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RELATÓRIO FINAL 
 

Introdução 
 
O Paraná, localizado na Região Sul do Brasil, possui 399 municípios, distribuídos em 

39 microrregiões homogêneas, com características produtivas e econômicas heterogêneas. 
Isso porque, embora o Estado seja largamente reconhecido por sua economia agropecuária, 
fortemente desenvolvida e de alta produtividade, as diferenças culturais, físicas e climáticas 
geraram desigualdades socioeconômicas significativas entre as microrregiões paranaenses. 

Tais desigualdades, contudo, propiciaram diferentes dinamismos entre as regiões, que 
acabaram por desenvolver atividades econômicas de características particulares, que vão 
desde atividades de baixo desenvolvimento até aquelas com elevado uso de conhecimento e 
tecnologia. 

A concentração espacial de algumas atividades econômicas – resultados da ocupação 
dos territórios paranaenses – vem dando espaço a novas formas de organização produtiva. 
Essa dinâmica na distribuição das atividades econômicas do Estado, nos últimos anos, tem 
transformado as estruturas produtivas de algumas microrregiões ou, então, consolidado a 
economia de outras, sendo estas observáveis através da geração ou destruição de postos de 
trabalho nos diversos setores da economia. 

Ainda, considerando as mudanças ocorridas na economia brasileira durante os 
primeiros 15 anos do século XXI, pode-se observar um crescimento da economia paranaense 
frente a nacional, inclusive com um incremento da participação do produto interno bruto (PIB) 
do Estado na composição do PIB brasileiro, que era de 5,86% no ano 2000 e de 6,29% em 
2015 (IPARDES, 2018), indicando bom dinâmismo econômica do Estado. 

É neste contexto de reestruturações produtivas, que o objetivo deste relatório é analisar 
se as mudanças espaciais da distribuição das atividades econômicas das microrregiões 
paranaenses, ocorridas nos três primeiros quinquênios deste milênio, se refletiram em 
ampliação e fortalecimento de variados setores produtivos. 
 
Objetivo Geral: 

 
Analisar a transformação espacial da estrutura produtiva das microrregiões do Paraná 

entre 2000 e 2015. 
 
Objetivos Específicos: 

 



1º) Analisar a distribuição da população paranaense entre as microrregiões do Estado, 
entre 2000 e 2015. 

2º) Analisar a distribuição espacial das atividades econômicas entre as microrregiões 
paranaenses, entre 2000 e 2015. 

3º) Identificar as microrregiões mais diversificadas e as mais especializadas do 
Paraná, entre 2000 e 2015. 

4º) Analisar em qual quinquênio, entre 2000 e 2015, as microrregiões apresentaram 
maiores mudanças em suas estruturas produtivas, bem como se essas mudanças foram 
causadas por fatores endógenos ou exógenos. 

 
Materiais e Métodos: 

 
Este relatório foi realizado em cinco etapas principais: 
A primeira etapa, de caráter teórico e conceptual, deu-se a partir de uma revisão de 

literatura, que fundamentou as análises e forneceu subsídios para o entendimento dos 
conceitos e temas que a distribuição espacial das atividades econômicas aborda. 

A segunda etapa deu-se com a coleta de dados secundários a partir das fontes de 
dados oficiais, como: Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social) 
e RAIS/MTE (Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego), 
sendo as principais variáveis coletadas relacionadas ao emprego e à população, e os períodos 
analisados foram os quinquênios compreendidos entre os anos de 2000 e de 2015, além das 
variações ocorridas no período total. Estes dados foram utilizados para caracterizar a estrutura 
produtiva e populacional, o perfil de especialização do emprego e a reestruturação produtiva 
das microrregiões que formam o Estado do Paraná. As 39 microrregiões que formam o Estado 
do Paraná estão representadas na Figura 1. 

 
Figura 1 – Microrregiões do Paraná, segundo IBGE 

 
Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Seguida à coleta de dados, a terceira etapa foi a organização do banco de dados com 
a agregação dos dados secundários segundo a classificação avançada conjunta da 
OECD/Eurostat (EUROSTAT, 2009 e 2013), em que os subsetores foram classificados por 
graus de intensidade de tecnologia e conhecimento, sendo esta uma das inovações deste 
trabalho. Um resumo sobre esta classificação pode ser visualizado no Quadro 1. 

Com a organização do banco de dados, foi iniciada a quarta etapa, que possibilitou a 
análise dos dados. Nesta etapa foram calculados indicadores de análise regional para 
contribuir com a compreensão das mudanças estruturais produtivas da região. Dentre os 
indicadores utilizados estão o Quociente Locacional, o Coeficiente de Especialização, o 
Coeficiente de Reestruturação, e o Coeficiente de Redistribuição, conforme metodologia de 
cálculo apresentada por Alves (2012). 



Quadro 1 – Divisão setorial por intensidade de tecnologia e conhecimento 
Setor Grande subsetor 

Setor Primário Agropecuária 

Setor Secundário 

Indústrias extrativas 
Indústria da construção civil 
SIUP - Serviços industriais de utilidade pública 
IAT - Indústrias de alta tecnologia 
IMAT - Indústrias de média-alta tecnologia 
IMBT - Indústrias de média-baixa tecnologia 
IBT - Indústrias de baixa tecnologia 

Setor Terciário 
SICAT - Serviços intensivos em conhecimento e alta tecnologia 
SIC - Serviços intensivos em conhecimento 
SPIC - Serviços pouco intensivos em conhecimento 

Fonte: OECD/Eurostat (EUROSTAT, 2009 e 2013) 
 
Além dessas medidas, também se utilizou o método estrutural-diferencial (shift-share), 

com adaptações, para englobar as transformações das estruturas produtivas apresentadas por 
microrregiões pouco dinâmicas para verificar quais foram os fatores, endógenos ou exógenos, 
responsáveis pelas transformações estruturais das mesmas. 

O método estrutural-diferencial sem adaptações é apresentado por Alves (2012), 
sendo que as adaptações sugeridas neste relatório são apresentadas pelo Quadro 2. As 
reestruturações no modelo serão explicadas, de forma mais detalhada, a seguir, para além de 
uma série de ajustes diante de determinadas circunstâncias. 

 
Quadro 2 – Índices de variação e adaptações às fórmulas originais do modelo Shift-Share 

Índice Fórmulas Detalhamento 

Índice de variação 
do emprego por 
setor na 
microrregião 

rij = 

 �0�� ≠ 0→
( )

                                                                (6.1) Se o valor da variável de análise no ano inicial for 
diferente de zero, considera-se a equação 6.1 para rij; 
Se for igual a zero, considera-se a equação 6.2 para rij. �0�� = 0→ �1�� (6.2) 

Índice de variação 
do emprego total na 
microrregião 

rtj = 

∑ �0�� ≠ 0→
(∑ ∑ )

∑
 (7.1) Onde: t = Total de empregos na região (microrregião ou 

estado). Se o valor do somatório da variável de análise 
no ano inicial for diferente de zero, considera-se a 
equação 7.1 para o rtj; Se for igual a zero, considera-se 
a equação 7.2 para o rtj. ∑ �0�� = 0→∑ �1�� (7.2) 

Índice de variação 
do emprego por 
setor no Estado 

rit = 

� 0
�� ≠ 0→

( )
 (8.1) Onde: � 0

��= Total de empregos do setor i no Estado e no 

ano inicial; �1
��= Total de empregos do setor i no Estado 

e no ano final;   e = Paraná (região de referência). Se o 
valor da variável de análise no ano inicial for diferente de 
zero, considera-se a equação 8.1 para rit; Se for igual a 
zero, considera-se a equação 8.2 para rit. 

