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RELATÓRIO FINAL 
 

Introdução: 

 

Diante das transformações cada vez mais aceleradas que são observadas no 

sistema econômico mundial, e em âmbito nacional tanto quanto, é que muitos autores 

apresentaram, já no último quartel do século XX, alguns estudos e referenciais a este 

respeito, como Méndez & Caravaca (1999), Marques da Costa (2000), Moulaert & 

Sekia (2003), Pike, Rodríguez-Pose, & Tomaney (2006) e Camagni & Capello (2012).  

Essas mudanças ocasionaram novas formas de produção e de organização 

produtiva, iniciando a crise da tradicional produção em massa, característica dos 

anos 1950 e 1960, e proporcionando espaço a uma nova variável que se torna uma 

das principais formas de diferenciação e competitividade das regiões: a inovação. 

Antes, a inovação se encontrava concentrada essencialmente no conhecimento 

gerado internamente pelas atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) das 

grandes empresas e pelos sistemas nacionais de inovação (SNIs). 

A partir de 1970 novas formas de organização regional emergiram, com a 



incorporação de tecnologias e inovações, juntamente ao incentivo aos conteúdos de 

informação e formação e, também, da utilização cada vez mais frequente da 

automatização dos processos produtivos. Esses fatores repercutiram na substituição 

de mão de obra por capital, reduzindo os esforços diretamente produtivos, enquanto 

as tarefas anteriores e posteriores à produção observaram uma ampliação de suas 

demandas, proporcionando uma expansão das cadeias de valor empresarial e 

contribuindo para a terciarização da economia.  

Os anos 1990 marcaram um novo período de transformações, dominado pela 

sociedade da comunicação, que aceleraram os fluxos de informação, capital e bens, 

contribuindo para o fenômeno da globalização. Todos estes fatores possibilitaram 

uma nova forma de ocupação dos territórios, agora mais dispersa, apoiada em vários 

núcleos com especializações produtivas diferenciadas que se refletiram em regiões 

urbanas funcionais alargadas e polinucleadas, traduzindo assim a urbanização 

generalizada e a metropolização de muitos territórios (Veltz, 1996; Storper, 2013; 

Capello & Lenzi, 2013). 

No Brasil esse processo também foi muito presente. A concentração espacial 

das atividades produtivas sempre foi uma característica do processo de ocupação do 

território, principalmente nas regiões Sudeste e Sul. Esse processo definiu a 

hierarquia urbana, os padrões de densidade demográfica e a distribuição das 

atividades econômicas, sendo esta concentração intensificada com o processo de 

industrialização da primeira metade do século XX (Santos & Silveira, 2001). 

O Oeste do Estado do Paraná, no Sul do Brasil, pode ser um exemplo de 

transformação rápida e que tem apresentado diferentes formas espaciais. O 

agronegócio apresenta-se como a atividade principal quando se analisa a região, 

destacando-se no contexto econômico regional pela participação expressiva na 

produção do setor primário no Estado e, também no contexto nacional, pela 

participação na indústria da transformação, principalmente de produção 

agroalimentar. Contudo, a partir do ano 2000, novos subsetores considerados de alta 

tecnologia e conhecimento apresentaram aumento de sua participação produtiva na 

região e contribuíram para o crescimento e diversificação industrial. 

Diante deste quadro de mudanças das estruturas organizacionais e produtivas 

é que esta pesquisa buscou analisar, com maior detalhamento, as transformações da 

estrutura produtiva do Oeste Paranaense e verificar se essa reestruturação foi 

concentrada espacialmente ou não, entre os anos de 2000 e 2015, nos municípios 



abrangidos nesta Mesorregião. 

 

Objetivo Geral: 
 

Analisar a transformação espacial da estrutura produtiva do Oeste Paranaense 

após 2000. 

 

Objetivos Específicos: 
 

1º) Analisar a distribuição da população municipal no Oeste Paranaense, após 

2000. 

2º) Analisar a distribuição espacial municipal das atividades econômicas no 

Oeste Paranaense, após 2000. 

3º) Identificar os municípios mais diversificados e os mais especializados no 

Oeste Paranaense, após 2000. 

