiro. O Estado não só financiou a industrialização e criou uma 
série de mecanismos tarifários e não tarifários, como ainda construiu 
indústrias estatais em setores pesados extremamente importantes para a 
economia nacional, nos quais tanto o capital nacional como o multinacional 
não tinham interesses, devido aos elevados investimentos, à falta de demanda 
inicial, aos prazos longos de maturação, aos riscos, à complexidade 
tecnológica etc. 
 

As contribuições de Getúlio Vargas ao desenvolvimento econômico e industrial 

brasileiro foram inúmeras, porém no ano de 1954 seu mandato chegou ao fim, devido 

ao seu suicídio. Depois do ocorrido quem assumiu como presidente da República foi 

Juscelino Kubitschec (JK) (1956-1961). Segundo Sposito et al (2012)  tudo o que o país 

precisava, para que houvesse um crescimento industrial, já havia sido criado. Como o 

aparato institucional e também técnico, a reforma fiscal para os negócios de energia e 

petróleo e os projetos siderúrgicos e hidroelétricos que foram iniciados com Getulio 

Vargas, mas somente inaugurados no governo de Juscelino Kubitschec.  

 Muito diferente do governo de Vargas, que tinha como princípio internalizar a 

dinâmica de acumulação com base, especialmente em capitais nacionais e também 

                                                            
21Este banco foi fundado sobre a Lei nº 1.628, de 20 de junho de 1952. O objetivo desta nova autarquia 
federal era de ser o órgão formulador e também executor da política nacional de desenvolvimento 
econômico. Visto que numa primeira fase, o BNDE fez vários investimentos em infraestrutura, mas a 
criação de várias estatais aos poucos liberou o banco para poder investir na iniciativa privada (BNDES, 
2016). 
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estatais, Juscelino Kubitschek, passou a utilizar-se de diferentes instrumentos que 

visava apenas atrair investimento estrangeiro (SPOSITO et al, 2012). Para Mendonça 

(1997, p. 53/54) com o governo de Juscelino Kubitschek: 

 
[...] nossa indústria deu uma guinada de 180 graus, se comparada às 
características do período anterior. E isso devido a dois fatores: a opção por 
desenvolver um novo setor industrial – o setor de bens de consumo duráveis; 
e a decisão do capital estrangeiro no país.  
 

  Assim a primeira característica da industrialização brasileira no período do 

governo de JK, foi o de implantar setores industriais que estavam faltando no Brasil, 

como o setor produtivo de bens de consumo duráveis (produção de automóveis, 

eletrodomésticos entre outros). Após o estabelecimento deste setor, estava formado o 

último passo para a criação do tripé da industrialização brasileira, que seria ainda 

integrado pelo setor produtivo de bens de consumo correntes22, criado na República 

Velha, pelo setor produtivo de bens de produção23 ou indústrias de base, criado no 

período de Getúlio Vargas, e por fim pelo setor produtivo de bens de consumo 

duráveis,24 inaugurado no governo de Juscelino Kubitschek (MENDONÇA, 1997). 

 A situação da economia internacional encontrava-se muito favorável a 

implantação de filiais em outras nações, pois nesse momento os Estados Unidos da 

América tinham acabado de financiar a reconstrução da Europa no pós Segunda Guerra 

Mundial, e como era o país com maior potencial econômico, buscou lugares novos para 

poder aplicar seu capital, dessa forma optou pela América Latina, em particular pelo 

Brasil. A partir deste momento, a indústria nacional começou a ganhar uma nova cara, 

pois se no governo de Vargas o capital estrangeiro havia sido restrito, só se utilizava 

como forma de empréstimos entre governos com JK os capitais externos passariam a ser 

os grandes financiadores da montagem do setor produtivo de bens de consumo duráveis, 

por meio do Investimento Direto que entrava no Brasil (MENDONÇA, 1997). 

A partir disso, a segunda característica da industrialização do Brasil no período 

de JK, nos anos de 1950, foi o fato de as indústrias de bens duráveis de consumo 

                                                            
22Para Cherques e Pimenta (2013) bens de consumo correntes diz respeito aos bens que serão consumidos 
imediatamente como, por exemplo, a utilização dos serviços médicos ou alimentos.   
23 De acordo com Sandroni (1999) Bens de produção também pode ser entendido como sendo Bens de 
capital, que são bens que servem para que haja a produção de outros bens, especialmente os bens de 
consumo como, máquinas, equipamentos, material de transporte e instalações de uma indústria. 
24Já os bens de consumo duráveis Sandroni (1999) define como sendo aqueles bens que prestam serviços 
durante um determinado período muitas vezes longo, o autor ainda trás o exemplo de uma máquina de 
lavar roupas ou até um automóvel. 



 

87 
 

pertencerem ao capital internacional – as “empresas multinacionais25”, que 

encontravam-se  instaladas em território brasileiro, como por exemplo, as montadoras 

automobilísticas da Volkswagen, Mercedes-Benz, General Motors e a Ford; todas se 

estabeleceram com o apoio do governo nacional. Podemos afirmar que essa foi a forma 

encontrada pelo governo de JK, para fazer com que a industrialização do país se 

modernizasse e não dependesse do Estado e das empresas estatais, isso tudo 

caracterizou a “internacionalização da economia do Brasil”.  

 
O governo de JK, na segunda metade dos anos de 1950, é caracterizado por 
uma política direcionada à implantação de segmentos extremamente 
importantes de infraestrutura econômica e de setores industriais, 
especialmente a indústria de bens de consumo durável, cuja, maior 
representante é a indústria automobilística. Essa política, denominada Plano 
de Metas, tinha como slogan “50 anos em 5”, isto é, era preciso proporcionar 
transformações significativas na estrutura industrial brasileira de meio século 
em apenas meia década (SPOSITO et al, 2012, p. 153).  

 
Portanto, o governo de JK criou uma experiência de planejamento econômico 

integrado que tinha como obrigação controlar todos os setores econômicos, os seus 

investimentos e também seu crescimento, que ficou conhecido como “Plano de Metas”, 

no qual o Estado por meio deste “novo Plano” passaria a intervir em tudo, controlando 

em quê, como e onde os capitais, tanto públicos como privados, passariam a serem 

aplicados. A partir daí o Estado nacional teria novas funções e a caracterizaria a terceira 

fase da industrialização, pois o mesmo não seria apenas o proprietário das empresas 

produtivas, mas também o banqueiro dos capitais privados e articulador de toda a 

economia (MENDONÇA, 1997).  

Assim, o Plano de Metas proposto por Kubitschek, tinha como objetivo 

engendrar um upgrade na estrutura industrial nacional, isso significava, poder conduzi-

la para estágios muito superiores e poder atrair o capital necessário para isso. Dessa 

maneira, se no governo de Vargas o que caracteriza o Brasil era apenas o capital 

nacional, com um apoio incondicional ao empresariado originário local, no governo de 

JK a opção era de um capital ancorado numa tríplice aliança entre Estado, capital 

multinacional e capital local (SPOSITO et al, 2012). 

 
O Plano de Metas estabelecia objetivos de dois tipos. A curto prazo, acelerar 
o processo de acumulação capitalista, pela ampliação da produtividade dos 
investimentos já realizados e por realizar. A médio prazo, buscava-se atingir 
a elevação do nível de vida da população, superando a miséria pela abertura 

                                                            
25No primeiro capítulo da dissertação trouxemos a explicação do que é como funcionam e quais são as 
estratégias das empresas multinacionais.  
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de novas frentes de emprego e pelo estabelecimento de um novo modo de 
viver. As metas estabelecidas eram em número de 31, incluindo-se o 
programa de formação de pessoal técnico. Elas voltavam-se para quatro 
setores-chave da economia: energia, transporte, alimentação e indústrias de 
base. No primeiro grupo, estabeleciam-se padrões de crescimento para os 
ramos da energia elétrica, nuclear, do carvão e do petróleo; no segundo 
visava-se atingir o reequipamento e construção de estradas de ferro, de 
rodagem, portos, barragens, marinha mercante e transportes aéreos; no 
terceiro, buscava-se o fomento à produção de trigo, fertilizantes, instalação 
de armazéns, silos, frigoríficos, matadouros e a mecanização da agricultura. 
Por fim, no último grupo de metas previam-se aquelas para os ramos de aço, 
alumínio, metais não-ferrosos, cimento, papel e celulose, borracha, ferro, 
veículos motorizados, indústrias de construção naval, maquinaria pesada e 
equipamentos elétricos (MENDONÇA, 1986. p. 51).  
 

De acordo com Mendonça (1986, p.52) o Plano de Metas e a sua implantação 

desdobraram-se em uma política econômica que teve como base quatro peças-chaves: 

 
A primeira, como vimos, consistiu no tratamento favorável à entrada dos 
capitais estrangeiros – sob a forma de investimentos ou empréstimos – 
necessários ao Programa. A segunda, residiu no aumento da intervenção 
direta do setor público na formação interna de capitais, fosse pela via da 
arrecadação tributaria, fosse pela do financiamento inflacionário. A terceira 
grande vertente da política econômica do período repousou no esforço para 
canalizar recursos privados para áreas estratégicas, chegando o Estado a 
conceder empréstimos de longo prazo de amortização e taxas negativas de 
juros. Por fim, foi a busca da estabilidade da taxa de inflação a última grande 
linha econômica do período.   

 
Para Lessa (1981) o Plano de Metas tinha como prioridade a construção dos 

estágios superiores da então pirâmide industrial, verticalmente integrada e também do 

capital social básico de apoio a esta estrutura. Assim, passaria a dar continuidade ao 

processo de substituição de importações que vinha acontecendo em anos anteriores.  

Conforme Lessa (1981, p. 28) o Plano de Metas visava: 

 
[...] investimentos diretos do governo no setor de energia-transporte e em 
algumas atividades industriais básicas, notadamente siderurgia e refino de 
petróleo – para as quais o ânimo empresarial havia se revelado insuficiente – 
bem como favores e estímulos ampliados à expansão e diversificação do 
setor secundário, produtor de equipamentos e insumos com funções de 
produção de alta intensidade de capital. Face a estes objetivos, que 
propunham uma vigorosa transformação na estrutura da economia, cediam 
importâncias as considerações sobre o equilíbrio de preços, situação da 
balança de pagamentos e comportamento “sadio” do setor monetário, fiscal e 
cambial que se colocavam em segundo plano a serviço da industrialização. 

 
Piquet (2007, p. 34) salienta que todos os investimentos compreendidos no Plano 

de Metas, entre os anos de 1956 a 1961, provocaram grandes alterações na estrutura 

produtiva nacional, como: 
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[...] salto na capacidade produtiva existente, com a implantação dos novos 
setores industriais produtores de bens de consumo duráveis; mudanças 
tecnológicas nos setores produtivos de bens de consumo não-duráveis, com a 
entrada de firmas estrangeiras no setor; divisão da produção entre os capitais 
privados – nacional e estrangeiro e o capital estatal na produção de insumos 
básicos e equipamentos. 
 

 A partir deste período o Brasil passou a receber, com maior dinamismo, as 

empresas multinacionais, muitas delas de origem americana, as quais instalaram-se no 

Brasil em busca de mão de obra barata e recursos naturais, justamente porque o Estado 

nacional estava passando por um processo de modernização, em especial no setor 

industrial. Neste momento o governo vê uma oportunidade de atrair empresas 

estrangeiras para começar a moldar e melhorar os parques industriais do Brasil, em 

especial aqueles que encontravam-se na região Sudeste e mais tarde na região Sul. 

 O governo de JK conseguiu desenvolver o Brasil industrialmente, contudo fez 

com que o país aumentasse a dívida externa, (por meio da qual sejam sentidos reflexos 

econômicos e sociais muito profundos na sociedade brasileira, até recentemente), pois a 

moeda da época, o cruzeiro, passou a se desvalorizar, visto que todo o lucro que as 

multinacionais produziam voltava para seus países sedes, mas não como moeda 

brasileira e sim como dólar. Isso fez com que o governo de JK, conseguisse mais 

reservas-ouro para que as multinacionais comprassem os dólares e enviassem os seus 

lucros para as sedes (MENDONÇA, 1997). 

 Outro grave problema do governo foi que, dos três setores que compunham a 

indústria, apenas um teve maior crescimento, justamente o das empresas multinacionais, 

pois para que elas continuassem crescendo, precisariam de itens que eram produzidos 

pelas indústrias pesadas, só que quem produzia esses itens no país eram as empresas 

estatais, mas o Estado nacional não tinha recursos para fazer com que as suas indústrias 

crescessem de igual forma como as estrangeiras; assim acarretaram um grave problema 

no crescimento dos setores industriais. O problema gerado foi que as multinacionais 

passaram a importar os aparatos que precisavam para continuar produzindo e crescendo. 

E a última consequência encontrada no governo de JK, foi a diferença de concentração 

de renda entre as pessoas (MENDONÇA, 1997). 

Assim, a história da economia do Brasil após 1964, pode ser dividida e 

compreendida em três períodos:  

• 1962 a 1967, fase conhecida como crise e recessão; 
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•  1968 a 1973, fase de retomada do crescimento industrial conhecida 

como “milagre econômico brasileiro”, foi o período em virtude das 

elevadas taxas de crescimento da nossa economia; 

•  A partir de 1974, a autora chama a atenção que foi a fase em que o 

milagre entrou em declínio, pois a indústria brasileira começou entrar 

novamente em recessão (MENDONÇA, 1997).26 

A autora supracitada, ao explicar a respeito do que foi a crise do “milagre 

brasileiro” diz que:  

 
A chamada crise do “milagre brasileiro” caracterizou-se por duas 
peculiaridades: por um lado, foi uma crise de endividamento externo, e, por 
outro, uma crise da capacidade do Estado em continuar “bancando” o ritmo 
do crescimento industrial brasileiro (MENDONÇA, 1997, P. 78).  
 

Moreira (2004) relata que os novos ramos industriais que entram no Brasil, 

passaram a se instalar diretamente no estado de São Paulo, criando assim a 

diferenciação e a rearrumação de toda divisão regional do país, agora em regiões 

polarizadas, que é típica da hegemonia do capital industrial. No lugar do espaço 

industrialmente disperso e indiferenciado de antes que fazia parte outros estados como 

Minas Gerais e Rio de Janeiro, instalam-se no país um parque industrial polarizado, 

concentrado e diferenciado, fazendo de São Paulo o polo nacional.   

Mas os governos militares que estavam no poder em 1964, mobilizaram um 

conjunto de medidas para redistribuição da indústria, por meio da criação do Plano 

Nacional de Desenvolvimento (PND). Nos anos de 1970 a 1974 é criado o I PND, que 

tinha como princípio a modernização da agricultura. O II PND, estava baseado na 

redistribuição da indústria e o III PND dos anos de 1980 a 1985, estava vinculado a 

reestruturação espacial da indústria. Assim, o objetivo era redistribuir a indústria que 

estava concentrada na região metropolitana de São Paulo, corrigindo seus efeitos de 

modo a provocar maior repartição da infra-estrutura e interações espaciais por todo o 

território brasileiro. Dessa forma, muitas empresas industriais acabaram deixando de se 

localizar em São Paulo, buscando se instalar no interior do estado.  Aos poucos, outros 

estados, vão ganhando mais presença das indústrias; isso causada pelas funções 

estabelecidas pelos PNDs, como é o caso do Sul, que em 1999 concentrava 12,0% e 

passa a concentrar 20,2%, da presença de indústrias (MOREIRA, 2004). 

                                                            
26 Alguns autores chamam esse período de “Marcha Forçada”; onde o mesmo com a economia mundial 
em crise, o Brasil continuou crescendo. Ver por exemplo Becker e Egler (1998).  
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Moreira (2004) salienta ainda que atingido o duplo objetivo oferecido pelo II 

PND, promovendo assim a reversão pretendida, entre as décadas de 1970 e 1990, na 

qual ocorre de um lado a desconcentração do estado de São Paulo e de outro ocorre uma 

concentração industrial dos demais estados regionais.  

De acordo com Piquet (2007), a composição patrimonial que será responsável 

pela implantação da grande indústria em território brasileiro estava baseada em uma 

divisão de tarefas no qual a empresa estrangeira passava a dominar os setores 

produtores de bens de consumo duráveis. Dessa forma, a empresa nacional tinha o 

domínio da produção de bens de consumo não-duráveis e também de capital, cabendo 

ao setor público o papel central. Isso ocorreu devido a atuação das empresas públicas 

que eram fornecedoras de insumos básicos para toda a indústria, e também ao 

investimento na formação da infraestrutura. Assim, é essa a composição patrimonial que 

teve o seu início ainda na década de 1950 e passa a se consolidar nos anos de 1970 

juntamente com o II PND.  

 Segundo Furtado (1968) o processo de industrialização no Brasil só passou a 

ocorrer depois da crise do sistema primário-exportador, o qual derivou sua lógica da 

formação do mercado interno. Assim, a atividade industrial passou a se firmar quando o 

centro dinâmico da economia do país foi interiorizado. Dessa maneira, enquanto se 

abasteceu de manufaturas importadas, o mercado interno manteve-se atrofiado. 

Portanto, a industrialização passou a formar o mercado interno e também passou a 

crescer apoiada nele. A partir disso, os dois decênios compreendidos entre os anos de 

1947 e 1967, a dimensão do mercado interno passou a se multiplicar por quatro em um 

período em que a oferta de produtos acabados importados passava a declinar em termos 

absolutos. Doravante, o sistema industrial brasileiro iniciou a sua abertura para o 

exterior, logrando assim exportar uma fração ainda muito modesta, mas significativa de 

sua produção, e a competitividade externa foi se tornando um subproduto do 

crescimento do mercado interno brasileiro.  

De acordo com Schlesinger (2001, p. 17) a: 

 
(...) descontinuidade do processo de industrialização, redução dos níveis 
salariais, concentração crescente da renda – marcam o cenário econômico 
brasileiro até os dias de hoje. O setor industrial que mantém maior 
dinamismo é, em geral, o de bens de consumo duráveis, que sofistica e 
diversifica sua produção, sempre voltada para o consumo de uma minoria. 
Exemplo maior é o da indústria automobilística, com sua sofisticada e cara 
produção voltada para uma parcela sempre reduzida da população. 
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O final da década de 1980 teve como marco a difusão de novos produtos 

industriais e também de novos processos de produção, em um movimento que foi 

impulsionado pelas crises internacionais das décadas de 1970 e 1980. Estas 

transformações, muitas delas, aceleradas pela microeletrônica, pela informática e 

também pela biotecnologia (que agora tomavam o lugar do metal-mecânica e da 

química), passaram a corresponder a um período de recessão e também de estagnação, 

não somente da economia brasileira (SCHLESINGER, 2001). 

Toda a diversificação, modernização e exigências que foram impostas pelo 

mercado externo, fizeram com que a indústria nacional empenhasse-se em melhorar a 

sua estrutura produtiva desenvolvida pelo aval do Estado. E toda a modernização e 

expansão do setor industrial estiveram acompanhadas pelo crescimento da indústria de 

construção civil e da concentração da renda e de seu rápido processo de urbanização 

nacional. A integração do mercado brasileiro, que nos anos de 1960 avançava, no 

decorrer dos anos de 1970, ganha um novo impulso causado pela integração e política 

de incentivos regionais, a qual instigou a migração de capitas produtivos de regiões 

desenvolvidas, como por exemplo, São Paulo, para as demais regiões brasileiras em 

especial para o Norte e Nordeste (CLEPS, 2003) 

 Todo o crescimento industrial do país na década de 1970 teve como principal 

política econômica a “desconcentração” industrial27, saindo de São Paulo para o restante 

do território nacional. Os exemplos, mais característicos podem apresentar-se na 

instalação de polos industriais petroquímicos, siderúrgicos, papel e celulose, entre 

outros insumos básicos, e especialmente, devido aos diferentes organismos e 

instrumentos institucionais oferecidos por parte do Governo Federal que contribuíram 

para que esse processo pudesse dar certo. Todas as medidas fizeram com que a 

participação do estado de São Paulo no total do Valor da Transformação Industrial 

(VTI) nacional, fosse reduzida de 58,2% em 1970, para 55,9% em 1975 e 53,4% em 

1980 e 51% em 1987 (CLEPS, 2003). A partir dessa análise, Negri (1994, p. 25) aborda 

que: 

  

                                                            
27A discussão a respeito da desconcentração industrial nesse capítulo é realizada por que achamos 
pertinentes entendê - la, pois, consideramos uma forma importante para poder conhecer e entender o 
processo industrial no estado do Paraná em especial no Aglomerado Metropolitano de Curitiba. Para 
Negri (1994, p. 07) o entendimento da desconcentração industrial pode ser entendido como “as alterações 
na distribuição espacial absoluta ou relativa de variáveis como número de estabelecimentos, pessoal 
ocupado, valor da produção e valor da transformação industrial”.  
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Com as políticas governamentais de desenvolvimento de outras regiões, 
ocorreu uma importante redução do peso industrial da região Sudeste. Os 
estados de Minas Gerais e Espírito Santo foram beneficiados pela política 
econômica e ganharam significativas parcelas no total do produto industrial 
brasileiro; Rio de Janeiro sofreu uma importante redução de seu peso 
industrial; São Paulo, mesmo tendo contra si a explicitação da política de 
industrialização e de descentralização industrial, conseguiu apresentar 
expressivas taxas de crescimento tanto na indústria quanto na agricultura. 
Analisando a dinâmica industrial dos anos 70, observamos que “embora esse 
período marque a inflexão da concentração industrial em São Paulo, as bases 
técnicas e estruturais implantadas em outros estados brasileiros parecem ser 
ainda insuficientes para um processo que consolide uma descentralização 
industrial mais intensa de São Paulo para o resto do país. 

 
 Nos anos de 1930 a 1970, de acordo com Cano (1997), o crescimento econômico 

do estado de São Paulo crescia a taxas anuais muito superiores a que apresentava a taxa 

nacional, por isso o restante do território brasileiro conseguiu experimentar nesse 

período taxas elevadas de crescimento, devido às articulações existentes entre o estado 

paulista e as outras regiões do Brasil. Dessa forma para Cano (1997, p. 106):  
 

[...] a economia paulista, sendo o núcleo da acumulação produtiva do país, ao 
crescer imprimia também determinações (regionalmente diferenciadas, é 
claro) de crescimento aos seus complementos econômicos espaciais (as 
demais regiões). Assim, embora a dinâmica de acumulação fosse 
concentradora, em seus resultados concretos, articulava, entretanto, também o 
crescimento regional.  

 
 Toda essa situação muda nos anos seguintes, pois de acordo com Cano (1997, 

p.106 e 107): 

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

 
 Segundo Cano (1997), ao analisar a produção da indústria de transformação a 

partir do ano de 1919, percebe-se que o estado paulista ocupava nesse período o 

primeiro lugar, 31,5% do total do país, visto que isso aumentaria no ano de 1970 para 

58%, momento em que São Paulo atingiu o auge da concentração industrial brasileira. 

Pois somente nesse último ano, São Paulo concentrava 53% da produção nacional da 

indústria de não duráveis e também da de bens intermediários, e 75% da de bens de 
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capital e consumo durável. De todos os vinte e dois ramos28 industriais existentes, 

dezesseis deles São Paulo concentrava mais de 50% de toda a produção nacional.  

 Em 1985 o Censo Industrial mostrou que São Paulo perdeu participação em 

todos os vinte e dois ramos, mas mesmo assim concentrava muito mais de 50% de toda 

a produção nacional em treze ramos. Em quinze anos a participação de São Paulo 

declinou para 51,9%. Somente no setor de bens de consumo durável e de capital, a 

diminuição foi de 66,5% no ano de 1985, onde a Zona Franca de Manaus passou a ser a 

maior responsável pela diminuição da participação do ramo de material elétrico. No 

entanto, a produção de bens de consumo não durável, obteve um número de perda alto, 

chegando agora a 43,2%, de todo o valor nacional. No que tange ao setor de bens 

intermediários, São Paulo diminuiu a sua participação, 49,4% do total do país (CANO, 

1997). Esses dados podem ser observados na figura 2: 

  

                                                            
28 Entendemos como ramos a forma de atividade escolhida pelas empresas como: Industrial (vestuário, 
calçado, bebidas, mecânica etc.), comercial (veículos, roupas, tecidos etc...) (SEBRAE, 2016).  
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Figura 2: Participação e perda de São Paulo nos ramos da Economia 1970 - 1985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Organizado pela autora a partir de dados de Cano (1997, p. 113 e 114).  

Segundo Firkowski (2001, p. 81) aborda, sobre o processo de concentração e 
desconcentração:  

[...] a sua compreensão deve-se dar com duas faces de um mesmo processo, 
portando, a partir de uma relação dialética, onde, ao mesmo tempo que as 
atividades produtivas (as plantas industriais propriamente ditas) se 
desconcentram territorialmente, inserindo novos lugares ao processo 
produtivo, têm-se, por um lado, uma grande concentração das atividades 
relacionadas à decisão e gestão, além da produção de inovação e informação, 
em poucos lugares privilegiados. Dessa forma, alguns tipos de atividades são 
passiveis de usufruir de um maior grau de liberdade de localização, enquanto 
outras seguem se concentrando cada vez mais. 

Todo o investimento industrial que se deslocava para São Paulo e seu interior, a 

partir da década de 1990, para Firkowski (2001) sofreu alterações na nova localização 

industrial nacional, na qual São Paulo (metrópole) e o seu interior (municípios) perdem 

Produção da indústria de 
transformação em 1919, São 
Paulo estava em primeiro lugar, 
com 31,5% do total nacional. 

Em 1970, chega a 58% pois 
consegue atingir o auge da 
concentração industrial 
brasileira. 

Em 1970 São Paulo concentrava 53% de 
toda a produção nacional da indústria de 
não duráveis e também da de bens 
intermediários; e um valor de 75% da 
indústria de bens de capital e de consumo 
durável. Dos vinte e dois industriais que o 
estado tinha em dezesseis deles São Paulo 
concentrava muito mais de 50% de toda a 
produção do território do país. 

Em 1985 o Censo Industrial 
mostrou que São Paulo perdeu 
participação em todos os vinte e 
dois ramos, mais mesmo assim 
estava concentrado muito mais 
de 50% de toda a produção 
nacional em treze ramos. Em 
quinze anos a participação de 
São Paulo declinou para 51,9%. 

A diminuição da participação nos setores de 1970 
para 1985 foi de: 

Setor de bens de consumo durável e de capital era 75,6% 
em 1970 e passa para 66,5% no ano de 1985, onde a 
Zona Franca de Manaus passou a ser a maior responsável 
pela diminuição da participação do ramo de material 
elétrico.  
Já na produção de bens de consumo não durável o 
número da perda foi muito alto chegando em 1970 era de 
51,7% e em 1985 diminui a 43,2% de todo o total 
nacional.  
O setor de bens intermediários em 1970 era de 53,2% 
passando a ser em 1985 49,4% do total do país 
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importância, e novos locais surgem como atraentes para o capital transnacional que 

chegava nesse período. A localização geográfica da indústria automobilística é um 

exemplo, pois começava a incorporar novos lugares aumentando o raio preferencial da 

localização da indústria que anteriormente era restrito a cerca de 150 km a partir de São 

Paulo. A forma de se compreender essa nova localização industrial e a inserção de 

novos lugares ao circuito produtivo, como exemplo os estados do Paraná, Minas Gerais 

e Rio Grande do Sul, é dado pelo conceito de “desenvolvimento poligonal”.  

Conforme Diniz (1993), ao estudar a desconcentração industrial é preferível 

chamar o processo brasileiro de desenvolvimento poligonal, em que: 

 
 [...] um limitado número de novos pólos de crescimento ou regiões têm 
capturado a maior parte das novas atividades econômicas. O resultado está 
longe de ser uma verdadeira desconcentração, especialmente porque os novos 
centros estão no próprio Estado de São Paulo ou relativamente próximos 
dele. O desenvolvimento poligonal é o resultado de um conjunto de forças, 
dentre as quais cinco seriam as mais representativas. A primeira delas resulta 
das deseconomias de aglomeração na Área Metropolitana de São Paulo e da 
criação de economias de aglomeração em vários outros centros urbanos e 
regiões. A segunda, o papel da política econômica ou ação do Estado em 
termos de investimentos diretos, incentivos fiscais e construção de infra-
estrutura, que encorajaram a desconcentração geográfica da produção, 
embora a política dos estados com maior nível de recursos tenha contrariado 
a política federal. Uma terceira, decorre da busca de recursos naturais que 
estimulou a abertura de novas regiões para o desenvolvimento. Uma quarta 
razão, vem da grande concentração social e espacial da renda e o conseqüente 
poder de compra e de pesquisa que retém o crescimento em regiões com 
maior base econômica. Urna quinta causa do desenvolvimento poligonal, é a 
unificação do mercado, através da infra-estrutura de transportes e 
comunicações, e o conseqüente aumento da competição inter-empresarial, 
que contribuíram para a desconcentração geográfica da produção (DINIZ, 
(1993, p. 35). 
 

De acordo com o autor referido, até o final da década de 1960 um histórico 

procedimento de concentração econômica e populacional aconteceu na área 

metropolitana de São Paulo, a qual em 1970 chegou a participar com 44% de toda a 

produção industrial do país. Em seguida a isso ocorrem duas fases. A primeira delas é o 

processo de reversão da polarização, que acontece como um espraimento industrial para 

dentro do interior do estado paulista e para aproximadamente todos os outros estados 

brasileiros. A segunda fase ocorreu como uma reconcentração no polígono29 

determinado por Belo Horizonte, Uberlândia, Londrina-Maringá, Porto Alegre, 

                                                            
29  De acordo com Firkowski (2001, p. 88) “na perspectiva de polígono, tem-se uma região no interior da 
qual é possível a localização industrial em virtude do predomínio de uma certa similaridade em termos 
das condições capazes de atrair indústrias, tais como tamanho urbano, serviços, infra-estruturas, alcance 
do mercado consumidor, dentre outras”.  
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Florianópolis, São José dos Campos e Belo Horizonte, onde estavam sendo formados os 

principais polos de alta tecnologia do Brasil.   

Segundo Firkowski (2001, p.86) “a região beneficiada pelo processo de 

desconcentração, seria caracterizada pela existência de cidades com considerável 

concentração de serviços, além de infraestrutura, renda, atividades de pesquisa e ensino 

e significativa base industrial”. A autora aludida deixa claro que o processo de 

desconcentração industrial vivenciada pelo país, inaugurou uma nova fase, em especial 

na década de 199030, quando a base territorial passível de receber os novos 

investimentos industriais se alarga espantosamente, ultrapassando os limites fixados 

pelo processo anterior, de São Paulo, metrópole e o seu interior.  

 Entretanto para o geógrafo Milton Santos o lugar privilegiado em que a 

atividade industrial aconteceria, ou acontece é denominada de “região concentrada” e 

mais tarde denominada de “meio técnico-científico.  

 
 [...] pode-se falar de uma região concentrada que abrange, grosso modo, os 
estados do Sul (Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul) além de São 
Paulo e Rio de Janeiro e parcelas consideráveis do Mato Grosso do Sul, 
Goiás e Espírito Santo. Trata-se de uma área contínua onde uma divisão do 
trabalho mais intensa que no resto do País garante a presença conjunta das 
variáveis mais modernas – uma modernização generalizada – ao passo que no 
resto do País a modernização é seletiva, mesmo naquelas manchas ou pontos 
cada vez mais extensos e numerosos, onde estão presentes grandes capitais, 
tecnologias de ponta e modelos elaborados de organização. A região 
concentrada coincide com a área contínua de manifestação do meio técnico-
científico, cuja lógica corresponde às necessidades do presente estágio de 
desenvolvimento do País (SANTOS,1993. p. 39/40).  
 

Portanto, com todas as transformações industriais que ocorreram com a 

desconcentração industrial de São Paulo e de seus municípios vizinhos, o início do 

processo de concentração industrial nos demais estados, a partir dos anos de 1990, a 

indústria nacional ganhou novos contornos e características. Com isso começaram a 

surgir vários programas criados por parte dos governos como forma de continuar 

melhorando o desenvolvimento industrial brasileiro.  

 

 

 

 

                                                            
30 Observamos esse fato no estado do Paraná, que será discutido na sequência.  
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Com a eleição de Fernando Collor de Mello em 1990, Antunes (2005) salienta 

que logo depois de empossado, o presidente em questão, promoveu uma política de 

combate à inflação, denominada de Plano Collor I31, que estava baseada no confisco da 

poupança, no enxugamento da liquidez, no arrocho salarial, na redução do déficit 

público, na privatização das empresas estatais e por fim nas reduções das tarifas de 

importação.        

Sposito et al (2012, p. 175) fala que: 

 
As políticas implementadas demonstraram, claramente, a redefinição da 
função do Estado, cabendo ao capital privado (nacional e multinacional) o 
papel de condutor do desenvolvimento econômico. Essa redefinição marcaria 
a opção do governo pelo neoliberalismo, indicando que doravante interessaria 
mais o mercado, a eficiência e a competitividade das empresas. 

 
 Logo, nos governos de Collor (1990-1991) 32 e de Fernando Henrique Cardoso 

(FHC) (1995-2002) ocorreram várias privatizações33, como a continuidade da política 

neoliberal, aprofundando assim a abertura da economia e promovendo a diminuição do 

déficit público. Percebe-se que muito diferente do governo de Collor, o governo do FHC 

foi marcado por um racionalismo e por uma competência, com o objetivo de poder 

                                                            
31 No fim da década de 1980, o Brasil enfrentou profundas transformações econômicas e institucionais, 
mais precisamente a partir de 1986, com ênfase na década de 1990. A expansão financeira da década 
anterior, desenvolvida num contexto de altas taxas de inflação, foi forçada a reestruturar-se diante da 
implantação dos vários planos de tentativas da estabilização da economia. Estes, recomendados 
juntamente com outras medidas, como: controle de inflação, privatização de empresas públicas e 
desregulamentação dos mercados, por instituições internacionais como o Fundo Monetário Internacional 
– FMI. (VIDEIRA, 2009, p. 185/186). Assim, os planos criados para tentar estabilizar a economia foram: 
o Plano Cruzado que foi implantado em fevereiro do ano de 1986, conseguiu enxugar a inflação que 
estava na faixa dos 230% a.a. em 1985, indo para 65% a.a., mas até esse momento não houve o controle 
da inflação, ela voltou a subir em torno de 400%a.a. em 1987, nesse momento muitas empresas pequenas 
que foram criadas pensando que estariam inseridas em uma economia instável, começaram a fechar suas 
portas, devido à inadimplência que alcançaram. Foi preciso com isso, criar outro plano em 1989, 
denominado de Plano Verão, que o propósito era tentar controlar a inflação, que nesse período estava 
chegando à casa dos 1700% a.a.; Passado um ano foi implantado o Plano Collor I, (1990) seu principal 
marco deu-se com o bloqueio da poupança e aplicações financeiras, também criou o Imposto Sobre 
Operações Financeiras (IOF) e liberou a cobrança das tarifas bancárias. Em seguida, cria-se o Plano 
Collor II (1991) que teve como papel limitar-se aos efeitos e não às causas da inflação. E por fim, foi 
criado o Plano Real (1994) que de todos os planos citados este conseguiu apresentar sucessos com o 
controle da inflação.   
32 Após a renúncia de Collor, o Brasil passa a ser governado pelo seu vice Itamar Franco (1992-1994); o 
qual defende uma vertente mais nacionalista. No seu governo foi implantado o Plano Real (1994), o qual 
visava também o combate à inflação (VIDEIRA, 2009). 
33 Chamamos atenção que no governo de José Sarney de Araújo Costa (1985-1990) ocorreram 17 
processos de desestatização, cabe dizer que três importantes empresas industriais sendo 
elas:Eletrosiderúrgica Brasileira (Sibra), que era a maior empresa produtora de ferro-ligas do período; 
Aracruz Celulose, que era uma das mais importantes desse setor; e Caraíbas Metais, que era a única 
metalurgia de cobre do Brasil. É importante ressaltar a participação do BNDES, que das 17 empresas, 11 
delas foram de empresas que eram controladas pela sua subsidiária integral BNDESPAR (VELASCO JR, 
1997).  
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consolidar o projeto neoliberal e colocar o país na economia mundial junto com os 

países centrais (FIORI, 2001).  

 Os governos seguintes criaram algumas políticas industriais para que houvesse, 

com maior dinamismo, o desenvolvimento do setor industrial em território brasileiro. 

Destacamos o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), que governou de 2003 a 

2010 e criou a Política Industrial Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE), cunhada 

em 31 de março de 2004, colocando em destaque todas as questões a respeito da 

inovação tecnológica, junto com a complementaridade entre a política industrial e de 

comércio exterior, expandindo assim a base industrial nacional, através da melhoria da 

capacidade inovadora das empresas. A PITCE teve como principal característica a 

inovação junto com a agregação de valor a todos os processos, produtos e os serviços da 

indústria nacional (AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO 

INDUSTRIAL, 2016). Assim essa política atuou em três eixos:  

 
A Pitce atuou em três eixos: linhas de ação horizontais (inovação e 
desenvolvimento tecnológico, inserção externa/exportações, modernização 
industrial, ambiente institucional), setores estratégicos (software, 
semicondutores, bens de capital, fármacos e medicamentos) e em atividades 
portadoras de futuro (biotecnologia, nanotecnologia e energias renováveis) 
(AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 
2016 s/p.). 
 

 Segundo Cano e Silva (2010, p.07) esses eixos eram ligados por:  
 

[...] dois os macroprogramas mobilizadores: I) Indústria forte (visando 
fortalecer e expandir a base industrial brasileira); II) Inova Brasil (visando 
aumentar a capacidade inovadora das empresas). Um plano de ação que 
explicitava como objetivos o aumento da eficiência da estrutura produtiva, o 
aumento da capacidade de inovação das empresas brasileiras e a expansão 
das exportações. Esta seria a base para uma maior inserção do país no 
comércio internacional, estimulando os setores onde o Brasil teria maior 
capacidade ou necessidade de desenvolver vantagens competitivas e abrindo 
caminhos para inserção nos setores mais dinâmicos dos fluxos de troca 
internacionais. Tratava-se de uma política governamental construída a partir 
de uma visão da complexidade da estrutura produtiva do país e apoiada na 
percepção de que os diversos setores e cadeias produtivas desempenham 
papéis diferenciados na dinâmica do desenvolvimento, em termos de geração 
e difusão de inovações, competitividade e dinamismo internacional e 
atendimento das necessidades básicas da população. 
 

 Já para De Toni (2014, s/p) a PITCE:   
 

A PITCE foi fortemente focada em opções estratégicas (tecnologias de 
informação e comunicação, semicondutores, fármacos e software) realmente 
ambiciosas e desafiadoras, com imensa capacidade de transbordamentos e 
transversalidades na complexa teia das cadeias industriais nacionais. Além 
disso, a PITCE era visionária, apostando em setores portadores de futuro, 
como a biotecnologia ou a nanotecnologia, áreas de fronteira, ainda hoje um 
dos drives que conduzem à indústria do século XXI. Com conteúdo 
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fortemente horizontal, com poucas cadeias produtivas priorizadas e altamente 
seletiva, a PITCE foi, ela mesma, uma política pública inovadora.Políticas 
industriais deste tipo, baseadas na inovação e na busca do catching up, isto é, 
o emparelhamento tecnológico com países já desenvolvidos, enfrentam uma 
série de obstáculos de natureza conjuntural e sistêmica. A PITCE não 
produziu resultados mágicos, ainda que por mero raciocínio contrafactual seu 
mérito fique evidente. Seu maior mérito foi recolocar a indústria nacional na 
agenda do país, expor seus graves problemas de competitividade externa e 
custos domésticos crescentes.  
 