� 0
�� = 0→� 1

�� (8.2) 

Índice de variação 
do emprego total no 
Estado 

rtt = 

 

∑ �0
�� ≠ 0→

(∑ ∑ )

∑
 (9.1) Se o valor do somatório da variável de análise no ano 

inicial for diferente de zero, considera-se a equação 9.1 
para o rtt; Se for igual a zero, considera-se a equação 
9.2 para o rtt. ∑ �0

�� = 0→∑ �1
�� (9.2) 

Variação Regional R = 

�0�� ≠ 0→�0�� ⋅ ��� (10.1) Se o valor da variável de análise no ano inicial for 
diferente de zero, considera-se a equação 10.1 para R; 
Se o valor da variável de análise no ano inicial for igual a 
zero, considera-se a equação 10.2 para R. �0�� = 0→  rtt (10.2) 

Variação Estrutural 
ou Proporcional P = 

�0�� ≠ 0→�0�� ⋅ (��� − ���) (11.1) Se o valor da variável de análise no ano inicial for 
diferente de zero, considera-se a equação 11.1 para P; 
Se o valor da variável de análise no ano inicial for igual a 
zero, considera-se a equação 11.2 para P. �0�� = 0→(��� − ���) (11.2) 

Variação Diferencial D = 

�0�� ≠ 0→ �0�� ⋅ (��� − ���) (12.1) Se o valor da variável de análise no ano inicial for 
diferente de zero, considera-se a equação 12.1 para D; 
Se o valor da variável de análise no ano inicial for igual a 
zero, considera-se a equação 12.2 para D. �0�� = 0→ (��� − ���) (12.2) 

Fonte: Adaptações dos autores. 



As principais adaptações para o modelo estrutural-diferencial aqui efetuadas (e 
sugeridas para outros estudos que se enquadrem em um contexto semelhante) são em 
relação àquelas regiões que apresentem uma estrutura produtiva pouco diversificada e que 
passam por alterações ao longo de um determinado período. Isso porque, ao utilizar-se as 
fórmulas do Shift-Share em suas versões originais, regiões que apresentam a variável 
utilizada para análise – neste estudo, empregos – com valor nulo (zerado) em um determinado 
setor no ano inicial, mas que exibem dados no ano final, são ignoradas, já que o modelo 
considera para análise os dados do ano inicial. Assim, para captar as dinâmicas dessas 
situações, mantendo-se a lógica das fórmulas originais, é que tais adaptações foram aqui 
propostas e realizadas. 

Por fim, a quinta etapa, de análise espacial dos resultados obtidos nas etapas 
anteriormente apresentadas. Para isso, além de quadros, tabelas e gráficos, foram utilizados 
mapas temáticos para identificação da distribuição espacial das atividades econômicas no 
espaço regional que, em escalas de cores, representam graus de importância diversa dos 
quocientes e coeficientes. Foi utilizado o programa QGis para a elaboração dos mapas. Trata-
se de uma fase importante de instrumentalização em relação às ferramentas de representação 
de dados e informações diversas. 

 
Revisão Bibliográfica: 
 

A análise da distribuição espacial das atividades econômicas tem apresentado 
inúmeros aperfeiçoamentos, ao longo das últimas décadas, buscando acompanhar as 
mudanças significativas dos sistemas econômicos. 

Diante de tantas possibilidades de análise, transformações do espaço e 
especializações econômicas, Haddad & Andrade (1989) lembram que apenas a análise 
teórica do relacionamento entre variáveis relevantes não é o suficiente para entender os 
processos de adequação pelos quais passam o sistema produtivo, sendo necessário 
acrescentar-se a análise empírica, para determinar quais, dentre os diversos modelos 
analíticos existentes, os que melhor se aproximam da realidade observada. Lembram, ainda, 
que o conhecimento específico destes métodos é indispensável para que seja ultrapassada a 
barreira entre a teoria econômica e a análise econômica. 

Para Ferreira (1989, p. 58-61), a principal questão a ser tratada, é a desigualdade da 
distribuição das atividades econômicas, já que essa resulta em diferentes níveis de 
desenvolvimento econômico dentro de uma mesma região ou país, gerando desigualdades 
econômico-sociais e, por esta razão, torna-se indispensável conhecer as causas e as 
repercussões destas ocorrências para um melhor planejamento econômico e social. 

Ainda segundo Ferreira (loc. cit.), a pesquisa e interpretação dos fatores que geram 
essa concentração de atividades econômicas, em determinados pontos do espaço geográfico, 
através dos novos conceitos e métodos de análise regional possibilitam a compreensão 
destes fenômenos com maior rigor, retirando a subjetividade do processo. 

Complementando esse mesmo raciocínio, Piacenti (2012, p. 57) esclarece que nas 
teorias clássicas de desenvolvimento regional prevalece a concepção da existência de uma 
atividade motriz, de caráter exógeno, capaz de influenciar, por meio de encadeamentos, as 
demais atividades econômicas. Entretanto, como o desenvolvimento econômico e social nas 
diferentes regiões não é homogêneo no espaço, justifica-se a importância dos estudos 
relacionados à distribuição espacial do desenvolvimento econômico, social e institucional. 

A necessidade de compreender cada uma das particularidades sobre a distribuição 
das atividades econômicas pelos espaços geográficos propiciou o desenvolvimento de 
inúmeros indicadores e métodos analíticos, que são calculados a partir da distribuição 
espacial de uma dada variável ou da análise comparativa de duas distribuições, utilizadas 
para indicar a localização de uma dada atividade e do nível de especialização de uma dada 
unidade territorial (Delgado & Godinho, 2011). 

As medidas de localização se referem à natureza setorial entre as distintas regiões, 
bem como na determinação das especializações das mesmas, concentrando-se nas 
localizações e mudanças espaciais das atividades econômicas, além dos padrões de 



concentração ou dispersão setorial. Já as medidas de especialização analisam a estrutura 
produtiva de cada região, identificando o grau de especialização das economias regionais ou 
do processo de diversificação das mesmas ao longo do tempo (Alves, 2012). 

Conforme Haddad (1989), as medidas de localização mais frequentemente utilizadas 
para a análise regional são o quociente locacional, o coeficiente de localização, coeficiente de 
associação geográfica e o coeficiente de redistribuição. Quanto as medidas de 
especialização, as de maior destaque são o coeficiente de especialização e o coeficiente de 
reestruturação. 

Enquanto isso, Cerejeira (2011) aponta, como o método analítico mais difundido, o da 
análise de componentes de variação, ou método de análise diferencial-estrutural, também 
conhecido como shift-share, que decompõe o crescimento de uma dada variável, medida a 
nível regional, em fatores que possam influenciar seu comportamento. Os três fatores 
principais do método são: o efeito do crescimento macrorregional (região de referência); o 
efeito da composição setorial da região analisada (componente estrutural); e os efeitos de 
outros fatores específicos da região (componente regional, concorrencial ou diferencial). 

Contudo, segundo Loveridge & Selting (1998, apud Cerejeira, 2011, p. 72) e 
Richardison (1978, apud Cerejeira, 2011, p. 72), existem inúmeras críticas e extensões à 
análise de componentes de variação, sendo as principais relacionadas à falta de um conteúdo 
teórico de suporte, problemas de agregação, escolha das variáveis e do ano de comparação, 
instabilidade da componente regional (ou competitiva) e pela interdependência entre a 
componente estrutural e a regional. Mas, para tentar superar tais limitações, inúmeros 
trabalhos têm sido realizados para integrar a análise shift-share num enquadramento 
estatístico e econométrico, permitindo reduzir a natureza determinística da análise de forma 
a poder realizar testes de hipóteses às componentes encontradas (Cerejeira, 2011, p. 75). 