 

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 sobre o tema, 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 do Estado: o Ipardes (Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico e Social) e o Sistema de Informações Territoriais (SIT-

OESTE) e; nacionais: o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e o IPEA 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). Estes dados foram utilizados para 

caracterizar a estrutura produtiva e populacional, o perfil de especialização do 

emprego e a reestruturação produtiva dos municípios que formam o Oeste 

Paranaense. As principais variáveis coletadas são relacionadas com o emprego e a 

população e os períodos analisados foram os quinquênios compreendidos entre os 

anos de 2000 e de 2015, além das variações ocorridas no período total. 

O Oeste Paranaense é uma das 10 mesorregiões que compõem o estado do 



Paraná. A Mesorregião é dividida em três microrregiões que englobam 50 municípios, 

conforme detalha a Figura 1. 

 

Figura 1 – Municípios da Mesorregião Oeste Paranaense – PR 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

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. 

 

 

 

 

 



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

Primário Agropecuária Agricultura, pecuária, caça e serviços relacionados; produção florestal; pesca e 
aquicultura. 

Indústrias extrativas Extração de carvão mineral, de petróleo e gás natural, de minerais metálicos, de 
minerais não metálicos, e atividades de apoio à extração de minerais. 

Indústria da construção 
civil 

Construção e incorporação de edifícios; obras de infraestrutura, e serviços 
especializados para construção. 

SIUP - Serviços 
industriais de utilidade 
pública 

Eletricidade e gás; e água, esgoto, e atividades de gestão de resíduos e 
descontaminação. 

IAT - Indústrias de alta 
tecnologia 

Fabricação de produtos farmacêuticos; Fabricação de máquinas de escritório e de 
equipamento para o tratamento automático da informação; Fabricação de 
equipamento e de aparelhos de rádio, televisão e comunicação; Fabricação de 
aparelhos e instrumentos médico-cirúrgicos, ortopédicos, de precisão, de ótica e 
de relojoaria; Fabricação de aeronaves e veículos espaciais. 

IMAT - Indústrias de 
média-alta tecnologia 

Fabricação de produtos químicos; fabricação de máquinas e equipamentos; 
fabricação de aparelhos elétricos; fabricação de veículos automotores, reboques 
e semirreboques; fabricação de outro material de transporte. 

IMBT - Indústrias  
de média-baixa 
tecnologia 

Fabricação de coque, produtos petrolíferos refinados e tratamento de combustível 
nuclear; fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas; fabricação de 
outros produtos minerais não metálicos; indústria metalúrgica de base; fabricação 
de produtos metálicos; construção e reparação naval. 

Setor 
Secundário 

IBT - Indústrias de 
baixa tecnologia 

Indústrias alimentares e das bebidas; indústria do tabaco; fabricação de têxteis; 
indústria do vestuário, preparação, tingimento e fabricação de artigos e pele com 
pelo; curtimento e acabamento de peles sem pelo e de calçados; indústrias da 
madeira e da cortiça e suas obras, exceto mobiliário; fabricação de pasta, papel e 
cartão e seus artigos; edição, impressão e reprodução de suportes de informação 
gravados; fabricação de mobiliário; outras indústrias transformadoras; reciclagem. 

SICAT - Serviços 
intensivos em 
conhecimento e alta 
tecnologia 

Correios e telecomunicações; atividades informáticas e conexas; investigação e 
desenvolvimento. 

SIC - Serviços 
intensivos em 
conhecimento 

Transporte por água; transportes aéreos; intermediação financeira; seguros, 
fundos de pensões e de outras atividades complementares de segurança social; 
atividades auxiliares de intermediação financeira; atividades imobiliárias; aluguel 
de máquinas e de equipamentos sem pessoal e de bens pessoais e domésticos; 
outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas; educação; 
saúde e ação social; atividades recreativas, culturais e desportivas. Setor 

Terciário 

SPIC - Serviços pouco 
intensivos em 
conhecimento 

Comércio, manutenção e reparação de veículos, automóveis e motociclos; 
comércio e retalho de combustíveis para veículos; comércio por grosso e agentes 
do comércio, exceto de veículos, automóveis e monociclos; comércio a retalho; 
reparação de bens pessoais e domésticos; alojamento e alimentação; transportes 
terrestres; transportes por oleodutos ou gasodutos; atividades anexas e auxiliares 
dos transportes; agências de viagens de turismo; administração pública, defesa e 
segurança social obrigatória; saneamento, higiene pública e atividades similares; 
atividades associativas diversas; outras atividades de serviços; empregados 
domésticos; organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais. 