 Em seguida a essa política, ainda no segundo mandato do governo Lula, em doze 

de maio de 2008 foi criada a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), que tinha 

como maior objetivo fortalecer a economia do país, sustentar o crescimento e incentivar 

a exportação; sua forma de atuação pautou-se no diálogo com o setor privado junto com 

o estabelecimento de metas que eram necessárias ao seu monitoramento (AGÊNCIA 

BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 2016).  

 
Elaborada sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC), em parceria com os ministérios da Fazenda e da 
Ciência e Tecnologia – além de instituições como o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) -, a PDP apresentou quatro 
macrometas que visavam acelerar o investimento fixo, estimular a inovação, 
ampliar a inserção internacional do Brasil e aumentar o número de micro e 
pequenas empresas exportadoras (AGÊNCIA BRASILEIRA DE 
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 2016, s/p). 
 

 Para Cano e Silva (2010) a PDP estava apoiada em diversas medidas como: 

tributária/fiscal, financiamento, poder de compra por parte do governo, aprimoramento 

jurídico, regulação e apoio técnico. Tendo como objetivo a sustentação de um longo 

ciclo de desenvolvimento produtivo, que estava apoiado no investimento e também na 

inovação, juntamente com a competitividade das empresas e no aumento das 

exportações.  

Os autores ainda nos apontam que a PDP contemplava vinte e quatro setores da 

economia que estavam agrupados em três grupos de programas. O primeiro eram os 

“programas para consolidar e expandir a liderança” dos setores onde o país já estava 

inserido há muito tempo, apresentando um total de sete programas: aeronáutico, 

petróleo, gás e petroquímica, bioetanol, mineração, celulose e papel, siderurgia, e 

carnes. O segundo grupo, refere-se aos “programas para fortalecer a competitividade”, 

possuindo onze áreas de atuação: o complexo automotivo, bens de capital, indústria 

naval e cabotagem, têxtil e confecções, couro, calçados e artefatos; madeira e móveis, 

agroindústrias, construção civil, complexo de serviços, higiene, perfumaria e 

cosméticos, e plásticos. No ano seguinte, em 2009 essa lista recebeu mais alguns setores 
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como o: biodiesel, trigo, eletrônica de consumo e por fim brinquedos. No último grupo 

encontram-se os “programas mobilizadores em áreas estratégicas”, compreendendo seis 

programas: o complexo industrial da saúde, tecnologias de informação e comunicação, 

energia nuclear, nanotecnologia, biotecnologia, e o complexo industrial de defesa. 

Existe ainda outro grupo que recebe o nome de “destaques estratégicos,” nele contém 

seis programas como, a: promoção das exportações, regionalização, micro e pequenas 

empresas, produção sustentável, integração com a África, integração produtiva da 

América Latina e Caribe (CANO e SILVA, 2010).  

 No entanto, no governo de Dilma Rousseff, de 01 de janeiro de 2011 à 31 de 

agosto de 2016, foi criado o Plano Brasil Maior (PBM). O qual, de acordo com o 

BNDES e seu relatório anual de 2011, foi criado em agosto de 2011 e tinha como 

função congregar e articular os esforços de política industrial do Governo Federal para 

os anos de 2011 e 2014, tendo como foco principal à inovação junto a competitividade 

da indústria nacional. Esse plano surge como continuidade aos avanços que foram 

obtidos com o PITCE do período de 2003 a 2007 e também da PDP entre os anos de 

2008 e 2010. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (2016, s/p), resume 

esse plano como:  
 
Instituído pelo Governo Federal, o Plano Brasil maior estabelece a política 
industrial, tecnológica, de serviços e de comércio exterior para o período de 
2011 e 2014. Focando no estímulo à inovação e à produção nacional para 
alavancar a competitividade da indústria nos mercados interno e externo, o 
país se organiza para dar passos mais ousados em direção ao 
desenvolvimento econômico e social. 
 

Podemos entender, a partir dessas três políticas industriais criadas no governo 

Lula e de Dilma Rousseff a contribuição para o avanço no desenvolvimento industrial 

no país, ainda que esse seja um país semi-periférico e sua industrialização considerada 

tardia. 

Portanto, mesmo que o Brasil seja um país semi-periférico, por sua diversidade 

territorial, vários tipos de indústrias passaram a fazer parte da sua produção, seja ela no 

setor agrícola, de serviços ou de transformação. Neste momento, damos enfoque 

somente para a indústria de transformação, pois ela tem grande participação na 

produção industrial brasileira. Segundo, Sandroni (1999, p. 300) essa indústria é: 

 
Setor da produção industrial voltado para a transformação de matérias-primas 
em bens, distinguindo-se, portanto, da produção agrícola e da indústria 
extrativa vegetal e mineral. Abrange todos os momentos da produção 
industrial: matérias- primas elaboradas (aço), bens de capital (máquinas-
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ferramentas, autopeças) e bens de consumo (automóveis, roupas). Inclui-se 
nessa categoria a produção agroindustrial, como açúcar, sucos e 
beneficiamento de produtos agrícolas. 

 
 Conforme aponta o Panorama da Indústria de Transformação Brasileira (2016), 

em sua edição até setembro no ano de 2015, o estado de São Paulo era considerado o 

estado brasileiro com maior participação no número de estabelecimentos pertencentes à 

indústria de transformação, com um valor de 26,5%. Mas, outros estados também 

tiveram importância nesse setor no ano de 2015, como Minas Gerais com 12,5%, Rio 

Grande do Sul com 10,5%, Santa Catarina, que apresentou o valor de 9,8% e o Paraná 

com 9,4%. No que tange aos setores de maior participação, dentro dos estabelecimentos 

industriais dos estados mencionados, é possível perceber que em São Paulo o setor que 

mais possuía estabelecimentos no ano de 2015 era o de confecções de artigos de 

vestuário e acessórios, com um valor de 15,5%, acompanhado por produtos de metal 

que apresentou um valor de 13,0% e o de alimentos com 8,4%. Na tabela 1 é possível 

perceber o valor da participação dos estabelecimentos da indústria de transformação por 

estados brasileiros. 
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Tabela 1: Estabelecimentos da Indústria de Transformação por Estados Brasileiros em 
2015 

Estado Número de 
estabelecimentos 

Participação 

São Paulo 92.226 26,5% 
Minas Gerais 43.682 12,5% 
Rio Grande do Sul 36.610  10,5% 
Santa Catarina 34.147  9,8% 
Paraná 32.920  9,4% 
Rio de Janeiro 16.914  4,9% 
Goiás 13.764 3,9% 
Bahia 11.317 3,2% 
Ceará 10.605 3,0% 
Pernambuco 10.443 3,0% 
Espírito Santo 7.328  2,1% 
Mato Grosso 6.022  1,7% 
Pará 4.259 1,2% 
Mato Grosso do Sul 3.661  1,1% 
Rio Grande do Norte 3.589  1,0% 
Paraíba 3.514  1,0% 
Distrito Federal 2.630  0,8% 
Rondônia 2.422  0,7% 
Piauí 2.336  0,7% 
Maranhão 2.333  0,7% 
Sergipe 1.996  0,6% 
Alagoas 1.764  0,5% 
Amazonas 1.739 0,5% 
Tocantins 1.269  0,4% 
Acre 545  0,2% 
Amapá 326 0,1% 
Roraima 262 0,1% 
   
Brasil 352.286 100% 

Fonte: Panorama Industrial da Indústria de Transformação (2016), a partir das fontes 
RAIS e MTA. Reorganizado pela autora.  
 

Segundo o Panorama da Indústria de Transformação Brasileira (2016, p. 22) os 

demais estados apresentam os seguintes valores: 

 
Em Minas Gerais, o setor que mais tinha estabelecimentos industriais era o 
de alimentos (16,6%), seguido pelo de confecções de artigos do vestuário e 
acessórios (16,5%) e pelo de produtos de metal (12,2%). Já no Rio Grande do 
Sul, o setor que possuía o maior número de estabelecimentos era o de 
produtos de metal (14,7%), seguido pelo de alimentos (12,2%) e pelo de 
artefatos de couro, artigos para viagem e calçados (10,9%). Em Santa 
Catarina, o setor que mais tinha estabelecimentos era o de confecção de 
artigos do vestuário e acessórios (23,4%), seguido pelo de produtos de metal 
(10,9%) e pelo de alimentos (10,3%). Entre os quatros principais Estados em 
número de estabelecimentos industriais (SP, MG, RS e SC), apenas um deles, 
o Rio Grande do Sul, não tem como seus três principais setores os mesmos 
três principais setores do Brasil como um todo (confecção de artigos do 
vestuário, alimentos e produtos de metal). Neste Estado, ao invés do setor de 
confecção de artigos do vestuário, destaca-se, entre os três principais, o setor 
de artefatos de couro e calçados, devido à existência de um importante polo 
calçadista no Estado 
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 Portanto, a participação dos principais setores da economia brasileira no PIB, de 

acordo com os dados das Contas Nacionais do IBGE no ano de 2015, apresentou que a 

indústria de transformação foi responsável por 11,4% de todo o PIB. Ainda nesse ano, o 

setor de serviços chegou a apresentar 59,8% do PIB, para o comércio o valor chegou a 

12,3%, a agropecuária com 5,2% e a construção civil registrou 2,8%. No que tange ao 

valor da indústria total formada pelas indústrias de transformação, extrativa e mineral e 

também pelos serviços industriais de utilidade pública (SIUP), o valor foi de 19,9% de 

todo o PIB (PANORAMA DA INDÚSTRIA DE TRANSFOMAÇÃO BRASILEIRA, 

2016). Esses dados podem ser observados no gráfico 1.  

 

Gráfico 1: PIB por Setores da Economia Brasileira em 2015 

 
Fonte: Panorama da Indústria de transformação brasileira (2016, p. 11).  

SIUP – Serviços Industriais de Utilidade Pública. 

 

Nesse sentido, de acordo com Videira (2009, p. 52): 

 
O Brasil aderiu à economia global mais ou menos na época em que o ex-
presidente Fernando Collor de Mello anunciava o fim da economia 
protecionista brasileira. Portanto, é na década de 1990 que o tema 
globalização passou a ocupar uma posição central no debate brasileiro. A 
isso, seguiram-se privatizações, desregulamentação e um acesso facilitado à 
rede de comunicações global.  
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 A partir da segunda metade do século XX, o Brasil realizou efetivamente seu processo 

de industrialização; e, com o passar das décadas, foi implantando/desenvolvendo 

diferentes setores industriais. Dos anos de 1970 em diante, acentuado na década de 1990 

para frente, vem ocorrendo um processo de industrialização fora do eixo Belo 

Horizonte-Rio de Janeiro-São Paulo; onde se inserem o estado paranaense. 

  

2.2 Industrialização paranaense: concentração Industrial no Paraná 

 

 A participação do Paraná dentro do cenário brasileiro é de grande relevância. De 

acordo com o Panorama Industrial do Paraná (2015) a indústria paranaense está entre a 

quarta posição do país no ano de 2015, no que tange ao número de empregos e 

estabelecimentos. Apresentando as categorias de alimentos, veículos e carrocerias, 

construção, vestuário e acessórios como os setores mais relevantes. 

O Paraná possui indústrias, tanto nacionais como multinacionais distribuídas em 

suas regiões metropolitanas, mas em especial dispõe o Aglomerado Metropolitano de 

Curitiba (AMC).  Assim como outras regiões do Brasil, o processo de industrialização 

do estado sofreu grandes transformações, as quais são extremamente importantes para 

que houvesse a consolidação do atual parque industrial.  

 De acordo com Bragueto (1999), a indústria no estado do Paraná até 1930 

pautava-se apenas nos recursos naturais, como a erva mate e madeira, que estavam 

ligadas aos mercados e ao restante do país, as quais tinham pouca relação com a base e 

dimensão de um mercado local. O autor ainda aponta que no ano de 1907 a indústria 

paranaense representava apenas 4,5% do total da indústria do Brasil, assim Bragueto 

(1999, p. 149) relata que: “esta dependência bastante acentuada da indústria do Estado à 

erva-mate, fez com que o declínio na produção da mesma, refletisse na queda da 

participação da indústria paranaense na indústria nacional para 3,4% em 1919, e 2,2%, 

em 1939”, a qual pode ser observado no Gráfico 2. O declínio da erva mate no Paraná 

pode ser explicado com o início da concorrência do produto em diversos lugares do 

país.  
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Gráfico 2. Participação relativa da indústria do Paraná em relação ao total da indústria 

nacional – 1907/1980 

 
Fonte dos dados: Publicação do IPARDES. Org: Claudio R. Bragueto 
 
Fonte: Bragueto (1999, p. 150). Reorganizado pela autora.  
 
 Portanto, percebemos que houve novamente um aumento a partir dos anos de 

1949, o qual chegou a 2,9% do total de todo o país, porém o maior aumento ocorreu a 

partir de 1980, que chegou a 6,8%.  

 A indústria do Paraná estava localizada espacialmente nas regiões da porção do 

estado, conhecida como Paraná Velho34, em especial, nos arredores da cidade de 

Curitiba (capital do estado) e também em Paranaguá.  Mas um fato muito importante a 

respeito da localização da indústria ervateira no Paraná viria a ocorrer na segunda 

metade da década de 1950, quando a Serra da Graciosa foi concluída, ligando com 

maior rapidez Curitiba ao litoral do estado (BRAGUETO, 1999). Segundo Padis (1981) 

quando foi construída a estrada ocorreu a transferência para o planalto, de quase toda a 

totalidade dos engenhos beneficiadores de erva-mate, que até então se estabeleciam no 

litoral paranaense. 

                                                            
34 De acordo com a Bibliografia Paranaense – Obras (2016, s/p), o Paraná Velho é entendido como sendo 
a “designação de Paraná Tradicional remete-se ao período de conquista e ocupação do território indígena 
pelos luso-brasileiros, desde o século XVII até o XIX, compreendendo a porção do litoral, primeiro 
planalto, Campos Gerais, Campos de Guarapuava e Palmas”.  
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 A partir da década de 1930 o território brasileiro passou a vivenciar uma nova 

forma de industrialização, “o desenvolvimento da indústria interna brasileira” que teve 

como impulso o governo de Getúlio Vargas35 como já tratado, momento esse em que 

Mello (1982) caracteriza como o de “industrialização restringida”, pois é o período no 

qual o desenvolvimento industrial brasileiro apresenta uma concentração na região 

Sudeste, em especial nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. No período da década 

de 1930 ambos os estados apresentavam 60% da industrialização de todo o território 

nacional.  

 Tratando-se do Paraná, a sua economia ganhou mais representatividade na 

economia nacional a partir da expansão cafeeira dentro do território do próprio estado, 

em especial a partir da década de 1930. Mas o avanço da atividade cafeeira no Paraná 

não expressou apenas a introdução de uma nova atividade econômica dentro do estado, 

em um contexto de poucas perspectivas para a erva mate e a madeira; as plantações de 

café permitiram ao Paraná entrar em uma nova fase de desenvolvimento de sua 

economia (TRINTIN, 2005). 

 Esse processo de acordo com Trintin (2005) ganhou impulso no decorrer da 

década de 1940, momento no qual a economia do café passou a se expandir e 

transformou o estado do Paraná em o mais importante produtor de café de todo 

território nacional. Este dinamismo foi sentido no setor industrial, que a partir dessa 

década passou a registrar taxas de crescimento muito superiores à de outros setores 

correspondentes a 7,7% ao ano, contra uma taxa de 4,9% para a agricultura. 

 Nos anos de 1960 o Paraná contava com uma indústria muito rudimentar, com 

predomínio dos produtos alimentícios. Em 1959 esse setor representava 56,35% do 

valor da produção, enquanto a indústria madeireira contava com 17,15%. Ambas as 

indústrias dedicavam-se apenas ao beneficiamento tanto de café, como de madeira, 

contando com uma tecnologia muito atrasada e apresentando também uma pequena 

escala de produção destinada aos mercados locais. (BRAGUETO, 1999).  

 
Em âmbito nacional consolidava-se o processo de integração produtiva do 
país a partir de São Paulo, com fortes reflexos nos demais estados, dada a 
exposição do incipiente setor industrial das demais regiões e, em particular 
do Paraná, à concorrência imposta pelos grandes capitais sediados naquele 
estado (TRINTIN 2005, p. 04)  

 

                                                            
35 Principalmente, a partir de 1937, com o Estado Novo. 
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Como o Paraná, contava com sua economia baseada na produção agrícola e 

possuindo um fraco desenvolvimento industrial comparado a São Paulo, pairava 

dúvidas de como o estado conseguiria se desenvolver nos novos moldes capitalistas. 

Pois o que acontecia, até então, era apenas uma relação entre centro (cidade de São 

Paulo) e periferia (outros estados como o Paraná) a configuração de desenvolvimento 

regional nacional, era de que a economia paulista, após ter se diversificado e em 

consequência de sua liderança no processo de industrialização via substituição de 

importações, começou a definir agora uma nova divisão do trabalho dentro do território 

nacional (TRINTIN, 2005). Portanto, tudo o que era produzido nos demais estados 

voltava para o centro (São Paulo) fazendo com que os estados brasileiros se tornassem 

atrasados industrialmente.  

 
Diante dessas constatações, acreditava-se necessário e urgente romper com o 
atraso paranaense, principalmente porque dentro da divisão do trabalho no 
espaço nacional este se caracterizava como grande importador de produtos 
manufaturados paulistas e vendedor de produtos primários e alimentos, o que 
colaborava para acentuar as desigualdades e o seu maior empobrecimento, 
pois não se reproduziam no interior de sua economia os efeitos dinâmicos de 
uma produção tipicamente capitalista. Em sendo assim, a industrialização 
aparece como o veículo capaz de assegurar ao Paraná sua maior autonomia 
relativa perante a União e ao centro dinâmico da economia nacional, mas 
também como o mecanismo capaz de romper com a condição à qual sua 
economia fora submetida ao longo do tempo, em face da impossibilidade de 
fazer os investimentos necessários com vistas ao avanço das forças 
produtivas, devido à evasão da renda gerada (TRINTIN, 2005, p. 05).  

 
A partir disso, ainda na década de 1960, o estado paranaense começou a dar 

sinais de melhoria da sua industrialização, passando assim a montar um modelo de 

desenvolvimento próprio criando a Companhia de Desenvolvimento do Paraná 

(CODEPAR) em 1962, transformada em Banco de Desenvolvimento (BADEP) no ano 

de 1968 (BRAGUETO, 1999). Dessa maneira a CODEPAR: 

 
Surge num contexto onde é reconhecida uma função econômica a ser 
exercida pelo aparelho estatal, a qual assume duas direções: a primeira no 
sentido de tornar possível e mais rentável a atividade industrial, através da 
instalação da infra-estrutura necessária e a segunda, funcionar como empresa 
financiadora das atividades industriais (BRAGUETO, 1999, p. 153).  

 
 Trintin (2005) salienta ainda que a criação da CODEPAR não se deu apenas na 

melhoria do território paranaense em questões de infraestrutura, mas em particular no 

desenvolvimento industrial do estado, e em especial, na atração de novos 

empreendimentos. Leão (1986) afirma que foram grandes os esforços para que houvesse 

o financiamento da produção, tanto de pequenas como de médias empresas que se 
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instalavam no território. Tal medida procurava reter a renda gerada no âmbito do estado 

e creditava às empresas de pequeno porte, para impedir a formação de oligopólios e de 

monopólios, considerados dificultadores para o desenvolvimento econômico do Paraná. 

Sendo assim, haveria uma maior competição entre as empresas, bem como um maior 

grau de eficiência do sistema produtivo do próprio estado. 

 No ano de 1950, considerando os quinze municípios de maior produção, apenas 

no Paraná Velho, concentravam um total de 59% da produção industrial de todo o 

Paraná, na qual a cidade de Curitiba registrava um total de 37,8% de toda esta produção. 

Os municípios da região Norte do estado, mesmo que em maior número, registravam 

36,4% do valor de toda produção do Paraná, destacando em especial as cidades de 

Londrina com 8,4% e Cambé com 7,8%. No final da década de 1960 esses dados 

sofreram alterações, visto que as microrregiões do Paraná Velho passaram a representar 

em torno 41% do valor da produção industrial de todo o Paraná, uma concentração 

quase que absoluta nas microrregiões de Curitiba, com 28,3% e nos Campos de Ponta 

Grossa com 8,6% (BRAGUETO, 1999). Os dados apresentados na citação referem-se 

ao valor da produção industrial do Paraná, segundo as principais microrregiões em 

1970. 

 
No norte do Estado, verificamos que a industrialização apresenta um 
crescimento relativo, representando aproximadamente 46% do valor da 
produção. Outro fato importante que os dados indicam, é que no Norte do 
Paraná, a indústria não se acha tão concentrada como nas outras regiões do 
Estado. Isto fica evidente, quando verificamos que a microrregião de maior 
importância, Norte Novo de Londrina, representava 15% do valor da 
produção e o Norte Novo de Maringá, 9%. No que se refere ao 
Sudoeste/Oeste do Estado, notamos que sua participação vem aumentando, 
representando em torno de 13% da produção industrial, destacando-se as 
microrregiões do Extremo Oeste Paranaense, com 4% e do Médio Iguaçú 
com 4% (BRAGUETO, 1999, p. 156).  
 

 Portanto, toda essa concentração industrial sofre modificações, a partir dos anos 

de 1970, em que a Região Metropolitana de Curitiba é criada e passa a deter grande 

parte da chegada de indústrias no estado, especialmente das empresas de capital 

estrangeiro, que começam a chegar com maior dinamismo a partir da década de 1990, 

quando o Paraná se insere fortemente na industrialização de sua economia, recebendo 

várias empresas de capital estrangeiro, como discutiremos a seguir.  
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2.3 A industrialização do estado do Paraná a partir de 1970 
 

 Como já tratado, a partir do governo JK, o Brasil passou a receber na década de 

1950 um grande número de empresas estrangeiras. De acordo com Firkowski (2001) a 

industrialização do Paraná, após os anos de 1970, não se associa com o prosseguimento 

das iniciativas industriais, locais que foram muito incipientes desde o começo do século 

XX, mas com a completa ruptura, ou seja, a proporção em que se constitui em outra 

forma de indústria, voltada para outro mercado, tanto nacional como internacional, e 

com controle acionário externo.  

 Ainda de acordo com Firkowski (2001) ao explicar como ocorre a 

industrialização do Paraná a partir dos anos de 1970 salienta que a pretendida inclusão 

da indústria na economia e no território do Paraná passou a ser realizada por meio de 

intensos atrativos fiscais e financeiros voltados, em especial, para a atração de grandes 

empresas de capitais estrangeiros. Dessa maneira, a cidade de Curitiba foi eleita como 

local inicial de grande localização dos novos capitais industriais em terras paranaenses.  

 O processo de industrialização do Paraná está associado com as ações do Estado, 

reconhecido como o grande precursor de todo o processo. E sem a sua participação, 

dificultaria os resultados atuais, bem como também as determinações de ordem geral. 

Tem-se como exemplo, as que estavam relacionadas aos efeitos do milagre econômico 

brasileiro ainda no início dos anos de 1970, período conhecido como década perdida 

dos anos de 1980, a qual gerou na economia brasileira uma grande estagnação 

econômica e também aos esforços da retomada do crescimento econômico, que passou a 

ocorrer a partir da década de 1990, em especial depois do plano de estabilização 

econômica, oferecendo assim um novo impulso para a entrada de capitais estrangeiros 

em território brasileiro (FIRKOWSKI, 2001).  

 
No Paraná, pode-se apontar dois momentos onde as ações do Estado foram 
decisivas para a industrialização, em ambos o objetivo foi a atração de 
capitais externos, principalmente multinacionais: a) o primeiro situado 
temporalmente na década de 1970 com efeitos visíveis ainda no início dos 
anos 80, e materializado pela criação da Cidade Industrial de Curitiba; b) o 
segundo situado a partir de meados da década de 90, e materializado pela 
implantação de uma série de indústrias, particularmente relacionadas ao setor 
automobilístico, e localizadas no aglomerado metropolitano. São momentos 
distintos porém interrelacionados, ambos tendo o Estado como pilar, ambos 
promotores de concentração industrial, porém, enquanto no primeiro o 
objetivo era explicitamente trazer indústrias para Curitiba, no segundo o 
aglomerado metropolitano é que se constitui em espaço privilegiado de 
localização (FIRKOWSKI, 2001, p. 34).  
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 Para Trintin (2001) a década de 1970 para o estado do Paraná é considerada o 

marco das grandes transformações. No começo dessa década a indústria que existia no 

estado era muito ligada ao processamento de produtos primários, em especial ao café e a 

madeira. No ano de 1960 esses produtos participaram com 68,9% de todo o produto 

industrial do estado e atingiam os elevados 53,9% no ano de 1970. Contudo, os 

produtos industriais proporcionavam baixo grau de elaboração, com pequenas escalas e 

com tecnologias muito incipientes. Todos esses acontecimentos cooperaram mesmo 

com pouca importância da participação da indústria paranaense no então cenário 

nacional. Quando em 1970 participava com apenas 2,99% no produto industrial do 

Brasil. Mas esse cenário iria se modificar no decorrer da década de 1970, pois grandes 

mudanças começariam a ocorrer, possibilitando o que seria o novo padrão de 

desenvolvimento da economia paranaense.  

 Na década de 1970, a indústria estadual tomou impulso e ganhou importância 

relativa diante da agricultura moderna, concretizada no Paraná somente nos anos de 

1970, sendo um dos mais importantes setores na geração da renda interna do estado. Por 

mais que a agricultura tivesse apresentado taxas de crescimento positivos de seus 

principais produtos, ela teve a sua participação relativa na renda estadual diminuída, 

passando de 25,17% no ano de 1970 para 18,53% em 1980. No entanto, a indústria no 

mesmo período conseguiu saltar de 16,6% da sua renda interna em 1970 para 28,07% 

no ano de 1980, cujos dados foram apresentados e calculados pelos Censos 

Agropecuário e Industrial e de Serviços do Paraná nos respectivos anos (TRINTIN, 

2001). 

 Toda essa diversificação industrial paranaense foi “acompanhada por um intenso 

processo de reestruturação interna de importantes gêneros industriais, com a criação ou 

expansão de atividades produtivas caracterizadas pela exigência de tecnologias mais 

sofisticadas e pela maior agregação de valor” (TRINTIN 2001, p. 103). A indústria 

paranaense e seus principais gêneros, como a indústria de produtos alimentares, 

beneficiamento de café e cereais, acabam por perder expressão, pois outros gêneros 

emergiram, tais como o abate de animais, refino de óleos, produtos do milho e produção 

de rações. Nesse período não são as pequenas empresas que tinham a escala de 

produção reduzida e estavam voltadas aos mercados locais, como por exemplo, as 

empresas que dominavam ainda no começo da década de 1970. O que tomava conta no 

lugar das pequenas empresas era os grandes complexos agroindustriais que estavam 

ligados na transformação da soja, do milho e também de produtos da pecuária local, que 
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tinham como atendimento fundamental o atendimento da demanda interna do território 

nacional e estrangeiro (TRINTIN, 2001). 

 
Na indústria de madeira, as transformações internas se direcionaram no 
sentido do maior aproveitamento de matéria-prima, portanto de 
modernização do setor (...). Na indústria têxtil, a diversificação interna se deu 
no sentido da perda de importância das "usinas" de descaroçamento de 
algodão e aumento da importância de atividades com maior grau de 
elaboração, como é o caso das fiações, que quase dobram sua participação no 
valor adicionado do gênero entre 1975 e 1985. O mesmo processo de 
diversificação interna é observado nos gêneros cuja presença na estrutura 
industrial do estado passou a ser marcante entre 1975 e 1985 (...). Na 
indústria química, ocorreu substancial transformação, marcada pelo aumento 
da participação da fabricação de produtos do refino do petróleo e do álcool, 
em decorrência da instalação de uma unidade da Petrobrás em 1977 e pela 
expansão da produção de álcool no estado (...). Na indústria de papel e 
papelão, verifica-se forte tendência de concentração do valor adicionado na 
fabricação de papel, principalmente devido à instalação de uma unidade 
fabricante de papel de imprensa. Por outro lado, também cresceram em 
importância a fabricação de papel de embalagens e a fabricação de papelão, 
cartolina e cartão (...). Na indústria mecânica, houve significativo aumento da 
participação do grupo produtor de máquinas, aparelhos e equipamentos para 
a agricultura, arrastado tanto pela grande expansão da agricultura estadual 
como pelo avanço da fronteira agrícola para o Centro-Oeste (Mato Grosso e 
Goiás). No período, os segmentos da indústria apresentaram desempenho 
diferenciado, uma vez que cresceu em importância a produção de máquinas e 
equipamentos ante a fabricação de tratores. Na indústria de material elétrico e 
de comunicação, verifica-se forte tendência de perda de participação relativa 
dos grupos produtores de geradores, transformadores, máquinas elétricas 
manuais, entre outros, em favor dos. grupos produtores de máquinas e 
aparelhos eletrônicos, 106 especialmente micro e mini-computadores, bem 
como de aparelhos e equipamentos de comunicação (TRINTIN, 2001 p. 102 
a 106). 
 

 Trintin (2001) aponta que o período de desconcentração da indústria nacional, 

ou seja, toda a estrutura produtiva da indústria paranaense esteve definida por uma 

marcante diversificação, no qual novos segmentos industriais passaram a ganhar 

importância como a mecânica, material de transporte e material elétrico e de 

comunicação, esses eram os novos setores que começavam a se desenvolver no Paraná. 

O autor referido enfatiza que “o que se observa é que o Paraná se fortaleceu na divisão 

do trabalho no espaço nacional, não só produzindo bens intermediários e bens de 

consumo não duráveis, mas também ganhando importância na produção dos demais 

bens, portanto inserindo-se de modo mais complexo na economia nacional” (TRINTIN, 

2001, p. 107).  

Outro autor que ressalta a importância dos anos de 1970 para o Paraná é 

Bragueto (1999, p. 156); conforme o autor:  
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[...] a) estruturalmente há uma diversificação dos gêneros industriais, 
com uma queda relativa daqueles mais tradicionais; b) acontece uma 
elevação da participação de novos gêneros, como a metalurgia, a 
mecânica, material elétrico e de comunicações e material de transporte, 
c) em boa parte dos gêneros há uma ampliação na escala de produção, 
utilizando tecnologias mais avançadas, resultando num aumento da 
produtividade; d) surgem, ainda que timidamente, relações de compra e 
venda no próprio Estado, aumentando os fluxos interindustriais; e) 
ocorre a conformação de oligopólios, como resultado da penetração do 
capital estrangeiro e da extensão de outras indústrias já radicadas no 
Brasil.  

 
A partir dessas transformações é que o crescimento industrial torna-se líder do 

crescimento econômico do Paraná, indo de 22,72% (incluindo também a construção 

civil) da renda interna no ano de 1970 para 33,94% no ano de 1980, visto que a 

agricultura no ano de 1970 registrou uma participação na sua renda interna de 23,32% e 

manteve-se com maior importância do que a indústria até 1975, uma vez que vai chegar 

em 1980 gerando somente 16,41% de toda essa renda. E, a partir desses fatos, a 

indústria do Paraná, que na década de 1970 tinha registrado uma participação de 3,56% 

no total da indústria nacional, passa agora a registrar na década de 1980, 6,77% na 

indústria brasileira (BRAGUETO, 1999).  

 Podemos dizer que o estado do Paraná passou a fazer parte da economia 

industrial brasileira a partir da década de 1970, quando foi verificada a tentativa do 

estado de poder sediar indústrias, tanto de capital nacional como estrangeiro, para que 

assim ocorresse maior desenvolvimento do território paranaense. Uma dessas formas de 

participação e atratividade industrial do Paraná ocorre com a criação da Cidade 

Industrial de Curitiba – CIC.36 

 Devido à necessidade de se alterar a dinâmica produtiva do estado, a qual estava 

baseada no setor primário até a década de 1970, lançou-se em 1973 o projeto da criação 

da Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Dessa maneira, a Cidade Industrial de Curitiba 

foi instalada na região oeste da cidade com a área de 43,4 milhões de m², passou a 

corresponder a 10% de toda a extensão territorial total da capital paranaense. Para a 

implantação da CIC foram oferecidos incentivos fiscais, como isenção de ICMS37 e 

IPTU38 e áreas com financiamento direto e de longo prazo. Mas foi durante a década de 

                                                            
36 De acordo com Firkowski (2001, p. 38) a utilização da sigla CIC nos remete, atualmente, a três 
conotações diferenciadas: 1) distrito industrial; 2) um bairro, o maior em área de Curitiba, e 3) 
Companhia de Desenvolvimento de Curitiba, responsável pela administração dos empreendimentos 
industriais do município. 
37 Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços;  
38 Imposto Predial e Territorial Urbano;  
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1990 que cerca de 60% das empresas iniciaram as suas atividades (AGÊNCIA 

CURITIBA, 2016). 

 A importância da criação da CIC pode ser observada na análise realizada por 

Trintin (2001, p.111), que mostra a participação das principais microrregiões do Paraná 

no que tange ao valor adicionado da indústria do estado:  
 

(...) observa-se que no interior paranaense se destacavam as microrregiões de 
Londrina, na produção de mobiliário, perfumaria, sabões e velas, têxtil, 
vestuário e calçados, produtos alimentares e bebidas; Ponta Grossa, com 
alguma relevância na produção de papel e papelão; Maringá, com alguma 
importância na produção de borracha e na de couros e peles; e Campos de 
Guarapuava, na produção de bebidas. Portanto, ao nível de gêneros, 
apresentavam pouca participação no valor adicionado do estado. Por outro 
lado, pouco modificaram a sua estrutura produtiva ao longo deste período, 
uma vez que poucos gêneros respondiam por grande parte do valor 
adicionado dessas microrregiões, (...). Isso não significa que essa indústria 
não mudou, pois, se tomarmos os principais gêneros da indústria dessas 
microrregiões, notaremos que as transformações se deram muito mais no 
interior dos gêneros. Isto é, ganharam importância segmentos mais 
elaborados, ante os já tradicionais ramos industriais. 

 
 Conforme o autor, todo o crescimento da microrregião de Curitiba ocorreu no 

momento em que a indústria do interior também conseguia crescer e se modernizar, 

mas, o seu crescimento não aconteceu devido ao detrimento do interior do estado, mas 

por apresentar taxas de crescimento muito maiores em relação as demais microrregiões. 

Isso aconteceu porque recebeu investimentos nos setores que agregam mais valor e que 

quase não existiam dentro do estado, como por exemplo, o setor de produção do 

complexo metal-mecânico. 

 Trintin (2001, p. 111) assinala ainda que:  
 

[...] embora a atuação do estado foi muito mais de enveredar esforços no 
sentido de atrair investimento para a cidade industrial, naquele contexto eram 
poucas as oportunidades de investimento para o interior do estado nesses 
segmentos novos, principalmente em razão da pequena dimensão dos 
mercados regionais. Além disso, pesaram fortemente a proximidade com o 
mercado da região Sudeste, notadamente São Paulo. É digno de nota o fato 
de que o interior também recebeu investimentos, porém naqueles aos quais 
oferecia melhores condições de atração. Fato que transformou a economia do 
interior paranaense, que de essencialmente agrícola passou a contar com 
fortíssimos complexos agroindústrias. 

 
 De acordo com a Agência Curitiba (2016), a instalação da CIC alterarou para 

sempre a configuração industrial de Curitiba, transformando ela em um dos mais 

importantes polos industriais do país. Para Firkowski (2001, p. 40): 
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A década de 70 revela-se como um marco importante na análise pois, o 
processo de crescimento industrial verificado no Brasil com o “milagre 
econômico”, teve importantes repercussões ao nível da inserção do Paraná no 
contexto, na medida em que esse estado passou a disputar parte dos novos 
investimentos, revelando um estreito vinculo entre a industrialização ao nível 
nacional e estadual. 

 
 Toda a configuração espacial da indústria do estado que surge a partir da CIC, de 

acordo com Trintin (2001) possibilitou que ela fosse entendida como uma economia que 

apresentava duas características muito diferenciadas, sendo:  

 
[...] uma determinada pelo comportamento dos complexos agroindustriais, 
que dependem fortemente do mercado internacional, uma vez que são 
predominantemente produtores de commodities, óleo de soja em bruto, farelo 
de soja e ração concentrada, e outra que está atrelada aos centros urbanos do 
país, uma vez que nesta, entenda-se região metropolitana de Curitiba, se 
desenvolvem as indústrias mais modernas e mais dependentes do mercado 
interno brasileiro. Portanto, configuram-se um Paraná do agrobussiness e um 
Paraná urbano.  Ou, em outros termos, um Paraná periférico e um Paraná 
central, uma vez que a região metropolitana de Curitiba passou a ser uma 
extensão de São Paulo. Em outros termos, isso significa dizer que novamente 
volta-se à tona as análises centro periferia para interpretar o desenvolvimento 
da economia paranaense e não se reconhece que a expansão capitalista no 
campo promoveu o desenvolvimento dessas áreas, transformando-as em uma 
das mais modernas agriculturas do país, com produtividades elevadas e uma 
das maiores produtoras de grãos, cana-de-açúcar, além de contar com 
modernas agroindústrias ligadas aos complexos grãos/carnes (TRINTIN, 
2001, p.116).  

 
 Na década de 1970 que formo-se a Região Metropolitana de Curitiba, criada 

através da Lei Complementar Federal n.º 14/73, que atualmente conta com vinte e nove 

municípios. Outro atrativo que contribuiu para o desenvolvimento da industrialização 

paranaense foi a implantação da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR)39 em 

1977, sediada no município de Araucária.  

 De acordo com Stamm (2004), ao final dos anos de 1980, toda a economia do 

Paraná atingiu um patamar muito distinto das outras regiões do país, alcançando uma 

pré-condição de abertura, para que nos anos de 1990 a economia começasse a ter um 

bom desempenho. Quando se trata das relações de troca, crescem expressivamente o seu 

grau de inserção perante a economia brasileira, como também dentro da economia 

internacional. Nos anos 1990 o Paraná dinamizou e diversificou a sua base de 

exportação, atraindo novos investimentos, tanto no setor industrial como também no 

agroindustrial, garantido a capacidade de poder absorver uma parcela muito relevante, 

tanto da desconcentração da indústria brasileira quanto das novas inversões.  
                                                            
39 Ela foi bem estuda em trabalhos de geografia e não é objetivo de estudo nesta pesquisa, pois a mesma 
não é de capital estrangeiro, e as informações que trazemos a respeito dela é apenas para podermos 
compreender como esta formado o espaço industrial de Araucária.  
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 Para Trintin (2001) no período de 1985 a 1998, a indústria do estado cresceu 

muito mais rápido do que a nacional, conseguindo transformar o parque industrial do 

estado  no quarto mais importante do país, ficando atrás somente de três estados da 

região Sudeste: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Todo o crescimento 

industrial desse período teve como marco as várias transformações na estrutura 

industrial. Dessa forma, os maiores gêneros da indústria do estado, que geralmente 

marcaram a estrutura industrial paranaense como (produtos alimentares, madeira e 

têxtil), perderam partipação no valor adicionado40. Nesse período o conjunto de metal-

mecânica cresceu intensamente, dando destaque ao crescimento da indústria de material 

de transporte. No entanto, no ano de 1998, todo o conjunto do metal-mecânica supera a 

participação da indústria de produtos alimentares, a qual consiste ao valor adicionado e 

aproxima-se da indústria química. Conforme tabela a seguir.  