Ainda assim, Alves (2012, p. 48) defende que “esse ferramental, a despeito das 
limitações técnicas, possibilita diagnosticar mudanças nas estruturas produtivas e nas 
especializações regionais”, respondendo às questões formuladas acerca do crescimento 
regional e possibilitando planejar seu desenvolvimento. 

 
Resultados e Discussão: 
 

Verificou-se a população paranaense, no período compreendido entre os anos 
2000 e 2015, observou um incremento de 16,7%. Neste mesmo período, o número de 
empregados no Paraná variou em 88,3%. Contudo, essas variações não foram 
observadas de forma equilibrada entre as 39 microrregiões do Estado. 
  
Figura 2 – Variação populacional e do emprego, por Microrregiões Paranaenses – 
2000/2015 

Fonte: Elaboração dos autores. 
 
 Os dados da dinâmica populacional no Paraná apontam que 11 das 39 microrregiões 
(28,2%) apresentaram, entre 2000 e 2015, variação positiva de residentes superior à 
verificada no Estado no mesmo período. A microrregião de Maringá obteve o maior 



crescimento relativo da população, com 32,1% – praticamente o dobro do crescimento 
populacional relativo do Estado –, seguida por Curitiba (25,0%), Apucarana (24,1%), Cianorte 
(23,3%), Londrina (22,8%), Paranaguá (21,5%), Rio Negro (21,5%), Ponta Grossa (21,2%), 
São Mateus do Sul (18,6%), Toledo (17,8%) e Cascavel (17,1%). Das demais 28 
microrregiões, seis (15,4% do total) apresentaram reduções de suas populações, sendo que, 
a que mais perdeu, proporcionalmente, foi a de Pitanga (-12,1%), além de Goioerê (-10,8%), 
Ivaiporã (-8,1%), Cornélio Procópio (-2,2%), Faxinal (-1,2%) e Assaí (-1,0%). 
 O dinamismo do emprego entre as microrregiões foi diferente, em nenhuma houve 
redução no quadro de trabalhadores nos mesmos 15 anos e, 16 delas (41,0%) mais que 
dobraram o número de postos de trabalho – com variações entre 176,6% e 100,7%. Ao final 
do período, 22 microrregiões (56,41%) apresentaram variação do emprego maior do que a 
ocorrida no Estado, tendo a de Francisco Beltrão, com um incremento de 176,6% em seu 
quadro de trabalhadores, obtido exatamente o dobro do crescimento relativo do emprego do 
que o Paraná no mesmo período. No extremo oposto, a microrregião de Porecatu, com 2,0% 
de ampliação da população, apresentou o menor crescimento do emprego, com 52,0% de 
ampliação de seu quadro ocupacional. 
 É importante destacar que foi no primeiro quinquênio (2000/2005) que ocorreram as 
maiores variações da população – tanto positivas quanto negativas. Também para o emprego, 
o primeiro quinquênio foi o de maior crescimento, mas a principal ênfase a ser dada, neste 
caso, é que, mesmo não tendo apresentado redução em nenhuma microrregião durante todo 
o período (2000/2015) e nem nos dois primeiros quinquênios, duas microrregiões perderam 
postos de trabalho no último período (2010/2015): Porecatu (-4,1) e Ibaiti (-0,7). Além disso, 
tanto em números absolutos como relativos, a dinâmica econômica foi superior à 
populacional, indicando um crescimento produtivo de caráter endógeno das microrregiões. 

Para verificar a importância de cada um dos subsetores para a estrutura produtiva do 
Estado, pode-se examinar a distribuição dos empregos formais entre eles, como mostra a 
Tabela 1. É possível visualizar que o maior empregador do Estado no ano 2000 era os 
Serviços Pouco Intensivos em Conhecimento (SPIC), que permaneceu na mesma posição ao 
longo de todo o período e, com uma ampliação de 706.836 postos formais de trabalho 
(87,9%), entre 2000 e 2015, manteve-se como o principal, empregando 48,5% de toda a mão 
de obra, praticamente a mesma participação de 2000, que então era de 48,6%. 
 
Tabela 1 – Distribuição dos vínculos empregatícios por subsetores no Paraná – 2000/2015 

Subsetores Segundo a NACE 2000 2005 2010 2015 
Var. % Emp. 
2000/2015  

Serviços Pouco Intensivos em Conhecimento – SPIC 804.140 1.049.322 1.321.401 1.510.976 87,9 

Serviços Intensivos em Conhecimento – SIC 305.172 360.545 502.266 628.083 105,8 

Indústrias de Baixa Tecnologia – IBT 229.431 327.387 393.602 394.207 71,8 

Indústrias da Construção Civil 64.528 56.391 136.051 139.775 116,6 

Indústrias de Média-Alta Tecnologia – IMAT 59.351 79.166 127.803 126.184 112,6 

Agropecuária 88.792 98.795 107.550 109.961 23,8 

Indústrias de Média-Baixa Tecnologia – IMBT 55.375 72.925 105.598 105.473 90,5 

Serv. Intensivos em Conhecimento e Alta Tecnologia – SICAT 21.884 33.945 43.669 54.263 148,0 

Indústrias de Alta Tecnologia – IAT 7.732 11.065 20.455 19.334 150,1 

Serviços Industriais de Utilidade Pública – SIUP 12.728 15.396 18.390 18.539 45,7 

Indústrias Extrativas 4.302 4.411 6.930 6.409 49,0 

Total de Vínculos 1.653.435 2.109.348 2.783.715 3.113.204 88,3 

Fonte: IBGE (2017). 
 
Também os Serviços Intensivos em Conhecimento (SIC) e as Indústrias de Baixa 

Tecnologia (IBT) mantiveram, em 2015, as mesmas posições que ocupavam em 2000, 
respectivamente o segundo e o terceiro subsetores maiores empregadores do Paraná, com a 
variação dos SIC (105,8%) apresentado crescimento sensivelmente superior às IBT (71,8%). 
Em números absolutos, significa dizer que os SIC geraram, no período, 322.911 novos postos 
de trabalho, tornando-se responsável por 20,2% dos empregos estaduais (ampliando sua 
participação que em 2000 era de 18,5%), enquanto que as IBT geraram 164.776, somando 



12,7% dos trabalhadores (uma redução na participação, que no ano 2000 era de 13,9%). 
No Estado, o subsetor Agropecuário diminuiu a participação no total de empregados, 

de 5,4% em 2000 para 3,5% em 2015 – perdendo duas posições, de 4º para 6º, entre os 
maiores empregadores. Entre todos os subsetores, foi o que apresentou a menor variação 
percentual do emprego (23,8%), gerando um total de 21.169 novas vagas. Esta diminuição 
pode ser parcialmente explicada pelo crescimento dos subsetores da Indústria da Construção 
Civil – que subiu de 5º para 4º lugar – e das Indústrias de Média-Alta Tecnologia (IMAT) – que 
passou do 6º para o 5º lugar–, ambos considerando o período entre 2000 e 2015. 

As Indústrias de Alta Tecnologia (IAT), no outro extremo, apresentaram a maior variação 
percentual, com 150,1% de empregos gerados (11.602 novos postos de trabalho), passando 
de 10º para 9º no número de trabalhadores empregados, embora com uma representatividade 
ainda muito baixa para a formação do quadro empregatício total do Paraná, com 0,6% em 
2015. 

Com a segunda maior variação proporcional (148,0% de ampliação em 15 anos), os 
Serviços Intensivos em Conhecimento e Alta Tecnologia (SICAT) criaram 32.379 novos postos 
de trabalho, mantendo-se, ao longo de todo o período, como o 8º maior empregador do Paraná, 
com representatividade de 1,7%. 
 Outros subsetores que também apresentaram grande variação na geração de 
empregos e que, como já mencionado anteriormente, ascenderam na participação do total de 
empregados do Estado, foram as Indústrias da Construção Civil, com 116,6% de ampliação 
(75.247 novos postos) e as IMAT, com 112,6% a mais de empregos em 2015 em relação a 
2000 (gerando 66.833 novos vínculos). 