Fonte: OECD/Eurostat (EUROSTAT, 2009 e 2013) 

 

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. 

O Quociente Locacional (QL) que é uma medida de natureza descritiva, 

permite caracterizar as várias atividades e as diferentes regiões em análise, do ponto 

de vista do seu nível de especialização/diversificação, das estruturas produtivas. O 

QL é o indicador de análise regional mais difundido no meio acadêmico e demonstra 



o comportamento locacional das atividades econômicas, assim como aponta os 

setores de maior especialização em cada uma das regiões analisadas. Pumain e 

Saint-Julien (1997) e Alves (2012) afirmam que os indicadores de análise regional, ao 

utilizar o peso relativo dos ramos de atividade econômicos, anulam o efeito “tamanho” 

das regiões. Por isso, eles permitem o cálculo de indicadores confiáveis. 

A variável utilizada para o cálculo dos indicadores foi a de vínculos 

empregatícios dos diferentes ramos de atividade econômica. A escolha por essa 

variável se deu por se pressupor que os ramos de atividade mais dinâmicos 

empregam mais mão de obra no decorrer do tempo. Assim, a ocupação da mão de 

obra tem reflexo na renda regional, o que estimula o consumo e, consequentemente, 

a dinâmica da região. 

A Fórmula 1 expressa o cálculo do QL. 

  
Empregados do setor i no município j / Empregados do setor i do Paraná 

QL = 
Empregados total do município j / Empregados total do Paraná            (1) 

  

Dessa forma, para este relatório, o QL compara a participação percentual do 

número de empregados de um município j com a participação percentual do número 

de empregados do Paraná. A importância do município j no contexto estadual, em 

relação a variável x estudada, é demonstrada quando o QL assume valores acima de 

um (1). Nesse caso (quando o QL for maior ou igual a um (1)) indica a 

representatividade da variável x em um município j específico, ou seja, indica que 

esse setor é especializado. O contrário ocorre quando o QL for menor que um (1). 

Assim, a partir da análise do QL poder-se-á visualizar a especialização produtiva em 

cada um dos municípios no período estudado e a sua espacialização. 

Já, o Coeficiente de Reestruturação (CT) relaciona a estrutura do número de 

empregados por municípios entre dois períodos, ano inicial zero (0) e ano final um 

(1), objetivando verificar o grau de mudanças na especialização municipal. 

Coeficientes iguais a zero (0) indicam que não ocorreram modificações na estrutura 

produtiva setorial e iguais a um (1) demonstram uma reestruturação substancial. É 

expressa pela equação: 

 

CT j=
 ∑ |E1−E0|

2                                 (2) 



 
Onde: 

CTj = Quociente de Reestruturação no município j 

i = Somatório das atividades no município j 

E0 = Distribuição percentual de emprego do setor i inicial no município j 

E1 = Distribuição percentual de emprego do setor i final no município j. 

 

O Coeficiente de Redistribuição (CR) é utilizado para demonstrar aquelas 

atividades que se concentraram mais ou que, pelo contrário, se dispersaram mais no 

território regional. O valor do coeficiente oscila entre zero (0) e um (1) sendo que se o 

coeficiente for próximo a um (1) no período de análise terão ocorrido mudanças no 

padrão espacial de localização do setor. Se for próximo a zero (0) terá ocorrido o 

contrário. 

CR=∑
(| j eit1 − j ei

t0|)
2

                                                                                  (3) 

 
Sendo que: 

CR = Coeficiente de Redistribuição 

∑j = Somatório dos municípios para o setor i 

jei = Distribuição percentual do emprego do setor i entre os municípios no ano 

inicial (t0) e ano final (t1). 