 
Tabela 2: Participação dos principais setores industriais no valor adicionado da indústria 

de transformação do Paraná: 1985-2011 

 
Gêneros 1985 1998 2008 2011 
Minerais não metálicos 5,02 5,52 2,80 3,01 
Metalúrgica 2,21 3,35 4,88 5,24 
Mecânica 5,41 6,09 4,43 4,76 
Mal. elétrico e comum. 4,41 5,65 4,72 5,49 
Material transporte 4,04 9,49 19,79 21,95 
Madeira  7,21 5,33 3,88 2,86 
Papel papelão 6,11 6,18 6,34 6,81 
Química 25,07 25,08 24,87 20,97 
Têxtil 3,81 1,14 1,14 1,08 
Produtos alimentares 26,26 13,3 17,07 16,96 
Bebidas 1,91 3,74 1,78 1,86 
Mobiliário 3,27 1,93 2,00 2,81 
     
Total 94,73 86,80 93,7 93,79 

Fonte: Trintin (2001) e Ipardes (2008 e 2011).  

Fonte: Trintin et al (2013, p.167). Reorganizado pela autora. 

 Trintin et al (2013) deixa claro que os efeitos desses investimentos perante a 

estrutura produtiva industrial do Paraná reforçou a tendência que já se vinha analisando 

desde os anos de 1970, momento este em que os gêneros designados tradicionais já 

perdiam importância relativa perante os que haviam sido implantados durante o ciclo 
                                                            
40 De acordo com o IBGE (2016, s/p) o Valor adicionado é o “Valor que a atividade agrega aos bens e 
serviços consumidos no seu processo produtivo. É a contribuição ao produto interno bruto pelas diversas 
atividades econômicas, obtida”.  
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expansivo do decênio de 1970 e no qual tiveram seus efeitos somente a partir dos anos 

de 1980. Esses dados podem ser observados na tabela 2, que revela que as participações 

das indústrias de produtos alimentares, a de têxtil, madeira, bebidas juntamente com a 

de mobiliário tiveram um declínio em suas participações relativas no que tange ao 

conjunto da renda da indústria estadual, passando de um total de 42,46% no ano de 

1985, para participarem com 25,87% no ano de 2008, mas, em 2011 esse valor caiu 

0,3% apresentando um valor de 25,57%. O autor ainda afirma que das indústrias que 

estabeleceram no decênio de 1970 e que tiveram novos investimentos a partir da década 

de 1990, a que mais teve destaque foi a de material de transporte, onde saiu de uma 

participação no ano de 1985 de 4,04% para 9,49% em 1998, mas esse valor irá aumentar 

10,3% em 2008 chegando a 19,79%, e em 2011 atingindo um total de 21,95%, isso tudo 

tendo como fruto os investimentos que foram realizados no setor automobilístico no 

Paraná.  

 Trintin (2001) ao analisar alguns dados da Revista Gazeta Mercantil de 1997, 

salienta que todo o aumento da participação relativa desse grupo de indústrias estava 

profundamente ligado aos investimentos que foram realizados no gênero material de 

transporte, no qual em um primeiro momento, especialmente no começo da década de 

1980, contou com os investimentos que foram desempenhados pela Volvo S/A, que 

garantia sua concentração produtiva na produção de ônibus e caminhões. Com o início 

da década de 1990, em consequência da entrada do Paraná na “guerra fiscal”, 

praticamente toda a indústria de metal-mecânica começou a contar com novos 

investimentos de subsidiárias estrangeiras, como por exemplo, da Volkswagen/Audi, 

Chrysler e Renault. Ocorreu com isso, uma ampliação das grandes unidades que já 

estavam instaladas como a Volvo, New Holland, Bernard Krone, Robert Bosch. Pode-se 

verificar que todos esses investimentos modificaram o perfil de produção deste 

segmento, que começou a ser sustentado através das atividades que se aliaram ao seu 

processo produtivo com maior complexidade tecnológica, e dessa maneira consolidou-

se um complexo industrial muito importante para o desenvolvimento da indústria em 

território paranaense.  

 
Ressalte-se que vinda dessas empresas para o Paraná também está associada 
à proximidade e ou à logística de comercialização que se pode realizar 
através do estado com o MERCOSUL e com o próprio mercado interno 
brasileiro, em razão das boas condições de infra-estrutura econômica 
oferecidos pela economia paranaense. Além desses aspectos a economia 
paranaense também possuía um ambiente industrial interno de porte 
respeitável e relativamente diversificado, o que a capacitou para atrair esses 
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investimentos. Em outros termos, entendemos que sem essas condições 
dificilmente poderia ser receptora de investimentos nos anos 90 (TRINTIN, 
2001, p. 148). 

 
 Todo crescimento, diversificação e modernização do parque industrial do 

Paraná, foi seguido por um intenso processo de concentração econômica ao nível das 

empresas que ali estavam, ou começavam a chegar ao estado. Durante grande parte dos 

anos de 1980, por mais que já fosse possível de visualizar grandes corporações, e a larga 

escala de produção que detinham, também conviviam com elas as empresas de menor 

porte na geração do valor adicionado no setor industrial (TRINTIN, 2001).  

 
Entretanto, a crise da economia brasileira nos anos 80 e a necessidade de se 
atingir mercados mais amplos e, portanto, mais competitivos fizeram com 
que gradativamente estas perdessem importância ante os maiores grupos 
industriais, que são mais capazes de fazer frente às dificuldades do período, 
por possuírem melhores condições junto aos órgãos de financiamento, seja no 
mercado interno, seja no mercado externo. Por outro lado, há que se 
considerar que os investimentos realizados na economia estadual durante o 
ciclo expansivo da década de 70, foram em grande parte realizados por 
grandes empresas, muitas delas subsidiárias estrangeiras, as quais contavam 
com maiores facilidades de realizar investimentos e se adequar 
tecnologicamente para fazer frente às modificações do mercado (TRINTIN, 
2001, p. 155 e 156.  

  
  Com isso na década de 1990, o Paraná passou a receber grandes investimentos 

no setor industrial, alcançando maior intensidade em Curitiba e depois atingindo outros 

territórios vizinhos da capital, chamado de Aglomerado Metropolitano de Curitiba, tema 

sobre o qual discutiremos na sequência.  

 De acordo com o Panorama Industrial do Paraná do ano de 2015, o PIB 

industrial paranaense é considerado o quinto maior PIB do país, chegando a registrar no 

ano de 2012, R$ 53 bilhões. O estado também conta com uma grande participação no 

mercado interno, visto que a indústria paranaense vem aumentando gradativamente a 

sua participação nas exportações nacionais. Recentemente possui negociações com 

vários países como a China, Argentina, Holanda, Estados Unidos e Alemanha.  

  No que consiste a economia do estado e a sua dinâmica estadual, podemos 

observar que:  
 
[...] as economias dos municípios da Região Metropolitana de Curitiba estão 
entre as maiores do Paraná. Em razão do dinamismo da indústria, Curitiba, 
São José dos Pinhais e Araucária são os municípios mais representativos no 
PIB do Paraná. No interior, Londrina e Maringá têm forte presença da 
agroindústria e, em Foz do Iguaçu, sobressaem as atividades ligadas à 
produção de energia elétrica. Já no litoral, Paranaguá se destaca pelas 
atividades ligadas ao Porto (PANORAMA INDUSTRIAL DO PARANÁ, 
2015, P.10). 
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 Analisando o quadro 3, percebemos que a RMC e as mesorregiões geográficas 

Norte-Central e Oeste concentraram juntas 75,9% de todo o PIB do estado entre os anos 

de 2006 a 2014. E os setores que mais empregaram nesse período foram: alimentos, 

vestuários & acessórios e setor de construções. O setor de construção empregou mais na 

mesorregião Norte-Pioneiro, o de veículos & carrocerias empregou mais na RMC, em 

especial no município de São José dos Pinhais onde estão localizadas grandes empresas 

automobilísticas, e também na mesorregião do Norte-Central. O setor de papel e 

celulose, portanto, empregou mais na mesorregião Centro-Sul.   

 Observamos também que o maior montante de empregos industriais no período 

analisado estava localizado nas mesorregiões da RMC, Norte-Central e Oeste com um 

total de 70,0%. As três mesorregiões que demonstraram um número menor de emprego 

na área da indústria, de acordo com o quadro 3, é a do Sudoeste, Centro-Sul e a Centro-

Ocidental, as quais juntas concentraram um total de 7,4% de todo o estado.  
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Quadro 3: Participação das mesorregiões do Paraná no que tange as economias dos 
municípios – 2006 a 2014 

Regiões PIB industrial: 
 

Empregos 
industriais 

Setores que mais 
empregam 

RMC 45,7% do estado 36,1% do estado Construção, veículos 
& carrocerias, 
alimentos. 

Norte-Central 14,5% do estado 22,6% do estado Alimentos,construções, 
Vestuários 
&Acessórios 

Oeste 15,7% do estado 11,3% do estado Alimentos, construção 
e Vestuários 
&Acessórios 

Noroeste 4,3% do estado  8,5% do estado  Alimentos, Vestuários 
&Acessórios, 
Construção  

Centro - Oriental  7% do estado 5,8% do estado Construção, madeira, 
alimentos 

Sudeste  3,5% do estado  5,2% do estado Alimentos, vestuários 
& acessórios, 
construção 

Norte – Pioneiro 2,5% do estado 3,1% do estado Alimentos, Vestuários 
&Acessórios, veículos 
& carrocerias  

Sudoeste 1,6% do estado 2,7% do estado Madeira, construção, 
Produtos de Minerais 
Não-metálicos  
 

Centro-Sul 3,5% do estado 2,7% do estado Madeira, construção, 
celulose & papel 

Centro-Ocidental 1,7% do estado 2,0% do estado Alimentos, Vestuários 
&Acessórios, 
Construção 

Fonte: IBGE. Produto Interno Bruto dos Municípios, 2006/2014. BRASIL. Ministério do 
Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais, 2006/2013. IPARDES. Maiores 
Economias Municipais, 2014. 
Fonte: Panorama Industrial do Paraná (2015, p 10/11). Dados organizados pela autora.  
 

No mapa 1, estão organizadas as mesorregiões geográficas do estado do Paraná.  
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Mapa 1: Mesorregiões geográficas do estado do Paraná   

 
 

Fonte: Ipardes, 2010 
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Logo, o valor do Produto Interno Bruto do estado (PIB) 41 no ano de 201442, 

segundo Ipardes (2016) mostra que a economia do Paraná é a quarta maior do Brasil, 

respondendo por 6,3% do PIB nacional, chegando a registrar uma renda per capita de 

R$ 30,3 mil no ano de 2013, acima do valor de R$26,4 mil referente ao país. De acordo 

com a Agência de Notícias do Paraná (2015), essa posição de quarto lugar na economia 

brasileira, mostrou que no ano de 2013 o estado ficou atrás somente do estado paulista, 

que registrou 32,1%. O do Rio de Janeiro foi de 11,8%, Minas Gerais apresentou 9,2%. 

Contudo, o Rio Grande do Sul registrou um valor de 6,2%, ficando atrás do Paraná. 

Essa posição que o estado alcançou é muito significativa, pois desde os anos de 1949 

ele ocupava quinta maior economia do país. A tabela 3 mostra o valor do PIB do Paraná 

em relação ao Brasil desde os anos de 2010 a 2014.  

 

Tabela 3: Produto Interno Bruto 2010-2014 do Paraná em relação ao Brasil 

 

ANO  PARANÁ BRASIL PARTICIPAÇÃO 
 Preços correntes (R$ 

milhão) 
Preços 

correntes ( R$ 
milhão) 

Paraná/ Brasil (%) 

2010 225.211 3.885.847   5,80  

2011 256.974 4.373.658 5,88 
2012 285.206 4.805.913 5,93 

2013 332.837 5.316.455 6,26 

2014 (1) 358.544 (²)5.687.308 6,30 
 
Fontes: IBGE, IPARDES. 
Fonte: Paraná em números, 2016. Reorganizado pela autora.  
Nota: Nova metodologia. Referência 2010. 
 (1) O resultado para o estado do Paraná, no ano de 2014, é estimativa do Ipardes. 
 (2)  Dados do PIB do Brasil de 2014, calculados pelo IBGE, referem-se às Contas Nacionais 
Trimestrais. 
 
 O estado do Paraná vem ganhando grande importância dentro do cenário 

econômico nacional, e um fato importante para esse acontecimento foi a inserção da 

indústria no Aglomerado Metropolitano de Curitiba, sobre o qual discutiremos a seguir. 

  

                                                            
41 Soma de todos os bens e serviços produzidos 
42 IPARDES, 2016. 
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2.4 Da Região Metropolitana de Curitiba a formação do Aglomerado 

Metropolitano de Curitiba.  

  

 De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (2013) a 

Região Metropolitana de Curitiba – (RMC) está formada por vinte e nove municípios 

juntamente com seu núcleo, a cidade de Curitiba. A RMC destaca-se das demais regiões 

do estado por apresentar um grande tamanho populacional e um grande porte 

econômico, também funções e relações com outras aglomerações. Assim ela configura-

se como a espacialidade mais concentradora do Paraná, e muitos de seus municípios 

crescem geralmente mais do que a média do estado, demonstrando assim que o 

dinamismo da aglomeração estende-se por áreas cada vez mais distantes do núcleo 

Curitiba.  

 A RMC foi criada através da Lei Complementar Federal nº14, de 08 de junho de 

1973, que instituiu as primeiras regiões metropolitanas do território brasileiro, sendo 

elas: São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Bélem e 

Fortaleza (IPEA, 2013). Logo que foi criada, a RMC estava formada por quatorze 

municípios: Curitiba, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, 

Campina Grande do Sul, Campo Largo, Colombo, Contenda, Mandirituba, Piraquara, 

Quatro Barras, Rio Branco do Sul e São José dos Pinhais. Entretanto, essa configuração 

permaneceu até a década de 1990, momento em que começaram a ocorrer os primeiros 

desmembramentos de municípios metropolitanos, onde: Fazenda Rio Grande é 

desmembrado de Mandirituba, Tunas do Paraná é desmembrado de Bocaiúva do Sul, 

Itaperuçu é desmembrado de Rio Branco do Sul. No ano de 1992, Pinhais se 

desmembra de Piraquara. Em 1994 os limites do território metropolitano são alterados 

novamente, pois foram incluídos os municípios de Cerro Azul e Doutor Ulysses outros 

municípios foram Quitandinha, e Tijucas do Sul (COMEC, 2016) 

 No entanto, no ano de 1995 a RMC sofreu alterações novamente inserindo agora 

o município de Adrianópolis, que foi desmembrado do município de Bocaiúva do Sul.  

Ainda nesse ano Campo Magro também se insere a RMC e é desmembrado de Tijucas 

do Sul. Em 1998 Agudos do Sul passa a fazer parte da RMC desmembrando de Tijucas 

do Sul. No ano de 2002 é inserido o município da Lapa, e em 2011 os municípios de 

Campo do Tenente, Piên e Rio Negro também foram incluídos na RMC (COMEC, 

2016). Essa inserção dos municípios para a formação da RMC, a qual pode ser 

observada na tabela 4. 
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Tabela 4: Evolução da inserção dos municípios a Região Metropolitana de Curitiba 

1973-2011 

 

Ano de inserção a RMC Municípios que compõem a RMC 
 
 

1973 

Curitiba, Almirante Tamandaré, Araucária, 
Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande 
do Sul, Campo Largo, Colombo, Contenda, 
Mandirituba, Piraquara, Quatro Barras, Rio 
Branco do Sul e São José dos Pinhais. 

1990  Fazenda Rio Grande, Tunas do Paraná, 
Itaperuçu, 

1992 Pinhais 
1994 Cerro Azul, Doutor Ulysses, Quitandinha, 

Tijucas do Sul 
1995 Adrianópolis, Campo Magro, 
1998 Agudos do Sul 
2002 Lapa 
2011 Campo do Tenente, Piên e Rio Negro 

 

Fonte: COMEC, 2016 Organizado pela autora  

 

Assim, os vinte e nove municípios que formam a RMC atualmente são: 

Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva 

do Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, 

Cerro Azul, Colombo, Contenda, Curitiba, Doutor Ulysses, Fazenda Rio Grande, 

Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Piên, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, Rio 

Branco do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná 

(COMEC, 2016). 

De acordo com Nojima et al (2004) a RMC estava composta por 26 municípios 

no ano de 2003, pois foi realizado um recorte intrametropolitanos, que espaço a mais se 

distribuem em anéis concêntricos, compostas com o objetivo de poder identificar 

distintas relações entre os municípios que estão oficialmente inseridos dentro do 

território político-administrativo da RMC. No que consiste a RMC, esse fenômeno 

acontece em uma espacialidade central e também diminuta, considerando dessa forma a 

extensão da região. A essa espacialidade, que reuniu tanto o polo como as porções 

urbanizadas de seus limítrofes, começou a circunscrever a dinâmica metropolitana e 

também formatou o aglomerado real. Conforme o cartograma 01.  

 



 

125 
 

Cartograma 1  
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Além do pólo, que concentra 57,3% da população da RMC em 2000, um 
primeiro anel, limítrofe ao pólo, compreende 35,1% da população, sendo 
composto por municípios que, numa mancha contínua de ocupação, formam 
com Curitiba o aglomerado metropolitano (Almirante Tamandaré, Araucária, 
Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Fazenda 
Rio Grande, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras e São José dos Pinhais). Entre 
os municípios restantes, pode-se distinguir um segundo anel, com 3,6% da 
população, composto por municípios limítrofes ao aglomerado mas que não 
descrevem continuidade de ocupação e apenas estabelecem relações tênues 
com o polo e com os demais municípios do aglomerado (Balsa Nova, 
Bocaiúva do Sul, Contenda, Itaperuçu, Mandirituba, Rio Branco do Sul e 
Tunas do Paraná); e um conjunto de municípios alocados ao norte e ao sul do 
segundo anel, com 3,8% dos habitantes da Região, desempenhando 
atividades rurais e que mantêm relações ainda mais tênues com o aglomerado 
metropolitano, integrados aos limites regionais por força de legislações 
estaduais recentes (Adrianópolis, Agudos do Sul, Cerro Azul, Doutor 
Ulysses, Lapa, Quitandinha e Tijucas do Sul), formando o que se chamou de 
terceiro anel (NOJIMA et al, 2004, p. 02 e 03). 

 
A partir da formação destes anéis conseguimos compreender com maior 

exatidão como está organizado o território da RMC, e também como se dá o seu 

desenvolvimento.  

Moura (2009) em seu artigo “O espaço metropolitano de Curitiba e a inserção do 

Paraná na Divisão social do trabalho”, na década de 1970,explica que quase toda a 

indústria do Paraná encontrava-se na região do Norte-Central do estado, mas, que a 

partir dos anos 1980 essas indústrias passaram a se localizar na região de Curitiba e de 

seu entorno. Assim, a maior participação na geração da renda estadual, que era então 

garantida e realizada pela maioria dos municípios da região Norte-Central, se deslocou 

para a porção que formou-se metropolitana. Os municípios que foram beneficiados com 

a chegada das grandes indústrias na RMC, foram aqueles que apresentaram maiores 

vantagens comparativas e que atendiam assim ao novo padrão locacional que ali se 

instalavam, eram os municípios que mais estavam posicionados próximos das rodovias 

principais, que interligavam mercados fornecedores e também consumidores com mais 

facilidade para a recepção de insumos e escoamento das produções.    

Firkowski (2001) salienta que o desempenho da Região Metropolitana está 

intimamente ligada e associada à supremacia do município de Curitiba, e devido à 

instalação da CIC, no ano de 1973 e a Refinaria Getúlio Vargas, que se encontra 

instalada no município de Araucária. Esses foram fatos decisivos para o reforço da 

participação da RMC no conjunto da industrialização do estado do Paraná. É preciso 

salientar que até os anos de 1980, a RMC respondia por cerca de um terço de toda a 

industrialização localizada no Paraná, com destaque para o valor da produção, cuja 
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curva apresentava-se ascendente, em razão dos resultados da implantação da CIC e 

também do Pólo Petroquímico no município de Araucária.  

 
A industrialização no estado não se explica, portanto, a partir de iniciativas 
originalmente locais, da maturação de condições econômicas que culminaram 
com o seu aparecimento, ou seja, não se explica a partir de uma dinâmica 
interna própria, onde paulatinamente certos gêneros industriais - com 
destaque para aqueles relacionados à agricultura -, tornaram-se relevantes e 
foram capazes de promover a atração de outros, complementares ou não e, 
inclusive, de capitais externos. Sua compreensão se associa, isto sim, à 
dinâmica externa (isso se considerar relevante as divisões territoriais dos 
estados), ou a uma dinâmica ampliada, onde o processo de industrialização 
nacional é que tem, de fato, relevância (FIRKOWSKI, 2001, p. 46).  
 

 Sabemos que Curitiba, a partir da criação da CIC, passou a concentrar um 

grande número de indústrias em seu território até meados do final da década de 1980. 

Todavia, nos anos de 1990 a instalação de novas indústrias não se fazia mais presente na 

cidade de Curitiba, mas passava agora a se instalar em cidades vizinhas. Contudo, além 

do crescimento industrial desses municípios, crescia também o número de habitantes 

que passavam a migrar para o entorno de Curitiba (FIRKOWSKI, 2001).  

 É importante ressaltarmos aqui que é partir da década de 1990 que o estado 

paranaense, juntamente com Curitiba, se insere dentro da internacionalização do 

capital43, momento esse que Firkowski (2001) explica sobre o crescimento das 

atividades econômicas, a riqueza em especial nas áreas metropolitanas do estado, em 

particular na RMC. Assim, a dinâmica metropolitana passa a estar caracterizada 

somente em uma parte da Região Metropolitana então institucionalizada, promovendo a 

revelação de uma seletividade espacial que inclui alguns municípios e ao mesmo tempo 

excluem outros.  

Sobre essa seletividade de desenvolvimento do território para Nojima et al 

(2009), alguns fatores foram preponderantes para que muitas indústrias de capital 

estrangeiro investissem intensamente na RMC, principalmente as montadoras de carros 

e suas empresas colaboradoras.  

Com isso, a economia do Paraná passou a aproveitar as condições 

macroeconômicas que são muito favoráveis, como a estabilização monetária e o retorno 

do investimento direto estrangeiro. Pois, ao programar uma política de atração industrial 

que se baseava no resgate do Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE), e que se 

combina com importantes vantagens locacionais endógenas, tanto com proximidades do 

mercado do Sudeste e do Porto de Paranaguá, mais a oferta de infraestrutura em termo 
                                                            
43 Temática analisada no capítulo I 
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de energia, telecomunicações, aeroporto internacional e rodovias aumentava. 

Promovendo um início para que grandes corporações fossem implantadas no estado, 

como na RMC (NOJIMA, ET AL, 2009). No decorrer da pesquisa daremos destaque 

para muitas dessas corporações que, não se resume apenas ao setor automobilístico, mas 

para várias atividades desta produção, prestação de serviços que estão localizados nos 

municípios de São José dos Pinhais e Araucária.  

Nojima et al (2009, p. 189) afirma que:  
 

Embora, na década de 1990, o maior montante de investimentos no Paraná 
tenha se centrado no Setor Industrial, ocorreram mudanças significativas nos 
demais setores econômicos, especialmente na RMC, que absorveu maior 
volume das inversões públicas e privadas. A instalação de novos e mais 
modernos empreendimentos ampliou a demanda por serviços e produtos de 
maior especialização, muitos dos quais viabilizados por capital internacional 
e voltados ao mercado global. 

 
 Com o aumento industrial que Curitiba passou a vivenciar, algumas indústrias, 

ao se deslocarem para a RMC, optaram por instalar as suas empresas no Aglomerado 

Metropolitano de Curitiba, que está formado por doze municípios ao redor da capital. 

Segue o mapa 2, que mostra desde a Região Metropolitana de Curitiba, como também 

um dos objetos de estudo desta dissertação: o Aglomerado Metropolitano de Curitiba e 

seus municípios pertencentes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mapa 2: LLocalização do Aglomerado MMetropolitano de Curitiba 

1229 
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2.5 O Aglomerado Metropolitano de Curitiba (AMC) e seus territórios industriais: 

uma leitura geográfica 

 

 Sabemos que o espaço urbano é um lugar de transformações a todo instante, pois 

nele estão inseridas as relações humanas e também capitalistas. Entre essas relações 

capitalistas, chamamos a atenção para a industrialização, que está fortemente presente 

dentro dos territórios, em especial, no espaço urbano. De acordo com Balinski (2013) a 

indústria é vista enquanto forma produzida e marca distintamente o espaço construído 

de acordo com o estágio de desenvolvimento das forças produtivas ali presentes. O 

desenvolvimento das técnicas e também dos modos de organização e de gestão passam 

a acarretar diretamente na dinâmica de localização dos estabelecimentos industriais e 

assim deixa marcas impressas dentro do espaço geográfico. As diversas transformações 

vão além dos impactos urbanísticos que se desenham dentro do espaço urbano da 

cidade. A elas está agregada a expansão das cidades e da própria produção de seu 

espaço.  

 Dessa maneira, a cidade detentora do espaço urbano é vista como um lugar de 

competitividade, onde ocorre a disputa por lugares que detenham infraestruturas 

adequadas, boa localização o que cada vez mais atrairá novos negócios e indústrias 

(FIRKOWSKI, 2009). Podemos afirmar então, que Curitiba e as cidades que compõem 

o AMC estão todas dotadas dessas infraestruturas mencionadas acima e que, de acordo 

com Vainer (1999), as cidades possuem um desejo e interesses empresariais 

globalizados. Cada dia mais a – CIDADE é vista e entendida como uma “mercadoria a 

ser vendida”.  

 Assim Vainer (1999) e Borja (1996) explicam que a venda dos espaços da 

cidade é entendido como a venda daqueles atributos específicos que passam a 

constituírem de uma maneira ou de outra, insumos valorizados pelo capital 

transnacional, como os espaços para convenções e também feiras, a instalação de 

parques industriais e tecnológicos, oficinas de informação e assessoramento a 

investidores e empresários, torres de comunicação, comércio e segurança. Todas essas 

características que Vainer chama atenção estão presentes tanto em Curitiba, como nos 

municípios ao redor. 

A partir do momento que Curitiba não concentra tantas fábricas, começa a 

ocorrer uma transformação de localização de novos processos produtivos, no qual a 

indústria que está chegando ao Paraná, em especial na RM, busca novos lugares para se 



 

131 
 

instalar e se desenvolver, fazendo com que esses municípios concentrem um maior 

número de habitantes. Assim, algumas áreas do território serão mais atrativas do que 

outras, tanto para a localização industrial, como para a população, que se deslocará em 

busca de serviços e melhores condições de vida. Dessa forma Borja e Castells (1998, p. 

01), relatam que: 

 
En los últimos años  del siglo XX, la globalización de la economía y la 
aceleración del proceso de urbanización han incrementado la pluralidad 
étnica y cultural de las ciudades, a través de procesos de migraciones, 
nacionales a internacionales, que conducen a la interpenetración de 
poblaciones y formas de vida dispares en el espacio de las principales áreas 
metropolitanas del mundo. Lo global se localiza, de forma socialmente 
segmentada y espacialmente segregada, mediante los desplazamientos 
humanos provocados por la destrucción de viejas formas productivas y la 
creación de nuevos centros de actividad. La diferenciación territorial de los 
dos procesos, el de creación y el de destrucción, incrementa el desarrollo 
desigual entre regiones y entre países, e introduce una diversidad creciente en 
la estructura social urbana.  
 

De acordo com Firkowski (2001) foi a partir da década de 1990, que começou a 

evidenciar-se no Paraná uma nova lógica de localização das atividades industriais, que 

se traduz devido à ampliação de todas as condições gerais de reprodução de capital, as 

quais antes estavam todas restritas a capital do estado, e que agora passou a se localizar 

no Aglomerado Metropolitano. De acordo com essa lógica, surgem novos lugares e 

espaços que são apropriados pela indústria, que neste momento começa a ter novas 

características e necessidades. Devido a esse fato, há a demanda para que os novos 

territórios sejam criados para receber as novas indústrias, em razão das suas 

especificidades tanto técnicas como organizacionais, fazendo com que elas se 

concentrassem em distritos distintos dos que já existiam.  

 
Assim, pode-se compreender a nova fase de industrialização associada a 
formação da metrópole e tendo uma dimensão espacial distinta da anterior, 
enquanto na década de 80 o padrão era concentrado em Curitiba, na década 
de 90 inaugura-se um novo padrão de localização industrial, que caracteriza o 
aglomerado metropolitano (FIRKOWSKI, 2001. p. 164). 

 
Assim como o estado paranaense começou a se internacionalizar a partir da 

década de 1990, o Aglomerado Metropolitano de Curitiba também começou, pois foi o 

momento que recebeu mais empresas estrangeiras em seu território. A partir disso, 

Garcia (2006) fala que foi propriamente no ano de 1995, que se consolidaram contratos 

para a implantação de grandes montadoras na região, como a Renault, 
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Audi/Volkswagen e também a Chrysler44. A partir dessa perspectiva, os padrões de 

localização das indústrias se alteraram em busca dos municípios que se encontravam ao 

redor da capital, e não mais em Curitiba, ou em São Paulo.  Isso estava ligado devido 

não somente às novas formas de organização da produção, mas também à nova forma 

de organização industrial com a concentração das empresas em complexos de produção 

(GARCIA, 2006). 

Dessa maneira Garcia (2006, p. 76) aborda que: 

 
Neste período e inserida neste contexto, a estrutura produtiva da Região 
Metropolitana de Curitiba se consolidou, modificando-se significativamente 
os gêneros industriais de destaque, especialmente com a intensificação do 
gênero material de transporte, em particular no segmento de veículos leves. 
Assim, a RMC passou por importantes transformações não somente na 
dimensão industrial, como urbana(destacando-se a configuração do território 
do Aglomerado Metropolitano de Curitiba). Na dimensão urbana o processo 
de desconcentração territorial produziu uma nova forma urbana, o 
Aglomerado Metropolitano (expansão da mancha urbana de Curitiba), que 
não pode ser confundida com a Região Metropolitana institucionalizada 
(limites territoriais estáticos). 

 
De acordo com IPEA (2000, p. 68) o aglomerado metropolitano ou também 

entendido como aglomeração urbana de caráter metropolitano caracterizam-se:  

 
(...) por uma mancha de ocupação derivada de conurbação e/ ou 
periferização, diretamente polarizada pela metrópole, envolvendo municípios 
limítrofes com contiguidade, continuidade e/ ou descontinuidade de 
ocupação. Apresentam população urbana e densidade demográfica elevadas, 
forte articulação econômica, intensos fluxos de relações intermunicipais com 
comutação diária, complementaridade funcional e população ocupada em 
atividades urbanas (setores secundário e terciário).    
 

Toda a lógica da nova localização das atividades, e também das pessoas, precisa 

ser apreendida a partir da condição e da desconcentração da capital do estado para os 

municípios que fazem parte de seu entorno. Assim, as dinâmicas que antes poderiam ser 

explicadas a partir da análise e observação de um único município, agora precisam ser 

entendidas e compreendidas a partir da análise conjunta de vários municípios, tendo 

como exemplo o AMC (GARCIA, 2006). Assim, Garcia (2006, p. 76) fala que:  

 
Desta forma, a busca pela compreensão desta nova lógica de localização 
industrial conduz à extrapolação da dimensão urbana do município de 
Curitiba e sugere a redelimitação da própria Região Metropolitana, 
conformando o espaço metropolitano. Este território deve ser observado 
como uma nova unidade na qual as relações entre Curitiba e os municípios de 
seu entorno imediato adquirem novas contradições e correlações. Justamente 

                                                            
44 A Chrysler operou desde 1998 a 2001, onde possuía uma planta no município de Campo Largo. 
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esta nova unidade, expressa através da desconcentração de Curitiba, redefine 
a lógica da localização industrial e ele próprio configura-se como um 
território estabelecido. 
 

Garcia (2006) enfatiza que a respeito da RMC, o AMC, é entendido como a 

dimensão metropolitana que melhor abrange toda a realidade local, responsável pela 

exibição de um novo cenário territorial, que refletirá a desconcentração industrial, tanto 

em relação a municípios do estado de São Paulo, como também da cidade de Curitiba. 

No caso de Curitiba a designação de aglomerado metropolitano tem sido 

utilizada para poder qualificar os espaços abrangidos pela então expansão da vida 

metropolitana, caracterizados assim por intensos deslocamentos, que foram motivados 

pela ampliação crescente da localização dos condomínios residenciais fechados, das 

ocupações irregulares e das indústrias. Esse conceito de aglomerado metropolitano 

permite que haja uma maior aproximação com a dinâmica espacial, na medida em que 

privilegia o espaço no qual as relações metropolitanas são assim evidentes e relevantes. 

Dessa maneira ao se utilizar essa opção, deixa-se em um segundo plano a RMC 

(FIRKOWSKI, 2009). 

 No Aglomerado Metropolitano de Curitiba é possível identificar com maior 

destaque a internacionalização do capital e as modificações causadas pelo processo de 

globalização. Pois os municípios que formam esse aglomerado estão localizados perto 

da capital, e também das rodovias que dão acesso ao Porto de Paranaguá, bem como é 

possível notar a presença das tecnologias da informação presentes, que dão suporte a 

essa área, para que o desenvolvimento industrial continue se fazendo presente nestes 

municípios, sempre o transformando. 

Segundo Firkowski (2009), o Aglomerado Metropolitano é formado pelos 

municípios de Curitiba, Almirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande do Sul, 

Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara, 

Quatro Barras e São José dos Pinhais. Esses municípios mostram as alterações 

existentes na relação economia e território, e também apresenta uma nova divisão do 

trabalho, não apenas no interior das empresas, mas também entre as empresas. 

Ressaltamos que esses 12 municípios se destacam dentro da RMC por possuírem um 

maior dinamismo econômico e concentração da população.  
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2.6 - O Aglomerado Metropolitano e a sua relação com o mercado exterior 

 

 Como já discutido o AMC está caracterizado por agrupar os doze municípios da 

Região Metropolitana que mais se destacam em questões de produção e participação de 

atividades estrangeiras. Dessa maneira Alves (2014), ao analisar o PIB total da RMC, 

percebeu que os municípios que mais se destacaram e contribuíram para a economia da 

RMC, foram justamente os municípios que estão integrados dentro do AMC. Com isso 

a importância do aglomerado no PIB da RMC é muito evidente. Alves (2014, p. 722) 

criou uma tabela na qual podemos observar essa diferença do PIB do AMC em função 

da RMC.   

 

Tabela 5: Importância do PIB do AMC em relação ao PIB Total da RMC, 2000, 2005, 
2010. 
 
Municípios  2000 2005 2010 %mudança 

2000-2005 
%mudança 
2005-2010 

PIB total do AMC 26.988.126 48.888.776 90.723.515 81,1 85,6 
PIB total da RMC 28.342.050 51.453.269 94.994.580 81,5 84,6 
PIB AMC/PIB RMC 95% 95% 96%   
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do IPARDES. Nota: PIB a Preços Correntes 
(R$1.000,00).  
FONTE: Alves (2014, p. 722) Reorganizado pela autora.  

 O mesmo autor ainda afirma:  

 
É claro que ambas as regiões cresceram economicamente entre 2000 e 2010, 
mas o que nos chama atenção é o fato de que o AMC tem crescido mais do 
que a RMC. Isso é particularmente observado entre o período de 2005 a 
2010, demonstrando que o AMC sustentou sua importância na economia da 
RMC entre 2000 e 2005 e aumentou sua importância no ano de 2010 
(ALVES, 2014, p. 720). 

 
 Um dos motivos para que o Aglomerado Metropolitano de Curitiba passasse a 

obter maior PIB em relação à RMC, é o fato de que muitas empresas estrangeiras e 

nacionais estão concentradas em seu território. Alves (2014), analisando as principais 

empresas exportadoras do Paraná, no período de 2008 e 2010, salienta que três delas 

estão inseridas dentro do território do AMC sendo: Renault do Brasil S.A, Volkswagen 

do Brasil LTDA (as duas localizadas no município de São José dos Pinhais) e Refinaria 

Presidente Getúlio Vargas (REPAR45), situada em Araucária.  

 Alves (2014) destaca que ao considerar o panorama positivo da economia do 

Paraná supõe que alguns dos doze municípios que compreendem o AMC se destacaram 
                                                            
45 Pertencente ao Sistema Petrobras.  
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em termos de conexões com outras regiões do mundo, por meio de suas firmas com 

localidades e países importantes perante a economia mundial. Dessa maneira somente 

em quatro das principais economias do aglomerado é possível analisar as ligações entre 

os anos de 2008 e 2010, nos municípios de Curitiba, São José dos Pinhais, Araucária e 

Pinhais.  

 O município analisado pelo autor, primeiramente, é Curitiba, o qual, dentre o 

valor total realizados pelas suas importações, cerca de 33,5% estão relacionadas ao 

mercado chinês, o que demonstra um alto grau de conectividade entre esses dois 

lugares. Mas além da China, a Suécia também aparece como outro país importante para 

a exportação do mercado curitibano. Além deles encontram-se a Alemanha e Estados 

Unidos, tanto como atividades na área de importação, como de exportação. As 

transações comerciais realizadas dentro do município de São José dos Pinhais são um 

pouco distintas em relação a seus parceiros comerciais, visto que a indústria 

automobilística é uma das mais importantes dentro do município, assim chamando a 

atenção de países como a Alemanha, onde está a sede da Volkswagen e na França em 

que se encontra a sede da montadora Renault. Além desses países outros do Leste 

Europeu se fazem presentes, como por exemplo, a Romênia e outros países pertencentes 

à América Latina como a Argentina, Colômbia, Chile e México. Mas a China também 

se destaca em relações comerciais entre São José dos Pinhais e o oriente. Observa-se 

que ambos os municípios tanto Curitiba, como São José dos Pinhais, são alguns dos 

municípios do AMC que possuem maiores ligações comerciais com países estrangeiros 

(ALVES, 2014). Portanto, no capítulo seguinte daremos destaque a São José dos 

Pinhais e Araucária.  

 No entanto, nas transações comerciais realizadas por Araucária com outras 

partes do mundo, conforme Alves (2014), os produtos ligados a indústria petrolífera são 

os que mais ganham foco. E em relação ao município de Pinhais, os países que 

aparecem como os principais exportadores para o município são China, Indonésia e 

Vietnã, onde se destacam como um dos países mais importantes à produção de artigos 

têxteis e de borracha. Alves (2014, p. 726 e 727) salienta ainda que: 

 
Parece interessante também notar nessas relações comerciais envolvendo os 
quatro principais municípios do AMC e os países estrangeiros é a 
importância da proximidade. Sem dúvida, os municípios do AMC possuem 
linkages com localidades bastante distantes, porém, os países do 
MERCOSUL e da América do Sul de um modo geral são as principais rotas 
de origem e destino dos produtos comercializados, indicando que a 
proximidade é um dos fatores que ainda desempenham papel importante na 
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dinâmica econômica dos municípios do AMC. Além disso, parece-me 
evidente que o AMC se destaca como uma região de grande dinamismo e 
conectividade com outras localidades. (...) Isso pode ser afirmado, sobretudo 
considerando que, segundo os dados do MDIC46, cerca de 50% de todo o 
comércio realizado pelo Estado do Paraná (exportações + importações), em 
2012, foi realizado pelos municípios do AMC. 

 
 De acordo com Diniz-Filho et al (2006), a oferta de fatores de produção 

sofisticados dentro do AMC, passou a ser somado as ações implementadas pelo governo 

estadual para poder atrair mais investimentos industriais, as quais são expressivas assim 

em uma política de incentivos fiscais que passou a estimular cada vez mais a instalação 

de fábricas em outros municípios metropolitanos que não fossem Curitiba.  