As Indústrias de Média-Baixa Tecnologia (IMBT), que alcançaram 90,5% de variação 
dos postos de trabalho entre 2000 e 2015, contabilizando 50.098 novos trabalhadores, 
aparecem como o 7º maior gerador de empregos no Estado em 2015. 
 Os menores empregadores do Paraná no ano de 2015 foram: os Serviços Industriais 
de Utilidade Pública (SIUP) que, com variação de 45,7% em 15 anos, criou 5.811 novas vagas 
no período, participando com 0,6% do emprego paranaense; e as Indústrias Extrativistas, com 
incremento de 2.107 postos (variação de 49% de 2000 para 2015), representava 0,2% da mão 
de obra empregada no Estado.  

Quando são analisadas as microrregiões individualmente, os resultados podem 
apresentar-se bastante diferenciados, conforme poderá ser constatado a partir dos dados do 
Quociente Locacional (QL), que serão apresentados setorialmente. A Figura 3 mostra os 
resultados para o subsetor da Agropecuária que, como pode ser observado, é bastante 
especializado no Estado, ou seja, a Agropecuária possui grande relevância para a formação 
dos quadros empregatícios das microrregiões paranaenses, mesmo sendo apenas o 6º maior 
empregador no ano de 2015. Foi o subsetor que apresentou o maior número de microrregiões 
altamente especializadas ao final do período analisado. 
 
Figura 3 – QL da Agropecuária, Microrregiões Paranaenses – 2000/2015 

  

Fonte: Elaboração dos autores. 
 
 Mesmo com uma redução da participação do subsetor no quadro empregatício do 
Estado, houve uma difusão da Agropecuária na formação do emprego no Paraná ao longo do 



período analisado, crescendo de 29 (em 2000) para 32 (em 2015) o número de microrregiões 
que tinham o subsetor como muito relevante para a geração de empregos (QL acima de 1), 
corroborando sua importância. 
 A Figura 4 traz a evolução do QL para os três primeiros subsetores do Setor Secundário 
da classificação NACE, Indústrias Extrativas, Indústrias da Construção Civil e Serviços 
Industriais de Utilidade Pública (SIUP). 
 
Figura 4 – QL das Indústrias Extrativas, da Construção Civil e dos SIUP, Microrregiões 
Paranaenses – 2000/2015 

Indústrias Extrativas 

  

Indústrias da Construção Civil 

  

Serviços Industriais de Utilidade Pública (SIUP) 

  

Fonte: Elaboração dos autores. 
 
 O subsetor extrativista no ano de 2000 apresentava-se relativamente concentrado, 
sendo que 15 microrregiões (38,5%) contavam com o subsetor com grande relevância (QLs 
de 1,04 até 19,33) para a formação de empregos, sete microrregiões (18,0%) com média 
relevância (QLs de 0,54 a 1,00) e 17 microrregiões (43,5%) que tinham as Indústrias Extrativas 
com baixa ou nenhuma relevância (QLs de 0,00 a 0,46), sendo a microrregião de Ibaiti a mais 
especializada, com QL de 19,33, e as microrregiões de Faxinal e Porecatu as únicas que não 
apresentavam nenhum resultado para o QL deste subsetor. Após 15 anos, com 15 
microrregiões (38,4%) altamente especializadas (QLs de 1,02 a 57,92), 12 (30,8%) com média 



especialização (QLs de 0,50 a 0,90) e outras 12 (30,8%) com baixa ou nenhuma especialização 
(QLs de 0,00 até 0,46), e mesmo apresentando diminuição da representatividade do emprego 
total, as Indústrias Extrativas mostraram dinamismo na geração de postos de trabalho no 
Estado. 

O subsetor das Indústrias da Construção Civil, mostrou uma dispersão dos empregos 
entre as microrregiões ao longo de 15 anos, passando de sete microrregiões (18,0%) com 
grande especialização em 2000, (com QLs de 1,13 a 1,99) para nove microrregiões (23,1%) 
em 2015 (QLs entre 1,01 e 3,69). Entretanto, subiu de 13 para 18 o número de microrregiões 
que apresentavam o subsetor com média relevância para a formação do emprego no mesmo 
período, refletindo o crescimento da relevância para o subsetor como criador de postos de 
trabalho no Estado – de 3,9% em 2000 para 4,5% em 2015. A microrregião de Maringá aparecia 
como a mais especializada em 2000, com o QL de 1,99. No ano de 2015, após uma ampliação 
de 1.454,2% nos postos de trabalho (de 413 para 6.419 entre 2000 e 2015), era Telêmaco 
Borba a microrregião mais especializada nas Indústrias da Construção Civil, com QL de 3,69. 

O subsetor dos SIUP apresentou resultados do QL superiores a 1,00, no ano de 2015, 
em apenas duas microrregiões, Curitiba (QL de 2,18) e Foz do Iguaçu (2,04). Ao todo, 25 
microrregiões apresentaram baixa especialização no subsetor no ano de 2015, nove delas com 
resultados inferiores a 0,10. 

Os próximos quatro subsetores a serem apresentados, que fecham a análise do Setor 
Secundário, compõem as indústrias de transformação. Juntos, representam no final do período 
analisado 20,7% da mão de obra empregada no Estado, sendo as Indústrias de Baixa 
Tecnologia (IBT) o maior empregador entre eles, responsável por 12,7% dos empregos do 
Paraná no ano de 2015. 

Como pode ser observado na Figura 5, todos os subsetores da indústria de 
transformação mostraram grande dinamismo no período, tendo as Indústrias de Alta 
Tecnologia (IAT), as Indústrias de Média-Alta Tecnologia (IMAT), as Indústrias de Média-Baixa 
Tecnologia (IMBT) e as IBT apresentado uma interiorização da especialização, com uma 
ampliação no número de microrregiões em que apareciam com relevância para o emprego. 

A microrregião de Cianorte aparece em evidência durante todo o período analisado, 
sendo a única região para a qual os subsetores industriais de transformação eram, juntos, os 
maiores empregadores. E, em dados absolutos, o subsetor das IBT era em 2000 e manteve-
se em 2015 como o maior empregador para a microrregião. No ano de 2000, as indústrias de 
transformação eram responsáveis por 40,1% dos empregos e, em 2015, passaram a responder 
por 50,0% da mão de obra empregada na microrregião, uma geração absoluta de 14.338 novos 
postos de trabalho, inclusive com a criação de empregos no subsetor das IAT, que no ano de 
2000 não contava com nenhum trabalhador. 

Embora o subsetor das IAT seja o responsável pela menor participação das indústrias 
de transformação na composição do emprego estadual para todo o período, foi o subsetor que 
apresentou a maior dinâmica entre todos os 11 analisados. Passou de 24 microrregiões com 
algum resultado para o QL (entre 0,03 e 1,81) em 2000, para 34 microrregiões com resultados 
maiores do que zero para o QL (entre 0,01 e 5,35) em 2015. Além da ampliação do subsetor 
entre as microrregiões, os resultados dos QLs indicaram uma maior especialização. No ano de 
2000, as microrregiões de Curitiba (1,81) e Rio Negro (1,62) eram as únicas que apresentavam 
especialização no subsetor. Em 2015, a microrregião de Toledo – que em 2000 obteve QL de 
0,89 –, respondia por 18,3% de todo o quadro de empregados desde subsetor no Paraná, 
mostrando-se a mais especializada (5,35), seguida por Jaguariaíva (2,41), Telêmaco Borba 
(1,80) e Londrina (1,40). A microrregião de Curitiba, em 2015, passa à 5ª posição entre as mais 
especializadas (1,30 para o QL) e Rio Negro, perde especialização, passando as IAT a 
representarem média relevância (0,77) para a formação do emprego na região. 