 

Para comparar a estrutura produtiva do município j com a estrutura produtiva 

estadual foi utilizado o Coeficiente de Especialização (CE). O valor deste coeficiente 

varia entre zero (0) e um (1), sendo que será próximo de zero (0) quando o município 

apresentar uma estrutura produtiva semelhante à estadual, e próximo a um (1) 

quando sua estrutura produtiva estiver assentada em setores diferentes aos do 

Estado. Assim, esse coeficiente mostra quais são os municípios do Oeste 

Paranaense em que a estrutura produtiva é especializada em setores distintos ao 

estadual. 
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=                                                                                  (4) 



 
Sendo que: 

CE = Coeficiente de especialização; 

i = Somatório das atividades no município j; 

iej = Distribuição percentual do emprego no município j; 

ie. = Distribuição percentual do emprego no Paraná. 

 

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 ArcGis 

para a elaboração dos mapas. Trata-se de uma fase importante de 

instrumentalização em relação às ferramentas de representação de dados e 

informações diversas, além de tratar-se de outra inovação deste estudo. 

 
Revisão Bibliográfica: 

 
Embora altamente importante, o estudo da economia espacial – que, para 

Hoover (apud Ferreira, 1989a, p. 47), “se refere à análise da questão ‘o que’ está 

‘onde’ e ‘por quê’” – foi, durante séculos, negligenciada pela economia convencional. 

“Acreditava-se que a distribuição espacial das atividades econômicas tinha somente 

causas não econômicas, que os fenômenos econômicos ocorriam em um mundo 

sem dimensões e sem custos de transporte” (Souza, 1981). Ou ainda, como afirma 

Ferreira (1989a, p. 45), como para os economistas clássicos a temporalidade 

mostrou ser mais fundamental do que o espaço, “a ‘História’ contaria mais que a 

‘Geografia’”. 

A localização das atividades econômicas, os custos de localização e de 

transporte – considerados elementos vitais da análise regional – quando não eram 

considerados nulos, em virtude da suposição da perfeita mobilidade dos fatores de 

produção, dos bens e serviços e das pessoas no interior da economia nacional, 

“eram medidos pelo ganho ou perda de tempo. Uma vez mais o elemento tempo 

tomava o lugar de uma possível inserção da variável espaço na análise econômica” 

(Souza, 1981). 



Contudo, uma 

[…] nova disposição para trabalhar com a geografia econômica vem de sua 
compreensão de que novas ferramentas – em particular, artifícios de 
modelagem que foram desenvolvidos para analisar a organização industrial, 
o comércio internacional e o crescimento econômico – removeram barreiras 
técnicas cruciais e transformaram um campo, antes inóspito, em um terreno 
fértil para os teóricos. (Fujita et al., 2002, p. 16). 
 

Um dos modelos que contribuiu para facilitar o estudo da economia regional 

foi o de localização de atividades econômicas que, como lembra Polèse (1998), está 

na origem da economia urbana e regional – com os primeiros registros sobre o tema 

datados no séc. XIX – que proporcionaram um farto material sobre teorias e modelos 

de localização. Os principais autores a primeiro desenvolverem argumentações 

sobre a economia regional foram Johann H. von Thünen (1783-1850), Wilhelm 

Launhardt (1832-1918), Alfred Weber (1868-1958), Walter Christaller (1893-1969) e 

August Lösch (1906-1945), todos alemães, e cujas fundamentações continuaram 

sendo usadas nas bases das teorias e modelos de localização e que, segundo 

Ferreira (1989a, p. 46), consolidaram “a tradição e liderança germânicas nas teorias 

da economia espacial”. 

Albergaria (2010, p. 45-46), afirma que, para muitos, von Thünen é 

considerado o fundador da análise econômica espacial “pela sua teoria sobre a 

formação e estruturação do espaço agrícola, teoria que constitui um poderoso 

paradigma da modelização espacial, inspiradora de inúmeros estudos sobre a 

localização das actividades no espaço urbano desenvolvidos a partir dos anos 

1960”. Sua principal obra foi O Estado isolado nas suas relações com a agricultura e 

a economia nacional, publicada em três partes entre 1826 e 1863. 