 
Com efeito, o esforço governamental encetado para reposicionar Curitiba na 
matriz industrial brasileira, materializado principalmente no programa Paraná 
Mais Empregos, levou 67 indústrias a assinar o protocolo de intenções com o 
governo do estado para aderir a esse programa e usufruir dos benefícios 
relacionados ao recolhimento do ICMS. A partir de 1995, 81% das empresas 
optaram por localizar-se nas cidades do aglomerado que não Curitiba, o que 
correspondeu a 82% dos capitais investidos no estado e 70% dos empregos 
gerados. São José dos Pinhais sozinha recebeu 36% das novas indústrias, 
61% dos capitais e 43% dos empregos. Já em Curitiba, a metade dos 
investimentos realizados destinava-se à ampliação ou reconversão de 
estabelecimentos já existentes, o que não permite a inclusão desses 
investimentos nas estatísticas citadas de investimento (DINIZ-FILHO et al 
(2006, p. 11). 

 
 Dessa forma, pode se compreender que houve uma reestruturação produtiva a 

qual se expressa espacialmente na formação do espaço metropolitano, por meio de uma 

crescente incorporação de novas áreas a então dinâmica metropolitana, que agora não 

mais se limitam às sedes político-administrativas da cidade central (Curitiba). Visto que 

atualmente a realidade metropolitana de Curitiba acaba por modificar todo o padrão de 

localização das atividades industriais e também de seus serviços, como de pessoas 

dentro de seu espaço (DINIZ- FILHO, et al 2006). Pois, como já fora elencado foi a 

partir da década de 1990 que as indústrias que chegaram ao Paraná, não escolheram 

apenas Curitiba para se instalarem, mas as demais cidades ao seu entorno, que formam o 

AMC. 

Podemos reiterar que as empresas estrangeiras e nacionais passam a se 

estabelecer em locais dotados de infra-estruturas, onde isso tudo passam a encontrar nas 

aglomerações metropolitanas, como bem salienta Caravaca et al (2003 p.40):  

 
Aglomeraciones metropolitanas disponen no sólo de mejores infraestructuras 
tecnológicas, y em consecuencia, de mayor facilidad para acceder a la 

                                                            
46 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Nota da Autora). 
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información, sino también de mercados locales especializados, recursos 
humanos cualificados, universidades y centros de investigación que permiten 
la comunicación directa, tanto formal como informal entre investigadores y 
responsables en las empresas de las tareas más creativas e innovadoras, etc. 
Todo ello crea un potencial para la generación de innovaciones y su difusión 
en el entorno, si bien el grado de integración efectiva de esos sistemas locales 
de innovación resulta muy desigual según los casos. 

  
 A partir desta análise podemos perceber que o Aglomerado Metropolitano de 

Curitiba surge com o objetivo de ajudar no crescimento industrial do Paraná, e em 

particular da Região Metropolitana de Curitiba, visto que os 12 municípios que o 

compõem passam a ter um desenvolvimento tecnológico, logístico muito melhor do que 

outras regiões do próprio estado, pois além de ser um concentrador industrial de vários 

setores, como o automobilístico, passou a estar localizado bem próximo de mercados 

consumidores e de escoação de produção.  

 

CONCLUSÃO FINAL DO CAPÍTULO 

 

 Percebemos que a industrialização brasileira passou por várias transformações 

até chegar a seu período mais recente. Desde as primeiras indústrias primárias com a 

plantação de cana-de-açúcar no Nordeste, da borracha no Amazonas e do café em São 

Paulo. Até a primeira década do século XX, o Rio de Janeiro era a principal cidade 

industrial do país; onde destacamos a indústria têxtil inglesa. Por exemplo, podemos 

citar a tradicional Fábrica de Tecidos Bangu, localizada no bairro de mesmo nome. Já 

na década seguinte, São Paulo ultrapassa o Rio no PIB industrial.    

 A característica de indústria muito ligada ao setor primário começou a ser 

modificada na Era de Getúlio Vargas (1930-45 e 51-54), momento em que começou 

uma ligação de desenvolvimento industrial muito diferente da que o país estava 

acostumado. Promovendo criações de políticas favoráveis à instalação e criação de 

empresas de outros setores da economia, não mais presa somente ao setor primário, pois 

com a grande perda de café que o país enfrentou, a indústria passou a ser vista como o 

carro chefe da economia nacional, o qual, a partir desde momento, começou a ganhar 

mais atenção. Novos setores da economia começam a emergir nesse novo cenário de 

desenvolvimento que o país passava a experimentar. Além disso, o país deixava de 

importar produtos que precisava, passando agora a produzir, processo esse chamado de 

substituição de importações. Ressaltamos que na Era de Getúlio Vargas, a política 
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industrial adotada era chamada de desenvolvimentista, pois a sua maior função era 

desenvolver mais o setor industrial brasileiro. 

 Todavia, na visão do presidente Juscelino Kubistchek (1956-61), para que o país 

conseguisse se desenvolver era necessário investir em outros segmentos industriais, 

inexistentes no país como o setor automobilístico. Por isso, para que houvesse esse 

desenvolvimento industrial brasileiro foi criado o “Plano de Metas” que tinha como 

principal discurso e visão desenvolver o país em cinco anos.  Fato que buscava inserir o 

país dentro do cenário econômico industrial, a partir da presença do Estado, das 

empresas estrangeiras, e capital local, com isso, várias empresas de capital estrangeiro 

começaram a chegar ao país instalando as suas filiais primeiramente em São Paulo.  

  Portanto, São Paulo vivenciou a uma concentração industrial de vários tipos de 

empresas, desde a filial, a sede até a fábrica. Cenário que se modificou a partir da 

criação do Programa Nacional de Desenvolvimento (PND), o qual possuía como um de 

seus objetivos fazer com que outros estados brasileiros também recebessem empresas 

estrangeiras. Um desses estados inseridos foi o Paraná, que até meados de 1960 era 

considerado um estado em maior parte agrícola, onde suas principais indústrias 

baseavam-se no beneficiamento da madeira, na plantação de café entre outros. A partir 

dos anos de 1970, o estado começou apostar fortemente em sua industrialização, nesse 

período são construídos alguns parques industriais e a Refinaria Presidente Getúlio 

Vargas em Araucária. Dessa forma, várias empresas estrangeiras começam a chegar ao 

estado, especialmente nos municípios que compõem o Aglomerado Metropolitano de 

Curitiba. A maior chegada das empresas ocorre primeiramente em Curitiba, e depois em 

outros municípios pertencentes ao AMC. 

São José dos Pinhais e Araucária também passam a recebê-las, nisso chamamos 

atenção que todos os municípios do AMC possuem infra-estruturas muito favoráveis 

para que haja a implantação e o interesse do capital estrangeiro. Destacamos ainda, que 

o maior auge da chegada de empresas estrangeiras ao estado, especialmente no AMC, 

ocorreu a partir dos anos de 1990, quando o Paraná se insere fortemente na 

internacionalização do capital, ligado ao contexto de abertura da economia brasileira.   

Atualmente o setor industrial brasileiro se insere cada vez mais nos novos 

aparatos técnicos que surgem como suporte para o desenvolvimento industrial, 

agilizando a produção e consequentemente o consumo, apesar de o Brasil ser semi-

periférico.  Dessa forma, percebemos que o Paraná está entre os estados que mais recebe 

participação e desenvolvimento industrial, seja na indústria nacional ou internacional. 
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Entre essas indústrias inseridas no estado, podemos citar: o Grupo Boticário, as 

automobilísticas da Renault do Brasil, Volkswagen, Nissan, Audi e tantas outras 

distribuídas em vários setores, as quais possibilitam a participação do estado na 

economia nacional. Mas o maior concentrador de investimento estrangeiro no estado é o 

Aglomerado Metropolitano de Curitiba.  

A partir disso, no próximo capítulo daremos ênfase a dois municípios que 

compõem o AMC, sendo eles São José dos Pinhais e Araucária.  
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CAPÍTULO III 

AS EMPRESAS ESTRANGEIRAS  
EM ARAUCÁRIA E SÃO JOSÉ DOS PINHAIS  

  
 O presente capítulo caracteriza os municípios de São José dos Pinhais e 

Araucária, ambos localizados no Aglomerado Metropolitano de Curitiba (AMC). Para 

melhor contextualizar o nosso objeto de estudo, que é a análise de como ocorreu o 

processo de internacionalização do capital no setor industrial em São José dos Pinhais e 

Araucária, a partir dos anos de 1990, fez-se necessárias algumas discussões pertinentes 

a temática trabalhada, como, primeiramente caracterizar aspectos tanto geográficos, 

como econômicos dos municípios estudados, o que envolve sua localização regional, 

dados populacionais, atividades econômicas, e os setores de maior destaque no que 

tange a participação das empresas estrangeiras. 

 Para que os objetivos propostos para este capítulo fossem alcançados, utilizamos 

algumas referências que nortearam o processo da pesquisa. Em um primeiro momento, 

procuramos alguns órgãos importantes que nos possibilitaram o levantamento dos 

dados. Entre esses órgãos cabem destacar o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – 

IPARDES, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP) em seu Cadastro das 

Indústrias do Paraná (2016), Catálogo das Indústrias de São José dos Pinhais, Find The 

Company (uma empresa de tecnologia semântica que passa a oferecer dados de vários 

lugares e empresas do mundo), Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais e de 

Araucária, entre outros órgãos e instituições. A partir destes órgãos foi possível que 

realizássemos a caracterização geográfica e levantássemos dados econômicos e 

industriais a respeito da participação estrangeira nos municípios estudados.  

 Logo após o levantamento dos dados, confeccionamos tabelas, quadros e 

cartograma, para conseguirmos diagnosticar a quantidade de empresas estrangeiras que 

São José dos Pinhais e Araucária possuem instaladas em seus territórios.  

 

  



 

141 
 

3.1 Caracterização Geográfica, demográfica e Industrial do município de São José 

dos Pinhais  

 

O município de São José dos Pinhais encontra-se situado ao Leste do estado do 

Paraná, destacando-se como a 5ª maior economia paranaense, e também uma das mais 

antigas cidades da RMC está localizada a 15 quilômetros ao Sudeste da capital Curitiba, 

tendo limites os municípios de Pinhais e Piraquara ao Norte, ao Sul o município de 

Tijucas do Sul, a Leste encontram-se os municípios de Morretes e de Guaratuba e por 

fim a Oeste encontram-se os municípios de Fazenda Rio Grande e de Mandirituba 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS ET AL, 2016). Como 

mostra o mapa 3, com a localização do município de São José dos Pinhais e também a 

sua posição dentro do Aglomerado Metropolitano de Curitiba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mapa 3: Localização doo município de São José dos Piinhais/PR 
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Até o início da década de 1970 o município se caracterizava por ser agrário-

rural; ou seja, sua economia era baseada em pequenos comércios e engenhos de mate, 

com o passar do tempo foram surgindo às primeiras indústrias de madeira, bebidas, 

utensílios de metal (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS EM NÚMEROS, 2016). Até esse 

momento a maior parte da população do Estado e de São José dos Pinhais residia no 

campo. A partir de 1970 começa a ocorrer uma grande emigração da população rural em 

busca de melhores condições de vida nos espaços urbanos, em especial nas cidades onde 

o fluxo de mercadorias e de produção passou a ser mais intenso.  

 De acordo com Tavares (2005), a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) 

passou a refletir muito bem essa situação. Na década de 1970 a sua população era de 

875.269 habitantes, passou para 2.726.556, de acordo com o censo de 2000. Todo esse 

contingente populacional estava distribuído em 25 municípios, que formavam a RMC 

naquele período. A maior concentração populacional da RMC sempre esteve na capital 

Curitiba, mas as análises das taxas de crescimento populacional entre os anos de 1990 e 

2000, mostraram índices muito significativos em outros municípios que formam a 

RMC, que até esse período não contava com o município de Lapa. Entre 1991 e 2000 

Curitiba apresentou aumento de 272 mil habitantes na capital, no entanto os demais 11 

municípios que compõem o Aglomerado Metropolitano tiveram um incremento de 366 

mil habitantes.  

 
Se tomarmos como base o aglomerado metropolitano e observarmos as taxas 
de crescimento anual do período 1991/2000, verificamos que o município de 
Fazenda Rio Grande, por exemplo, cresceu 10,80% a.a., passando de uma 
população de 24.978 para 62.877 habitantes. Aliás, o índice registrado no 
município, neste período, é um dos mais altos do País. Piraquara registrou o 
2º maior aumento populacional do aglomerado metropolitano, com uma taxa 
de 9,79% a.a., com o total de habitantes passando de 31.449 para 72.886. 
Conforme dados da Prefeitura Municipal, somente no Jardim Guarituba, uma 
área de ocupação irregular na divisa com Pinhais, próxima ao Distrito 
Industrial de São José dos Pinhais, estão morando cerca de 50 mil pessoas 
(12 mil famílias). (TAVARES, 2005. P. 40). 

 
 Analisando dados dos Censos Demográficos chamamos atenção ao município de 

São José dos Pinhais, mostrando que desde os anos de 1970 a população existente 

correspondia a 34.154 habitantes e em 1980 essa população foi para 72.127 habitantes. 

Mas, o maior auge do aumento populacional pode ser verificado a partir dos anos de 

1991, com 128.170 habitantes. Nesse período o município recebeu vários investimentos. 

De acordo com o último censo do IBGE do ano de 2010 São José dos Pinhais possuía 

264.210 habitantes, no qual 236.895 residiam na área urbana. Entretanto a estimativa do 
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ano de 2015 mostra que a quantidade da população chegou a 297.895habitantes, e na 

última estimativa do ano de 2016 o número da população foi de 302.759 habitantes.  

Na tabela 6 podemos observar a evolução da população de São José dos Pinhais, 

de acordo com as informações anteriormente apresentadas. Percebemos que o aumento 

populacional que o município apresentou, ocorreu devido a sua importância econômica 

e industrial dentro do estado.  

 

Tabela 6: Dados Populacionais de São José dos Pinhais (PR) – 1940 -2016 
 
 

Ano População Total 
(habitantes) 

 
População 

Urbana 

 
Porcentagem 
da população 
urbana (%) 

 
População 

Rural 

1940      32. 706 47    
1950 35.917    
1960 28.888 8.231 28.49% 20.657 
1970 34 154 21.476 62.88% 12 678 
1980 72.127 58.235 80.73% 13.892 
1991 128.170 111.915 87.31% 16.255 
2000 204.202 183 263 89.75% 20 939 
2010 264.210 236.895 89.66% 27.315 
2015 297.895 48    
2016 302.75949    

Fonte: IBGE. Censos demográficos de 1940 a 2010.  
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2016. Organizado pela autora.  
 

Atualmente São José dos Pinhais possui a segunda maior população do AMC e 

sexta do Paraná, dados revelados pelo último Censo de 2010. Como pode ser observado 

na tabela 7. 

 

                                                            
47Chamamos atenção para os anos de 1940, 1950, 2015 e 2016 onde não foi possível encontrarmos o total 
de população urbana e nem rural. 
48 Fonte: IBGE. Estimativas da população residente no Brasil e unidades da federação com data de 
referência em 1º de julho de 2015 
49Fonte: Informações no caderno estatístico do município de São José dos Pinhais, 2016 e em  
Estimativas da população residente no Brasil e unidades da federação com data de referência em 1º de 
julho de 2016. 
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Tabela 07. População total dos doze municípios do Aglomerado Metropolitano de 
Curitiba de acordo com o Censo de 2010 

Municípios População Total 
Curitiba 1.751.907 

São José dos Pinhais 264.210 
Colombo 212.967 
Araucária 119.123 

Pinhais 117.008 
Campo Largo 112.377 

Almirante Tamandaré, 103.204 
Piraquara, 93.207 

Fazenda Rio Grande 81.675 
Campina Grande do Sul 38.769 

Campo Magro 24.843 
Quatro Barras 19.851 

Fonte: População total, urbana e rural dos municípios da Região Metropolitana de Curitiba – 
2010 e Fonte: Dados do IBGE – Censo 2010 (divulgado em maio de 2011). Organizado pela 
autora.  
 

Tavares (2005) mostra que enquanto na década de 1970 a 1980 São José dos 

Pinhais passou a apresentar, entre os 12 municípios do Aglomerado Metropolitano, a 

quarta maior taxa geométrica de crescimento, sendo de 7,55%, a partir disso nas 

próximas décadas o município caiu para quinto e oitava posição. Dessa forma, ele 

aumentou a sua participação no total da população da RMC, passando de 3,95% em 

1970, para 7,5% no ano 2000. No entanto, entre o período intercensitário dos anos de 

1991 a 2000, a população de São José dos Pinhais agregou 77 mil pessoas, isto 

representou 11,6% do aumento populacional ocorrido na RMC nesse período.  

Fazendo um comparativo em relação ao crescimento médio apresentado pelos 

demais municípios que formam o Aglomerado Metropolitano, pode-se observar que foi 

durante os anos de 1980 e 1991 que São José dos Pinhais teve um crescimento superior 

apresentado por aquele conjunto. Visto que na última década, embora São José dos 

Pinhais permaneça recebendo grande contingente populacional, o ritmo de crescimento 

acentuou-se nos demais municípios que fazem parte do aglomerado (TAVARES, 2005).  

 De acordo com o Ipardes (2016), São José dos Pinhais é considerado o sexto 

município do Paraná com maior quantidade populacional, possuindo, de acordo com o 

último Censo Demográfico do IBGE do ano de 2010, 264.210 habitantes. Tavares 

(2005) mostra que outro destaque que São José dos Pinhais recebe é devido a sua 

extensão territorial, sendo um dos maiores municípios do estado com uma área cerca de 

7% da área total da RMC, com 945.6 km². No último Censo do IBGE de 2010, a Região 

Metropolitana de Curitiba (RMC), apresentou população total de 3.223.836 habitantes, 
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momento este, em que contava com vinte e nove municípios compondo a RMC. Desse 

total, 2.956.272 habitantes encontram-se na área urbana e 267.564 na área rural de toda 

RMC, comparando com o total do estado ela sozinha concentra 30.86% da população 

no Paraná (COMEC, 2012).  

 Segundo a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, (2014) o município, 

nas últimas décadas apresentou um grande crescimento urbano, fato este que 

possibilitou que o município deixasse de ser conhecido como “cidade dormitório”, 

passando a ser vista de outra forma, agora oferecendo empregos a sua população. Nos 

anos de 2004 e 2014 S.J.P passou a ter um crescimento populacional superior a 20%, 

passando de 243.759 para 292.934 habitantes. Em 2015, São José apresentou uma 

população de 297.895, em apenas um ano o município teve aumento populacional de 

4.961 habitantes. De acordo com a estimativa com data de referência em 1º de julho de 

2016, nesse ano o total de habitantes em São José dos Pinhais foi de 302.759. Mas esse 

aumento da população teve como causa uma nova fase do processo de industrialização, 

ainda na década de 1990, momento em que chegaram várias montadoras no município. 

Um dos fatores do aumento populacional dos municípios pode ser percebido 

através do processo de concentração industrial, o qual necessita de mão de obra para o 

desenvolvimento das indústrias que se instalaram em algumas áreas dos municípios. 

Dessa forma, a grande concentração industrial vivenciada a partir da metrópole Curitiba 

fez com que fossem criadas novas áreas industriais, agregando aos municípios 

pertencentes ao Aglomerado Metropolitano essa função, como exemplo, S.J.P, hoje 

concentrando em seu território, vários tipos de indústrias em especial o setor automotivo 

e seus fornecedores.  

 Através da lei municipal nº03/1996 foi implantado o Distrito Industrial em São 

José, localizado no bairro Roseira de São Sebastião, conforme mapa 4, onde abriga a 

montadora automobilística francesa – Renault, e outras várias fábricas complementares 

ao seu redor. Pouco tempo depois, foi implantado o Distrito Industrial de Campo Largo 

da Roseira como mostra o mapa 5, através da lei municipal nº 01/1997, o qual 

estabelece condições e também critérios para que haja o uso e a ocupação da Zona 

Industrial do Distrito de Campo Largo da Roseira, onde abriga a Audi/Volkswagen 

juntamente com outras fábricas. A participação do Estado foi de fundamental 

importância, tanto nas negociações, como na definição de benefícios, objetivando dessa 

maneira a atração de empresas industriais ao polo industrial que ali pretendiam criar 

(TAVARES, 2005).  
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Mapa 4: Área industrial de Roseira de São Sebastião em 1996. 

Fonte: Fonte: Lei nº 01/97.  
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Mapa 5: Área Industrial do Distrito de Campo Largo da Roseira em 1997. 

 Fonte: Lei nº 03/96.   
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Um dos atrativos recebidos por parte das empresas estrangeiras ao se instalarem 

em São José dos Pinhais foi à concessão de benefícios fiscais, entre eles citamos a 

isenção de impostos50, concedida pelo governo do estado, para a instalação das 

empresas da Renault e da Audi, que iniciaram as suas atividades em 1996 e 1997. 

Acrescentamos como outras condições gerais de produção: terrenos amplos, boa 

acessibilidade (rodovias, pois o município encontra-se cortado pela BR-376, com saída 

para o Sul do país e com posição privilegiada para o Mercosul, e pela BR-116 que 

interliga o estado de São Paulo e Porto Alegre, e ainda pela BR 277), conta também 

com a presença do Porto de Paranaguá e do Aeroporto Internacional de São José dos 

Pinhais, entre outros.  

No que tange à atratividade de investimentos e desenvolvimento para São José 

dos Pinhais, atualmente o município criou uma lei de incentivos, a LEI nº 1.152, de 14 

de Dezembro de 2007 segundo Cardoso e Meyer (2007) essa lei dispõe a respeito do 

Plano de Incentivo Empresarial, que visa estimular tanto a geração do emprego quanto a 

renda, suprindo aos setores deficientes da cadeia produtiva e também de serviços no 

âmbito municipal. 

Fica claro que o Estado tem grande participação na instalação de empresas 

estrangeiras dentro dos territórios, como observado na instalação da Renault e da 

Audi/Volkswagen.  Isso foi verificado pelo entrevistado L.C (2016, p.04), que apontou 

ações municipais e estaduais para a vinda de empresas estrangeiras em São José dos 

Pinhais.   

 
Na chegada das montadoras na década de 1990, a engenharia de benefícios 
fiscais era muito ampla. Ao passar dos anos, a legislação de benefícios fiscais 
tomaram outros rumos, ficando assim mais restritivas. Nesse período, o 
município implantou a Lei Nº 1.152 (de 14 Dezembro de 2007) da qual 
apresenta mecanismo atrativos para a implantação e ampliação de empresas 
em São José dos Pinhais. No âmbito estadual, o programa Paraná 
Competitivo51 é hoje o principal mecanismo de incentivo à instalação de 
empresas. O município ampliou sua infraestrutura logística e readequou o 
plano diretor de uso e ocupação do solo.  
 

A presença do governo paranaense pode ser sentida, também através da 

desconsideração à fragilidade ambiental do local onde iria se instalar o empreendimento 

(Distrito Industrial), visto que era em uma área de manancial de abastecimento público 

– Rio Pequeno. Dessa maneira o governador do Paraná contribuiu para a 

descaracterização dessa irregularidade e juntamente com a Companhia de Saneamento 
                                                            
50Segundo o entrevistado L.C (2016).   
51 Salientamos aqui, que este programa será discutido mais adiante.  
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do Paraná (Sanepar), passou a descartar a utilização da água Rio Pequeno (TAVARES 

(2005). Assim Tavares (2005, p. 48) nos explica que:  

 
Em pleno processo de discussão pública do empreendimento, em meados de 
1996, o governo do Estado criou as Áreas de Proteção Ambiental (APAs) no 
entorno dos mananciais de abastecimento da RMC. A APA do Rio Pequeno 
foi criada através do Decreto Estadual nº 1.752/96, de 6 de maio do mesmo 
ano. Houve uma “(re) adequação”, com a definição da área da APA, dos 
limites geográficos da área de manancial do Rio Pequeno, justamente para 
atender aos interesses que, naquele momento, se sobrepunham: o do grande 
capital, por meio do Distrito Industrial, e o da preservação do manancial de 
abastecimento. Neste contexto todo, a RMC apresentou algumas vantagens 
que foram além dos benefícios oferecidos pelo governo do Estado para quem 
direcionasse seus investimentos para esta região. Do ponto de vista 
geográfico, pode-se dizer que a RMC possui uma localização bastante 
privilegiada. Está na rota do Mercosul, quase que no centro deste Mercado; é 
cortada pelas BRs que ligam o Sul ao Sudeste do País ou ao mercado 
potencialmente consumidor; está próxima ao Porto de Paranaguá e possui um 
aeroporto internacional com grande capacidade exportadora. 

 
Observamos que houve uma mudança no limite da APA, para favorecer o 

desenvolvimento industrial que estava chegando ao estado, especialmente em São José 

dos Pinhais, com isso fica visível como o poder do capital tem grande influência nas leis 

internas dos municípios.   

Dentro do contexto da economia paranaense, em relação à produção nacional e a 

sua localização, perante os mercados do Sudeste e dos demais estados do Sul e a 

participação de Curitiba neste quesito; Tavares (2005, p. 57) aborda que  

 
A localização de São José dos Pinhais passou a ser estratégica com a 
construção de dois importantes eixos viários que recortam seu território: a 
BR-277, em direção ao Porto de Paranaguá, e a BR-376, que faz a ligação 
com Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Estes dois eixos, inclusive, vieram 
a se constituir em importantes fatores de estruturação da expansão urbana no 
município. 
 

Outros diferenciais foram apontados por L.C (2016, p. 06) no que tange a 

diferenciação e destaque do município aos demais municípios pertencentes ao AMC:  

 
A localização sem dúvida é um diferencial, mas São José dos Pinhais soube 
acordar e virar protagonista mesmo ladeado a capital do estado. Políticas de 
incentivo para a instalação de indústrias na década de 90 contribuíram e 
muito para esse salto. São José dos Pinhais foi vanguarda na industrialização. 
Assim, absorveu sua mão de obra, desenvolveu o comércio e a prestação de 
serviços locais. 
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Entre os anos de 2000 a 2010 o Produto Interno Bruto (PIB) 52 de São José 

chegou a crescer 360%, e o ICMS quase que 500%, e a receita do município aumentou 

260%, conforme dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Urbanismo. Neste 

mesmo período o número de empregos cresceu cerca de 131% na indústria, 402% no 

comércio e 167% no setor de construções. Até o ano de 2010 o município registrou 

cerca de 20.350 CNPJs53 entre fábricas, comércio e prestadoras de serviço 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2014). Portanto, 

verificamos o expressivo dinamismo econômico desse município.  

 São José dos Pinhais possui o 2º maior PIB do Paraná e o 36º do território 

brasileiro para o ano de 2012, de acordo com o IBGE. Um dos motivos de São José dos 

Pinhais apresentar um dos maiores PIB do Paraná é pelo fato de sediar grandes fábricas 

como a Volkswagen – Audi, Renault e Nissan, Montana – Argo, Grupo Boticário, 

Companhia Providência, Brose do Brasil, Gestamp Paraná S/A, Peguform do Brasil, 

Nutrimental, Sysmex, Cequipel e outras. Outra explicação é que em São José dos 

Pinhais encontram-se as maiores redes de varejo do estado como – Grupo Super 

Muffato, Grupo Condor, Mercadorama (pertencente ao grupo Walmart), os centros de 

distribuição das Casas Bahia e também da AMBEV – Companhia de Bebidas das 

Américas e o primeiro centro de distribuição da empresa Natura no Paraná (SÃO JOSÉ 

EM NÚMEROS, 2016).  

 Segundo o Ipardes (2015), com base nos dados do IBGE de 2013, São José dos 

Pinhais e outros seis municípios paranaenses encontravam-se no ranking das 100 

maiores economias do país. São José dos Pinhais ficou em 23º posição, atrás apenas de 

Curitiba que ficou na 5º posição. 

 De acordo com a pesquisa realizada pela Revista Exame, e que foi elaborada 

pela consultoria Urban Systems, no ano de 2016 o município de São José dos Pinhais 

novamente encontrou-se no ranking das 100 melhores cidades com mais de 100 mil 

habitantes para se realizar investimentos, juntamente com outras oito cidades 

paranaenses. O município ficou na 51º posição. Para o secretário municipal de Indústria, 

Comércio e Turismo, o senhor Giam Celli, toda a capacidade que o município 

apresentou em poder atrair investimentos e empresas, sejam elas de pequeno, médio e 

grande porte, mesmo em um momento que a economia nacional se mostra em crise, fez 
                                                            
52 Produto Interno Bruto – É o total de riqueza sendo os (bens e serviços) que é gerada por um período de 
tempo (valor este de um ano) em um determinado espaço geográfico podendo ser de uma região ou 
município.  
53 Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
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com que São José passasse a ter um destaque dentro do cenário nacional 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2016). Assim nas 

palavras do secretário: 

 
O principal fator que coloca São José dos Pinhais nessa posição de destaque é 
que o empresário, o empreendedor que se estabelece na Cidade, acredita na 
capacidade do Município, atraído pela qualidade dos serviços públicos, mão 
de obra especializada e pela infraestrutura de qualidade. De acordo com o 
secretário, estar entre as 100 melhores cidades do Brasil “não é por acaso”. 
“É resultado de um conjunto de ações da Prefeitura, da comunidade, 
empresários, comerciantes, industriais, prestadores de serviço, o que 
proporcionou a valorização da cidade. A Administração procura maximizar 
seus orçamentos, suas aplicações de recursos, tentando fazer mais com menos 
recursos. Nos últimos anos, percebemos essa dificuldade devido à crise 
econômica, e a Prefeitura tem uma boa parcela de contribuição para termos 
um Município forte atualmente. Essa é uma orientação que vem do prefeito 
Setim para que a Prefeitura busque a melhoria continua nos serviços 
oferecidos à população. (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS 
PINHAIS, S/P. 2016).   

 
A tabela 8 mostra como o PIB a preços correntes54 do município aumentou 

desde os anos de 1999 até 2013. Em 2014,55 houve uma redução de 8%, devido à “crise 

econômica e política” que o Brasil está vivenciando.   

 

  

                                                            
54Significa o valor do Produto Interno Bruto (PIB) global expresso em moeda corrente, resultante da 
multiplicação do valor constante por um índice de preço (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS EM NÚMERO, 
2016, p. 21). 
55 O valor do PIB do ano de 2014 pode ser encontrado em IPARDES (2010-2014). De acordo com a 
Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, os dados do PIB referente ao ano de 2015 ainda não foi 
divulgado, informações disponibilizadas via e-mail.  
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Tabela 8: PIB a Preços Correntes de São José dos Pinhais (PR) – 1999-2014 

ANO VALOR EM MIL R$ 
1999 2.713.094 
2000 3.685.026 
2001 4.594.465 
2002 4.547.380 
2003 5.271.805 
2004 6.207.951 
2005 6.469.185 
2006 7.029.321 
2007 8.524.230 
2008 10.397.115 
2009 11.508.519 
2010 17.312.624 
2011 20.768.763 
2012 22.271.624 
2013 25.238.577 
 2014 23.220.247 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS em número, 2016.56 Fonte do ano de 1999 até 2002 
da Secretária de Planejamento e Desenvolvimento, 2016. Organizado pela autora. IBGE 
Cidades e PIB dos municípios.   

  

Verifica-se que o valor do PIB do município em 2003 foi de 5.271.805 bilhões 

de reais. Em um período de dez anos o município apresentou valor de 25.238.577 

bilhões de reais (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS EM NÚMERO, 2016). A diferença desse 

aumento foi de 19.966.722 bilhões de reais, quando o aumento chegou a 20.89%, entre 

esses dois períodos, mostrando que cada vez mais São José dos Pinhais se desenvolveu 

economicamente e industrialmente. Motivo que pode ser observado na opção de várias 

empresas ao escolherem municípios ao redor da metrópole Curitiba para o 

estabelecimento de suas filiais, e o desenvolvimento tecnológico que passam a obter, 

fazendo com que cada vez mais ocorra a chegada de capital nacional ou internacional, 

fortalecendo e desenvolvendo o PIB desses lugares, bem como de todo o estado.  

Analisando a tabela 8, a respeito do crescimento do PIB de S.J.P a partir de 2008 

– mesmo num contexto de crise econômica mundial – observamos que os BRICs 

(Brasil, Rússia, Índia e China) sofreram bem menos os efeitos negativos da referida 

crise. Em 2013 o valor do PIB foi de 25.238.577 bilhões de reais, visto que no ano seguinte 

ocorre uma diminuição do PIB chegando a 23.220.247 bilhões de reais, essa diminuição é 

reflexo da crise político- econômica que inicia-se no Brasil a partir de 2014.   
                                                            
56 Cabe salientar também que foram disponibilizados via e-mail todos os anos mencionados acima desde 
1999 até 2013, pela funcionária da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico.  



 

154 
 

 De acordo com Ipardes (2015) as cinco cidades paranaenses que apresentaram 

maior PIB em 2013 foram: Curitiba (R$ 79,4 bilhões), São José dos Pinhais (R$ 25,2 

bilhões), Londrina (R$ 15,9 bilhões), Maringá (13,7 bilhões) e Ponta Grossa (R$ 10,3 

bilhões). Essa classificação fez o Paraná ganhar algumas posições no ranking dos 

estados brasileiros. Dados apresentados pelo IBGE no mês de novembro de 2015 

demonstram que o Paraná passou a frente do Rio Grande do Sul e tornou a quarta maior 

economia brasileira, quando seu PIB foi de R$ 332,8 bilhões em 2013. No entanto o 

PIB Per Capita que corresponde ao valor do PIB global dividido pelo número absoluto 

de habitantes de um país, região, estado ou município, apresentou em São José dos 

Pinhais em 2004 um total de R$ 25.469,00 e em 2013 esse valor chegou a R$ 

87.697,00. 

A evolução de Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de 

Serviços (ICMS) do município de São José dos Pinhais desde 1999 até 2016 foi muito 

visível. No ano de 1999 o ICMS do município chegou a R$ 21.693.747,42 e dez anos 

depois esse valor foi para R$ 195.639.013,45, apresentando um crescimento de 801,8%. 

Entretanto em 2016, esse valor chegou a R$ 385.942.679,72, como pode ser observado 

na tabela 9, apresentando uma queda em relação aos demais anos, fator este que pode 

ser justificado a partir da crise político-econômica que o país começa a vivenciar nos 

últimos três anos.   

Tabela 9 Valor Repassado do ICMS Bruto 1999-2016 de São José dos Pinhais 

Acumulado anual (total) Total Repassado 
31/12/1999 21.693.747,42 
31/12/2000 33.711.010,82 
31/12/2001 42.445.655,94 
31/12/2002 54.236.071,98 
31/12/2003 78.945.140,34 
31/12/2004 96.392.950,08 
31/12/2005 102.050.580,31 
31/12/2006 104.926.416,74 
31/12/2007 122.043.038,79 
31/12/2008 163.582.491,10 
31/12/2009 195.639.013,45 
31/12/2010 226.264.319,52 
31/12/2011 268.066.629,92 
31/12/2012 319.015.646,62 
31/12/2013 379.814.966,27 
31/12/2014 417.713.026,02 
31/12/2015 425.409.736,76 
31/12/2016 385.942.679,72 

Fonte: Gestão do dinheiro público/Repasse Financeiro aos municípios/Secretaria de Estado da 
Fazenda / Coordenação da Administração Financeira do Estado – CAFE. 1999 a 2016. 
Organizado pela autora. 
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De acordo com São José dos Pinhais em Números (2016), o município era a 

terceira cidade do Paraná em arrecadação do ICMS, tendo como ano base 2014. L.C 

(2016, p.01) explica o que é feito a partir desta arrecadação: 

 
São José dos Pinhais hoje ocupa a segunda colocação no ranking de 
arrecadação no estado, fruto de uma pulverização de atividades econômica e 
um setor industrial sólido. Porém São José dos Pinhais é a 5ª maior cidade do 
estado com 948,52 km² de extensão territorial, ou seja, qualquer tipo de 
investimento parte do poder público aqui exige planejamento e 
responsabilidade para ser eficiente. Ao longo dos anos, investimentos 
estruturais como a ampliação do parque industrial do município, setor rural/ 
turístico, educação e assistência a saúde (L. C, 2016, P. 01).  

 
O contexto econômico-político que o país vem enfrentando desde 2014 

ocasionou a diminuição da arrecadação de impostos municipais e dos investimentos 

externos no município. Ademais, observamos que o valor do ICMS do ano de 2016 foi 

de R$ 385.942.679,72, valor menor do que 2015, que foi de R$ 425.409.736,76, 

conforme a tabela 9 houve uma redução de 10,22%, mesmo assim São José dos Pinhais 

não deixou de conseguir atrair recursos financeiros e empresas industriais para seu 

território, sejam elas nacionais ou internacionais. Isso pode ser justificado devido à 

localização do município, que além de estar próximo ao Porto de Paranaguá, conta 

também com a proximidade do Porto Seco de Curitiba. Outro atrativo importante para a 

logística e investimentos no município, deve-se a presença do Aeroporto Internacional 

Afonso Pena.  

 O aeroporto de São José é considerado atualmente um dos mais importantes 

centros de integração entre Curitiba e o município, onde o fluxo de passageiros tanto em 

embarques como desembarque corresponde mais de 6,7 milhões de passageiros, sendo o 

11º aeroporto mais movimentado em território brasileiro. Por meio da localização do 

aeroporto, o Paraná pode desenvolver negócios, tanto no âmbito nacional como global, 

em especial com os países que fazem parte do Mercosul e com os Estados Unidos. A 

logística do Afonso Pena obtém uma integração aeroviária com os principais centros 

econômicos e também políticos do Brasil, como as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro 

e Brasília (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PREFEITURA DA CIDADE, s/d).   

De acordo com Mario Cesar Stamm Júnior, engenheiro civil entrevistado pelo 

Crea-PR no ano de 2015, sobre o potencial de crescimento em cargas internacionais no 

aeroporto Internacional Afonso Pena. Os resultados foram obtidos através de um 

Projeto de Extensão que foi desenvolvido pela Universidade Estadual de Londrina, no 

qual foram analisadas as movimentações que ocorrem de cargas aéreas atreladas ao 
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mercado exterior nos aeroportos do Brasil. Essa pesquisa analisava, de acordo com as 

mercadorias, as cadeias produtivas, a partir da base de informações do sistema Aliceweb 

do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio (STAMM JÚNIOR E CREA-

PR, 2015). 

 
Analisando-se apenas o modal aéreo, o Brasil importa em valor, 3,6 vezes a 
mais do que exporta, o que gera uma balança comercial desfavorável ao país. 
Em 2013 foram importados US$ 41,3 bilhões, enquanto as exportações 
somaram US$ 11,3 bilhões. Os aeroportos de São Paulo (Guarulhos) e de 
Campinas (Viracopos) foram os que mais movimentaram cargas no comércio 
exterior, seguidos dos aeroportos de Manaus, Rio de Janeiro (Galeão), 
Curitiba (Afonso Pena), Belo Horizonte (Cofins) e Porto Alegre (Salgado 
Filho) (STAMM JÚNIOR E CREA-PR, 2015 S/P). 

 
 O Aeroporto Afonso Pena, de acordo com Stamm Júnior, até a data da 

reportagem, disputava a quinta posição com o Aeroporto de Confins (MG), seguindo o 

Aeroporto Salgado Filho (POA). O aeroporto paranaense possuía uma parcela de 0,46% 

localizando-se em 8º lugar dentro da fatia de mercado das exportações porém já nas 

importações estava em 5º lugar com 3,47% o movimento de carga registrado por ele no 

ano de 2013 foi de US$1,48 bilhão sendo US$1,43 bilhão na importação e 51,74 

milhões na exportação (CREA-PR, 2015).  

 Após abordarmos a respeito do município de São José dos Pinhais, 

apresentaremos na sequência alguns dados a respeito do município de Araucária este 

também discutido na pesquisa.  