 
 



Figura 5 – QL das demais indústrias, Microrregiões Paranaenses – 2000/2015 
Indústrias de Alta Tecnologia (IAT) 

  

Indústrias de Média-Alta Tecnologia (IMAT) 

  

Indústrias de Média-Baixa Tecnologia (IMBT) 

  

Indústrias de Baixa Tecnologia (IBT) 

  

Fonte: Elaboração dos autores. 
 
O subsetor das IMAT pode ser considerado bastante concentrado, embora tenha 

mostrado um bom dinamismo no período. Essa observação pode ser corroborada ao analisar-
se os dados dos QLs para as microrregiões. No ano de 2000, eram 29 microrregiões (74,4%) 
com baixa ou nenhuma especialização para o subsetor (QLs entre 0,00 e 0,44); seis (15,4%) 
com média especialização (resultados entre 0,55 e 0,96); e quatro (10,3%) microrregiões que 



apresentavam alta especialização (com QLs variando entre 1,03 e 2,52). Já, no ano de 2015, 
eram nove (23,1%) as microrregiões que apresentavam alta especialização (QLs de 1,18 a 
2,47); 12 (30,8%) com média especialização (de 0,52 a 0,97 para os QLs); e 18 (46,2%) com 
baixa ou nenhuma especialização (variação dos QLs entre 0,00 e 0,48). Ou seja, o subsetor 
ampliou em 110% sua média e alta especializações entre as microrregiões paranaenses. A 
microrregião de Cerro Azul foi a única a não apresentar dados para o QL das IMAT nos anos 
de 2000, 2010 e 2015, já no ano de 2005, aparecia como a 4ª região com menor especialização 
(QL de 0,03), único ano em que apresentou postos de trabalho no subsetor, com três 
trabalhadores. 

Assim como ocorreu com todos os subsetores industriais de transformação, as IMBT 
observaram uma dispersão dos postos de trabalho, entre 2000 e 2015, e uma maior 
especialização entre as microrregiões. No ano inicial da análise, eram 27 microrregiões as que 
apresentavam média ou alta especialização no subsetor; em 2015, esse número subiu para 
32. Nesse período, o subsetor criou, em números absolutos, 50.098 postos de trabalho, sendo 
16.568 apenas na microrregião de Curitiba, que apresentou em 2015 alta especialização no 
subsetor, com QL de 1,09. A microrregião mais especializada nas IMBT em 2015 era São 
Mateus do Sul, com QL de 2,85 e 915 postos de trabalho (9,6% de representatividade para o 
emprego total da microrregião). 

As IBT criaram empregos formais em 36 das 39 microrregiões paranaenses (92,3%) 
no período – as exceções foram Cerro Azul, Cornélio Procópio e União da Vitória, que 
perderam postos de trabalho neste subsetor. As microrregiões de Cerro Azul, Paranaguá e 
Curitiba foram as únicas a apresentaram baixa especialização para o subsetor, tanto no ano 
de 2000 como em 2015. As com alta especialização foi ampliado para 29 microrregiões (74,4%) 
em 2015 (resultados entre 1,07 e 3,41), enquanto que no ano 2000 eram 24 (61,5%). 

Com estas alterações, o subsetor tornou-se ainda mais especializado no Paraná em 
2015 do que em 2000, quando já apresentava intensa especialização. Tal informação pode 
responder também pelo aumento da especialização do subsetor agropecuário no Estado que, 
como relatado em momento anterior, mesmo com redução de sua participação no quadro 
empregatício do Estado, a Agropecuária, ao longo do período analisado, ampliou de 29 (em 
2000) para 32 (em 2015) o número de microrregiões com alta especialização do subsetor. Essa 
interação entre os resultados pode ser explicada pela correlação entre os produtos dos dois 
subsetores. 

A Figura 6 apresenta a dinâmica dos três subsetores da NACE que compõem o Setor 
Terciário, que retém os dois maiores empregadores do Estado: SPIC e SIC. Segundo subsetor 
de maior concentração no Estado, atrás apenas dos SIUP, os SICAT compõem o único 
subsetor dos serviços que não está no topo da lista dos maiores empregadores no Paraná, 
representa 1,7% do total de postos de trabalho. 

Ainda assim, foi o segundo subsetor que mais gerou empregos, proporcionalmente, 
entre 2000 e 2015, com uma ampliação de 148,0%, sendo o primeiro o subsetor das IAT, com 
150,1% de variação. Esses dados mostram uma dinâmica bastante significativa dos 
subsetores com utilização intensa de conhecimento e tecnologia na Macrorregião, já que dos 
cinco subsetores de maior variação positiva na geração de postos de trabalho, quatro fazem 
parte desta categoria. Outro ponto importante, é a interiorização destas atividades, que 
deixaram de se concentrar, predominantemente, nas regiões mais desenvolvidas. 

Representando quase metade de todos os postos de trabalho do Estado (48,5%) em 
2015, os SPIC, maior empregador da Macrorregião e, também, de 38 das 39 microrregiões no 
mesmo ano, o subsetor apresentou bom dinamismo durante o período analisado. Com todos 
os resultados para os QLs acima de 0,50 para os quatro anos analisados é o subsetor mais 
especializado no Paraná, como já explicitado pela representatividade na formação do quadro 
empregatício macrorregional. 

A dinâmica para o subsetor pode ser comprovada com a ampliação das microrregiões 
altamente especializadas entre os anos de 2000 e 2015. No primeiro ano, eram 15 as 
microrregiões (38,5%) com alta relevância para a formação do emprego (QLs entre 1,01 e 1,38) 
e, no último, esse número passou a 20 microrregiões (51,3%) altamente especializadas (QLs 
de 1,02 a 1,34). 



Figura 6 – QL dos serviços, Microrregiões Paranaenses – 2000/2015 
Serviços Intensivos em Conhecimento e Alta Tecnologia (SICAT) 

  

Serviços Intensivos em Conhecimento (SIC) 

  

Serviços Pouco Intensivos em Conhecimento (SPIC) 

  

Fonte: Elaboração dos autores. 
 

É possível perceber, que o subsetor dos SPIC no ano 2000 aparecia mais concentrado, 
distribuído em regiões desconectadas entre si. Já no ano de 2015, há uma maior interligação 
entre as microrregiões que apresentam alta especialização no subsetor, criando um tipo de 
“corredor” no Estado. Outra constatação, importante neste ponto, é identificar que as 
microrregiões localizadas na porção central do Paraná possuem maior especialização nos 
subsetores de menor utilização de conhecimento e tecnologia, estando os demais subsetores 
distribuídos nas microrregiões localizadas nas porções mais extremas do Estado. 
 Contudo, para analisar se houve alterações na estrutura produtiva, de forma geral, das 
microrregiões durante o período entre 2000 e 2015, é necessário observar o Coeficiente de 
Reestruturação (CT), que relaciona a estrutura produtiva microrregional entre dois períodos, 
objetivando verificar o grau de mudanças na especialização (Figura 7). Os resultados 
mostraram que não houve mudança significativa na composição setorial da maior parte das 
microrregiões se comparadas suas estruturas produtivas nos anos de 2000 e 2015. 
 
 
 
 



Figura 7 – Coeficiente de Reestruturação (CT), Microrregiões Paranaenses – 2000/2015 
2000/2005 2010/2015 
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Fonte: Elaboração dos autores. 
 