Uma questão que se põe em sua teoria é a repartição das diferentes culturas 

para a maximização do rendimento dos produtores, sendo este definido como a 

diferença entre o preço de venda do produto no mercado e o custo dos fatores de 

produção, incluindo o custo do transporte. Observa-se, neste ponto, uma 

contribuição original de von Thünen à economia: a associação de vários fatores 

como “o custo do transporte, a distância (o espaço), o custo de produção e o lucro”. 

Deste modo haverá, “para cada produto, uma distância limite a partir da qual a 

produção deixará de ser rentável. Para maximizar o seu lucro, o produtor vai sempre 

escolher a produção mais rentável”. (Benko, 1999, p. 39).  



Assim, segundo Fujita et al. (2002, p. 33), o modelo de von Thünen é eficiente 

já que a concorrência alocaria “as plantações às terras de modo a minimizar o custo 

combinado total de produzir e transportar as colheitas”. Isso ocorreria por instalar 

mais próximo ao mercado consumidor as produções que demandassem maiores 

quantidades de viagens para abastecer a cidade, seja pelo volume, peso ou 

perecividade e, também, pela maior necessidade de se obter insumos no mercado 

para atender à produção. Ou seja, a produção seria realizada dentro de uma área 

circular, com centro na cidade, que teria por raio a distância que anulasse o valor da 

renda (Albergaria, 2010, p. 52). 

Então, o modelo de von Thünen é representado por uma cidade central e por 

seis círculos concêntricos que ordenam a produção em torno deste mercado e que o 

abastecem. O primeiro círculo concentraria os produtos mais perecíveis e de cultura 

intensiva, como verduras, legumes e leite; o segundo círculo seria utilizado para 

produção e exploração de madeira, por tratar-se de uma fonte de energia com custo 

de transporte muito elevado; as próximas três áreas seriam utilizadas para 

produções rotativas de cereais e tubérculos, como cevada, centeio, trigo e batatas; o 

sexto e último círculo seria destinado para a produção pecuária de corte ou leiteria 

para a produção de manteiga e queijos, já que estes produtos suportariam viagens 

mais longas sem se deteriorar (Albergaria, 2010, p. 52-53). 

Após a obra de von Thünen, as teorias de localização industrial receberam o 

atributo de originalidade. Ferreira (1989b, p. 79), Benko (1999, p. 41) e Andrade 

(2012, p. 1-2) concordam que o primeiro autor a abordar a localização industrial foi 

Wilhelm Launhardt, economista alemão.  

Launhardt, em 1882 publica um artigo – Die Bestimmung des 

zweckmässigsten Standorts einer gewerblichen Anlage (A determinação da 

localização mais adequada de uma planta industrial) – procurando mostrar a 

localização ótima de uma indústria em relação a duas fontes distintas de matérias-

primas e o mercado onde negociaria sua produção, colocando sua posição na 

perspectiva de um estabelecimento industrial que procura otimizar sua localização 

em função do transporte (dificuldades e custos). “Tentou mostrar como a localização 

ótima pode ser determinada quando se tem duas fontes de matéria-prima e um 

mercado, situação representada pelos lados de um triângulo”, mostrando, baseado 

em um conceito de áreas de mercado, que “estas poderiam ser delimitadas em uma 

situação simples” (Andrade, 2012, p. 1). 



Para Polèse (1998, p. 251), “explicar a localização das empresas industriais 

vem a ser o mesmo que explicar porque é que um determinado sítio1 é mais 

económico do que outro” e porque “a centralização da produção numa fábrica e a 

aglomeração espacial das unidades de produção podem ocasionar importantes 

economias” e, é de Alfred Weber – sociólogo e economista alemão, considerado o 

pai ou fundador das teorias e modelos econômicos da localização industrial – a 

teoria de localização das indústrias de maior repercussão na primeira metade do 

séc. XX. Sua obra Über den Standort der Industrie (Sobre a localização da indústria, 

em tradução literal), publicada em 1909, tornou-se um clássico (Polèse, 1998, p. 

250) e é por razão da publicação desta obra que o ano de 1909 é considerado como 

o ano de nascimento da moderna teoria da localização industrial (Andrade, 2012, p. 

1). 