 

3.2 Caracterização Geográfica, demográfica e Industrial do município de Araucária  
 
 

O município de Araucária segundo a Revista Região Metropolitana de Curitiba (2015) 

possui extensão territorial de aproximadamente 469.168 km², de acordo com o último 

censo de 2010, e está localizada a 27 quilômetros de Curitiba. Juntamente com outros onze 

municípios faz parte do Aglomerado Metropolitano de Curitiba, conforme pode ser observado 

no mapa 6 de localização do município. As atividades que eram desenvolvidas no 

município pautavam-se da agricultura, especialmente no cultivo de erva mate, e de um 

comércio quase que inexistente no qual havia várias olarias, cerâmicas, moinhos, 

fábricas de palhões, massa de tomate, caixas de madeira e também de linho. Após os 

anos de 1972, a partir da instalação da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (1977) e 

com a criação do Centro Industrial de Araucária – CIAR houve no ano seguinte o início 

do crescimento econômico que passaremos a discutir mais adiante. 



 

 

Mappa 6 de localização do municíppio de Araucáriaa/PR

1557 
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O aumento da população de Araúcaria só ocorreu a partir da implantação da 

indústria. Nos anos de 1940 Araucária possuía 10.978 habitantes, aumentando somente 

624 em 1950. Entretanto, nos anos de 1960 a população do município chegou a 16.553 

habitantes, somente 4.796 pessoas residiam na área urbana. Até o início da década de 

1970 as cidades do Paraná não contavam com um desenvolvimento industrial tão forte, 

devido a isso o aumento populacional também não era tão grande em algumas cidades. 

Araucária até a década de 1970 era considera um município muito tranquilo, com uma 

população de 17.162 moradores. A partir desta década o município passou a crescer 

lentamente como demonstra a tabela 10: 

Tabela 10: Evolução da População de Araucária (PR) -1940– 2016 

Ano População Total
(habitantes) 

 
População 

Urbana 

 
Porcentagem 

da 
população 

urbana (%) 

 
População 

Rural 

1940    10.97857    
1950 11.602    
1960 16.553 4.796 28.97%   11.757 
1970 17.162 5.427 31.62%   11.735 
1980 35.145 27.435 78.06%  7.710 
1991 61.767 54.074 87.54%  7.693 
2000 94.137 85.996 91.35%  8.141 
2010  119.123 110.205 92.51%     8.91858 
2015    133.42859   
2016    135.459 60   

 Fonte: Sinopses preliminares dos Censos demográficos do Paraná 1940 2000. 
Organizado pela autora. 
 
 Nos quarenta anos que passaram de 1940 até 1970, é possível observar que o 

crescimento da população foi cerca de 56%. Mas o grande aumento só se verificou entre 

as décadas de 1970 e 1980 de até 104,7% e entre os anos de 1980 e 1991 de 75,74%. 

Salientamos que a população começou a aumentar no município após 1980, devido à 

implantação da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR) em 1977, e a chegada de 

empresas de capital estrangeiro a partir dos anos 1990.  
                                                            
57 Chamamos atenção para os anos de 1940, 1950, 2015 e 2016 onde não foi encontrado o número da 
população rural e urbana. 
58 Informações no caderno estatístico do município de Araucária, 2016. 
59  Fonte: IBGE. Estimativas da população residente no Brasil e unidades da federação com data de 
referência em 1º de julho de 2015 
60 Fonte: Informações no caderno estatístico do município de São José dos Pinhais, 2016 e em  
Estimativas da população residente no Brasil e unidades da federação com data de referência em 1º de 
julho de 2016. 
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 Dos anos 2000 a 2010 a população do município aumentou cerca de 24.986 mil 

habitantes, representando um incremento de 26,54%. Esse aumento populacional 

aconteceu devido à importância que Araucária passou a ter dentro do Paraná, no que 

tange a atratividade de empresas, possibilitando assim, novas aberturas de postos de 

trabalho e aumento populacional, pois as indústrias que ali existiam eram muito 

rudimentares. Portanto, a estimativa do IBGE de até 01 de julho de 2016, mostra que a 

população de Araucária corresponde há 135.459 habitantes.  

Segundo Carneiro et al (1999), ao realizar uma entrevista com os senhores 

Reinaldo Alves Pinto e Florisvaldo Forbeck antigos moradores da cidade descreveram o 

processo de industrialização do município de Araucária em três grandes fases muito 

bem definidas, sendo elas: 

 
A primeira foi muito voltada ao consumo interno do município e arredores 
(apesar de em, algumas épocas, haver grande ligação com o mercado 
nacional e mesmo internacional), mas que se caracterizava pelas pequenas 
fábricas, com estrutura gerencial e mão-de-obra geralmente familiar e 
manufatureira. Eram, serrarias, cervejarias, olarias, engenhos de erva-mate e 
fábricas de barricas, usadas para transporte e armazenamento do mate 
beneficiado. A segunda fase foi a da produção de linho, com destaque para a 
fábrica São Manoel, filial da Fiação São Patrício, de São Paulo, que 
funcionou entre 1940 e 1961. Ela utilizava tecnologia mais moderna e uma 
produção mais verticalizada. Ela abastecia a matriz em São Paulo, que 
produzia o tecido de linho. A São Patrício chegou em seu auge a ter cerca de 
500 trabalhadores empregados, funcionando em três turnos. A terceira grande 
fase foi representada pela entrada da Refinaria Presidente Getúlio Vargas – 
Repar, em Araucária, a instalação do Ciar e a rápida industrialização 
posterior, do final da década de 70 até nossos dias (CARNEIRO et al, 1999, 
pág. 21 e 22).  

 
 Dentro desta classificação poderia ser acrescentada uma fase intermediária que é 

quase contemporânea à segunda característica, que foi a industrialização dos produtos 

alimentícios que foram representadas pelas pequenas fábricas de beneficiamento tanto 

de pasta de tomate, como de pimentão, ambas oriundas dos hábitos italianos de 

produção de massa para seu consumo. Diante disso, no ano de 1935, das 47 indústrias 

que foram registradas pela Junta de Alimento Militar de Araucária, 35 delas eram de 

massa de tomate e quase toda a produção de massa era destinada ao mercado paulista. 

Mas, a produção de massas de tomate passou a entrar em declínio a partir dos anos de 

1950, e não foi possível fazer frente à concorrência que começava a se estabelecer com 

a chegada das empresas estrangeiras (CARNEIRO et al, 1999).  

 
Em janeiro do ano de 1973, é criada a Cidade Industrial de Curitiba e 
empresas como a Siemens/Equitel, a New Holland e outras começam a 
instalar-se. Muitas empresas buscavam terrenos para sua instalação nas 
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proximidades de Curitiba. A prefeitura de Araucária não perdeu tempo em 
marcar sua posição, como interessada neste filão de desenvolvimento, com a 
criação do Ciar, destacando uma área de 21 hectares para receber as empresas 
que quisessem proximidade com a capital, usufruindo de facilidades de 
acesso rodoviário, além de outros incentivos (CARNEIRO et al, 1999, p. 34). 
 

 Negrelli (2004, p. 20) descreve como está distribuído o Centro Industrial de 

Araucária, (CIAR) sendo:  

 
CIAR I (ZI-1), com área de 21.437.500 metros quadrados, localizado ao 
nordeste do Município em área cortada pela BR-476, Rodovia do Xisto, que 
permite ligação com o sul do estado, tendo como vias de acesso rodoviário a 
PR-421, Avenida das Araucárias, BR-476 – Rodovia do Xisto; e ferroviário a 
América Latina Logística (ALL). A topografia é parcialmente plana e cortada 
pelo Rio Barigui. CIAR II (ZI -2), com área de 13.000.000 metros quadrados, 
localiza-se às margens da PR-423 – Via Metropolitana número 1, 
interligando o Complexo Industrial de Araucária com Campo Largo e a 
região Norte do Estado. O acesso é realizado por essa Rodovia e estradas 
secundárias. A topografia  variável (plana e irregular). É cortado pelos Rios 
Passaúna e Verde. Foi criado em 1978 através da Lei Municipal no 536. 
CIAR III (ZI-3), com área de 11.700.000 metros quadrados, localiza-se ao 
Norte da Ferrovia Engenheiro Bley, até o Município de Balsa Nova, tendo 
como vias de acesso a PR-423 – Via Metropolitana número 1 e estradas 
secundárias. A topografia é variável (plana e irregular). É cortado pelos Rios 
Iguaçu e Passaúna (ARAUCÁRIA, 2003, p. 90). Foi criado em 1981 pela Lei 
Municipal no 584, que instituiu o Plano Diretor da cidade de Araucária. No 
momento de sua criação, em 1973, o CIAR compreendia apenas o CIAR I. 
Em 1978 e em 1981 foi ampliado, fazendo parte da área industrial do 
município o CIAR II e o CIAR III. Porém, mesmo na atualidade, o CIAR I é 
a área industrial mais importante do município, com maior quantidade de 
indústrias e maior ocupação efetiva. 
 

O mapa 7 mostra a localização das Zonas Industriais de Araucária. 
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Mapa 7 Localização das Zonas Industriais de Araucária 

 
Fonte: Negrelli (2004, p.21).
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Com a presença do CIAR a prefeitura de Araucária começou a intermediar todas 

as compras dos terrenos por parte das empresas interessadas, oferecendo a elas 

terraplanagem, acesso em pavimentação primária, acesso ao sistema telefônico. Para 

que houvesse o desenvolvimento do CIAR a prefeitura do município, pediu um estudo 

ao Plano de Desenvolvimento Urbano de Araucária. Assim, os dados fornecidos pelo 

Censo Industrial do Paraná, através do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), 

mostraram que o plano na década de 1970 encontrou em Araucária 45 estabelecimentos 

industriais que empregavam um total de 891 pessoas, essas fábricas que ali estavam 

eram tradicionais, de acordo com a natureza de sua produção eram para abastecer a 

RMC sendo que a matéria prima utilizada era local e regional (NEGRELLI, 2004). 

 
A Prefeitura, então através do CIAR passou a intermediar a compra dos 
terrenos pelas empresas interessadas. Optou-se por não desapropriar a área 
demarcada para as indústrias, a exemplo do que foi feito na Cidade Industrial 
de Curitiba, CIC, criada poucos meses antes. O valor de mercado das terras 
em Araucária era menor que as da capital, mesmo sem a desapropriação, o 
que já se constituía um atrativo a mais para as empresas que aí quisessem se 
instalar (CARNEIRO et al, 1999. p.36). 

  
Negrelli (2004, p. 25) ressalta a importância do município no setor industrial: 

“até 1970, ou seja, antes do advento da REPAR e demais indústrias, a participação de 

Araucária no Valor de Transformação Industrial na RMC correspondia a menos de dois 

pontos percentuais. Já em 1980 passou a representar 18% e em 1985 elevou-se a 33%”.  

 Negrelli (2004) relata ainda que a estratégia do poder municipal para ampliar a 

oferta de empregos no município e também melhorar a arrecadação de impostos foi o 

incentivo para que grandes empreendimentos se instalassem dentro de Araucária. Na 

década de 1970 o processo de atração de empresas parece não ter sido superado e assim, 

foi preciso em 1990 atrair novos investimentos para dentro do município. 

 Outra importante construção que possibilitou com que Araucária passasse a se 

desenvolver industrialmente em um processo muito mais rápido, foi devido à criação da 

Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR), no ano de 1977, que passou a atrair mais 

investimentos não somente para Araucária, mas também ao Porto de Paranaguá, pois, 

sua localização é de grande importância para que o município conseguisse receber cada 

vez mais fábricas em seu parque industrial, e com a sua presença aumentou também a 

arrecadação de impostos. Assim, cabe salientar que não foi apenas a sua localização 

geográfica em relação à proximidade do porto, mas também, a presença da REPAR. 
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 Segundo as Informações Portuárias do Terminal de Paranaguá do ano de 2006, 

um dos principais encargos que o Terminal apresenta é o de atuar como importador e 

também exportador dos derivados de petróleo como o GLP61, nafta petroquímica, 

querosene de aviação, óleo diesel, óleo combustível, gasolina, gasóleo, álcool entre 

outros. Pois o Terminal de Paranaguá (Transpetro) é interligado com a Refinaria de 

Araucária através de um oleoduto de até 12 polegadas e 97,6 km, operando em ambos 

os sentidos, sendo que no parque de tancagem pode ser armazenado um total de 189.825 

metros cúbicos de derivados de petróleo, onde há um parque de armazenagem de GLP 

que é pressurizado, composto por três esferas contendo a capacidade operacional de 

2.546 metros cúbicos cada um (INFORMAÇÕES PORTUÁRIAS, 2006). 

 Ainda como forma de atrair novos investimentos industriais para o município 

criou-se a Companhia de Desenvolvimento de Araucária – CODAR, através da Lei 

Municipal Nº 1.089/97 de 09 de julho de 1997, sendo assim, considerada uma empresa 

de economia mista, criada para substituir a Secretaria de Indústria e Comércio no ano de 

1998. Os objetivos dela eram gerenciar os Centros Industriais I, II e III que foram 

criados no município, bem como desenvolver ações que visassem à atração, criação, 

preservação e também ampliação de empreendimentos econômicos em Araucária, 

cuidando, ainda, da geração de empregos, proteção ao meio ambiente por parte das 

empresas que estivessem dentro de seus centros industriais (CARNEIRO et al, 1999).  

 Além disso, Carneiro et al (1999), diz que cabe a CODAR o gerenciamento do 

Programa de Incentivos Empresariais de Araucária que foi estabelecido através da Lei 

nº 800/91, e mais tarde ampliado pela Lei 948/94, para todas as empresas que almejam 

se instalar ou até mesmo ampliar as suas plantas dentro do município, dessa maneira, os 

empresários poderão contar com as seguintes vantagens:  

 
(...) terraplanagem e infra-estrutura física para instalação; isenção do IPTU 
por, no máximo, 5 anos a contar do registro do imóvel adquirido para 
ampliação ou instalação;  isenção de expedição de alvarás de funcionamento; 
isenção de imposto “inter-vivos” e de laudêmio, se houver, incidente sobre a 
transformação do imóvel; redução em até 90% das taxas, durante os cinco 
primeiros anos de atividade, excluindo-se as de iluminação e saúde públicas, 
coleta de lixo e combate a incêndios (CARNEIRO et al, 1999, pag. 59). 
 

Esses programas, criados por parte dos municípios para atração e 

desenvolvimento do seu espaço geográfico, são formas de fazer com que os mesmos 

passem a disputar atração de fábricas, empregos e outras infra-estruturas dentro de seus 

                                                            
61 Gás Liquefeito de Petróleo; popularmente conhecido como gás de cozinha.  
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territórios ou da região a que pertencem. Fato este é observado em Araucária, município 

pertencente ao AMC, no qual o desenvolvimento industrial chegou à capital e fez com 

que outras áreas ao seu entorno passassem a se desenvolver. Assim, os municípios 

limítrofes poderiam desenvolver programas que atraissem e desenvolvesse a sua região 

como o caso de Araucária. 

Ressaltamos que atualmente o município não possui programa de incentivos à 

implantação de indústria ou empresas. De acordo com o senhor M.O (2016)62, não há 

políticas industriais de atração de empresas; mas que para as empresas que já se 

encontram instaladas, no decorrer dos anos foram concedidos alguns benefícios 

pontuais; como infraestrutura e isenção de impostos. Ele relatou que atualmente 

Araucária não possui nenhuma ajuda ou convênio com o Governo Federal e nem 

estadual para o melhoramento e desenvolvimento do parque industrial do município, a 

única ajuda de ambos os governos é destinado para contratos de financiamentos para 

serviços de pavimentação, os quais não são específicos somente para a área industrial.  

 No entanto o Produto Interno Bruto de Araucária apresentou em 2010 um valor 

de R$ 75.448, no ano de 2014 esse número chegou a diminuir R$ 10.295 apresentando 

um valor total de R$ 65.153. Em relação ao PIB a preços correntes em 2002 o valor 

apresentado foi de R$ 2.850.515 aumentando em 2005 um total de R$ 1.758.298. 

Porém, em 2010 apresentou um valor de R$ 8.993.872 e em 2014 o valor diminuiu para 

R$ 8.558.227 (IPARDES, 2016). Araucária destacou-se por ser um dos principais polos 

industriais do Paraná e também da Região Sul, pois concentra em seu território vários 

ramos industriais. Entre os anos de 2013 o PIB foi de R$ 6.838.315 crescendo em 2014 

para R$ 8.558.227 tento um aumento de 25%.  

A tabela 11 mostra como o PIB a preços correntes do município aumentou desde 

os anos de 2002 até 201463.  

 

 

 

 

 

                                                            
62 Entrevista feita por Nayara Fernanda dos Santos, ao Senhor M.O no dia 21 de junho de 2016.  
63 Foram encontrados somente esses anos do PIB a preços correntes do município de Araucária. 
Salientamos ainda que foi entrado em contato com a prefeitura do município várias vezes e os mesmos  
informaram via e-mail somente a partir dos anos de 2010. E em outras fontes como o site do IBGE, só foi 
encontrado os anos que estão na tabela.  
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Tabela 11: PIB a Preços Correntes de Araucária (PR) –2002-2014 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Ipardes, 2016. Dados organizados pela autora. 
   

 O valor do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em 

Araucária no ano de 1999 chegou a R$ 48.535.734,49 tendo um aumento em relação a 

2009 de 412%. No ano de 2010 o ICMS de Araucária chegou a R$ 263.152.511,32 

tendo um aumento de R$ 135.001.973,89 em relação a 2016, quando o aumento chegou 

a ser de 51,30%. Conforme tabela 12.  

Tabela 12 Valor Repassado do ICMS Bruto 1999-2016 de Araucária 

Acumulado anual (total) Total Repassado Bruto 
31/12/1999 48.535.734,49 
31/12/2000 66.646.443,77 
31/12/2001 87.038.382,59 
31/12/2002 116.485.888,18 
31/12/2003 148.116.531,83 
31/12/2004 171.440.536,09 
31/12/2005 184.758.007,58 
31/12/2006 190.270.430,02 
31/12/2007 207.728.062,30 
31/12/2008 246.423.507,15 
31/12/2009 248.610.922,49 
31/12/2010 263.152.511,32 
31/12/2011 298.516.788,48 
31/12/2012 321.821.802,52 
31/12/2013 339.922.380,34 
31/12/2014 358.009.710,90 
31/12/2015 380.781.037,00 
31/12/2016 398.154.485,21 

Fonte: Gestão do dinheiro público/Repasse Financeiro aos municípios/Secretaria de Estado da 
Fazenda / Coordenação da Administração Financeira do Estado-CAFE. 1999 a 2016. 
Organizado pela autora. 
 

ANO VALOR EM MIL REAIS 
2002 2.850.515 
2003 3.807.415 
2004 4.596.099 
2005 4.608.313 
2006 5.220.689 
2007 6.016.870 
2008 7.119.997 
2009 7.390.405 
2010 8.993.872 
2011 7.339.632 
2012 5.721.493 
2013 6.838.315 
2014 8.558.227 
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 Atualmente Araucária é um dos municípios do Paraná que mais arrecada 

impostos. A partir disso, seu M.O (2016) explicou que o dinheiro arrecadado permite 

que o município invista mais na oferta de serviços básicos à população; citando 

exemplos de construção de unidades básicas de saúde, creches, escolas públicas, centros 

de apoio e de desenvolvimento social, segurança pública e no transporte coletivo. 

Enfatiza ainda que é a partir dessa arrecadação que o município pode ofertar serviços 

públicos de qualidade, além de investir no desenvolvimento de estruturas que possam 

atrair cada vez mais empresas para o município. Em Araucária o setor que mais se 

destaca na arrecadação de impostos é o setor de refino de petróleo, devido à presença da 

REPAR.  

 Devido ao atual contexto econômico que o país vivência, isso trouxe algumas 

dificuldades tanto para o investimento estrangeiro se instalar, como para a arrecadação 

de impostos municipais. Sobre isso, M.O (2016, p.01) diz:   

 
O contexto econômico atual, caracterizado pela estagnação e retração 
econômica a nível nacional, trouxe a Araucária desafios que vão desde a 
manutenção das despesas públicas em relação à queda na arrecadação 
tributária, até a busca por atrair empreendimentos industriais, nacionais e 
estrangeiros, para o Município, de forma a fomentar o desenvolvimento e, 
consequentemente, a arrecadação de impostos para manter os serviços 
públicos ofertados. Outro desafio enfrentado é alocar da forma mais eficiente 
possível os recursos oriundos dos repasses financeiros de outros entes 
governamentais, em especial os repasses do ICMS e do FPM; esses recursos, 
que constituem uma importante parcela do orçamento municipal, 
decresceram ou estagnaram nos últimos dois anos, como consequência da 
atual conjuntura econômica brasileira.  

  
 Mesmo com as dificuldades enfrentadas pelo país no campo econômico, 

Araucária conseguiu apresentar em 2016 uma arrecadação no valor de R$ 

398.154.485,21 superior ao ano de 2015 em que apresentou R$ 380.781.037,00, 

aumento de 4,56%. 

 Araucária possui a Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR) e também o 

Centro Industrial de Araucária (CIAR), no qual juntamente com a Cidade Industrial de 

Curitiba e com os centros industriais de São José dos Pinhais, são algumas das áreas 

industriais mais importantes do Paraná. A respeito dessa temática, M.O relatou (2016, p. 

01):  

 
Primeiramente, Araucária está localizada em uma região de grandes centros 
populacionais e industriais, o que permite uma enorme sinergia entre as 
indústrias instaladas na região, além da alta demanda gerada pela 
concentração populacional. Em segundo lugar, Araucária localiza-se na rota 
do escoamento da produção agroindustrial do interior do estado para os 
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portos do litoral paranaense, o que estimula a instalação de indústrias de 
processamento de insumos agrícolas em produtos com maior valor agregado. 
Da mesma, o Município possui um Distrito Industrial com uma variada gama 
de atividades industriais, com destaque para a indústria petroquímica, 
siderurgia e a indústrias de produtos alimentícios e bebidas. Por fim, o 
Município conta com uma rede viária que permite o fácil acesso aos outros 
pólos industriais e às infraestruturas de transporte (aeroporto e portos 
marítimos) existentes na região. 

 
 Mesmo que concentre em seu território um número muito pequeno de empresas 

estrangeiras, somando vinte e duas, se comparada a São José dos Pinhais, Araucária, 

destaca-se, sobretudo, como uma cidade industrial; no qual encontram-se instaladas 

algumas das maiores plantas industriais do estado. Recebe destaque a Refinaria 

Presidente Getúlio Vargas (REPAR), e uma unidade da Companhia Siderúrgica 

Nacional (CSN). Para M.O (2016) à proximidade do município com outros centros 

industriais de grande porte, em especial os de Curitiba e São José dos Pinhais, fazem 

que Araucária passe a se beneficiar da dinâmica que essa concentração de indústrias 

causa.  

 Em seguida, buscamos apresentar alguns dados coletados que fazem parte da 

pesquisa, nos quais é possível perceber a importância tanto de São José dos Pinhais 

como de Araucária para o desenvolvimento industrial do Paraná.  

 

3.3 O Programa Paraná Competitivo 

 

 O desenvolvimento industrial no Paraná passou por várias etapas, entre elas a 

chegada de capital estrangeiro que possibilitou que o estado passasse a competir com 

maior dinamismo em alguns setores, como por exemplo, no setor automobilístico. O 

governo paranaense pensando em desenvolver da melhor maneira o território do estado, 

criou o Programa Paraná Competitivo, como forma de tentar atrair mais investimentos 

para o estado, mas não beneficiando apenas as áreas já industrializadas, mas também 

colocando todas as regiões do estado dentro deste programa, buscando desenvolver o 

Paraná em toda a sua dimensão territorial.  

 Criado em 2011, pelo Decreto Lei nº. 630, de 14/02/2011 com o objetivo de 

reinserir o Paraná dentro da agenda dos investimentos locais, nacionais e também 

internacionais, o programa passou a contemplar uma série de medidas por meio da 

dilação de prazos para recolhimento do Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços – ICMS, investimentos para a melhoria da infraestrutura, 
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comércio exterior, desburocratização e capacitação profissional (AGÊNCIA PARANÁ 

DE DESENVOLVIMENTO, 2016). 

 Assim, o objetivo central do programa é tornar o Paraná muito mais atrativo 

para novos empreendimentos produtivos, que passem a gerar emprego, renda, riqueza e 

desenvolvimento sustentável, e também proporcione expansão das atividades industriais 

que já se encontram instaladas no estado. Os benefícios do programa passam a ser 

definidos através da Agência Paraná de Desenvolvimento – APD, o qual leva em conta 

quais são as prioridades do estado, como o tipo do investimento, número de empregos 

gerados, impacto econômico, meio ambiente e grau de inovação. Logo após a avaliação 

técnica da APD, o processo passa para análise da Secretaria da Fazenda, na qual será 

decidida a concessão ou não do benefício, e por qual prazo e carência. Ficando claro 

que quanto mais carente e desprovida for a região, maiores serão os incentivos 

concedidos por parte do governo do estado (AGÊNCIA PARANÁ DE 

DESENVOLVIMENTO, 2016).  

De acordo com reportagem realizada pela Gazeta do Povo (2014), o qual analisa 

o Programa Paraná Competitivo, o volume de investimentos privados para o Paraná 

poderia chegar a R$ 30 bilhões no ano de 2014, segundo com projeções realizadas pela 

Secretaria de Estado da Fazenda. Até esse período o governo analisava cerca de 40 

protocolos de intenções de empresas que estavam interessadas em se instalarem ou até 

mesmo ampliarem as suas operações no Paraná, junto ao Paraná Competitivo.  

Mesmo o estado conseguindo desenvolver outras áreas de seu território, no que 

tange a industrialização, a reportagem da Gazeta do Povo (2014) mostra que as regiões 

que estão mais próximas de Curitiba continuam sendo as mais procuradas pelas 

empresas quando o assunto trata-se de projetos de maior porte, dados que foram 

fornecidos pela Secretaria de Indústria, Comércio e Assuntos do Mercosul. Apenas o 

município de São José dos Pinhais, um dos objetos de estudo desta pesquisa, os 

investimentos realizados chegaram a ser de 3,4 bilhões para as empresas como a 

Renault, Audi, Volkswagen, Brose e Aker Solutions, através do Programa Paraná 

Competitivo.  

As cidades paranaenses que passaram a receber o maior número de 

empreendimentos, sem levar em consideração o valor, foram Ponta Grossa, com 21 

projetos incluídos no programa, a capital Curitiba com 20 projetos e São José dos 

Pinhais com 19 projetos, além disso, elas também foram as cidades que mais receberam 

os maiores investimentos, em relação a valores. São José dos Pinhais ficou na segunda 
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posição entre as dez cidades que mais receberam investimentos em 2015, o valor do 

beneficio foi de R$ 4, 081 bilhões somando aí os seus 19 empreendimentos, sendo que 

somente seis deles pertencem ao capital estrangeiro, entretanto Araucária ficou na 

oitava posição recebendo R$ 721 milhões com três empreendimentos, no qual somente 

um é de capital estrangeiro (GAZETA DO POVO, 2016). No quadro 4 é possível 

observar essas informações: 

Quadro 4: As dez cidades com maior benefício do Programa Paraná Competitivo 
no ano de 2015.  
 

Posição Município Valor Recebido Total de 
empreendimentos 

1º Ortigueira R$ 7 bilhões 1 
 

2º São José dos Pinhais R$ 4,081 bilhões 19 
 

3º Curitiba R$ 2.525 bilhões 20 

4º Ponta Grossa R$ 1,958 bilhão 21 

5º Adrianópolis R$ 1,718 bilhão 3 

6º Campo Largo R$ 857 milhões 
 

7 

7º Castro R$ 823 milhões 4 

8º Araucária R$ 721 milhões 3 

9º Guarapuava R$ 566 milhões 5 

10º Piraí do Sul R$ 458 milhões 1 

Fonte: Gazeta do Povo, 2015. Organizado pela autora.  

 

 No quadro 5 mostramos o levantamento realizado junto ao Programa Paraná 

Competitivo, tanto em Araucária, como em São José dos Pinhais. Os dados foram 

coletados tanto do Jornal Gazeta do Povo, bem como de informações da Agência de 

Notícias do Paraná e da Secretaria da Fazenda do Paraná no período de 2014 a 2015. 
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Quadro 5: Investimentos realizados em São José dos Pinhais e Araucária por meio do Programa Paraná Competitivo 2014-2015 

 

Fonte: Dados coletados pela autora, através de dados fornecidos pela Gazeta do Povo, Agência de Notícias do Paraná e Secretaria da Fazenda.

Município Empresa Ano do investimento Valor empregado 
São José dos 
Pinhais 

Renault do Brasil 
S.A 

De acordo com a Secretária da Fazenda 
em 2014 a empresa investiu na 
modernização e ampliação da sua unidade 
no município. 

1,5 bilhão 

São José dos 
Pinhais 

Volvo do Brasil De acordo com a Agência de notícias do 
Paraná em 2014 o governador Beto Richa 
assinou um protocolo de intenção com a 
Volvo para ampliação da sua planta em 
Curitiba e instalação de um centro de 
distribuição em São José dos Pinhais 

1,2 bilhão 

São José dos 
Pinhais 

Nissan De acordo com reportagem da Gazeta do 
Povo em 2014, a montadora japonesa 
tinha interesse de montar uma nova linha 
de produção na fábrica paranaense, com a 
ajuda do Paraná Competitivo. 

O valor do investimento de acordo com a Gazeta do Povo 
(2014) não estaria fechado, mas, poderia chegar a R$ 500 
milhões. 

São José dos 
Pinhais 

Audi do Brasil Gazeta do Povo (2015) não especificou o 
ano do investimento. 

R$ 442 milhões  

São José dos 
Pinhais 

Interprint do Brasil Gazeta do Povo (2015) não especificou o 
ano do investimento. 

R$ 38 milhões   

São José dos 
Pinhais 

Brose do Brasil Gazeta do Povo (2015) não especificou o 
ano do investimento. 

R$ 29 milhões  

São José dos 
Pinhais 

Nissan Gazeta do Povo (2015) não especificou o 
ano do investimento. 

R$ 1.000 milhão 

São José dos 
Pinhais 

Renault Gazeta do Povo (2015) não especificou o 
ano do investimento. 

R$ 2.000 milhões 

São José dos 
Pinhais 

Volkswagen do 
Brasil 

Gazeta do Povo (2015) não especificou o 
ano do investimento. 

R$ 274 milhões 

Araucária Hübner 
Componentes e 
Sistemas 
Automotivos 
LTDA 

Gazeta do Povo não especificou o ano do 
investimento. 

R$ 31 milhões 
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A partir dos dados apresentados no quadro 5, é possível perceber que o 

Programa Paraná Competitivo caminha lado a lado com o desenvolvimento industrial 

dos municípios paranaenses. O quadro apresenta investimentos realizados ou que ainda 

poderão ocorrer apenas nos municípios que são objeto dessa pesquisa, São José dos 

Pinhais e Araucária.  

 Percebe-se que, das dez notícias encontradas, nove delas trazem investimentos 

ligados ao município de São José dos Pinhais, nos quais, a grande maioria são para a 

indústria automobilística, esta tão importante para o território industrial de São José dos 

Pinhais. O único investimento para esse município, que não está ligado a indústria 

automobilística, é para a Interprint, empresa responsável por fabricar papéis decorativos 

e produção vegetal, a qual recebeu ajuda do Paraná Competitivo no valor de 38 milhões 

de reais. 

 Em Araucária conseguimos encontrar somente uma notícia também relacionada 

à indústria automobilística. Ressaltamos aqui, que entramos em contato com a Agência 

Paraná de Desenvolvimento responsável pelo Paraná Competitivo para saber todos os 

investimentos destinados aos dois municípios, mas, os dados solicitados não foram 

autorizados a serem repassados. Percebemos que o Programa Paraná Competitivo é de 

grande importância para a economia paranaense, em especial para a atração de 

indústrias sejam elas nacionais ou internacionais.  

Observamos que as empresas que aparecem no quadro 5 são grandes grupos 

oligopolistas que estão presentes em vários lugares do mundo; seja com um escritório, 

filial ou matriz. Percebemos que o Estado desempenha um papel fundamental para que 

esses grandes grupos continuem inseridos no Paraná, pois continuam realizando 

investimentos graças aos benefícios oferecidos pelas condições gerais de produção, 

como acesso a rodovias importantes, proximidade com o Mercosul e ao Porto de 

Paranaguá, energia e a tecnologias de ponta entre outros.  
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3.4 Investimentos anunciados para os municípios de São José dos Pinhais e 

Araucária de acordo com “Destaques econômicos do Ipardes” 

 

 Como discutido no capítulo anterior, na década de 1990 é que o Paraná 

impulsionaria a internacionalização de sua economia, momento em que várias empresas 

de capital estrangeiro instalaram suas filiais, escolhendo áreas que fossem interessantes 

para a sua produção. A partir dessas considerações, buscamos analisar na Análise 

Conjuntural64 do Ipardes os “Destaques econômicos”, no qual foi possível verificar 

quais foram os tipos de investimentos realizados e anunciados para os municípios de 

São José dos Pinhais e Araucária a partir do ano de 2002, momento quando os dados 

passaram a ser disponibilizados até o ano mais recente 2016, até os meses de setembro e 

outubro, visto que os meses de novembro e dezembro ainda tinham sido divulgados à 

tempo de serem incorporados nesse trabalho.  

Os dados apresentados no quadro 6, demonstram como esses dois municípios 

tornaram-se importantes dentro da concentração industrial do Paraná, a partir dos 

investimentos realizados por parte das empresas estrangeiras para o melhoramento de 

seus parques industriais. Também como isso foi importante para a chegada de outras 

empresas industriais em cada município, bem como para a melhoria do espaço industrial 

das respectivas cidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
64É uma publicação bimestral, onde conta com dados atualizados de como está se comportando a 
economia do país dando destaque para o Paraná, além disso, aborda a respeito dos setores agrícolas, 
industriais e também sobre o comércio exterior (IPARDES, 2016).  
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Quadro: 06 Levantamentos de investimentos através do Destaques Econômicos. 
Ano Cidade Empresa Investimento 

2002 São José dos Pinhais. 
 
São José dos Pinhais 
 
São José dos Pinhais 
 
 
São José dos Pinhais 
 
São José dos Pinhais 
São José dos Pinhais  

Multin. holandesa Akzo 
Nobel Ltda 
Renault-Nissan 
 
Nissan  
 
 
Montadora alemã 
Volkswagen/Audi 
Renault  
Inauguração da fábrica 
rodas TSW-Roveco. 

R$ 20 milhões (informação na figura 05 pag. 83) 
 
Renault-Nissan anunciou construção de um novo armazém no valor de R$ 2 milhões. 
informação na figura 05 pag. 83) 
Início da produção da Frontier no município. Primeiro veículo que foi produzido pela 
Nissan no país. 
 
Passaria a produzir a picape Saveiro. 
 
Como a maior empresa privada do PR.  

2003 Araucária 
 
 
São José dos Pinhais  
 
São José dos Pinhais 
São José dos Pinhais 
São José dos Pinhais 

American Axle & 
Manufacturing (AAM) 
do Brasil. 
Nissan 
 
Volkswagen/Audi 
Volkswagen 
Renault do Brasil 

Transferência de Curitiba para Araucária. Investimento de R$ 100 milhões 
(fabricante de autopeças, peças usinadas para transmissão, motores e eixos de veículos). 
 
Iniciará a produção do utilitário esportivo XTerra onde desde junho de 2002 até junho de 
2003 já foi investido US$ 100 milhões.  
Investimento de US$ 800 milhões. 
Investiu US$ 200 milhões para a linha de produção do Fox em São José. 
Iria aumentar a sua produção de motores no PR, para 40 mil unidades a partir de jan. de 
2004 

2004 São José dos Pinhais Teuto-americana 
Coveright 

Inaugurou unidade.  
Investimento inicial contou com US$ 20 milhões, onde tinha possibilidades de mais US$ 2 
milhões para o ano de 2004 e de US$ 5 milhões para o ano de 2006 

2005 São José dos Pinhais Argo Spa (Landini) e a 
empresa paranaense 
Montana.  

Investiriam 20 milhões de euros para que fosse instalada uma fábrica de tratores no 
município. Aonde esse investimento chegou a 4 milhões de euros informação nafigura 05 
pag. 83) 

2006 São José dos Pinhais 
São José dos Pinhais 
São José dos Pinhais 
São José dos Pinhais 
Araucária 
Araucária 

Renault do Brasil 
Renault do Brasil 
Renault do Brasil 
Renault do Brasil 
Novo Nordisk 
Heines 

Investirá US$ 360 milhões na fábrica de São José dos Pinhais até 2009.* 
Anunciou produção do novo Logan a partir de 2007. 
Investiria US$ 120 milhões no complexo de São José dos Pinhais* 
Investiram 50 milhões de euros para a produção do novo Mégane. 
Inauguração da fábrica. Investimento de aproximadamente R$ 2,8 milhões 
Investiu no município R$ 61 milhões; 



 

174 
 

2007 São José dos Pinhais  
 
 
São José dos Pinhais 
 
 
São José dos Pinhais 
 
São José dos Pinhais 
 
Araucária 
 
 
 
Araucária 

Complexo industrial 
Ayrton Senna, da 
Renault do Brasil 
Multinacional de 
origem Argentina CSI 
Cargo 
Renault do Brasil 
 
Renault do Brasil 
 
Brasbiofuel parceria 
entre os investidores 
brasileiros e italianos 
 
Air Liquide 
multinacional de 
origem francesa 

Recebeu investimento de 20 milhões de euros para ampliar o seu setor de estamparia. 
 
 
Assumiu a logística interna da fábrica da Renault, O valor do investimento foi de R$ 4 
milhões.  
 
Deverão ser investidos até R$ 5 milhões para preservação ambiental do Complexo Ayrton 
Senna* 
Apresentou o Sandero que inicialmente será produzido em São José dos Pinhais.  
 
Investiram cerca de R$ 480 milhões na construção de um complexo de biodiesel com 
bases de semente de girassol. 
 
 
Construção de unidade de produção, Valor gasto foi de R$ 10,5 milhões nessa unidade. 

2008 São José dos Pinhais 
 
Araucária 
 
Araucária 

Nissan 
 
Air Liquide 
 
Novozymes 

Produção da Nova Picape, a montadora estima investir 150 milhões de dólares em São 
José dos Pinhais.* 
Inauguração de nova fábrica no mês de agosto e o, investimento informado foi de R$ 10,5 
milhões.  
Investimento de R$ 1 milhão, setor de biotecnologia.  

2009 Araucária 
São José dos Pinhais  
 
 

Novozymes 
WAP alemã, no Brasil e 
América Latina quem 
detém seus direitos é a 
Fresnomaq. 

Receberia 320 mil euros para poder trabalhar nas pesquisas.* 
Investiu 500 mil reais e gastou aproximadamente um ano em pesquisas para o 
desenvolvimento de uma lavadora de pressão. 
 
 

2010 São José dos Pinhais 
 
 
São José dos Pinhais 
 
 
São José dos Pinhais 
São José dos Pinhais 
 

A GME Aerospace que 
é uma companhia de 
origem italiana 
Indústria japonesa de 
sistemas de direção 
automotivos JTEKT, 
Renault do Brasil 
Banco HSBC 
 

Investirá nesse ano R$ 37,5 milhões em sua planta em São José dos Pinhais onde parte 
desse montante de R$ 16 milhões será financiado pelo Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). 
Investiu aproximadamente R$ 90 milhões em suas novas instalações e já planejava investir 
mais R$ 40 milhões ao longo de 2010 em São José dos Pinhais. 
 