Neste mesmo período, o CT da microrregião de Astorga (0,2027) foi o que apresentou 
a variação mais expressiva e, foi também para a microrregião de Astorga, a variação do CT 
mais significativa entre os quinquênios, que ocorreu entre 2000 e 2005, (CT de 0,1737); a 
segunda maior variação para os quinquênios ocorreu entre 2010 e 2015, com a microrregião 
de Telêmaco Borba (0,1614); e a terceira maior variação foi no segundo quinquênio analisado, 
em que a microrregião de Porecatu obteve o maior resultado (0,1393) entre 2005 e 2010. 

• Para Astorga, em 2000 as IMAT eram responsáveis por 0,3% e as IBT por 22,1% da 
mão de obra empregada, passando para 3,3% e 35,5%, respectivamente, em 2015; a 
Agropecuária e os SIC, por sua vez, empregavam, respectivamente, em 2000 20,8% e 
13,2% dos trabalhadores na microrregião, caindo para 6,9% e 7,0% em 2015. 

• Para Porecatu, a especialização ocorreu nas IMAT (QL de 0,11 para 2,88) saindo da 
baixa relevância para a alta relevância e especialização – as IMAT empregavam em 
2005 cerca de 0,4% da mão de obra, tornando-se responsável por 13,2% dos postos 
de trabalho formais em 2010; e a contração ocorreu na Agropecuária (QL de 3,19 para 
2,22) – que diminuiu sua relevância para a geração do emprego na microrregião de 
14,9% para 8,6% entre 2005 e 2010. 

• Para Telêmaco Borba, pode-se destacar a concentração da Construção Civil (QL de 
0,54 para 3,69), que ao passar de média especialização para altamente especializada, 
ampliou de 2,6% para 16,6% sua participação na formação do quadro de trabalhadores 
no período, absorvendo grande parte da participação perdida da Agropecuária – que 
perdeu relevância (QL de 3,64 para 2,64) e participação no emprego de 14,1% para 
9,3% – e dos SPIC   – com redução da especialização de alta para média (QL de 1,01 
para 0,82) e da participação nos vínculos empregatícios de 48,2% para 39,9% –, sendo 
todos os dados referentes ao período de 2010 à 2015. 
No outro extremo, entre os anos de 2000 e 2015, 16 microrregiões (41,0%) obtiveram 

resultados para o CT inferiores a 0,1 – Curitiba e Toledo (com CT de 0,0479), Ivaiporã (0,0594), 
Francisco Beltrão (0,0596), Londrina (0,0609), Campo Mourão (0,0658), Pitanga (0,0717), 
Paranaguá (0,0738), Paranavaí (0,0767), Faxinal (0,0780), Pato Branco (0,0794), Ponta 



Grossa (0,0831), Maringá (0,0845), Cascavel (0,0870), São Mateus do Sul (0,0903) e Lapa 
(0,0929) –, indicando que suas estruturas produtivas não sofreram grandes alterações no 
período, mesmo com oito delas mais que dobrando a quantidade de vínculos empregatícios – 
Francisco Beltrão (176,6%), Pato Branco (169,9%), Cascavel (136,5%), Toledo (130,7%), 
Pitanga (115,7%), Maringá (113,0%), Paranavaí (105,8) e Ivaiporã (101,9). Todas estas 
microrregiões apresentaram, pelo menos, duas características em comum: a despeito da 
grande variação do emprego no período, o subsetor maior empregador não se alterou, 
mantendo-se quase sem modificações na participação da geração de empregos destas 
microrregiões; e o subsetor dos SPIC era o que aparecia como o maior empregador para todas. 
 Todavia, ao examinar-se separadamente cada um dos três quinquênios analisados, é 
possível perceber que as mudanças mais significativas ocorreram no primeiro período, entre 
2000 e 2005, e os menores resultados ocorreram entre os anos de 2005 e 2010, indicando 
que após um período de menor dinâmica estrutural, ocorrido no segundo quinquênio, as 
microrregiões retomaram o processo de reestruturação de suas economias com maior 
intensidade no último quinquênio, com especializações ou diversificações. 
 Assim como o CT, o Coeficiente de Especialização (CE) analisa a especialização das 
microrregiões. Mas, ao contrário do CT que compara os empregos das microrregiões entre 
dois períodos para verificar possíveis alterações em sua estrutura produtiva, o CE compara 
as estruturas produtivas das microrregiões com as estruturas produtivas do Estado. 
 Verificou-se que, a estrutura produtiva das microrregiões, nos quatro anos analisados 
entre 2000 e 2015, apresentava-se muito semelhante à estadual, isto é, se comparados ao 
Paraná, os vínculos empregatícios nas microrregiões estavam distribuídos, relativamente, 
entre os setores, de forma similar, além de que os maiores empregadores eram, para a grande 
maioria, os mesmos e na mesma hierarquia. 

As microrregiões de Cianorte e Cerro Azul alternaram a posição de mais 
especializados nos anos analisados. Cianorte apresentou o maior resultado para o CE em 
2000 (0,3623) e 2005 (0,3681) e Cerro Azul foi o mais especializado no ano de 2010 (0,3906) 
e de 2015 (0,3813). 

• A microrregião de Cianorte, no ano 2000, apresentava como maior empregador o 
subsetor das IBT, o segundo maior empregador os SPIC e o terceiro, a Agropecuária, 
ou seja, uma estrutura produtiva consistentemente divergente da estadual. No ano de 
2005, essa especialização acentua-se, como mostra o resultado do CE. A ordem dos 
maiores empregadores não é alterada, mas as IBT aumentam sua participação na 
composição do emprego para a microrregião: em 2000 participava com 36,3% e, em 
2005, era responsável por 42,7% dos postos de trabalho. 

• Quanto a Cerro Azul, o maior empregador, para os anos de 2010 e 2015 era o mesmo 
que no Estado, os SPIC, enquanto o segundo maior empregador nos mesmos anos, 
foi a Agropecuária. No ano 2010, o posto de terceiro maior empregador ficou dividido 
entre três subsetores: Extrativas, IBT e SIC, todos empatados com o mesmo número 
absoluto de trabalhadores empregados. O resultado menor do CE em 2015 quando 
comparado a 2010 pode ser explicado pela especialização das Indústrias Extrativas, 
que passa, sozinha, a ser o terceiro subsetor maior empregador, deixando para trás 
os SIC e as IBT. A representatividade das Extrativas passa de 2,7% em 2010 para 
11,9% em 2015. 

Se analisados os extremos do período (2000/2015), 14 microrregiões apresentaram 
uma especialização em relação ao Estado, sendo a microrregião de Telêmaco Borba a que 
mais se especializou (CE de 0,2154 para 0,2802), seguida pelas microrregiões de Toledo (de 
0,1059 para 0,1464) e Cerro Azul (de 0,3415 para 0,3813). Quanto às microrregiões com a 
estrutura mais semelhante à do Estado, tem-se: no ano de 2000, Pato Branco (CE de 0,0657); 
em 2005, Cascavel (0,0488); em 2010, Maringá (0,0507); e no ano de 2015, com uma redução 
na especialização, novamente aparece Cascavel (0,0392) como a microrregião de maior 
semelhança à organização econômica do Paraná. 

A análise de todo o período (2000/2015), para as 25 microrregiões que diminuíram suas 
especializações, apresenta variações maiores do que para as microrregiões que se 
especializaram no período. União da Vitória foi a microrregião que mais diversificou sua 
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estrutura econômica (CE de 0,3056 para 0,1546); a segunda microrregião de maior 
diversificação foi Foz do Iguaçu (CE de 0,1625 para 0,0754); depois, aparece a microrregião 
de Jacarezinho (de 0,2532 para 0,1769); e Prudentópolis (de 0,2972 para 0,2240). 