Weber limitou a sua análise à localização da indústria manufatureira e “seu 

enfoque inicial foi inteiramente dedutivo, objetivando derivar regras ‘puras’ de 

localização que poderiam ser testadas no mundo real” (Andrade, 2012, p. 2). Para 

criar seu modelo de localização industrial instituiu três fatores delimitadores que, 

segundo ele, “influenciariam a decisão locacional, os quais podem ser agrupados em 

fatores gerais de âmbito regional que são o custo de transporte e o custo da mão-

de-obra e um fator local constituído por forças de aglomeração e de 

desaglomeração” (Ferreira, 1989b, p. 78). 

Para simplificar, Weber passou a observar a questão da produção pelo ponto 

de vista da empresa que, para poder fabricar um determinado produto, precisaria 

reunir, em um dado lugar, a mão de obra e os inputs necessários (matérias-primas, 

produtos semiacabados, energia, etc.), combiná-los, os transformando ou montando 

e, depois, distribuir o seu produto final para o mercado, o que demandaria, seja para 

as entradas quanto para as saídas, um sistema de transporte (Polèse, 1998, p. 251).  

Agora, Weber analisa o modo de se determinar o ponto de custos totais 
mínimos de transporte e as circunstâncias nas quais ocorreram vantagens 
oferecidas por baixos custos de mão-de-obra, ou vantagens advindas da 
aglomeração. Os custos de transporte têm papel decisivo na determinação 
da localização das manufaturas na teoria de Weber. Esses custos são uma 
função do peso físico do produto e da distância a ser percorrida. (Ferreira, 
1989b, p. 79, grifo nosso). 
 

                                                
1 Parte de uma região, localidade, povoação. Local, lugar. 



Para compor seu modelo, segundo Ferreira (1989b, p. 79), Weber utiliza-se 

das formulações de Launhardt do triângulo locacional e, para determinar o ponto de 

custo mínimo de transporte, analisa um caso simplificado que apresenta um ponto 

de consumo e duas fontes de matérias-primas que se mostrem mais vantajosas, 

onde por meio de construções geométricas e teorias da física, chega ao modelo de 

equilíbrio que, como explica Polèse (1998, p. 254), mostra que a região do triângulo 

onde a empresa vai preferir se instalar depende “do input ou do output que tenha 

mais peso na sua função de produção, tanto pela sua importância relativa como pelo 

seu custo de transporte”, sendo que “os custos unitários de transporte de vários 

produtos são, em grande medida, função do seu peso”, concluindo que “as relações 

técnicas de produção definem, portanto, a orientação geográfica da indústria”. 

Assim, como afirma Ferreira (1989b, p. 102), para Weber, os principais 

determinantes que distribuem as indústrias sobre o espaço geográfico são mesmo o 

transporte e a mão de obra, que as fixam em locais que apresentam os custos 

mínimos regionais, reforçando que existem fatores de aglomeração que tendem a 

reunir determinado grupo particular de indústrias, concentrando-as em um ou alguns 

pontos do espaço geográfico, e fatores desaglomerativos que tendem a dispersá-las.  

Os fatores que aglomeram as indústrias causam-lhes certas economias de 
custos básicos, devido à proximidade a outras indústrias auxiliares, a 
melhores comunicações com o mercado, etc. O principal fator 
desaglomerativo é a “renda da terra”, que aumenta com o aumento da 
concentração de indústrias em um dado local. (Ferreira, 1989b, p. 102). 
 

Contudo, embora os estudos de economia de aglomeração sejam 

extremamente importantes para as análises econômicas regionais, eles apresentam 

uma limitação, já que explicam a “concentração de atividades em alguns centros, ao 

invés de uma dispersão harmônica por toda a região, e em todas as regiões” 

(Ferreira, 1989b, p. 105). Por esta razão, Ferreira (1989b, p. 104) afirma que, para 

Weber, 

[…] seria desejável que a análise teórica pudesse estudar, a um nível 
genérico e abstrato, o fenômeno das aglomerações industriais, que, em sua 
opinião, é o resultado de processos complicados. Particularmente, que 
pudesse detalhar quais são esses fatores aglomerativos e precisar o grau 
de influência de cada um deles sobre cada indústria específica. Mas, Weber 
conclui que, infelizmente, isto não poderia ser realizado através de dedução 
pura.  