Planeja expandir a produção de veículos.  
Investiria R$ 10 milhões em seu centro de treinamento, na reforma e construção de um 
novo prédio.* 
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Araucária A Metso Paper de 
origem finlandesa 

Investiria R$ 50 milhões em expansão da capacidade produtiva* 
 

2011 São José dos Pinhais 
 
São José dos Pinhais 
 
 
São José dos Pinhais 
 
 
São José dos Pinhais 
Araucária 
Araucária 

Companhia de capital 
mexicano Tremec 
Brose do Brasil   
 
 
Grupo Mondragon de 
capital espanhol  
 
Renault do Brasil 
Novozymes 
Leax multinacional 
Sueca 

Construíra uma unidade industrial no município. 
 
Investimento no PR de R$ 35 milhões em uma unidade em São José dos Pinhais, onde 
serão transferidas as linhas de produção que funcionavam em SP. 
 
Adquiriu a fábrica a fábrica Aksys que pertencia à multinacional alemã, localizada 
também em São José dos Pinhais. Passou a ser FPK do Brasil.  
 
Previa investimento de R$ 1 bilhão no complexo Ayrton Senna entre 2010 e 2013.* 
Inaugurará novo laboratório, investimento somou R$ 3,5 milhões. 
Anunciou a instalação da primeira filial do grupo em Araucária, pretende começar a 
produção a partir de 21 de março de 2012.  

2012  São José dos Pinhais Empresa Caetano 
Branco de origem 
brasileira 

Vendida para Briggs & Stratton, empresa com origem americana. 

2013  São José dos Pinhais 
 
São José dos Pinhais  
 
 
São José dos Pinhais 

Renault do Brasil 
 
Schwan Cosmetics 
multinacional de 
origem alemã. 
Volkswagen 

Investimento na expansão e modernização no PR de R$ 1,5 bilhão entre os anos de 2010 e 
de 2015(informação na figura 05 pag. 83) No ano de 2013 estava planejando investir R$ 5 
milhões na expansão de sua produção de lapiseiras para maquiagem dos olhos na sua 
unidade* 
 
Investimentos novos no município, com o modelo VW e 2 modelos Audi, só para a Audi 
demandaria um total de R$ 500 milhões.* 

2014 São José dos Pinhais 
 
 
 
São José dos Pinhais 
 
 
 
 
 
 
São José dos Pinhais 

Aker Solutions 
indústria de capital 
norueguês. 
 
Companhia Providência 
(chamada de não 
tecidos) foi vendida 
para o grupo Polymer 
Group de origem 
americana 
 
Montana foi vendida 

Planta em São José dos Pinhais recebeu financiamento de R$ 200 milhões do BNDES, o 
que equivale a 77,6 % do seu custo de implantação. Reportagem na edição dos Destaques 
Econômicos de 2016. 
 
Onde o controle de 71,25% das ações da empresa paranaense foi adquirida por R$ 555,9 
milhões. 
 
 
 
 
 
O valor da venda não foi informado.  
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São José dos Pinhais 
 
São José dos Pinhais 
 
 
São José dos Pinhais 
 
 
 
Araucária 

para Khun de origem 
francesa 
Renault do Brasil 
 
Interprint (alemã) 
 
 
S&C Electric Company 
multinacional 
americana 
 
Alltech de origem 
americana. 

 
 
Planejamento de dois novos modelos de carros, Pick-up e um utilitário esportivo essa 
produção estimava-se no valor de R$ 500 milhões alocados para 2014 e 2019.* 
Anunciou que construirá uma unidade no município, com um investimento de 11 mil m² 
com um alcance de 30 milhões de euros. (Ela foi inaugurada em 2016).  
 
Investiram em São José dos Pinhais mais ou menos R$ 10 milhões na construção de novas 
instalações 
 
 
Anunciou em 2014 que investiria mais ou menos R$ 40 milhões na expansão da sua 
unidade em Araucária*. 

2015 Araucária 
 
 
São José dos Pinhais 

Leax de origem sueca 
 
 
Witzenmann de capital 
alemão 

Planeja em 2015 alocar R$ 80 milhões na expansão da sua capacidade de produção, não 
decidiu se o investimento será na expansão dessa unidade ou na construção de uma nova 
fábrica no estado. * 
Alocou para o melhoramento de sua linha de produção nesse município 1,5 milhão de 
euros. 

2016 São José dos Pinhais 
 
 
São José dos Pinhais 

Volkswagen 
 
 
Renault do Brasil 

Linha de produção da planta neste município foi modernizada, com a incersão de 168 
novos robôs, de acordo com a informação da montadora ela passará a alocar R$ 10 bilhões 
nesse qüinqüênio.* 
Produzirá dois novos veículos em 2017, o ciclo de investimento nessa unidade planejado 
de 2014 a 2019 estima-se que o montante alcance R$ 500 milhões.* 

*Esses dados correspondem a investimentos anunciados, não sendo possível determinar se concretizaram.  
Fonte: Organizado pela autora, a partir de dados disponibilizados pela Análise Conjuntural no item Destaques Econômicos referentes aos anos de 2002 a 2016 
do Ipardes.   
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Dos quinze anos analisados encontramos 56 notícias relacionadas aos dois 

municípios, como podemos observar na tabela 13. Destas 56 notícias 43 delas são para 

o município de São José dos Pinhais restando somente 13 para Araucária.  

 
Tabela 13: Número de notícias encontradas em São José dos Pinhais e Araucária 

nos Destaques Econômicos do Ipardes de 2002 a 2016 
Ano Notícias 

encontradas dos 
dois municípios 

Quantidade 
para São 
José dos 
Pinhais 

Quantidade 
para  

Araucária 

2002 06 06 00 

2003 05 04 01 

2004 01 01 00 

2005 01 01 00 

2006 06 04 02 

2007 06 04 02 

2008 03 01 02 

2009 02 01 01 

2010 05 04 01 

2011 06 04 02 

2012 01 01 00 

2013 03 03 00 

2014 07 06 01 

2015 02 01 01 

2016 02 02 00 

TOTAL 56 43 13 

Fonte: Análise Conjuntural/ Destaques econômicos – Ipardes 2002 a 2016. Organizado 
pela autora 2016. 
 
 Observa-se que a maioria dos investimentos realizados e anunciados para o 

município de São José dos Pinhais é para a indústria automobilística. Somente a 

montadora francesa Renault apareceu dezesseis vezes nos Destaques Econômicos, com 

notícias que tratavam da expansão da sua unidade, aumento da sua produção, 

investimentos em novos modelos de carros. Além da Renault, outras montadoras se 

fizeram presentes nas notícias do Destaques Econômicos sendo elas a Volkswagen, com 

cinco notícias e a Nissan com três. As outras trinta e duas notícias abordam outros 
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ramos de atuação das empresas e investimentos nos dois municípios; como demonstrado 

no gráfico 3. 

Gráfico 3 Notícias encontradas nos Destaques Econômicos do Ipardes de 2002 a 

2016 

Fonte: Organizado pela autora, 2016.  

 As empresas que apareceram em São José dos Pinhais com interesses de 

investimentos e implantação de filiais dentro do município, como a Interprint e a Aker 

Solutions se encontram atualmente instaladas no município.  

Das cinquenta e seis notícias que encontram-se no quadro 6, em quinze delas65 

não conseguimos descobrir se os investimentos se concretizaram, conforme quatro 7. A 

sistematização do quadro 6, permitiu reforçar o papel que a Renault desempenha 

enquanto empresa que mais pretende investir em São José dos Pinhais como ilustra o 

quadro 7, no qual sete notícias são somente a respeito da Renault. Em Araucária, as 

quatro notícias são de investimentos que seriam realizados no município, tanto pela 

Metso Paper como pela Alltech e Leax, se somado esse investimento chegaria a R$ 170 

milhões. Somente a Novozymes receberia 320 mil euros para poder trabalhar com 

pesquisas. 

  

                                                            
65 Onde a nota de rodapé explica que dados correspondem a investimentos anunciados, não sendo 
possível determinar se concretizaram. 

3216

5 3

Notícias encontradas nos Destaques Econômicos do Ipardes de 
2002 a 2016

Outras empresas tanto em Araucária 
como São José dos Pinhais
Renault do Brasil no município de 
São José dos Pinhais
Volkswagen/Audi no município de 
São José dos Pinhais
Nissan no município de São José dos 
Pinhais
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Quadro 7: Investimentos que não foi possível saber se concretizaram 
ANO NOTÍCIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

2006 
  2006 

Renault do Brasil =>Investirá US$ 360 milhões na fábrica de São José dos Pinhais até 2009.  
Renault do Brasil => Investiria US$ 120 milhões no complexo de São José dos Pinhais* 

2007 Renault do Brasil => Deverá ser investido até R$ 5 milhões para preservação ambiental do Complexo 
Ayrton Senna* 

2008 Renault do Brasil => Produção da Nova Picape, a montadora estima investir 150 milhões de dólares 
em São José dos Pinhais.* 

2010 Banco HSBC => Investiria R$ 10 milhões em seu centro de treinamento, na reforma e construção de 
um novo prédio.* 

2011 Renault do Brasil => Previa investimento de R$ 1 bilhão no complexo Ayrton Senna entre 2010 e 
2013. 

2013 

2013 

Schwan Cosmetics=> No ano de 2013 estava planejando investir R$ 5 milhões na expansão de sua 
produção de lapiseiras para maquiagem dos olhos na sua unidade 
Volkswagen => Investimentos novos no município, com o modelo VW e 2 modelos Audi, só para a 
Audi demandaria um total de R$ 500 milhões. 

2014 Renault do Brasil => Planejamento de dois novos modelos de carros, Pick-up e um utilitário esportivo 
essa produção estimava-se no valor de R$ 500 milhões alocados para 2014 e 2019.* 

2016 

 

2016 

Volkswagen=> Linha de produção da planta neste município foi modernizada, com a incersão de 168 
novos robôs, de acordo com a informação da montadora ela passará a alocar R$ 10 bilhões nesse 
qüinqüênio. 
Renault do Brasil =>Produzirá dois novos veículos em 2017, o ciclo de investimento nessa unidade 
planejado de 2014 a 2019 estima-se que o montante alcance R$ 500 milhões. 

ANO NOTICÍA PARA O MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 

2009 Novozymes =>Receberia 320 mil euros para poder trabalhar nas pesquisas.* 

2010 Metso Paper => Investiria R$ 50 milhões em expansão da capacidade produtiva* 

2014 Alltech=> Anunciou em 2014 que investiria mais ou menos R$ 40 milhões na expansão da sua unidade 
em Araucária. 

2015 Leax=> Planeja em 2015 alocar R$ 80 milhões na expansão da sua capacidade de produção, não 
decidiu se o investimento será na expansão dessa unidade ou na construção de uma nova fábrica no 
estado. 

* Esses dados correspondem a investimentos anunciados, não sendo possível determinar 
se concretizaram. 
Fonte: Análise Conjuntural do Ipardes – Destaques Econômicos. Organizado pela 
autora, 2016. 
 

Na figura 3 exemplificamos as quatro notícias que conseguimos descobrir que os 

investimentos se concretizaram somente no município de São José dos Pinhais. Sendo 

que no ano de 2002 a Análise Conjuntural mostra que a empresa Akzo Nobel Ltda 

investiria no município R$ 20 milhões e começaria a operar em São José dos Pinhais a 

partir de julho de 2002, mas o que descobrimos foi que essa empresa foi adquirida em 

2004 pela Coveright, uma empresa teuto-americana, como mostra na figura 05. O 

próximo investimento que foi anunciado no ano de 2002 foi a construção de um 

Armazém de Peças pela Renault - Nissan no valor de R$ 2 milhões, mas, encontramos 

que o início das operações deu-se somente no ano de 2005, e que foi inaugurado no mês 

de setembro chegando o valor do empreendimento a R$ 10 milhões.  
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O próximo investimento é da empresa Landini (pertencente ao grupo italiano 

Argo Spa) e da empresa Montana, as quais juntas investiriam 20 milhões de euros para 

a instalação de uma fábrica no município, para o ano de 2005. Foi encontrado na 

Análise Conjuntural do Ipardes que essa fábrica foi inaugurada no final de março de 

2006 e produziria tratores Landini e pulverizadores Montana, e o investimento inicial 

seria de 20 milhões de euros, porem, chegou a ser somente de 4 milhões de euros. O 

último investimento encontrado que se concretizou foi o da Renault do Brasil, quando 

em 2013 investiria na modernização e expansão no Paraná com aporte prévio de 1,5 

bilhão entre os anos de 2010 e 2015, com o valor gasto de R$ 500 milhões. 
 

Figura 3: Investimentos que se concretizaram somente em São José dos Pinhais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Organizado pela autora, 2016 a partir de dados da Análise Conjuntural do 
Ipardes.  
 

Somando todos os investimentos que já haviam sido realizados desde 2002 até 

2016 em São José dos Pinhais, o valor foi de US$ 1.120 milhões de dólares, e de R$ 

1.349 milhões, e em euro o valor chegou a ser de 99.5 milhões, sendo que todos esses 

investimentos aconteceram na criação de uma nova linha de montagem, inauguração de 

fábricas, investimento na logística de algumas empresas, expansão da capacidade 

produtiva, inauguração de laboratórios de pesquisa, criação de nova unidade.  

No entanto, Araucária aparece em um número muito menor nos destaques 

econômicos, com notícias voltadas a empresas que transferiram a sua filial de Curitiba 

Investimento da Renault-Nissan anunciado no ano de 
2002 em São José dos Pinhais na construção de um 
Armazém de Peças no valor de R$ 2 milhões de acordo 
com Análise Conjuntural do Ipardes. 

Foi inaugurado no dia 29/09/2005 de acordo com a 
prefeitura do município, em que o valor do 
empreendimento foi de R$ 10 milhões.  

Akzo Nobel Ltda que era de origem holandesa, de 
acordo com a Análise Conjuntural do Ipardes no ano de 
2002 investiria no município R$ 20 milhões e começaria 
a operar em São José dos Pinhais a partir de julho de 
2002, fabricando resina para revestimento de papel.

Em 2004 a Akzo Nobel Ltda foi adquirida pela Coveright 
uma empresa teuto-americana que é fabricante de resinas 
para compensados de acordo com a Análise Conjuntural 
do Ipardes, dessa forma não foi possível encontrarmos 
mais investimentos realizados pela Akzo Nobel em São 
José dos Pinhais.

Argo Spa (Landini) e a empresa paranaense Montana  
investiriam 20 milhões de euros para que fosse 
instalada uma fábrica de tratores no município, 
anunciado no ano de 2005 na Análise Conjuntural. 

Em 2006 os dois grupos inauguraram sua fábrica em 
São José dos Pinhais, e o investimento ficou no valor de 
4 milhões de euros dos 20 milhões de euros projetados.  

Em 2013 a Análise Conjuntural divulgou que a 
Renault do Brasil investiria na expansão e 
modernização no PR de R$ 1,5 bilhão entre os anos de 
2010 e de 2015. 

Completou o projeto de expansão e modernização que 
prévia o aborte de 1,5 bilhão entre os anos de 2010 e de 
2015, chegou a consumir aproximadamente R$ 500 milhões 
e exigiu que a produção fosse paralisada por oito semanas, 
de acordo com a análise conjuntural do Ipardes.
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para essa cidade. Inauguração de fábrica, investimentos em unidades já instaladas no 

município, investimentos para construção de áreas que seriam construídas, expansão de 

centros industriais, todos esses investimentos consolidados ou que ainda poderiam se 

consolidar somou-se em um total de R$ 658.8 milhões de reais anunciados para 

Araucária na análise de quinze anos dos Destaques Econômicos.  

  A importância adquirida por ambos os municípios dentro da economia 

paranaense, pode ser verificada na análise do quadro 06, quando desde os anos de 2002 

a 2016 dos Destaques Econômicos do Ipardes, quase todos os anos trouxe alguma 

notícia ligada a um dos municípios. Observa-se que em São José dos Pinhais os 

investimentos estrangeiros são muito maiores do que em Araucária, pois há maior 

concentração de empresas estrangeiras em São José dos Pinhais, do que em Araucária 

devido a localização estratégica, um parque industrial moderno e disponibilidade de 

grandes terrenos. 

Salientamos ainda que muitas dessas empresas, em especial as automobilísticas 

contam com outras filiais distribuídas dentro do território nacional, mas que mesmo 

assim, a unidade paranaense é de fundamental importância, seja pela sua localização 

industrial, ou pela sua produção. Isso tudo faz com que a unidade do Paraná sempre 

passe a ganhar investimentos ou melhoria de sua área industrial. Fato que pode ser 

observado na Renault, na qual apareceram investimentos desde 2002 até 2014 na 

unidade do Paraná. Na sequência conheceremos quais são as empresas estrangeiras 

situadas em São José dos Pinhais e em Araucária.  

 

3.5 Investimentos estrangeiros nos municípios de São José dos Pinhais e Araucária 

 

 Como discutido no decorrer da dissertação, o Paraná começou a se industrializar 

com maior força a partir dos anos de 1970, mas o auge ocorreu a partir da década de 

1990, momento em que várias empresas estrangeiras começaram a chegar ao Brasil e 

também no estado, especialmente na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Com o passar 

do tempo, outros municípios, que formam o Aglomerado Metropolitano de Curitiba, 

também receberam empresas em seus territórios, como os municípios de São José dos 

Pinhais e Araucária, que também concentram áreas industriais e diversos setores 

produtivos, culminando assim, na instalação de empresas estrangeiras muito 

importantes e conhecidas a nível mundial. Através de levantamentos realizados na 

Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP), nos sites das empresas 
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estrangeiras, no site da empresas CNPJ, no Catálogo das Indústrias de São José dos 

Pinhais e na Find The Company, procuramos as indústrias de capital estrangeiro, o ano 

de instalação, setor de atividade, número de empregados, que se fazem presentes em 

ambos os municípios. Dado o grande volume de informações optamos por colocar tais 

informações em anexo os quais estão sistematizamos nos anexos I e anexo II 66. 

Das sessenta empresas encontradas em São José dos Pinhais, diagnosticamos 

treze setores de fabricação das atividades industriais de acordo com a Classificação 

Nacional de Atividade Econômica (CNAE) 67. Conforme a tabela 14: 

 

Tabela 14: Setores produtivos das empresas identificadas em São José dos Pinhais 
1976-2016 

 
Setores  Quantidade 

de empresas 
01-Setor de fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias, 
peças e acessórios (fornecedores) 

25 

02- Setor de fabricação de máquinas e equipamentos industriais 
específicos   

05 

03-Setor de logística/transporte/ armazenagem 02 
04-Setor de fabricação de produtos químicos (sabões, detergentes, 
produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene 
pessoal). 

03 

05-Setor de fabricação de equipamentos de informática, produtos 
eletrônicos e ópticos.  

05 

06-Setor de metalurgia e fabricação de produtos de metal/mecânica. 05 
07-Setor de fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos  01 
08-Setor de fabricação de produtos alimentícios 02 
09-Setor de fabricação de máquinas e equipamentos (agricultura) 02 
10-Setor de fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, 
fabricação de eletrodomésticos.  

05 

11-Setor de fabricação produtos de madeira e móveis. 02 
12- Setor de fabricação de celulose, papel e produtos de papel 02 
13- Setor de fabricação de artefatos têxteis exceto vestuário  01 
  

Total: 13 Total: 60 
   Fonte: Organizado pela autora, 2016. A partir de dados do CNAE, 2010.  

 

Paralelamente a essa sistematização, construímos a tabela 15 que mostra os 

países que atuam em São José dos Pinhais conforme o setor.  

 
                                                            
66Foi entrado em contato com as prefeituras dos dois municípios para saber se existia um levantamento 
que mostrasse quantas empresas estrangeiras existem tanto em Araúcaria como em São José dos Pinhais, 
mas nos informaram que esse dado não existia, em nenhuma das prefeituras e nem na Secretária de 
Indústria, Comércio e Turismo de cada município. 
67 Essa classificação é dada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), onde mostra qual é 
o grupo de atividade que determinada empresa faz parte. 
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Tabela 15 Países que possuem empresas em São José dos Pinhais/Paraná conforme setor econômico -2016 

País  Veícu
los e 
forne
cedor

es 

Maqui. e 
equipame

ntos 
industriais 
específico

s 

Logís
tica/tr
anspo
rte e 

armaz
enage

m 

Prod
utos 
quím
icos 

Equipamen
tos de 
informática
, produtos 
eletrônicos 
e ópticos. 

Metalurgia 
e 
fabricação 
de produtos 
de 
metal/mecâ
nica. 

Celulose
, papel e 
produtos 
de papel 

Produt
os 
farmo
químic
os e 
farmac
êuticos 

Produto
s 

alimentí
cios 

Máquinas 
e 

equipame
ntos 

(agricultu
ra) 

Máquinas, 
aparelhos e 
materiais 
elétricos, 
fabricação de 
eletrodomésti
cos. 

Produt
os de 

madeir
a e 

móvei
s. 

Artefat
os 

têxteis 
exceto 
vestuá

rio 

Total 
por 
país 

Alemanha 06 00 00 01 00 01 02 00 00  00 03 00 00 13 
Espanha 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 
Japão 03 00 00 01 00 00 00 00 00 00 01 00 00 05 
Itália 02 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 
França 02 00 01 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 05 
Suécia 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 
EUA 02 00 00 00 02 00 00 00 00 01 01 00 00 06 
Holanda 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
Portugal 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 
Canadá 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 03 
Argentina 01 00 01 00 00 01 00 01 01 00 00 00 00 05 
Suiça 01 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 01 04 
Noruega 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
Áustria  00 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 02 
Taiwan 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
China 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 01 

Índia  00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 

               

Total por 
setor 

25 05 02 03 05 05 02 01 02 02 05 02 01 60 

Fonte: Organizado pela autora, 2016 a partir de dados da FIEP, Empresas CNPJ e sites dos municípios.
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O setor com maior predominância foi o de fabricação de veículos automotores, 

reboques e carrocerias, peças e acessórios (fornecedores), o qual registrou vinte e cinco 

empresas, com atividade de produção de veículos (damos destaque às montadoras da 

Renault do Brasil, Audi, Nissan do Brasil, JTEKT Automotiva Brasil Ltda e 

Volkswagen) e seus fornecedores, com produção de componentes automotivos como 

para-lamas e tubos de escapes, carroceria automotiva, vidros automotivos, estruturas 

para bancos, capas, selos mecânicos entre outros produtos. Esse setor, de acordo com 

L.C (2016), é o que mais arrecada impostos em São José dos Pinhais.  

Como mostra a tabela 15, a Alemanha foi o país mais presente neste setor, com 

seis empresas instaladas, sendo a SMP Automotive – Produtos Automotivos do Brasil, 

Brose do Brasil (componentes automotivos), Benteler Sistemas Automotivos (indústria 

e fabricação de autopeças), Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos, Audi 

(produção de veículos) e Kautex Textron do Brasil (produção de sistemas de plástico de 

combustível). Além dessas seis, havia a empresa Keiper Tecnologia de Assentos 

Automotivos do Brasil (fabricante de autopeças) que encontrava estabelecida em São 

José dos Pinhais desde 2004 foi fechada pela multinacional alemã Prevent, que adquiriu 

a Keiper em 2015 e com o fechamento da unidade, a sua produção foi deslocada para a 

fábrica da Prevent localizada em Mauá/SP.  

Depois da Alemanha, o Japão e a Espanha aparecem com três empresas cada, 

enquanto a Itália, França, EUA e Canadá, possuem duas empresas cada um, e Suécia, 

Holanda, Portugal Argentina e Suiça possuem somente uma empresa cada, como pode 

ser observado na tabela 15. Notamos que até mesmo um país semi-periférico como a 

Argentina, apresenta empresa instalada em São José dos Pinhais no setor automotivo, a 

Porpora do Brasil Industrial e Comercial Ltda, fabricante de componentes de direção e 

suspensão para veículos pesados.  

Em relação ao setor de fabricação de máquinas e equipamentos industriais 

específicos, somente quatro países possuem empresas no município, sendo eles a 

Suécia, Suíça e Noruega com uma empresa cada, e Itália com duas. A empresa de 

capital sueca Schucker do Brasil Ltda, teve origem alemã e foi instalada em São José 

dos Pinhais em 1998, mas no ano de 2012 ela foi adquirida pela empresa Atlas Copo, da 

Suécia, e sua produção dá-se no fornecimento de sistema e equipamento para aplicação 

de adesivos. As demais empresas desse setor produzem e comercializam máquinas 
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industriais, produção de automação pneumática, revestimentos para ferramentas 

industriais e produção de equipamentos submarinos. 

A norueguesa Aker Solutions, que produz equipamentos submarinos, foi 

inaugurada no dia 19 de abril de 2016. De acordo com a empresa que antes se 

encontrava instalada na CIC, a mudança para São José dos Pinhais aconteceu devido à 

proximidade do município com o Contorno Leste, à BR-376 e também aos portos de 

Paranaguá, São Francisco do Sul e Itajaí; pois isso facilita o transporte de equipamentos 

de mais de 100 toneladas para as rodovias do Paraná.  Como curiosidade, observamos o 

investimento da empresa R$ 1,5 milhão em duas escolas da comunidade, no qual uma 

delas é a Escola Municipal Luiz Singer, localizada no bairro onde a empresa está 

instalada, que contou com a construção de novas salas, ginásios, bibliotecas e também a 

reforma nas instalações que já existiam (PORTAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ 

DOS PINHAIS, 2016).  

Dentro dessa discussão sobre a ajuda que algumas empresas oferecem ao 

município, como o exemplo citado, G. C (2016) ressalta que, na verdade a ideia é fazer 

com que a indústria participe na parte social do município, gerando empregos, e dessa 

forma, participando da parte social e, cultural da cidade. Pois não trata somente de se 

instalar no município, mas a prefeitura, em especial a Secretaria de Indústria e 

Comércio, procura fazer com que as empresas participem desses momentos, o qual não 

é fácil, pois nem todas as empresas têm o mesmo entendimento. G. C. (2016) citou que 

existe vários programas sociais que foram criados por parte da Renault, da Audi que são 

importantes para o município. 

 Por fim, o senhor L. C. (2016) afirma que mesmo que as empresas 

multinacionais participem das atividades dentro do município, elas só permanecem 

instaladas quando as condições são viáveis, caso contrário vão embora, mudando sua 

matriz ou filial, para outro município, estado ou até país.   

Dando continuidade a descrição das empresas no setor de Logística, transporte e 

armazenagem, foi encontrada duas empresas, a Gefco do Brasil, pertencente ao grupo 

francês PSA (que são os donos das montadoras Peugeot e Citroën) que inaugurou em 

junho de 2002 um centro de distribuição. Para o Jornal Tribuna (2002), o diretor-geral 

da Gefco naquele período, Jean Noel Gerard, afirmou que o Paraná foi escolhido porque 

tem clientes potenciais e a sua posição geográfica é muito estratégica, facilitando assim 

a atuação em toda a região Sul brasileira. A outra empresa é a C.S.I Cargo Logística 

Integral, de origem argentina, inaugurada em 1998, com a criação do centro de logística 
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para atender a Renault do Brasil. No setor de fabricação de produtos químicos três 

empresas estrangeiras estão instaladas, a italiana AEB Bioquímica Latino Americana 

S/A, com atuação de laboratórios físicos químicos para produção de detergentes, 

leveduras para vinhos, a japonesa Sysmex do Brasil Indústria e Comércio Ltda, atuando 

na área de substâncias diagnósticas, com fabricação de instrumentos não eletrônicos e 

utensílios para usos médicos, cirúrgico e odontológicos e a Schwan Cosmetics do Brasil 

de origem alemã, fabricando cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.  

 No setor de fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e 

ópticos, encontramos cinco empresas, nas quais Taiwan possui um setor de 

administração e uma fábrica para fontes de fornecimento de energia para computadores 

e notebooks, a Delta Energy Systems Brasil S/A. A Áustria responde pela empresa a 

Knapp Sudamérica Logística e Automação Ltda que, atua no setor de instrumentos de 

medida e contagem de líquidos e fluidos. Os EUA contam com duas empresas, a S&C 

Eletric do Brasil Ltda, que no ano de 1998 inaugurou a sua subsidiária com produção de 

serviços e equipamentos para energia elétrica e um escritório regional de vendas, e em 

2014 inaugurou uma segunda fábrica também em São José dos Pinhais, com produção 

da chave de distribuição subterrânea que até então só era produzida nos EUA. E a CDC 

Brasil Distribuidora de Tecnologia Especiais Ltda, atuante do setor de distribuições de 

tecnologias especiais empresa que era brasileira e foi adquirida em 2011 pela 

ScanSource americana. Nesse setor encontramos uma Joint-Venture realizada entre a 

empresa paranaense Conduspar com a indiana Sterlite, no ano de 2015. No setor de 

metalurgia e fabricação de produtos de metal/mecânica, com cinco empresas que 

trabalham tanto na indústria como na fabricação de metais duros. Os países encontrados 

são Suiça, Argentina, Áustria e Alemanha e França. No setor de fabricação de produtos 

farmoquímicos e farmacêuticos apenas um país se fez presente a Argentina, atuando na 

fabricação de perfumes, medicamentos. O setor de fabricação de produtos alimentícios, 

nesse caso dois países estão presentes China e Argentina, na produção de alimentos 

animais, e na indústria de conservas de alimentos.  Já o setor de fabricação de máquinas 

e equipamentos (agricultura) dois países estão presentes sendo a França com a produção 

de pulverizadores autopropelidos, pulverizadores portados e os EUA que produz 

sistema de comedouro automático, sistema de bebedouro tipi niple entre outros.  

No que tange ao setor de fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, 

fabricação de eletrodomésticos, os EUA e o Japão, cada um possui uma empresa 

instalada, atuando na produção de transformadores toroidais, transformadores de 
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corrente, indutores, transformadores de pulso, produção de motores a gasolina, 

geradores, motobombas, motocultivadores, construção civil, e fabricação de lavadoras, 

ventiladores, aspiradores entre outros. Entretanto, a Alemanha possui três indústrias, 

atuando na fabricação de máquinas e equipamentos de lavanderia industrial, e no 

comércio atacadista recebendo e vendendo máquinas. O setor de fabricação produtos de 

madeira e móveis conta somente com duas empresas estrangeiras de origem portuguesa 

e canadense, que produzem resinas para impregnar revestimento de chapas de 

compensados e MDF, produção e distribuição de fitas de borda em PVC e ABS para 

utilização na indústria moveleira e arquitetura de interiores. O setor de fabricação de 

celulose, papel e produtos de papel conta com duas empresas alemãs instaladas, 

produzindo papel e celulose, papéis decorativos, papel-cartão, cartolina, papelão 

ondulado para uso comercial e de escritório. Por fim, o último setor é o de fabricação de 

artefatos têxteis exceto vestuário que produz sistemas que protegem contra o sol e 

alterações climáticas, como toldos automatizados nesse setor encontramos somente uma 

empresa da Suíça, a Stobag do Brasil Ltda. Essas informações estão na tabela 15, e no 

anexo I.  

Desse modo concluímos que o país com maior presença de empresas 

estrangeiras, em São José dos Pinhais, é a Alemanha, seja ela por filial, sede ou até 

mesmo escritório. Com treze empresas instaladas no setor de fabricação de veículos 

automotores, reboques e carrocerias, peças e acessórios (fornecedores), setor de 

fabricação de produtos químicos, setor de metalurgia e fabricação de produtos de 

metal/mecânica, setor de fabricação de celulose, papel e produtos de papel e setor de 

fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, fabricação de eletrodomésticos, 

Seguido por Estados Unidos com seis. A Itália, Japão, França e Argentina, cada um, 

possuem cinco empresas instaladas no município, depois vem Suiça com quatro 

empresas, seguida por Espanha e Canadá com três cada um, e Suécia, Portugal e Áustria 

com duas empresas cada país, por fim Holanda, Noruega, Índia, Taiwan e China, com 

uma empresa cada no município, de acordo com as fontes que consultamos, como 

ilustra o gráfico 4. 

 

 



 

188 
 

 

Gráfico 04: Quantidade de empresas por país de origem em São José dos 

Pinhais - 2016 

 
Fonte: Organizado pela autora, 2017.  

 

Quanto ao período de instalação dessas empresas em SJP, a tabela 16 revela a 

presença de empresas estrangeiras desde 1976, quando contava com uma única 

empresa, sendo que em 1977 e 1983 foi instalado uma nova empresa em cada ano. Mas 

o maior auge da chegada dessas empresas ocorreu a partir da década de 1990, momento 

em que aconteceu a abertura da economia nacional. Os anos com maiores instalações de 

empresas é em 1997, 1999, 2000 e 2004 com quatro instalações cada ano, 1998 com 

sete. Em 2001 se instalaram no município seis empresas estrangeiras e em 2002, cinco 

empresas68. E os outros anos oscila entre uma a três empresas por ano. Vide tabela 16. 

  

                                                            
68 Quatro empresas abriram novas unidades no município, como a Faurecia Automotive do Brasil LTDA 
que no ano de 1997 abriu a sua primeira empresa em São José dos Pinhais e em 2003 inaugurou outra no 
mesmo município. Já a S&C Eletric do Brasil LTDA no ano de 1998 abriu a sua primeira fábrica e em 
2014 abriu a sua segunda. Outra empresa que abriu novas instalações foi a Stobag do Brasil LTDA, que 
em 1992 ocorre à instalação do seu escritório e em 2003 instala a sua unidade produtiva. Já a Fresnomaq 
Indústria de Máquinas S/A fundou sua empresa em 2004 e em 2012 inaugura uma nova fábrica.  

13
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Tabela 16: Ano de instalação das empresas estrangeiras em São José dos Pinhais/ 

PR 1976-2016 

Ano de instalação Quantidade de empresas 
1976 01 
1977 01 
1983 01 
1991 01 
1992 01 
1994 01 
1995 01 
1997 04 
1998 07 
1999 04 
2000 04 
2001 06 
2002 05 
2003 01 
2004 04 
2005 02 
2006 02 
2007 02 
2008 01 
2010 01 
2011 03 
2012 01 
2014 02 
2015 03 
2016 01 

  
Total  60 

Fonte: Organizada pela autora, de acordo com o levantamento de dados 

 

 Como discutido no capítulo I, as empresas estrangeiras, sejam elas 

transnacionais ou multinacionais, ao se deslocarem para outro país que não seja o seu de 

origem, saem em busca de mão de obra barata, matéria-prima abundante, isenções de 

impostos, infraestrutura adequada e novos mercados consumidores. A partir dos dados e 

fontes levantadas verificamos que existem 15.041 postos de trabalho, visto que o setor 

que mais emprega é o automobilístico. 

 Por mais que o município de São José dos Pinhais tenha em seu território 

sessenta empresas estrangeiras instaladas (de acordo com nosso levantamento), o 

desafio de continuar crescendo economicamente e atraindo mais indústrias não parece 

uma tarefa fácil. Vários quesitos esbarram nesse crescimento, entre eles podemos citar a 

questão ambiental, o preço dos terrenos, a infraestrutura adequada, e a legislação 

permitida dentro do Plano Diretor.  
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 Dentro dessa perspectiva, retomamos aqui, alguns pontos abordados na 

entrevista com o senhor G. C., sobre a implantação de novas empresas dentro do 

território do município. Um desses pontos é a questão dos preços dos imóveis, que 

segundo o entrevistado:  

 
[...] existe também uma demanda de preços, os preços dos imóveis que estão 
muito dentro da RM realmente acabam tendo um custo maior por metro 
quadrado e aí algumas empresas acabam não se instalando aqui preferem ir 
numa outra região com imóveis mais em contas e mais baratos, e que seja 
possível também dentro do zoneamento daquele município, aplicação do tipo 
de industrialização que ele vai trabalhar, então aqui em São José nós temos 
esse problema, que é a questão dos preços dos imóveis e a questão do 
zoneamento que já foi feito essa correção e que vai entrar em vigor em agosto 
(G. C. 2016, p. 01).  

 
 

Dentro dessa discussão do valor dos terrenos, destacamos que o espaço urbano 

das cidades está em transformação a todo instante e que algumas áreas são mais 

atrativas do que outras, pois são lugares privilegiados, sejam pelas infraestruturas 

instaladas, ou pelas diversas redes atuando e dando agilidade aos territórios. Assim, com 

todos esses fatores entrelaçados alguns dos espaços dentro da cidade, são vistos como 

atração de investimentos, sejam eles locais, estaduais, nacionais ou internacionais; e 

com isso, os terrenos que encontram-se nessas áreas, não são de baixo custo, chegando a 

um valor muito alto, dentro do mercado imobiliário, fato este devido principalmente a 

sua localização geográfica e todos os aparatos técnicos que estão disponíveis. Outro 

fator que torna com que alguns imóveis, não sejam baratos, é a presença de outras 

empresas importantes que valorizam aquela área.  

No que tange a questão do zoneamento, é o Plano Diretor dos municípios que 

determina as atividades que ocorreram dentro da ocupação do solo, tanto pelo uso 

quanto pelo tamanho da área a ser investida, como a instalação de moradias e instalação 

de indústrias. Portanto, além dos valores dos imóveis atrativos para o grande capital, é 

preciso que o município obtenha acesso a áreas para investimentos futuros.  

Nesse quesito, de expansão da área industrial, trazemos o exemplo de São José 

dos Pinhais, o qual G. C. (2016) afirmou como o município possui uma área edificada e 

rural muito grande, mas, que o Plano Diretor até meados de 2015 não permitia o 

aproveitamento do território; pois, não tem uma segmentação de zoneamento certo para 

indústria. Mas, que o Plano Diretor do município vencia no ano de 2016, e que havia 

sido feito um decreto previsto para ter entrado em vigor no mês de agosto de 2016, 

ampliando as áreas para implantação de empresas e também de serviços. Com essa 
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mudança, ele acredita que venha melhorar e ter uma atratividade melhor de empresas 

para se implantar em São José, e que ao longo das rodovias que cortam o município, foi 

feito todo um planejamento, algumas faixas para que novas indústrias possam se 

implantar.  

Conforme o que o G.C (2016) explicou sobre as formas de utilização do 

território de São José dos Pinhais, seja ela habitacional, comercial, de serviços ou até 

mesmo industrial, foi instituída a Lei Complementar Nº 107, de 19 de abril de 2016, 

entrando em vigor 17 de agosto de 2016, abordando a respeito do Zoneamento de Uso e 

Ocupação do Solo do município. Nesta lei, em seu Art. 1º, dispõe sobre a divisão do 

território do município em zonas e eixos e estabelece critérios e parâmetros de uso e 

ocupação do solo, com o objetivo de orientar e ordenar o crescimento das áreas urbanas. 

Já em seu Art. 6º no capítulo II aponta que: 

 
[...] o Zoneamento do Município de São José dos Pinhais fica estabelecido 
conforme o Anexo I - Mapa de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, 
parte integrante desta Lei Complementar, ficando subdividido nas seguintes 
zonas e eixos: I- Eixos de Comércio e de Serviço 1, 2 e 3; II - Zonas Centrais 
1 e 2; III- Zonas Residenciais 1, 2, 3 e 4; IV - Zona Ocupação Consolidada; 
V - Zonas Industriais e de Serviços 1 e 2; VI - Zona Especial de Serviços 
Intermodais; VII - Zona Especial Aeroportuária; VIII - Zona Especial 
Academia Guatupê; IX - Zonas Especiais de Interesse Social 1 e 2; X - Zona 
Especial do Centro Histórico; XI- Zona Especial Estrutural; XII - Zonas 
Especiais de Ocupação Restrita 1 e 2; XIII - Zona de Expansão Urbana; XIV 
- Zona da Colônia Murici; XV - Zona Rural (REVISÃO DO PLANO 
DIRETOR, PRFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2016. P.06).  
 