• União da Vitória, no ano 2000, apresentava como maior empregador o subsetor 
das IBT (de 43,8% no total de empregos na microrregião), o segundo maior 
empregador os SPIC (38,0%) e o terceiro, os SIC (8,3%), ou seja, apresentou uma 
inversão dos subsetores maiores empregadores se comparada ao Estado. No ano 
de 2015, ocorre uma reestruturação econômica na microrregião: o maior 
empregador passa a ser os SPIC (com 48,7%); as IBT em segundo lugar (24,3%); 
e os SIC (12,0%). 

• Foz do Iguaçu é a microrregião que mais se aproxima da estrutura produtiva do 
Estado entre as quatro com maior variação negativa para o CE. Embora os três 
maiores empregadores da microrregião fossem os mesmos e na mesma ordem 
dos do Paraná, a representatividade era diferente: os SPIC representavam 61,2%; 
os SIC 14,9%; e as IBT 9,9% em 2000. No ano de 2015 a representatividade dos 
subsetores da microrregião se aproxima muito da Macrorregião: os SPIC passam 
a representar 51,9%; os SIC, para 21,5%; e as IBT, passam a 14,9%. Essa 
reestruturação faz com que essa microrregião passasse da 11ª região, de estrutura 
econômica mais similar à do Estado em 2000, para a 4ª mais similar em 2015. 

O Gráfico 1 apresenta a estrutura produtiva das três microrregiões com os menores 
CEs e as três microrregiões com os maiores CEs quando comparadas ao Paraná. 
 
Gráfico 1 – Estrutura produtiva das seis Microrregiões Paranaenses com os três menores e 
três maiores Coeficientes de Especialização (CE) quando comparadas ao Paraná – 2015 
 

Fonte: Elaboração dos autores. 
 
 Para aprofundar as análises, pode-se examinar a distribuição espacial dos empregos 
no Estado através do Coeficiente de Redistribuição (CR), utilizado para demonstrar aquelas 
atividades que se concentraram mais ou que se dispersaram mais no território macrorregional.  

Como pode ser observado pelo Gráfico 2, os CRs de todos os subsetores ficaram muito 
próximos a zero em todos os períodos, indicando que não ocorreram mudanças significativas 
na distribuição espacial dos empregados em nenhum dos subsetores produtivos abrangidos 
pela pesquisa, mesmo com a grande dinâmica populacional, com crescimento de 16,7% no 
número de residentes, e dos vínculos empregatícios, com ampliação de 88,3%, ocorridos na 



Macrorregião durante o período, demonstrando que o aumento da mão de obra empregada 
ocorreu de forma proporcional entre os subsetores. 
 
Gráfico 2 – Coeficiente de Redistribuição (CR), por subsetor, do Paraná – 2000/2015 

Fonte: Elaboração dos autores. 
 

O destaque quanto ao CR pode ser observado nas IAT, que apresentaram o maior valor 
para o indicador entre 2000 e 2015 (0,2829), demonstrando a maior mudança no padrão 
espacial de localização do subsetor. Esse dado pode ser corroborado pela variação no número 
de trabalhadores do subsetor no mesmo período, de 7.732 para 19.334, 150,1%. A 
microrregião de Toledo foi a que apresentou a maior concentração da mão de obra das IAT 
durante todo o período, sendo que no ano 2000 era responsável por 2,5% dos empregos do 
subsetor e, em 2015, passou a concentrar 18,3% dos postos de trabalho das IAT do Paraná. 
Para a microrregião, a variação foi de 1.735,6% da mão de obra empregada no subsetor. Já a 
microrregião de Curitiba apresentou a maior variação negativa de participação nas IAT para o 
Estado, saindo de 79,1% em 2000 para 51,6% em 2015, mesmo com uma variação positiva 
interna de 63,1% dos postos de trabalho. 

Em seguida, apresentando a segunda maior redistribuição (CR de 0,2106 no total do 
período), aparece o subsetor das IMAT, seguido pelas Indústrias Extrativas (CR de 0,2063 no 
mesmo período). Já os subsetores de menor redistribuição dos empregos no Estado, também 
para o período total, foram: os SIC (0,0493); os SPIC (0,0619) – sendo os dois subsetores 
maiores empregadores do Paraná –; e os SIUP (0,0741), subsetor de maior concentração na 
Macrorregião. 

Cabe aqui também a observação de que, para sete subsetores, o primeiro quinquênio 
foi o de maior redistribuição: Agropecuária, Construção Civil, SIUP, IAT, IBT, SICAT e SPIC. 
Apenas para o subsetor das IMAT o segundo quinquênio foi o mais dinâmico. E, para três 
subsetores: Indústrias Extrativas, IMBT e SIC, o terceiro quinquênio foi o que proporcionou as 
maiores mudanças no padrão espacial. 

Neste ponto, após as análises dos coeficientes de reestruturação (CT), de 
especialização (CE) e redistribuição (CR), pode parecer possível inferir que as transformações 
nas estruturas produtivas de cada uma das microrregiões e do Paraná como um todo estão 
relacionadas, pois para todos os indicadores e microrregiões, os resultados apresentaram 
dados muito próximos a zero. 

Entretanto, para verificar se os fatores que influenciaram a reestruturação das 
microrregiões de maior dinâmica foram endógenos ou exógenos, torna-se necessária a 
aplicação do Método Estrutural-Diferencial (Shift-Share). 



Os resultados do método para o total dos subsetores econômicos da Macrorregião 
mostraram, em termos gerais, que grande parte das microrregiões paranaenses (76,9%), 
tiveram suas economias desenvolvidas a partir de fatores endógenos, já que os resultados 
obtidos apontaram variação diferencial positiva e variação proporcional negativa para 30 
microrregiões. Duas microrregiões (5,1%) demonstraram vantagens competitivas em relação 
ao Estado, mas também foram favorecidos por fatores exógenos, tendo apresentado variações 
positivas tanto para a componente diferencial como para a proporcional. 

Os resultados do método estrutural-diferencial (Shift-Share) para o total das economias 
das microrregiões paranaenses estão apresentados no Figura 8. 

 
Figura 8 – Variação diferencial e proporcional (Shift-Share) das atividades econômicas das 
Microrregiões Paranaenses – 2000/2015 
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Fonte: Elaboração dos autores. 
 
 Para cinco microrregiões (12,8%), os resultados obtidos indicaram uma perda do 
dinamismo econômico, se comparado ao desenvolvimento da Macrorregião, durante o 
período compreendido entre os anos de 2000 e 2015. O baixo aproveitamento, tanto das 
vantagens endógenas como exógenas, para o desenvolvimento econômico dessas 
microrregiões pode ser observado nas variações negativas das componentes diferencial e, 
também, setorial ou proporcional. Para outras duas microrregiões (5,1%), a única componente 
que demonstrou favorecer suas economias foi a proporcional. Esse resultado, positivo para a 
variação setorial e negativo para a variação diferencial, indica que as microrregiões 
apresentaram desenvolvimento econômico relacionado a fatores exógenos, não 
apresentando vantagens competitivas endógenas para sua estrutura econômica. 
 As microrregiões que exibiram vantagens endógenas e exógenas foram Maringá e 
Paranaguá, sendo que: 

• Para Maringá, a maior variação diferencial estava relacionada ao SPIC (16.457) e a 
proporcional, referente aos SIC (3.246). O aproveitamento tanto das vantagens 
diferenciais quanto proporcionais para esta região pode estar relacionado ao fato de 
sua estrutura produtiva, já bastante semelhante à do Estado em 2000 (CE de 0,0916) 
ter se reestruturado em 15 anos, passando a estar ainda mais similar (CE de 0,0557 



em 2015). Assim, os dois setores que apresentaram as maiores variações são os 
maiores empregadores do Paraná. 