  Mas de todas essas zonas e eixos que essa Lei aborda, daremos atenção somente 

a Zonas Industriais e de Serviços, que encontra-se na Seção V:  

 
 Art. 11. As Zonas Industriais e de Serviços correspondem às áreas destinadas 
predominantemente ao uso industrial, sendo classificadas em: I - Zona 
Industrial e de Serviços 1 (ZIS1): corresponde às áreas próximas a rodovias 
que facilitam o recebimento de produtos e o escoamento da produção (...) II - 
Zona Industrial e de Serviços 2 (ZIS2): engloba as zonas industriais e do 
entorno do Distrito Industrial de Campo Largo da Roseira e do Distrito 
Industrial de São José dos Pinhais (...)(REVISÃO DO PLANO DIRETOR, 
PRFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2016, P.08). 
 

  As zonas industriais e do entorno do Distrito Industrial de Campo Largo da 

Roseira e do Distrito Industrial de São José dos Pinhais, são os dois lugares com maior 

presença de empresas estrangeiras, especialmente dos polos automotivos, dando 

destaque como exemplo, a Renault do Brasil e a Volkswagen.  

Entretanto, não é somente a questão do zoneamento que determina o interesse 

para que novas empresas instalem-se nos territórios. Outra questão muito importante é a 
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ambiental, pois ela determina em que áreas o município pode instalar empresas, o tipo 

de industrialização que passará a acontecer. Assim, a questão ambiental foi abordada 

por G. C. (2016) como um dos problemas que faz com que novas empresas industriais 

não se aloquem dentro do município. Ele explica que algumas empresas os procuram 

para especular a possibilidade de vir para São José, mas o município acaba esbarrando 

na questão ambiental, pois, possui vários mananciais como o Rio Miringuava, Rio 

Itaqui e Rio Pequeno. São rios que cortam o município, e outros córregos que acabam 

“travando” a industrialização e também a urbanização, em determinadas áreas. Assim, 

G. C. (2016) enfatiza que a parte ambiental realmente é bem comprometedora para o 

município, e que mesmo a faixa de serviços que será aberta a partir de agosto, (no novo 

plano diretor) ela passa a possuir algumas restrições ambientais. 

Uma das formas encontradas pelo município para a expansão da sua área 

industrial – dentro do novo zoneamento – é a expansão da indústria para a região 

limítrofe com o município de Fazenda Rio Grande. São José dos Pinhais é o maior 

fornecedor de hortifrutigranjeiro da RMC; sendo também o maior produtor dessa 

região. Há uma preocupação por parte da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo 

em: preservar os produtores rurais; implantar uma área de turismo rural, valorizar a 

agricultura familiar e incentivar a permanência da população no campo. 

 Como discutido no primeiro capítulo a respeito da globalização e da tecnologia, 

observamos que a disseminação das tecnologias dentro dos territórios é um fator 

preponderante para a atração de novos e modernos investimentos, pois, as grandes 

corporações internacionais só se estabelecem em lugares que ofereçam esses atrativos, 

bem como, facilitem o acesso a escoamento de sua produção. Para G. C. (2016) um dos 

motivos da grande concentração de empresas, tanto nacionais como estrangeiras, em 

São José dos Pinhais é devido as tecnologias de produção que estão implantadas no 

município. Pois as empresas ao analisarem que o município recebe várias indústrias de 

ramos diferenciados, passam a perceber que São José dos Pinhais atende aos requisitos 

que elas procuram, como, disponibilização de material humano e tecnologia de ponta. 

Além disso, G. C.(2016) aborda que tem uma questão social para que as empresas 

venham para os municípios, que não esta baseada somente nas questões econômicas 

mas também ao Índice de Desenvolvimento Humano do município, se possui escolas, 

creches, faculdades, cursos profissionalizantes, requisitos importantes que são avaliados 

por parte da empresa estrangeira.  
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Mas, ressaltamos que, por mais que as empresas saibam que o município é 

dotado de tecnologia de ponta, com ótima infraestrutura, e que seus concorrentes 

encontram-se instalados nesses territórios, antes de estabelecerem sua filial ou matriz, as 

empresas realizam uma pesquisa com os municípios, no qual muitas vezes, é feita por 

empresas contratas das multinacionais. A partir disso, L.C (2016) relatou algumas 

perguntas que foram feitas por uma equipe da Coréia através de um questionário no qual 

perguntavam: se existia escolas internacionais, como era a situação dos sindicatos 

patronal e como era a carga energética do município69. Das três perguntas, a única que 

muitas vezes é abordada era a respeito da carga energética, se a região permitia ou não. 

Para eles sobre o levantamento de escolas internacionais na região70, nenhuma empresa 

havia questionado e sobre os sindicatos tratava-se de especulação sobre o município, 

pois quando esse grupo coreano visitou o município os sindicatos estavam em greve, e 

os funcionários da secretaria não podiam dizer que os sindicatos eram atuantes, visto 

que no momento eles encontravam-se em greve. 

Ainda dentro dessa temática de instalação de empresas estrangeiras em São José 

dos Pinhais, L. C. (2016) explicou como as empresas escolhem o município para se 

instalarem, afirmando que a maioria das empresas que chegam com poder muito forte, 

vem automaticamente pelo poder do Estado. Primeiramente elas escolhem o Paraná e 

depois o Estado que negocia em qual cidade ela se instalará, de acordo é claro com a 

atratividade industrial do município. E que é muito raro o município ir atrás da empresa, 

pois já no estágio de negociação final que entra o poder público do município, já está 

decidido pela empresa, não é o município que busca ela. Ainda para L. C (2016, p. 05) 

complementa. 

 
Contamos com um stand no Aeroporto Afonso Pena, que visa mostrar os 
benefícios de investir em São José dos Pinhais. Estamos trabalhando com um 
projeto chamado Programa Municipal de Atração de Investimentos PMAI, 
coordenado pela Agencia Paraná de Desenvolvimento, uma autarquia do 
governo do estado que trata do assunto de investimento estrangeiro. A 
essência do PMAI é mapear as potencialidades do município, gerar uma 
publicação e assim buscar investidores conforme a nossa aptidão. Será sem 
duvida um novo salto na economia do município.  

 

                                                            
69  A carga energética diz respeito à quantidade de energia que o município pode produzir (descrição 
nossa).  
70Em Curitiba tem a Escola Internacional de Curitiba (International School of Curitiba) nessa escola as 
crianças podem entrar com um ano e meio de idade e sair após concluir a 12º série. Outra escola 
internacional que o Bem Paraná (2013) mostra é o Colégio Suíço-Brasileiro (Schweizerschule Curitiba) 
localizado em Pinhais, nessa escola os alunos entram a partir de 2 anos e saem no final do ensino médio. 
Também encontramos o Colégio Positivo Internacional em Curitiba.  
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Percebemos que o município conta com a presença de empresas nacionais e 

estrangeiras, assim, G. C (2016) ressalta que ambas realizam investimentos, e é muito 

difícil de especificar ao certo quem investe mais. O mesmo trás exemplos de que tem 

empresas brasileiras investindo como a Conduspar e a Boticário, e também as pequenas 

e médias empresas; e que não são somente as grandes que podem gerar 100, 200 ou até 

mesmo 300 empregos. Além disso, há as multinacionais instaladas na cidade. Segundo 

G. C (2016), é difícil de avaliar quem investe mais ou menos, mas enfatiza que em 

termos de proporção de investimentos, as multinacionais investem mais, quando ligadas 

aos investimentos de momentos, mas se analisarmos em um determinado período, talvez 

haja uma equiparação entre as brasileiras e as multinacionais.  

Sabemos que quando as empresas estrangeiras instalam-se nos territórios dos 

países semi-periféricos, vão em busca de vários atrativos que são oferecidos por parte 

dos governos, mas, sabemos também que quando elas não estão mais satisfeitas com o 

país, estado ou município em que encontram-se instaladas, simplesmente se deslocam 

para outro lugar, não estabelecendo vínculo com o lugar onde encontravam-se 

estabelecidas. A partir desse contexto, abordamos sobre a situação econômica que o 

Brasil enfrenta atualmente se alguma indústria estrangeira ou até mesmo nacional 

cogitou a possibilidade de fechamento de sua fábrica no município, por qual motivo, e 

se caso isso realmente acontecesse o município tentaria intervir nesse fechamento? De 

qual forma? E segundo o L.C (2016, p. 02) relatou que: 

 
Para manter os empregos e driblar a queda do mercado, Renault e 
Volkswagen utilizaram medidas com o layoff e férias coletiva aos 
funcionários, mas mesmo após isso alguns postos de trabalhos foram 
perdidos. O papel do poder público é promover um ambiente favorável para o 
cidadão, e nesse contexto postos de trabalhos é cidadão economicamente 
ativo. O município mantém um ótimo relacionamento com as indústrias, 
porém nem sempre há êxito. 

 
Segundo L.C (2016, p. 05) o município já perdeu instalações de indústrias 

devido a questões políticas- econômicas do Brasil e do Paraná. Ele cita o caso da Toyota 

que tinha pretensão de se estabelecer no estado, especialmente em São José dos Pinhais, 

mas que acabou optando por outro estado. Além disso, relatou que recentemente a 

indústria do Grupo Sumitomo a Dunlop Pneus se estabeleceu no município de Fazenda 

Rio Grande que é quase na divisa com S.J.P, e o motivo da indústria não ter escolhido 

São José foi devido a especulação imobiliária que inflacionou o preço do metro quadro 

em S.J.P, e como o município de Fazenda Rio Grande ainda não é um pólo industrial 

conseguiu abrigar a fabrica. L.C (2016) afirmou ainda, que mesmo o valor dos terrenos 
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em S.J.P serem altos, o município não deixou de ser atrativo e nem de ser procurado 

para instalações de empresas estrangeiras, conta que no início do ano receberam 

investidores coreanos que mostraram interesse em fixar uma unidade no município. 

 Como observado na pesquisa, São José dos Pinhais têm instalado em seu 

território muitas empresas estrangeiras e nacionais em seus parques industriais, sobre 

isso L. C. (2016) nos relatou que perante a industrialização do estado, São José dos 

Pinhais, continua a sua expansão da indústria, e que existia uma perspectiva de melhora 

assim que o país se restabelece-se da atual crise econômica. E que a partir da criação do 

novo Plano Diretor em que a área industrial foi ampliada, essa medida buscava frear o 

apetite da especulação imobiliária, possibilitando que haja uma maior oferta de área 

para implantação da indústria.  

 Por fim, G. C. (2016) relatou que devido às restrições ambientais, que fazem 

com que as empresas acabem se deslocando para outros municípios, é muito difícil de 

poder instalar empresas poluentes, então estão caminhando para criação de estratégias 

para captar e atrair empresas do ramo de tecnologia, e estudam em criar um parque 

industrial tecnológico, que não gera poluição e sim mão de obra mais especializada, 

com nível de renda muito maior, e adiantou que a tendência do mercado para 

instalações futuras em São José dos Pinhais está caminhando para a área de tecnologia. 

Através da entrevista realizada em São José dos Pinhais percebemos que a 

localização industrial escolhida pelas empresas, vai ao encontro com as tecnologias 

implantadas dentro do espaço geográfico, as áreas que são mais dotadas destas técnicas 

saem na frente e, se inserem fortemente no processo de globalização. Seja ela da 

economia ou do capital, e essa presença do meio técnico científico informacional, está 

muito visível dentro do território de São José dos Pinhais.  

Atualmente, devido à velocidade da informação, quase todos os países passam a 

estar inseridos dentro da economia mundial, sejam os países centrais ou até os semi-

periféricos que participam da internacionalização da produção como país hospedeiro de 

empresas estrangeiras, ou também como país dono de uma empresa transnacional que 

está localizada em países centrais por exemplo.  

 A partir dos dados analisados, podemos perceber por que São José dos Pinhais 

possui um dos PIBs mais alto do Paraná. No que tange a quantidade de empresas 

estrangeiras é um dos municípios paranaenses com maior concentração, além, é claro, 

de estar muito bem localizado, perto tanto da capital Curitiba e próximo aos mercados 

do Sudeste e do MERCOSUL. Outro atrativo para que São José dos Pinhais adentrasse 
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fortemente na internacionalização do capital e da produção aconteceu devido à chegada 

das montadoras automobilísticas, pois para se instalarem exigiram muitas mudanças 

dentro da infraestrutura do município, e com isso trouxeram com elas as suas 

fornecedoras que na maior parte é de capital estrangeiro. Podemos dizer que com o 

resultado encontrado em sessenta empresas e com treze setores, São José dos Pinhais 

está fortemente inserido tanto na internacionalização da produção como do capital. A 

seguir, abordaremos a respeito das empresas estrangeiras instaladas em Araucária.  

 

3.5.1 Investimento estrangeiro no município de Araucária/PR 

 

 Para a identificação de empresas71 no município de Araucária seguiu-se a 

mesma metodologia de São José dos Pinhais, mas o número de empresas identificadas 

foi muito menor. Encontramos somente vinte e duas empresas estrangeiras instaladas. 

Percebemos que mesmo apresentando poucas fábricas em nosso levantamento, 

Araucária possui vários setores de atuação, de acordo com as empresas industriais 

instaladas no município. Apresentamos a tabela 17 com os sete setores de atividades 

industriais, encontradas no qual estão classificadas as vinte e duas empresas.  

Tabela 17: Setores produtivos das empresas identificadas em Araucária – 2014  
 

Setores de fabricação Quantidade 
de empresas 

01-Setor de veículos automotores, reboques e carrocerias, peças e acessórios 
(fornecedores) 

04 

02-Setor de metalurgia, fabricação de produtos de metal/mecânica (embalagens 
metálicas e ferramentas) 

03 

03-Setor de fabricação de máquinas e equipamentos, aparelhos e materiais elétricos 04 
04- Setor de fabricação de produtos químicos e gases industriais  04 
05- Setor de fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos  01 
06--Setor de fabricação de produtos alimentícios 02 
07- Setor de fabricação de celulose, papel e produtos de papel 04 
  

Total: 07 Total: 22 
Fonte: Organizado pela autora, 2016. A partir de dados do CNAE, 2010.  

Paralelamente a essa sistematização, construímos a tabela 18 que mostra os 

países que atuam em Araucária conforme o setor.  

                                                            
71 A respeito da relação de empresas existente no município de Araucária, foi pedido via e-mail se o 
senhor M. O. poderia disponibilizar o cadastro da quantidade de empresas instaladas no município para 
ajuda em nossa pesquisa. Mas a resposta que nos foi dada no dia 23/06/2016 era de que, o município não 
tinha essa relação, pois a gestão anterior havia excluído sem deixar nenhuma relação a respeito, por isso 
ficou até difícil de achar a quantidade de empregados que cada empresa possui. 
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Tabela 18: Países que possuem empresas em Araucária/Paraná conforme setor econômico – 2014  

País  Veículos e 
fornecedores  

Metalurgia e 
fabricação de 
produtos de 

metal/mecâni
ca. 

Máquinas, 
equipamento
s, aparelhos e 

materiais 
elétricos,  

Produtos 
químicos e 

gases 
industriais 

Produtos 
farmoquímicos 

e 
farmacêuticos 

Produtos 
alimentícios 

Celulose, papel e 
produtos de papel 

Total por 
país 

EUA 01 02 03 02 00 01 00 09 

Espanha 00 01 00 00 00 00 00 01 

Suécia 02 00 01 00 00 00 00 03 

África do 
Sul 

01 00 00 00 00 00 00 01 

Finlândia 00 00 00 00 00 00 02 02 

Dinamarca 00 00 00 01 01 00 00 02 

Alemanha 00 00 00 00 00 00 01 01 

Chile 00 00 00 00 00 00 01 01 

Itália 00 00 00 00 00 01 00 01 

França 00 00 00 01 00 00 00 01 

         

Total por 

setor  

04 03 04 04 01 02 04 22 

Fonte: Organizado pela autora, 2016 a partir de dados da FIEP, Empresas CNPJ e sites dos municípios
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Analisando a tabela 17 e a tabela 18 podemos perceber que quatro setores 

apresentaram maior predominância de empresas estrangeiras, foram o de veículos 

automotores, reboques e carrocerias, peças e acessórios (fornecedores), o de máquinas e 

equipamentos, aparelhos e materiais elétricos, o de fabricação de produtos químicos e 

gases industriais e de celulose, papel e produtos de papel, cada um dos setores 

apresentou quatro empresas. Percebemos que Araucária mesmo não sendo considerado 

um dos polos automotivos do Paraná, também tem em seu território empresas que estão 

ligadas ao setor automobilístico. Pertencendo a Suécia duas empresas instaladas, a 

Starsprings do Brasil, atuando na produção de camas para caminhões e outros produtos 

e a Leax do Brasil, produzindo peças e acessórios para os sistemas de marcha e 

transmissão de veículos. 

 As outras duas empresas são a Araucária Manufacturing Facility (AMF) 

estadunidense, que produz peças automotivas, e a Roveco uma empresa brasileira que 

foi licenciada para produzir no município de Araucária os produtos da Tiger Sport 

Wheels (TSW) da África do Sul, entre eles, rodas de alumínio. Muitos desses produtos 

do setor automotivo produzidos em Araucária são vendidos para as empresas 

automobilísticas sediadas em São José dos Pinhais. 

No setor de metalurgia, fabricação de produtos de metal/mecânica (embalagens 

metálicas e ferramentas), encontramos duas empresas de origem americana, a Harsco 

Metals Ltda dos Estados Unidos, que trabalha na recuperação de materiais metálicos, 

exceto alumínio e a Greif Embalagens Industriais do Brasil Ltda, que atua na fabricação 

de fechos para embalagens industriais, tampas para tambores de aço, tampas para 

embalagens plásticas. A última empresa encontrada nesse setor foi a ArcelorMittal 

Gonvarri do Brasil Produtos Siderúrgicos S/A da Espanha, que atua na produção de 

produtos de aço.  

No setor de fabricação de máquinas e equipamentos, aparelhos e materiais 

elétricos encontramos três empresas americanas, sendo a Branco Motores (que antes se 

chamava CIA. Caetano Branco) faz parte do grupo multinacional Briggs & Stratton, 

atuando na produção de motores a gasolina, geradores, motobombas entre outras 

atividades. Ressaltamos que a Branco Motores estava instalada em São José dos 

Pinhais, mas com a aquisição da Briggs & Stratton ela foi transferida para Araucária no 

ano de 2014. As outras duas empresas americanas são a Trane do Brasil que atua na 

fabricação de ar condicionado, resfriadores líquidos e climatizadores de ar, e a Colson 

do Brasil que desenvolve rodas, rodízios para linha leve, industrial, pneumática, médica 
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(exemplo: rodas para macas). E a última empresa é da Suécia a Munters Brasil Indústria 

e Comércio Ltda, atuando na área de climatização com eficiência energética. 

 No setor de fabricação de produtos químicos e gases industriais os EUA 

apresentaram duas empresas sendo a, White Martins Gases Industriais Ltda e Improcrop 

do Brasil que fabrica fertilizante e adubos, a Dinamarca apresentou somente uma 

empresa sendo a Novozymes Latin América Ltda na produção de enzimas e processos 

enzimáticos para produtos de limpeza. A última empresa nesse setor é a Air Liquide 

Brasil da França, atuando na fabricação de gases industriais. Uma parte significativa 

desses gases industriais é utilizada no parque produtivo da REPAR. No que consiste o 

setor de fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos apresentou somente 

uma empresa pertencente a Dinamarca a Novo Nordisk Farmacêutica do Brasil que 

desenvolve insulina e hormônio do crescimento. 

 No setor fabricação de produtos alimentícios encontramos uma empresa 

americana, a Alltech do Brasil que desenvolve suplementos para ração animal e a 

Brasbiofuel, que é uma parceria entre Brasil e Itália, atuando em complexo de biodiesel 

a partir da semente do girassol. Por fim, o último setor encontrado é o de fabricação de 

celulose, papel e produtos de papel identificamos quatro empresas, a alemã Impress 

Decor Brasil de papéis decorativos, a Valmet Celulose Papel e Energia Ltda da 

Finlândia que produz máquinas e equipamentos para a indústria de celulose, outra 

empresa finlandesa encontrada é a Metso Paper South América Ltda que desenvolve 

máquinas industriais, e a última empresa encontrada nesse setor foi a chilena Arauco do 

Brasil que adquiriu em 2005 50% da Dynea do Brasil de origem norueguesa. 

 Dessa forma, observamos que o país com maior concentração de empresas é o 

EUA com nove empresas, seguido pela Suécia com três e pela Finlândia e Dinamarca 

com duas cada. A Espanha, África do Sul, França, Alemanha, Chile e Itália 

apresentaram cada um apenas uma empresa. Como mostra o gráfico 5. 
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Gráfico 05: Quantidade de empresas por país de origem em Araucária 2014 

 
Fonte: Organizado pela autora, 2017. 

 

A partir dos dados coletados, percebemos que Araucária apresenta empresas 

estrangeiras desde 1972 a qual, nesse ano, possuía somente uma fábrica. A partir da 

década de 1990, Araucária, como outros municípios do Paraná a exemplo de Curitiba, 

São José dos Pinhais, Pinhais entre outros, começaram a receber em seu território 

empresas estrangeiras, sendo que os anos que mais apresentaram a chegada delas foram 

em 1994, 1998, 1999, 2004, 2005 e 2014 cada ano apresentou duas instalações, 2002 

apresentou três instalações, os demais anos apresentaram somente uma empresa. A 

tabela 19 apresenta essas informações.72 

                                                            
72 Duas empresas abriram novas plantas em Araucária em anos diferentes, sendo elas a Metso Paper 
South que em 1972 abriu a sua primeira planta e quarenta anos mais tarde abriu a sua segunda planta no 
município. A outra empresa é a Air Liquide Brasil que em 2008 abriu a sua primeira planta e seis anos 
depois inaugura a sua segunda fábrica.  

93

2
1

Estados Unidos 

Suécia 

Finlândia, Dinamarca 
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Sul, Espanha, Alemanha, Chile e Itália
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Tabela 19: Ano de instalação das empresas estrangeiras em Araucária/PR 1972-

2014 

Ano de instalação Quantidade de 
empresas 

1972 01 
1989 01 
1990 01 
1994 02 
1998 02 
1999 02 
2001 01 
2002 03 
2004 02 
2005 02 
2007 01 
2008 01 
2011 01 
2014               02 

  
Total 22 

                    Fonte: Organizada pela autora, de acordo com o levantamento de dados 

 

Percebemos que Araucária recebeu a sua última empresa estrangeira no 

município em 2014, a partir disso, M.O (2016, p. 02) relatou a respeito do contexto 

econômico que o país enfrenta, ele abordou que:  

 
No ramo de produção de aço foi um dos mais afetados na crise, uma de 
nossas siderúrgicas cogitou a possibilidade de transferir sua operação para a 
matriz no Rio Grande do Sul, entretanto por ser uma indústria, pouca coisa 
foi possível fazer pelo município. Mesmo assim a secretaria de governo 
convidou a direção da empresa e colocou-se a disposição da mesma no que 
fosse possível fazer.73  
 

A respeito da participação da REPAR no que consiste a atração de empresas 

estrangeiras para o município, M.O (2016) explicou que a Repar atrai muitos 

investimentos e empresas que estão ligadas a prestação de serviços na área petrolífera, e 

que não são especificamente estrangeiras, mas que alguns serviços mais técnicos podem 

exigir uma mão de obra mais qualificada e atrair oportunidades para empresas 

estrangeiras específicas.  

Com isso percebemos que Araucária possui um parque industrial diversificado e 

consolidado, uma posição estratégica, no qual o município conta com boa 

                                                            
73 Salientamos que não foi possível descobrir qual era a empresa e nem se a mesma foi transferida para o 
Rio Grande do Sul.  
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acessibilidade, boas rodovias e acesso ao porto de Paranaguá. Além disso, observamos 

nas empresas estudadas a partir das fontes levantadas que existem 1939 postos de 

trabalho. Para M.O (2016), a grande parte dos trabalhadores do parque industrial de 

Araucária vem de outros municípios do aglomerado, mas, acreditamos que uma parcela 

significativa dos funcionários das empresas estrangeiras residem na capital, pois trata-se 

de uma mão de obra especializada, fato esse que pode ser atribuído a necessidade 

técnicas bem específicas das indústrias. Mas, em relação ao comércio, a maioria dos 

trabalhadores são do município.  

 A partir dos dados analisados, percebemos a importância de Araucária, no que 

tange a produção industrial do Paraná, por mais que o número de empresas estrangeiras 

seja pequeno, ela consegue concentrar um grande número de empresas e gerar vários 

postos de trabalho, não somente no setor petroquímico, devido à presença da Refinaria 

Presidente Getúlio Vargas, mas também em setores diferenciados como, por exemplo, o 

automobilístico.   

 

CONCLUSÃO FINAL DO CAPÍTULO 

 

 Concluindo este capítulo, devemos ressaltar que os dados apresentados na 

pesquisa, foram importantes para tentar mostrar o quanto São José dos Pinhais e 

Araucária estão inseridos nos processos de globalização e na internacionalização da 

produção e também do capital. A partir da busca do nome da empresa, setor de atuação, 

data de instalação e país de origem, esse norteamento nos proporcionou visualizar que 

desde o começo de sua internacionalização em especial os anos de 1990, (momento da 

chegada de muitas empresas estrangeiras), a 2016 (quando, encontra-se instalações, de 

empresas) percebemos que ambos os municípios apresentam uma forte presença de 

capital internacional, mostrando que sua origem foi bem variada e os ramos de atuação 

foram bastante diversos. Com isso, o expressivo número de empresas estrangeiras 

instaladas nesses dois municípios mostra que a globalização realmente não atinge todos 

os lugares ao mesmo tempo. E os aparatos técnicos mais modernos encontram-se 

instaladas onde o capital global está inserido, como exemplo, a localização das 

empresas multinacionais ou transnacionais.  

  As empresas estrangeiras só se localizam onde é mais interessante para elas, em 

territórios que consigam abrir suas fábricas, filiais, escritórios de representação, onde 

consigam acesso a mão de obra especializada e barata, a tecnologia de ponta e ao 
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escoamento mais rápido de sua produção. Esses requisitos exigidos pelas empresas 

globais, tanto em Araucária como em São José dos Pinhais, são encontrados. Assim, 

concordamos com Bacelar (2008), o qual relata que a seletividade, tanto do capital 

como da produção, organiza-se através do processo de globalização e reorganiza o 

espaço mundial da seguinte forma:  

 
 Os agentes globais, que comandam o processo, escolhem os lugares em 
função do cruzamento de duas variáveis. Seus próprios objetivos e os 
atributos dos lugares. É por isso que, ao contrário do que a palavra sugere, a 
globalização é um processo seletivo, gerador de desigualdade. Os agentes que 
realmente decidem abrem o mapa-múndi e escolhem onde vão crescer, onde 
vão se consorciar, de onde vão sair: a escolha é deles de acordo com seus 
objetivos estratégicos e dos atributos de cada território. Eles vão para 
determinados lugares e não vão para outros. Há lugares muito engatados na 
dinâmica global e outros bem menos. A globalização, portanto, é um 
processo que não anula as hierarquias, mas as recria. O comando do processo 
está na tríade Estados Unidos–Japão–União Européia74. Então, ao contrário 
do que muitas vezes se afirma, os grandes condutores do processo têm nome 
e endereço. E, neste ponto, não se trata mais apenas dos conglomerados 
transnacionais, mas também dos países a eles associados – países que detêm 
o maior peso relativo nas decisões tomadas no cenário mundial (BACELAR, 
2008, p. 09). 
 

 A partir disso, observamos que, tanto em São José dos Pinhais, como em 

Araucária a tríade da globalização EUA, Japão e União Européia, estão presentes como 

países investidores, contando com várias empresas instaladas. É o caso de São José dos 

Pinhais que conta com sessenta empresas, sendo a maior parte delas de origem alemã e 

estadunidense. Todavia, em Araucária o número chegou a vinte e duas, com maior 

predominância do capital americano, com nove empresas instaladas, seguido depois por 

Suécia com três.  

 Visualizamos que os dois municípios estão inseridos na internacionalização da 

produção, mas São José dos Pinhais é muito mais internacionalizado do que Araucária, 

no que tange a quantidade de empresas instaladas. Uma das explicações que 

encontramos a respeito disso foi devido à quantidade de empresas ligadas ao setor de 

veículos automotores, reboques e carrocerias, peças e acessórios (fornecedores), que 

começaram a chegar ainda nos anos de 1990, momento em que o Paraná começava a 

receber muitas empresas de capital internacional. Somente esse setor apresentou vinte e 

cinco empresas estrangeiras, três a mais, do que o total encontrado em todo o município 

de Araucária.  

                                                            
74 Principalmente, na atual década, acrescentamos a entrada da China nesse seleto grupo de países (nota 
da autora).  
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 Tanto Araucária, como São José dos Pinhais apresentam um número 

significativo de empresas estrangeiras, respectivamente 60 e 22. Pela literatura 

consultada e a pesquisa de campo, observamos que em São José dos Pinhais a maior 

parte dessas empresas foram implantadas a partir dos anos de 1990, quando o município 

ainda apresentava muitos terrenos sem ocupação.  

 Salientamos também que as condições gerais de produção75, presentes em ambos 

os municípios como boa localização, acesso as principais rodovias (vias de circulação), 

proximidades com o Porto de Paranaguá, presença de um aeroporto internacional, 

acesso a energia, rede de fibra ótica, fez com que esses municípios tornassem mais 

internacionalizados e globalizados perante a dinâmica do capital mundial.  

Por fim, concluímos que ambos os municípios estudados, são grandes 

concentradores de investimento estrangeiro, e que cada vez mais passam a se 

especializar e a melhorar seus territórios, despertando cada vez mais o interesse do 

capital estrangeiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
75 Esse conceito é discutido pela professora Drª Sandra Lencione.  



 

205 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acreditamos que o capítulo I, permitiu, da melhor maneira possível, o 

entendimento de como acontece o processo de globalização e internacionalização do 

capital e da produção dentro do espaço geográfico; o qual não ocorre de forma 

homogênea por todo o território mundial. Logo, estando associado à seletividade dos 

territórios e do capital. Apresentamos também um debate sobre empresas multinacionais 

e transnacionais.   

É dentro deste contexto que se encaixa o estudo da internacionalização da 

economia de São José dos Pinhais e Araucária, a partir da análise do setor industrial76. 

Municípios esses que juntamente com Curitiba se destacam economicamente no 

Aglomerado Metropolitano de Curitiba (AMC); principalmente a partir dos anos de 

1990, quando passam a receber um número maior de empresas estrangeiras. Ou seja, o 

Aglomerado como um todo, e especialmente São José dos Pinhais e Araucária 

apresentam um transbordamento da metrópole Curitiba; a qual passa a partir do decênio 

de 1980: por um processo acentuado de elevação do valor do solo urbano e diminuição 

da oferta de médios/grandes terrenos sem ocupação.  

Nesse momento também observamos como ocorreu a entrada das empresas 

estrangeiras em outros territórios, especialmente, nos países semi-periféricos, nos quais 

ofertam atrativos para que elas se estabeleçam em seus espaços industriais, como o caso 

do Brasil.  

 No capítulo II, além de observarmos o processo de industrialização brasileira, 

nos debruçamos em compreender como ocorreu a industrialização do Paraná, que até 

1970 era essencialmente agrícola; mas, que a partir da década de 1970 passa também a 

vivenciar um processo de industrialização, inserida numa política de industrialização 

nacional para além da região Sudeste. Portanto, destacamos o papel do Estado nas 

escalas nacional e estadual no processo de industrialização do estado paranaense.  

  No último capítulo realizamos uma análise das empresas industriais estrangeiras 

nos municípios citados acima; destacando: os fatores locacionais/condições gerais de 

produção; a reestruturação produtiva; a guerra fiscal ou guerra dos lugares; seletividade 

espacial. 

                                                            
76 Observamos que o Paraná e os municípios da pesquisa também receberam empresas estrangeiras de 
outros setores econômicos; mas que não fazem parte do objeto da presente dissertação. 
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 Constatamos que São José dos Pinhais e Araucária nos últimos vinte e sete anos 

vivenciaram profundas transformações socioeconômicas e territoriais; transformando 

eles de municípios agrário-rurais para municípios urbano-industriais. Ademais, se 

destacam depois de Curitiba como os dois municípios com maior dinamismo econômico 

do AMC.  

 Chama atenção também a presença de novos agentes no processo de 

internacionalização da economia, verificados nos países semi-periféricos. Na prática, 

diferentemente do passado, onde as empresas estrangeiras eram estadunidenses e das 

maiores economias européias – presenciamos, a partir dos anos 1990, a chegada de 

empresas dos seguintes países: África do Sul, Argentina, Chile, Dinamarca, Espanha 

Finlândia, Índia, Noruega, o que nos revela essa mundialização do capital.    

 Como possibilidade de pesquisa futura elencamos o estudo das empresas 

estrangeiras do setor de comércio/serviços sediadas nesses municípios. Ou uma 

pesquisa sobre a internacionalização da economia no conjunto do Aglomerado 

Metropolitano.  

 Por fim, apresentamos como principais contribuições acadêmicas dessa 

dissertação a tentativa de se entender melhor o processo de globalização e 

internacionalização dentro do espaço geográfico da cidade, no qual atualmente se faz 

muito presente, seja através da presença de empresas multinacionais e transnacionais. O 

assunto contribuiu também como forma de mostrar a participação da Geografia 

econômica em assuntos tão discutidos pelas Ciências Econômicas, Sociais, da 

Administração; como a internacionalização.  

 Concluímos ainda que, além de corroborar para pesquisas da Geografia 

Econômica, também poderá servir de embasamento científico aos municípios em 

questão, a fim de saberem quem são as empresas estrangeiras localizadas em seus 

territórios (e suas principais características), visto que até o presente momento, gestores 

de ambos os municípios não sabiam afirmar precisamente a quantidade de empresas de 

origem estrangeira que estavam instaladas em seus territórios, tampouco tinham em 

mão um estudo a respeito do assunto.  
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ANEXO I: 

Quadro 8. Levantamento das empresas estrangeiras no município de São José dos Pinhais. 
Empresa 
 

Ano de 
Instalação 

São José dos Pinhais Origem do 
capital 

Setor de fabricação de veículos automotores, reboques e 
carrocerias, peças e acessórios (fornecedores).  

Nº de 
funcionários 

1.SMP Automotive - Produtos 
Automotivos do Brasil Ltda. 
Peguform do Brasil.  

1995 
 

São José dos Pinhais 
 

Alemanha Indústria e fabricação, com área de atuação em plástica e borracha 
(em componentes automotivos (para-lamas e tubos de escapes). 

725  

2.Benteler Sistemas Automotivos 
Ltda. 

2005 
 

São José dos Pinhais  Alemanha  Indústria e fabricação de peças e acessórios para veículos 
automotores (autopeças);  

250 

3.Zanini do Brasil Ltda 09/06/1999 
Esta é matriz 

São José dos Pinhais Espanha Fabricação de outras peças e acessórios para veículos 
motorizados; 

54  

4. Fpk do Brasil Componentes 
Automotivos Ltda.  

10/11/1997 
Esta é uma 
filial. 

São José dos Pinhais 
 

Grupo 
Mondrago
n – 
Espanha 

Fabricação de artefatos de material de plástico para usos 
industriais. Produção de peças plásticas automotivas, caixas de 
matéria plástico para baterias. 

100  

5. OSG Sulamericana de 
Ferramentas Ltda. 

6/5/2002 
Filial 

São José dos Pinhais 
 

Japão Fabricação de ferramentas. Desenvolve ferramentas para o setor 
automotivo, petroleiro, aeroespacial, energia eólica e outros 
setores da indústria. Site da empresa.  

20  

6. Brose do Brasil ltda. 1999 de 
acordo com 
a empresa 

São José dos Pinhais Alemanha Componentes automotivos. De acordo com o site da empresa seus 
clientes são a Volkswagen, Ford, Valeo, Toyota e Honda.  

 700  

7. GME General Mechanical 
Equipaments LTDA 

05/10/1997  
Esta é uma 
filial.  

São José dos Pinhais Itália Engenharia de processos, desenvolvimento de projetos turn key 
para linhas de carroceria automotiva e linha aeroespacial (GME, 
site).   

159 

8. Faurecia Automotive do Brasil 
Ltda.  
Faurecia Automotive do Brasil 
Ltda.  

Fundação 
27/11/1997 
 
25/11/2003 

São José dos Pinhais  França Produz bancos para automóveis.  
 
Painéis de instrumentos e exteriores de automóveis (painéis 
de portas) acessórios, tecnologia e controle de emissões  

87 
 
 
203 

9. Renault do Brasil S.A 1998  São José dos Pinhais França  Produção de veículos e motores  6.185 
10. Grupo Volvo América 
Latina - Volvo do Brasil 

2015 São José dos Pinhais Suécia Centro de distribuição NFI 



 

222 
 

11.  AGP Brasil American Glass 
Products do Brasil ltda. 

2000 
Esta é uma 
filial. 

São José dos Pinhais  
 
 

EUA Fabricação de vidros; Vidros automotivos, blindados, temperado, 
laminado e manufaturado (FIEP, 2016) 

208 

12.Volkswagen do Brasil 
Indústria de Veículos 
Automotores 

 18/01/1999 São José dos Pinhais Alemanha  Produção de veículos, e comerciais leves, com área total de 
300.000m². Nessa unidade produz os veículos: Fox, CrossFox e 
SpaceFox, de acordo com o site da empresa.  

3.500 

13. Audi do Brasil 2015 São José dos Pinhais  Alemanha Automóveis/ ela é um braço da Volkswagen .Em 1999 ela 
começou a produzir, mas parou em 2006, voltando agora em 
2015. 

NFI 

14. Nissan do Brasil Automóveis 
ltda. 

22/10/2000 São José dos Pinhais Japão  Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários;  177 

15. Brabant Alucast do Brasil 
ltda. 

12/4/2001 
(vendida ao 
grupo 
Albaredo, 
não 
encontramos 
a origem 
dele.  

São José dos Pinhais Holanda Desenvolvimento e produção de componentes de alta pressão de 
fundição de alumínio para a indústria automotiva. 

110  

16. JTEKT Automotiva Brasil 
ltda. Pertencente ao Grupo 
JTEKT 

2010 
 

São José dos Pinhais 
 
 

Japão  Produção de sistemas de direção para automóveis, para as 
montadoras como Toyota, Volkswagen, Peugeot/Citröen, Renault 
e GM, Acessórios pra veículos e em SJP também têm um centro 
de testes.  

496 

17. Simoldes Aços Brasil Ltda. 2001 
 

São José dos Pinhais  
 

Portugal  Peças plásticas, para veículos, linha automotiva e 
eletrodomésticos, como linha branca (máquinas de lavar 
roupas...). 

150 

18. Mecanotécnica do Brasil 
indústria e comércio ltda. 

2001 de 
acordo com 
o site da 
empresa. 
(Matriz)  

São José dos Pinhais  
 
 

Itália Selos mecânicos, alternadores de velocidade, transmissores e 
rodas de engrenagem. (atua na área de bombas e equipamentos 
para bombeamento).  

66 

19. Cosma do Brasil Produtos e 
Serviços Automotivos Ltda. 
Divisão do Grupo Magna Cosma 
Internacional. Empresa 
multinacional do 

2012 - Find 
The 
Company  
esta essa 
data, pois no 

São José dos Pinhais  Canadá   Desenvolvem e fabricam sistemas automotivos. Fabricação de 
autopeças, e acessórios. 