• Paranaguá é uma microrregião que não apresenta sua organização econômica tão 
próxima da estadual. Tal diferença é percebida ao examinar que o subsetor de maior 
variação diferencial para a microrregião foi o das IMAT (4.158), cuja participação para 
a formação de emprego em 2000 era de 2,3% e em 2015 passa a 8,6%, 
diferentemente do Estado. Ou seja, no ano de 2015, a importância deste subsetor 
para a microrregião era 2,12 vezes (valor do QL) maior do que para o Paraná. 
Contudo, o subsetor de que a microrregião mais se aproveitou da vantagem 
proporcional, é o mesmo que teve a maior variação positiva para o Estado: os SIC 
apresentou uma variação setorial para Paranaguá de 1.396 novos postos de trabalho 
relacionados apenas ao crescimento do subsetor na Macrorregião; no total do 
período, a microrregião criou 3.979 novos postos de trabalho nos SIC. 

Das 30 microrregiões que tiveram seu crescimento econômico exclusivamente 
relacionado a fatores endógenos, a partir de suas vantagens competitivas, as que mais se 
destacaram, no período total, foram Cascavel, Toledo, Francisco Beltrão e Foz do Iguaçu, com 
os resultados totais da variação diferencial, na mesma ordem, de 27.817, 21.397, 21.015 e 
17.211. Ainda que não tenham aproveitado, de forma geral, das vantagens proporcionais 
promovidas pela Macrorregião, os resultados das variações setoriais são diversos entre as 
microrregiões: Foz do Iguaçu foi a microrregião que apresentou a menor variação negativa    
(-35), seguida por Cascavel (-171), Francisco Beltrão (-1.026) e, a microrregião de maior 
destaque que menos se beneficiou das vantagens estaduais, foi Toledo (-1.805) 

• Cascavel, que apresentou a maior vantagem diferencial entre as 39 microrregiões, 
obteve este resultado em boa parte devido aos setores das IBT (com variação de 
8.772), dos SPIC (5.562) e dos SIC (4.241). Foi para os SIC também a maior variação 
proporcional da microrregião (1.876). 

• Aparecendo como a microrregião de maior destaque na variação diferencial que 
menos se utilizou das vantagens macrorregionais, Toledo, que empatou com a 
microrregião de Curitiba no menor resultado do CT (0,0479), obteve as maiores 
variações diferenciais no período total em subsetores que já eram os maiores 
empregadores no ano 2000: SPIC (7.827) e IBT (5.315). Além disso, obteve grande 
variação diferencial para as IAT (3.060), subsetor em que aparece com a maior 
especialização do Estado em 2015 (QL de 5,35). 

Embora, 30 das microrregiões paranaenses tenham sido beneficiadas por suas 
vantagens competitivas (endógenas), outras cinco não seguiram os mesmos passos. 
Jaguariaíva, Assaí, Porecatu, União da Vitória e Cornélio Procópio apresentaram resultados 
negativos, para o total dos setores e total do período, tanto para os fatores endógenos (-714, 
-767, -2.137, -3.362, -3.368, respectivamente) quanto para os exógenos (-1.602, -862, -1.747, 
-1.260, -2.940). Como pode ser constatado, a microrregião de Cornélio Procópio foi a que 
mais perdeu dinamismo, situação que pode ser explicada, em parte, pela perda de 26,7% dos 
postos de trabalho no subsetor das IBT – terceiro maior empregador da microrregião em 2000, 
passando para quarto em 2015. Ainda, no subsetor dos SPIC – maior empregador do Estado 
– a microrregião apresentou variação do emprego menor do que no Paraná (61,0% para a 
microrregião e 87,9% para a Macrorregião), podendo explicar parte do não aproveitamento 
setorial proporcionado pelo Estado. 

E, tem-se ainda, as microrregiões de Curitiba e Londrina que, com um aproveitamento 
endógeno total negativo para o período (-170.641 e -14.214, na mesma ordem), obtiveram 
grande aproveitamento dos fatores exógenos (45.272 e 3.867, respectivamente) para o 
crescimento de suas economias. 

• Em Curitiba a maior variação proporcional positiva ocorreu nos SIC (28.740) – sendo 
que a microrregião de Curitiba obteve a maior variação setorial para este subsetor – 
que, por obter a maior variação proporcional do emprego na Macrorregião, favoreceu 
todas as microrregiões entre 2000 e 2015. 



• Na microrregião de Londrina o aproveitamento exógeno, por outro lado, ocorreu para 
seis subsetores, sendo o de maior relevância o dos SIC (5.646), sendo que a 
participação deste subsetor para a formação do quadro empregatício da microrregião 
era de 27,0% em 2015, quanto que para o Paraná a relevância era de 20,2%. 

Os resultados apresentados mostraram diversas particularidades entre as 
microrregiões paranaenses. A análise evidenciou que os subsetores intensivos em 
conhecimento e alta tecnologia têm se destacado em nível estadual, como é o caso das IAT, 
dos SICAT, das IMAT e dos SIC. Além disso, mostra a consolidação, com posição de destaque, 
em setores tradicionais, como o das IBT e da Agropecuária para a composição econômica do 
Estado. O dinamismo dos subsetores reflete o grande dinamismo do emprego e da população 
total de, praticamente, todos as microrregiões. 

 
Conclusões 
 
 O objetivo deste trabalho foi analisar as transformações espaciais das estruturas 
produtivas das microrregiões do Estado do Paraná (Brasil) entre 2000 e 2015. A metodologia 
utilizada foi a estimativa de indicadores de análise regional e a análise diferencial-estrutural. 
 Os dados mostraram que os subsetores intensivos em conhecimento e alta tecnologia 
têm se destacado a nível estadual, como é o caso das IAT, dos SICAT, das IMAT e dos SIC. 
Além disso, mostram a consolidação, em posição de destaque, de setores tradicionais, como 
o das IBT e da Agropecuária para a composição econômica do Estado. O dinamismo dos 
subsetores reflete o grande dinamismo do emprego e da população total de, praticamente, 
todas as microrregiões. 
 Ao analisar-se a distribuição espacial dos subsetores produtivos, percebe-se que 
quanto maior a intensidade de tecnologia e o conhecimento inseridos na atividade, sejam 
industriais ou de serviços, maior foi a concentração setorial no espaço paranaense. Um fato 
relevante é o aumento da participação das regiões periféricas do Estado nestes setores, com 
maior exigência de qualificação, demonstrando um novo comportamento locacional. 
 Ainda assim, o subsetor da agropecuária continua a ser o de maior especialização e 
dispersão espacial entre as microrregiões, reforçando o peso do agronegócio do Estado do 
Paraná. Isso foi corroborado pela dispersão espacial das IBT e dos SPIC que possuem 
diversas ligações nestas fileiras produtivas. Para este conjunto de subsetores, os resultados 
do modelo shift-share ressaltaram a importância das características endógenas das 
microrregiões. Por outro lado, foram as influências exógenas as que mais influenciaram na 
emergência dos subsetores com maior intensidade de conhecimento e tecnologia em boa 
parte das microrregiões analisadas. 
 Os resultados demonstraram que as regiões periféricas do Paraná continuam com 
uma base produtiva focada na produção agropecuária e na agroindustrialização, enquanto as 
regiões Londrina e Maringá apontam uma transição para atividades com maior conteúdo 
tecnológico. A Região Metropolitana de Curitiba continua adensada e especializada em 
atividades mais intensivas em capital. 
 É importante salientar que foi no primeiro quinquênio (2000/2005) que ocorreram as 
maiores variações da população (tanto positivas quanto negativas) e do emprego. Também 
os resultados dos indicadores, bem como o método estrutural-diferencial, apontaram o mesmo 
período como o de maior transformação e com o maior número de microrregiões sendo 
beneficiadas, simultaneamente, por fatores endógenos e exógenos.  
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