NFI 

http://www.paranatrade.com.br/empresas/volkswagen-do-brasil-industria-de-veiculos-automotores�
http://www.paranatrade.com.br/empresas/volkswagen-do-brasil-industria-de-veiculos-automotores�
http://www.paranatrade.com.br/empresas/volkswagen-do-brasil-industria-de-veiculos-automotores�
http://www.paranatrade.com.br/empresas/mecanotecnica-do-brasil-industria-e-comercio-ltda�
http://www.paranatrade.com.br/empresas/mecanotecnica-do-brasil-industria-e-comercio-ltda�
http://www.paranatrade.com.br/empresas/cosma-do-brasil-produtos-e-servicos-automotivos-ltda�
http://www.paranatrade.com.br/empresas/cosma-do-brasil-produtos-e-servicos-automotivos-ltda�
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site da 
empresa não 
especifica o 
ano.  

20.ThyssenKrupp Automotive 
Systems Industrial do Brasil 
(TKASB) 

2011  São José dos Pinhais Canadá (a 
autopeças 
Magna 
Internation
al,fez 
aquisição 
da TKASB 
que 
pertencia a 
Alemanha. 

Fabrica e monta componentes e estruturas de Chassis para as 
montadoras como Ford, Fiat, Renault-Nissan, Honda e PSA. 

NFI 

21. Johnson Controls Be do 
Brasil LTDA. Nela esta a 
Automotive Experience.  

2001  
 
 

São José dos Pinhais 
 
 

EUA  Sistemas para automóveis - Bancos, Capas e Estofados.  270 

22. Gestamp Brasil indústria de 
autopeças S.A. 

2004 
 

São José dos Pinhais 
esta a matriz;  

Espanha  Componentes automotivos; peças e acessórios; Indústria de 
Autopeças. 

340  

23. Kautex Textron do Brasil 
ltda. 

1999 São José dos Pinhais Alemanha  Fornecedor para indústria automotiva. Produz sistemas de plástico 
de combustível etc. Composto de resina plástica sob encomenda.  

NFI 

24. Porpora do Brasil Industrial e 
comercial ltda.  

28/01/2002  São José dos Pinhais Argentina  Componentes de direção e suspensão para veículos pesados. NFI 

25. SIA Abrasivos Industriais 
Ltda. 

03/03/1998 
filial. 

São José dos Pinhais  Frauenfeld 
– Suíça  

Produtos abrasivos; Vendas e compras, automotivo, madeiras, 
metais, painel e composto.  

50 

Empresa Ano de 
Instalação 

São José dos Pinhais Origem do 
capital 

Setor de fabricação de máquinas e equipamentos industriais 
específicos  

Nº de 
funcionários 

26. Schucker do Brasil Ltda. 
 
 

16/02/1998 
 

São José dos Pinhais  Alemanha 
sede em 
Bretten  foi 
adquirida 
pela Atlas 
Copo que é 
da Suécia, 
em 2012. 

Fabrica peças e acessórios. Empresa fornece sistema e 
equipamento para aplicação de adesivos. 

12 

27. Italservice automação 29/09/2011 São José dos Pinhais  Itália É Para o site da empresa produz, desenvolve e comercializa NFI 

http://eguias.net/sitemap/PR/sao-jose-dos-pinhais/automoveis-bancos-capas-e-estofados�
http://www.paranatrade.com.br/empresas/gestamp-brasil-industria-de-autopecas-sa�
http://www.paranatrade.com.br/empresas/gestamp-brasil-industria-de-autopecas-sa�
http://www.paranatrade.com.br/empresas/kautex-textron-do-brasil-ltda�
http://www.paranatrade.com.br/empresas/kautex-textron-do-brasil-ltda�
http://www.paranatrade.com.br/empresas/italservice-automacao-industrial-ltda�
http://www.paranatrade.com.br/empresas/italservice-automacao-industrial-ltda�
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industrial ltda. - Pneumax do 
Brasil  

 uma 
subsidiaria 
do grupo 
Pneumax 
Holding 

produtos para automação pneumática, como microválvula, 
válvulas.  

28. Platit do Brasil S/A 17/10/2001 São José dos Pinhais Sede na 
Suiça 

Revestimentos para ferramentas industriais, revestimentos PVD 
(Physical Vapor Deposition). Portas, caixilhos, esquadrias e 
moldes de metal.  

NFI 

29. Bremarc Sul Indústria ltda.  2006 São José dos Pinhais Itália 
pertence ao 
grupo 
Emarc de 
acordo 
com o site 
da 
empresa. 

Indústria e fabricação de máquinas industriais (metalurgia).  17 

30. Aker Solutions do Brasil 19/04/2016 São José dos Pinhais  Noruega  Fabricação de equipamentos submarinos (máquinas para a 
retirada de petróleo), usinagem, solda, tratamento superficial, 
montagem e teste de árvore de natal molhada (ANM). 

NFI 

Empresa Ano de 
Instalação 

São José dos Pinhais Origem do 
capital 

Setor de Logística/ transporte e armazenagem Nº de 
funcionários 

31.GEFCO do Brasil Empresa do 
Grupo Peugeot-Citroen 

06/2002 São José dos Pinhais França Centro de distribuição (Ipardes, 2002, análise conjuntural). NFI 

32. C.S.I Cargo Logistica Integral 
S/A 

1998 São José dos Pinhais  Argentina  Centro de logística para desconsolidar cargas da Renault.  NFI 

Empresa 
 

Ano de 
Instalação 

São José dos Pinhais Origem do 
capital 

Setor de fabricação de produtos químicos Nº de 
funcionários 

33. AEB Bioquímica Latino 
Americana S/A 

10/8/1983 
Esta é a 
matriz.  
 

São José dos Pinhais Sede a 
unidade de 
Bréscia na 
Itália 

Laboratórios físicos químicos de detergentes, leveduras para 
vinhos.  

30  

34. Schwan Cosmetics do Brasil 
ltda. 

19/12/2001  
Esta é a 
matriz 

São José dos Pinhais  Alemanha  Produz maquiagem para rosto das marcas L’ Oreal e Natura; 
produção de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene 
pessoal.  

145 

35. Sysmex do Brasil Indústria e 
Comércio Ltda. 

27/12/1998 
Esta é a 

São José dos Pinhais  Japão Atua na área de substâncias diagnósticas. Como fabricação de 
instrumentos não eletrônicos e utensílios para uso médico, 

24  

http://www.paranatrade.com.br/empresas/schwan-cosmetics-do-brasil-ltda�
http://www.paranatrade.com.br/empresas/schwan-cosmetics-do-brasil-ltda�
http://www.paranatrade.com.br/empresas/sysmex-do-brasil-industria-e-comercio-ltda�
http://www.paranatrade.com.br/empresas/sysmex-do-brasil-industria-e-comercio-ltda�
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Empresa 
 

Ano de 
Instalação 

São José dos 
Pinhais 

Origem do 
capital 

Setor de metalurgia e fabricação de produtos de 
metal/mecânica  

Nº de 
funcionários 

41. Bystronic do Brasil Ltda 25/6/2002   
Empresa 
matriz.  

São José dos 
Pinhais 

 Suiça em 
Bützberg 

Produz: Máquinas para cortar metal, máquinas á laser e máquinas 
á jato d’ água.  (equipamentos e máquinas industriais).  

22 

42. Tantal Brasil Ltda. 10/11/1998 São José dos Argentina  Pastilhas de metais duros, como: barras, perfis especiais, barras 13 

matriz cirúrgico e odontológico.  
Empresa 
 

Ano de 
Instalação 

São José dos Pinhais Origem do 
capital 

Setor de fabricação de equipamentos de informática, produtos 
eletrônicos e ópticos. 

Nº de 
funcionários 

36. Knapp Sudamérica Logistica 
e Automação ltda. 

19/10/1997 - 
Esta é uma 
filial. 

São José dos Pinhais Áustria 
fundada 
em 1952. 

Instrumentos de medida e contagem de líquidos e fluídos.  40 

37. Delta Energy Systems Brasil 
S/A. Está como Delta Dreentech 
Brasil S/A 

2003 
 
 

São José dos Pinhais  Taiwan em 
Taipei esta 
a sede  

Setor de administração e fábrica, em São José dos Pinhais fabrica 
fontes de fornecimento de energia para computadores e notebooks 

200  

38. Sterlite Conduspar Industrial 
Ltda. 

03/02/2015 São José dos Pinhais Conduspar 
empresa 
paranaense 
e Sterlite 
Tecnologie
s empresa 
indiana 
realizaram 
uma Joint-
Venture. 

Produção de fibra óptica  22 

39. S & C Electric do Brasil 
LTDA 
 

29/04/1998 e 
2014 

São José dos Pinhais EUA em 
Chicago 

Subsidiária com produção de serviços e equipamentos para 
energia elétrica e também possui um escritório.Regional de 
vendas. 2014 => Inauguração da nova fábrica => Nessa terá a 
primeira linha de produção da chave de distribuição subterrânea 
fora dos EUA. 

NFI 

40. CDC Brasil Distribuidora de 
Tecnologia Especiais Ltda.  

04/2011 foi 
adquirida 
pela 
ScanSource 
Inc. 

São José dos Pinhais EUA Distribuidores de tecnologias especiais NFI 

http://www.paranatrade.com.br/empresas/tantal-brasil-ltda�
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 Matriz Pinhais  cilíndricas, pastilhas para serras circulares entre outros. 
43. Fronius do Brasil Comércio, 
Indústria e Serviços Ltda. 

16/04/2007 
Filial 

São José dos 
Pinhais 

Áustria Produz peças conformadas em aço, alumínio e aço 
inox (soldagem). Peças industriais   

4 

44. Gemü Indústria de Produtos 
Plásticos e Metalúrgicos Ltda. 
 

 21/03/1976  
Fiep 
 

São José dos 
Pinhais  
Ver se é do brasil 
mesmo  

Parte 
integrante de 
um grupo 
multinaciona
l com sede 
em 
Ingelfingen, 
na 
Alemanha  

Fabricação de aparelhos de instrumentação e Válvulas Metálicas. 
A linha de seus produtos compreende em válvulas e também 
aparelhos de medição para vários fluídos. (Válvulas em geral).  
 

52  

45. Sainte Gobain do Brasil 
Security  

2000 São José dos 
Pinhais 

França Unidade modular para produção de vidros automotivos. NFI 

Empresa 
 

Ano de 
Instalação 

São José dos 
Pinhais 

Origem do 
capital 

Setor de fabricação de produtos farmoquímicos e 
farmacêuticos  

Nº de 
funcionários 

46. Issue Group Brasil ltda. 2007 São José dos 
Pinhais  

Argentina  
 

Perfumes, atacados e fabricação; medicamento NFI 

Empresa 
 

Ano de 
Instalação 

São José dos 
Pinhais 

Origem do 
capital 

Setor de fabricação de produtos alimentícios  Nº de 
funcionários 

47. Adisseo Brasil Nutrição 
Animal ltda. 

 

9/9/2004 São José dos 
Pinhais  

Faz parte do 
grupo China 
National 
Blue Star 

Fabricante de nutrição animal. Empresa de alimentos.  NFI 

48-Vale Fértil Indústrias 
Alimentícias Ltda.  

06/10/1991 São José dos 
Pinhais 

Argentina Conservas de azeitonas e azeite de oliva. 220 

Empresa  Ano de 
instalação  

São José dos 
Pinhais  

Origem do 
capital  

Setor de fabricação de máquinas e equipamentos (agrícola e 
agricultura) 

Nº de 
funcionários  

49.Kuhn-Montana : Montana 
Indústria de Máquinas foi 
adquirida pela empresa francesa 
Kuhn  

2006 era 
Montana 
07/03/2014 
adquirida 
pela Kuhn  

São José dos 
Pinhais 
 
 

França Pulverizadores autopropelidos, pulverizadores portados  NFI 

50. Valco do Brasil Ltda 23/04/2002 
Filial 

São José dos 
Pinhais  

EUA Produz sistema de comedouro automático, sistema de bebedouro 
tipo niple, ventiladores e exaustores. (Produtos para avicultura). 

20 

Empresa Ano de São José dos Origem do Setor de fabricação de máquinas, aparelhos e materiais Nº de 

http://www.paranatrade.com.br/empresas/gemu-ind-de-produtos-plasticos-e-metalurgicos-ltda�
http://www.paranatrade.com.br/empresas/gemu-ind-de-produtos-plasticos-e-metalurgicos-ltda�
http://www.paranatrade.com.br/empresas/issue-group-brasil-ltda�
http://www.paranatrade.com.br/empresas/adisseo-brasil-nutricao-animal-ltda�
http://www.paranatrade.com.br/empresas/adisseo-brasil-nutricao-animal-ltda�
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 Instalação Pinhais capital elétricos, fabricação de eletrodomésticos    funcionários 
51. Toroid do Brasil Indústria e 
Comércio de Transformadores 
Ltda. 

1994 
 
 

São José dos 
Pinhais  

O grupo 
Toroid 
fundado na 
Suécia 
em1982 e 
fundado nos 
EUA a 
Toroid 
Corporation 
of Maryland 

Transformadores, conversores, transformadores toroidais de 
cinco VA até 50 kva, mono e trifásicos, transformadores de 
corrente, indutores, transformadores de pulso, ventiladores, 
lavadoras e aspiradores.  

73 

52. Fresnomaq Indústria de 
Máquinas S/A 
 
 

Data de 
Fundação: 
24/6/2004 
uma fábrica 
e a outra em 
2012 

São José dos 
Pinhais encontra-se 
sua fábrica 

WAP 
fundada na 
Alemanha. 
A WAP 
pertence à 
Fresnomaq, 
que é 
possuidorora 
dos direitos 
da marca no 
Brasil e A.L 

Produzem ventiladores, lavadoras, aspiradores, vaporizadores, 
piso, acessórios, ozônio.  

90 

53.Bardusch Arrendamentos 
têxteis ltda. 

1977 São José dos 
Pinhais 
1º empresa do 
grupo fora da 
Europa. 

Alemanha  Lavanderia industrial NFI 

54.Toyota Material Handling 
Mercosur Comércio e 
Equipamentos Ltda  

2008  
 
 

São José dos 
Pinhais 

Japão Recebe máquinas e peças e depois distribui em todo o país como 
empilhadeiras.  

NFI 

55. Profine Brasil Comércio de 
Artefatos Plásticos Ltda 

 2005 São José dos 
Pinhais 

Alemanha Artefatos plásticos.  NFI 

Empresa 
 

Ano de 
Instalação 

São José dos 
Pinhais 

Origem do 
capital 

Setor de fabricação de produtos de madeira e móveis Nº de 
funcionários 

56. Coveright Surfaces do Brasil 
Indústria e Comércio ltda. 

19/02/2004 
 

São José dos 
Pinhais 

Empresa 
(teuto- 

Produção de resinas para impregnar revestimento de chapas de 
compensados e MDF.  

62  

http://www.paranatrade.com.br/empresas/bardusch-arrendamentos-texteis-ltda�
http://www.paranatrade.com.br/empresas/bardusch-arrendamentos-texteis-ltda�
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Americana), 
Canadá 

57. Proadec Brasil ltda. 2000 
Esta é a 
empresa 
matriz 
 
  

São José dos 
Pinhais  

Membro do 
grupo 
Probos com 
sede em 
Mindelo 
Portugal.  

Produção e distribuição de fitas de borda em PVC e ABS para 
utilização na indústria moveleira e arquitetura de interiores. 

145 

Empresa 
 

Ano de 
Instalação 

São José dos 
Pinhais 

Origem do 
capital 

Setor de fabricação de celulose, papel e produtos de papel Nº de 
funcionários 

58. Schattdecor do Brasil 
Indústria e Comércio Ltda 

2006 São José dos 
Pinhais 

Alemanha Fabricação de papel e celulose para impressão de papeis 
decorativos 

NFI 

59.INTERPRINT do Brasil 
Indústria de Papéis Decorativos 
Ltda 

2014 São José dos 
Pinhais  

Alemanha Produção de papéis decorativos, produção vegetal. NFI 

Empresa 
 

Ano de 
Instalação 

São José dos 
Pinhais 

Origem do 
capital 

Setor de fabricação de artefatos têxteis exceto vestuário. Nº de 
funcionários 

60. Stobag do Brasil ltda. 
 
 

1992 
instalação do 
escritório, 
em 
12/11/2003 
instala a 
unidade 
produtiva 

São José dos 
Pinhais  

Suíça  Produção de sistemas que protegem contra o sol e alterações 
climáticas, como toldos automatizados  

NFI 

Fonte: Federação das Indústrias do estado do Paraná – Cadastro das Indústrias do Paraná 2016 
            Empresas CNPJ; Sites das empresas. Organizado pela autora, 2016. 
            Catálogo de indústrias de São José dos Pinhais – Paraná – 2016.  
 Classificação Nacional de Atividade Econômica, 2010.  
            NFI => Não foram encontradas informações 
 
 
 
 
  

http://www.paranatrade.com.br/empresas/proadec-brasil-ltda�
http://www.paranatrade.com.br/empresas/stobag-do-brasil-ltda�
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ANEXO II: 
Quadro 09: Levantamento das empresas estrangeiras no município de Araucária/PR 
Empresa 
 

Ano de 
Instalação 

Araucária Origem do capital Setor de fabricação de veículos automotores, reboques e 
carrocerias, peças e acessórios (fornecedores) 

Nº de 
funcio. 

01. Araucária Manufacturing 
Facility (AMF) 

1999 Araucária esta 
a sede 

Multinacional dos EUA,  Fabricante de peças automotivas, como eixos dianteiros, eixos 
traseiros e caixas de transmissão  

NFI 

02. Starsprings do Brasil ltda. 10/1/2001 Araucária Suécia Produtos de trefilados de metal que são padronizados. 
Produção de camas para caminhões, molejos Pocket e Bonnell 

50 

03. Roveco é uma empresa 
brasileira que foi licenciada para 
produzir em Araucária os 
produtos da Tiger Sport Wheels 
(TSW) 

 2002 
 

 

Araucária África do Sul  encontra a 
matriz da TSW 

Produção de rodas de Alumínio NFI 

04. Leax Group (Leax do Brasil) 06/11 Araucária Suécia Produção e fabricação de eixo Cardan, corte de engrenagem, 
montagens e tratamentos térmicos. Fabr. de peças e acessórios 
para os sistemas de marcha e transmissão de veículos.

NFI 

Empresa Ano de 
Instalação 

Araucária  Origem do capital Setor de metalurgia fabricação de produtos de 
metal/mecânica (embalagens metálicas e ferramentas) 

Nº de 
funci. 

05. Harsco Metals Ltda. 4/7/1994 Araucária EUA Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio. NFI 
06. ArcelorMittal Gonvarri Brasil 
Produtos Siderúrgicos S/A 

1998 
 
 

Araucária 
Sede  

Madrid – Espanha 
ArcelorMittal Gonvarri 
Brasil é joint venture entre 
a ArcelorMittal 
(Multinacional líder no 
ramo do aço) e a Gonvarri 
Steel Industries 
(multinacional espanhola). 

Produz chapas de aço, Slitters, Blamks de aço plano, outras 
peças para aplicação em indústrias dos segmentos automotivo 
e em outros setores. 	
 

180 

07. Greif Embalagens Industriais 
do Brasil Ltda. 

2/8/1994   (filial) Araucária EUA Fábrica de fechos para embalagens industriais, tampas para 
tambores de aço, tampas para embalagens plásticas.  

117 

Empresa Ano de 
Instalação 

Araucária  Origem do capital Setor de fabricação de máquinas e equipamentos, 
aparelhos e materiais elétricos 

Nº de 
Funcio. 

08. Branco Motores faz parte do 
grupo multinacional  
Briggs & Stratton 
 
Antes se chamava CIA. Caetano 

1936 fundada no 
PR Em 2012, a 
Briggs & Stratton 
Corporation 
adquire a Branco  

Araucária 
 

Sediada em Milwaukee, 
Wisconsin. EUA  

Fabricação de máquinas e equipamentos.  Produz motores a 
gasolina, geradores, motobombas, motocultivadores, 
construção civil, jardim, náutica.  

NFI 
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Branco Em 15/12/14 
inaugura nova 
sede, de onde 
transferiu de S.J.P 
para Araucária.  

09. Trane do Brasil 
Indústria e Comércio de Produtos 
para Condicionamento de ar Ltda. 

28/8/2002 
Esta é a matriz 
 

Araucária Estados Unidos cidade de 
La Crosse, WI 

Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado 
para uso industrial. Nessa unidade fabrica: Ar Condicionado, 
resfriadores de líquidos, climatizadores de ar.  

300 

10. Colson do Brasil Ltda 
 

07/2004 
 
 

Araucária  EUA  Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para 
transporte e elevação de cargas, peças e acessórios. Produção 
de rodas, rodízios. Para linha leve, industrial, pneumática, 
médica, exemplo rodas para macas,  

40 

11. Munters Brasil Industria e 
Comércio LTDA 

2014 Araucária Suécia Climatização com eficiência energética NFI 

Empresa Ano de 
instalação 

Araucária  Origem do capital Setor de fabricação de produtos químicos e gases 
industriais. 

Nº de 
funcio. 

12. Air Liquide Brasil – Air 
Liquide Creative Oxygen 

2008 filial.  Araucária  França Fabricação de gases industriais. Em 2014 inaugurou nova 
fábrica para a produção do CO2.  

6 

13. White Martins Gases 
Industriais Ltda ela é uma 
subsidiária Praxair 

14/01/2002 
Esta é uma filial 
da empresa 

Araucária  Danbury, CT, EUA Fabricação de gases industriais. Nessa unidade produz gases 
industriais e medicinais.  

75 

14. Novozymes Latin América 
Ltda. 

1989  (matriz) Araucária Dinamarca Fabricação de outros produtos químicos. Produção industrial 
de enzimas e processos enzimáticos para produtos de limpeza. 

170 

15. Improcrop do Brasil  19/10/1999 Araucária EUA Aditivos agrícolas (produção de fertilizantes) 50 
Empresa Ano de 

instalação 
Araucária  Origem do capital Setor de fabricação de produtos farmoquímicos e 

farmacêuticos 
Nº de 
funcio. 

16. Novo Nordisk Farmacêutica 
do Brasil Ltda. 

19/08/1990 
Esta é a matriz.  

Araucária Dinamarca Produção de insulina Gh (hormônio de crescimento). 03 

Empresa Ano de 
instalação 

Araucária  Origem do capital Setor de fabricação de produtos alimentícios Nº de 
funcio. 

17. Alltech do Brasil 
Agroindustrial Ltda. 

2004 
Esta é a matriz 

Araucária esta 
uma fábrica e 
o setor 
administrativo 
da empresa. 
(informação 

Sede em Lexington, 
Kentucky, EUA 

Fabricação de alimentos para animais; produzindo 
suplementos para ração animal. 

250  

http://www.paranatrade.com.br/empresas/colson-do-brasil-ltda-0�
http://ebgebrasil.com.br/industrias/pr/cadastro-industrial/empresas/�
http://ebgebrasil.com.br/industrias/pr/cadastro-industrial/empresas/�
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do site da 
empresa). 

18. Brasbiofuel (parceria entre 
Brasil e Itália) 

2007 Araucária com 
sede em 
Curitiba 

Sociedade entre o italiano 
Daniele Panicci e o 
brasileiro Oséias Alves da 
Cruz 

Complexo de biodiesel a partir da semente do girassol NFI 

Empresa 
 

Ano de 
Instalação 

Araucária  Origem do capital Setor de fabricação de celulose, papel e produtos de papel Nº de 
funci.  

19. Impress Decor Brasil - 
Indústria de Papéis Decorativos 
Ltda.  

17/6/1998 
Esta é a matriz 

Araucária Alemanha Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, 
papel-cartão e papelão ondulado não especificados 
anteriormente. Atua na produção de: papéis decorativos, 
Finish Foils. Tintas e Vernizes para madeira. (Infor. da FIEP) 

153 

20. Metso Paper South América 
Ltda. 

18/09/1972 é a 1º 
planta e em 
08/03/2012 a 
segunda planta.  

Araucária esta 
uma fábrica e 
a nova sede 
administrativa 
no país. 

Helsinque,  
 Finlândia 

Fabricação para as indústrias de celulose, papel e papelão e 
artefatos, peças e acessórios. Máquinas industriais. 

358 

21- Valmet Celulose, Papel e 
Energia Ltda 

2005 Araucária Finlândia Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de 
celulose, papel e papelão e artefatos, peças e acessórios  

67 

22. Arauco do Brasil S/A 2005 (matriz), 
Arauco adquiriu 
50% das ações da 
Dynea S.A que 
pertencia a 
Noruega, após 
essa aquisição a 
Arauco passa a 
controlar 100% da 
Dynea do Brasil 
S/A.  

Araucária Sede em Santiago Chile Fabricação de outros produtos químicos nessa unidade produz 
quevinea, formol, papel impregnado 

120 

Fonte: Federação das Indústrias do estado do Paraná – Cadastro das Indústrias do Paraná 2016 
 Empresas CNPJ;  Sites das empresas e Classificação Nacional de Atividade Econômica –IBGE (2010) Organizado pela autora, 2016.  Find The Company 
NFI => Não Foram Encontradas Informações.  

http://www.paranatrade.com.br/empresas/metso-paper-south-america-ltda�
http://www.paranatrade.com.br/empresas/metso-paper-south-america-ltda�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Helsinque�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Finl%C3%A2ndia�
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ANEXO III: Termo de autorização 
 
 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

Eu, Nayara Fernanda dos Santos, registro acadêmico 0511516. Solicito ao senhor (a), 

____________________________________, responsável que concedeu a entrevista, 

referentes às empresas estrangeiras que se fazem presentes no (município), a sua 

AUTORIZAÇÃO para utilização dos dados como fonte de dados primários para uma 

pesquisa realizada junto ao Programa de Pós Graduação em Geografia com o título de: 

PRESENÇA DO CAPITAL ESTRANGEIRO NO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA E 

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR, sob a orientação do Professor Doutor Pierre Alves 

Costa.  

 Comprometo-me a não alterar as informações prestadas. Haverá, também, o 
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ANEXO IV :Credencial de apresentação 
 

 
 



 

 

Anex
 
 

Roteir

0
0
0

0

0

0

0

0
0

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

2

xo V: Rotei

UN

ro de entrevis

01) Qual é a a
02) Quantas fá
03) Sabemos 

impostos, 
04) De todas a

delas pass
05) Dentro do

São José d
para o mun

06) Ainda fala
mesmo na
se caso iss

07) Sabemos q
em especi
demais? S

08) Qual é o s
09) Os trabalh

vizinhos? 
0) Tratando-s

maioria é n
1) Quais fora

São José d
2) Que tipo 

desenvolv
3) O Parque

paranaens
4) Vocês já p

Brasil ou d
por algum

5)  Quando u
mesma se 
instale? 

6) Em relaçã
7) Desde o in
8) Existe algu
9) Em que a

AMC.  
20) Em que d

industrial?
por esta tr

iro de entrev

NIVERSIDAD

ta para Secret

atratividade do
ábricas estrang
que São Jos
dessa maneira
as indústrias d
am a ajudar o

o atual context
dos Pinhais em
nicípio; 
ando no conte
acional cogitou
so realmente a
que São José 
ial da AMC. E

Será a sua loca
etor industrial
hadores de Sã
 
se do Distrito
nacional ou es
am os benefíc
dos Pinhais? E
de ajuda é di

vimento indust
e Industrial d
e;  
perderam a in
do Paraná? Po

m motivo não v
uma indústria 

instalar no es

ão ao Program
nicio da sua ge
uma indústria
aspectos São 

década São Jo
? Alguma em
ansformação?

vista para S

DE ESTADU

tária de Indúst

o município em
geiras o muni
sé dos Pinhai
a o que é reali
de capital estr

o município em
to econômico 
m relação à a

exto econômi
u a possibilida
acontece o mu
dos Pinhais é
Em sua opini

alização? Quai
l do município
ão José dos P

o Industrial o 
strangeira? 

cios/atrativos q
Esses benefício
isponibilizado
trial e melhori
de São José 

nstalação de al
oderia citar qu
vieram;  
quer se instal
stado e os mu

ma Paraná Com
estão o munic

a estrangeira q
José dos Pin

osé dos Pinha
mpresa industr
? Qual (is) em

Secretaria de

UAL DO CEN

tria de São Jos

m relação à in
cípio passa a 
is é um dos
izado a partir 
rangeiro que s
m infra-estrura
que o Brasil t

arrecadação, o

ico que o país
ade de fecham

unicípio tentar
é um dos mun
ião o que faz 
is outros fator
o que mais arr
Pinhais são m

mesmo conta

que as empre
os mudaram a
o para o mun
ia em seu parq

dos Pinhais

lguma indústr
uais foram às 

ar no municíp
unicípios passa

mpetitivo qual 
cípio cresceu m
que esta intere
nhais se difer

is passa de u
rial ou conjun

mpresa (s).  

e Indústria d

 

TRO-OESTE

sé dos Pinhais

ndústria;  
contar;  
 municípios 
desta arrecada
se fazem prese
a? Poderia cita
tem enfrentad

ou até a vinda

s enfrenta alg
mento de sua f
ria intervir ess
nicípios mais i

esse municíp
res/aspectos?
recada impost

mais oriundos 

a hoje com qu

sas estrangeir
ao longo do te
nicípio do Gov
que industrial;
 continua cr

ria devido a q
indústrias que

pio ela entra e
am a mostrar 

é a importânc
muito em relaç
ssada em vir s
encia/destaca 

m município 
nto de empres

de São José 

E, UNICENTR

s 

paranaenses 
ação;  
entes no mun
ar exemplos;  
do que tipo de
a de outras em

guma indústria
fábrica no mu
se fechamento
importantes do
pio tornar-se t

tos? 
do município

uantas indústri

ras receberam
mpo. 
verno Federa
;  
rescendo em 

questões econô
e tiveram von

m contato ou 
os atrativos p

cia dele para o
ção à instalaçã
se instalar no m

dos outros o

rural para um
sas ajudaram/

 dos Pinhai

RO. 

que mais ar

nicípio qual ou

e problemas tr
mpresas estran

a estrangeira 
unicípio? Por q
o? De qual form
o estado paran
ão diferenciad

o ou de mun

ias ali instalad

m para se insta

al e Estadual 

relação ao 

ômicas, políti
ntade de se ins

há uma tentat
para que a mes

o município? 
ão de indústri
município? 
onze municíp

m município u
/foram respon

234 

s  

rrecada 

u quais 

ouxe a 
ngeiras 

ou até 
quê? E 
ma? 
naense 
do dos 

icípios 

das? A 

alar em 

para o 

estado 

icas do 
stalar e 

tiva da 
sma se 

as? 

ios do 

urbano 
nsáveis 



 

 

Anex

Arau

Rotei

0
0
0
D
0

0

0

0
0

0

1

1

1

1
1

1

1

1
1
1

 
 
 
 

xo VI: Rote

ucária (COD

UNIV

iro de entrev

01) Qual é a a
02) Quantas f
03)Sabemos 
Dessa maneir
04) Dentro do

trouxe a 
estrangeir

05) Ainda fal
ou até me
município
esse fech

06) Sabemos 
especial d
dos dema

07) Qual é o 
08) Os trabalh

vizinhos?
09) Tratando

quantas in
0) Quais for

instalar em
1) Que tipo 

para o de
2) O municí

de empre
3) O Parque
4) Vocês já 

políticas 
foram às 

5) Em relaçã
município

6) Desde o i
indústrias

7) Existe alg
8) Em que a
9) De que m

eiro de entr

DAR) 

VERSIDADE

vista para ser 

atratividade d
fábricas estra
que Araucár
ra o que é rea
o atual conte

Araucária 
ras para o mu
lando no con
esmo naciona
o? Por quê? 
amento? De 
que Araucár

do AMC. Em
ais? Será a su
setor industr
hadores de A
?  
-se do Distri
ndústrias ali 
ram os benef
m Araucária
de ajuda é d
senvolvimen
ípio possui p
esas nacionai
e Industrial d
perderam a i
do Brasil ou 
indústrias qu
ão ao Progra
o? 
inicio da sua
s? 
guma indústr
aspectos Arau
maneira a pre

revista na C

E ESTADUA

aplicado na 

do município
angeiras o m
ria é um dos
alizado a par
exto econôm
em relação 
unicípio; 

ntexto econôm
al cogitou a p
E se caso iss
qual forma?

ria é um dos 
m sua opinião
ua localizaçã
rial do munic
Araucária são

to Industrial 
instaladas? A

fícios/atrativo
a? Esses bene
isponibilizad

nto industrial
política indus
s e estrangei

de Araucária 
instalação de
do Paraná; o

ue tiveram vo
ama Paraná C

a gestão o mu

ria estrangeir
ucária se dife
sença da RE

Companhia 

AL DO CEN

Prefeitura M

o de Araucár
município pas
s municípios 
rtir desta arre

mico que o Br
à arrecadaç

mico que o p
possibilidade
so realmente 
? 

municípios m
o o que faz e
ão? Quais out
cípio que ma
o mais oriund

de Araucári
A maioria é n
os que as em
efícios muda
do para o mu
l e melhoria 
strial? Que be
iras? Eles são
continua cre

e alguma ind
ou devido à “
ontade de se 

Competitivo 

unicípio cresc

ra que esta in
ferencia/desta
EPAR atrai (o

de Desenv

 

NTRO-OEST

Municipal de 

ria em relaçã
sa a contar; 
paranaenses

ecadação?  
rasil tem enfr
ção, ou até 

país enfrenta 
e de fechame
acontece-se 

mais importa
sse municípi
tros fatores/a

ais arrecada im
dos do munic

ia (CIAR) o m
nacional ou 

mpresas estran
aram ao longo
unicípio do G
em seu parqu
enefícios são
o diferenciad
escendo em r
dústria devido
“guerra dos e
instalar e po
qual é a imp

ceu muito em

nteressada em
aca dos outro
ou não) empr

volvimento 

TE, UNICEN

Araucária 

ão à indústria

s que mais a

frentado que 
a vinda de

alguma indú
ento de sua f
o município

antes do esta
io tornar-se t
aspectos? 
mpostos? 
cípio ou de m

mesmo conta
estrangeira? 
ngeiras receb
o do tempo. 

Governo Fede
ue industrial

o oferecidos p
dos?   
relação ao est
o a questões 
estados”? Po
or algum mot
portância dele

m relação à in

m vir se insta
os onze muni
resas estrang

do municíp

NTRO. 

a;  

arrecada imp

tipo de prob
e outras emp

ústria estrang
fábrica no 
o tentaria inte

ado paranaen
tão diferencia

municípios 

a hoje com 

beram para s

eral e Estadu
l;  
para a instala

tado paranae
econômicas,

oderia citar q
tivo não vier
e para o 

nstalação de

alar no munic
icípios do AM

geiras?  

235 

pio de 

postos. 

blemas 
presas 

geira 

ervir 

nse em 
ado 

e 

ual 

ação 

ense;  
, 

quais 
ram;  

 

cípio? 
MC.  


	Analisando-se apenas o modal aéreo, o Brasil importa em valor, 3,6 vezes a mais do que exporta, o que gera uma balança comercial desfavorável ao país. Em 2013 foram importados US$ 41,3 bilhões, enquanto as exportações somaram US$ 11,3 bilhões. Os aeroportos de São Paulo (Guarulhos) e de Campinas (Viracopos) foram os que mais movimentaram cargas no comércio exterior, seguidos dos aeroportos de Manaus, Rio de Janeiro (Galeão), Curitiba (Afonso Pena), Belo Horizonte (Cofins) e Porto Alegre (Salgado Filho) (STAMM JÚNIOR E CREA-PR, 2015 S/P).
	AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DO PARANÁ. Paraná já é a quarta maior economia do Brasil, segundo Ipardes e IBGE. Disponível em: <http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=86813>. Publicado em 19/11/2015. Acesso no dia 22 nov.2016. 
	AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO. Programa Paraná Competitivo. Disponívelem:<http://www.paranadesenvolvimento.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=38>. Acesso no dia 10. Maio2016 
	GAZETA DO POVO. Montadora, cimenteiras e indústria cerâmica planejam investir no Paraná 2014. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/economia/montadoras-cimenteiras-e-industria-ceramica-planejam-investir-no-parana-ebeaym97sc9czrnj9yhv6gifi>. Acesso no dia 03 jul.2016 
	GAZETA DO POVO. Conheça as dez cidades com mais investimentos do Paraná Competitivo. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/economia/conheca-as-dez-cidades-com-mais-investimentos-do-parana-competitivo-6dcg5a0zllzitkywtue7n8o3g>. Acesso no dia 06 jul.2016 
	Indústria e fabricação de peças e acessórios para veículos automotores (autopeças); 
	Fabricação de artefatos de material de plástico para usos industriais. Produção de peças plásticas automotivas, caixas de matéria plástico para baterias.
	Fabricação de ferramentas. Desenvolve ferramentas para o setor automotivo, petroleiro, aeroespacial, energia eólica e outros setores da indústria. Site da empresa. 
	Componentes automotivos. De acordo com o site da empresa seus clientes são a Volkswagen, Ford, Valeo, Toyota e Honda. 
	Engenharia de processos, desenvolvimento de projetos turn key para linhas de carroceria automotiva e linha aeroespacial (GME, site).  
	Produz bancos para automóveis. 
	Produção de veículos e motores 
	Centro de distribuição
	Fabricação de vidros; Vidros automotivos, blindados, temperado, laminado e manufaturado (FIEP, 2016)
	Produção de veículos, e comerciais leves, com área total de 300.000m². Nessa unidade produz os veículos: Fox, CrossFox e SpaceFox, de acordo com o site da empresa. 
	Automóveis/ ela é um braço da Volkswagen .Em 1999 ela começou a produzir, mas parou em 2006, voltando agora em 2015.
	Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários; 
	Desenvolvimento e produção de componentes de alta pressão de fundição de alumínio para a indústria automotiva.
	Produção de sistemas de direção para automóveis, para as montadoras como Toyota, Volkswagen, Peugeot/Citröen, Renault e GM, Acessórios pra veículos e em SJP também têm um centro de testes. 
	Fabrica peças e acessórios. Empresa fornece sistema e equipamento para aplicação de adesivos.
	Indústria e fabricação de máquinas industriais (metalurgia). 
	Fabricação de equipamentos submarinos (máquinas para a retirada de petróleo), usinagem, solda, tratamento superficial, montagem e teste de árvore de natal molhada (ANM).
	Centro de distribuição (Ipardes, 2002, análise conjuntural).
	Centro de logística para desconsolidar cargas da Renault. 
	Instrumentos de medida e contagem de líquidos e fluídos. 
	Subsidiária com produção de serviços e equipamentos para energia elétrica e também possui um escritório.Regional de vendas. 2014 => Inauguração da nova fábrica => Nessa terá a primeira linha de produção da chave de distribuição subterrânea fora dos EUA.
	Produz: Máquinas para cortar metal, máquinas á laser e máquinas á jato d’ água.  (equipamentos e máquinas industriais). 
	Produz peças conformadas em aço, alumínio e aço inox (soldagem). Peças industriais  
	Produção de resinas para impregnar revestimento de chapas de compensados e MDF. 
	Produtos de trefilados de metal que são padronizados. Produção de camas para caminhões, molejos Pocket e Bonnell
	Produção de rodas de Alumínio
	Produção e fabricação de eixo Cardan, corte de engrenagem, montagens e tratamentos térmicos. Fabr. de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão de veículos.
	Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio.
	Produz chapas de aço, Slitters, Blamks de aço plano, outras peças para aplicação em indústrias dos segmentos automotivo e em outros setores. 
	Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial. Nessa unidade fabrica: Ar Condicionado, resfriadores de líquidos, climatizadores de ar. 
	Fabricação de outros produtos químicos. Produção industrial de enzimas e processos enzimáticos para produtos de limpeza.
	Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente. Atua na produção de: papéis decorativos, Finish Foils. Tintas e Vernizes para madeira. (Infor. da FIEP)
	Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, papel e papelão e artefatos, peças e acessórios 