 
Assim, para melhor compreensão, pode-se dividir as teorias da localização 

das atividades econômicas em dois grupos: as que consideram que o mercado está 



concentrado em pontos discretos ou específicos do espaço; e as que reconhecem 

um mercado disperso em inúmeras áreas de diversos tamanhos. Até esse ponto, 

foram apresentadas teorias do primeiro grupo, ou seja, desde as primeiras 

contribuições à economia espacial até as teorias de Weber, os estudos trataram os 

mercados como puntiformes, localizados em pontos específicos do território. A partir 

daqui, há uma revolução no pensamento econômico, a começar de um “conjunto de 

contribuições que constituirão os fundamentos básicos das teorias da localização e 

da análise da organização espacial da economia”. (Ferreira, 1989b, p. 69). 

Com o objetivo de responder a questões sobre “como as economias de 

escala e os custos com transporte interagem para produzir uma economia espacial” 

foram desenvolvidas teorias sobre as áreas centrais (Fujita et al., 2002, p. 42), sendo 

o grande passo à frente desta corrente teórica a esquematização das concentrações 

urbanas, das atividades de transformação e do setor terciário, a partir de um espaço 

plano e homogêneo, apresentada por hierarquias – seja quanto à dimensão, a 

variedade de serviços fornecidos ou a riqueza (Benko, 1999, p. 54).  

O precursor desta linha de pensamento foi Christaller, geógrafo alemão. 

Segundo Braga (1999, grifo nosso), “Christaller foi o autor da mais difundida teoria 

geográfica sobre a urbanização: a teoria dos lugares centrais, desenvolvida em sua 

tese de doutoramento intitulada ‘Os Lugares Centrais no Sul da Alemanha’” (1933), 

sendo que sua formulação teórica originou-se do “questionamento sobre a causa da 

distribuição aparentemente aleatória das cidades no espaço geográfico” e do seu 

interesse de compreender, segundo Silva (1976, p. 9 apud Cavalcante, 2008, p. 10), 

“as leis que determinam o número, tamanhos e distribuição das cidades”. 

Assim, respaldado pelo estudo de von Thünen sobre a especialização das 

atividades econômicas e a organização espacial da população, Christaller formula 

um modelo que dispõe as aglomerações econômicas na forma de uma rede 

espacial, com ênfase no espaço urbano e seu dinamismo, transformando o espaço 

geográfico em um sistema hierarquizado (Alves, 2015, p. 11-12), onde “os serviços 

urbanos seriam classificados como de ordem superior ou de ordem inferior, e a 

hierarquia entre as localidades variaria de acordo com a ordem dos serviços 

fornecidos (isto é, seu grau de centralidade)” Para isso, Christaller desenvolveu dois 

conceitos de rede e hierarquia urbana para o seu modelo: “o Limite Crítico da 

Demanda, ou seja, a demanda mínima necessária para determinar o fornecimento 



do serviço; e o Alcance Médio do Serviço, que depende da distância econômica 

entre os lugares (vinculada basicamente aos custos de transporte)” (Braga, 1999). 

Desta forma, a teoria dos lugares centrais organiza, de forma espacial, a 

população conforme a importância hierárquica da aglomeração e diante do 

dinamismo das atividades econômicas que esta região apresenta, principalmente no 

que diz respeito ao comércio e à indústria, sendo que, quanto mais perto dos centros 

industriais e comerciais, maior será a concentração da população no entorno desses 

polos aglutinadores, ou seja, cria-se uma polarização ou rede espacial entre estes 

centros urbanos. Com essa percepção, o espaço urbano de Christaller é muito bem 

definido em seu modelo, que apresenta a hierarquia dividida por vilas, centro, cidade 

e conurbação (Alves, 2015, p. 13).  

Crocco et al. (2008, p. 9) esclarecem alguns pontos ao lembrarem que 

Christaller estabelece que, quando uma densidade urbana surge e cresce, há o 

favorecimento para a criação de economias externas a essa aglomeração urbana, 

cujo desenvolvimento está direta ou indiretamente ligado à complementaridade das 

atividades econômicas principais da aglomeração, gerando o aparecimento de 

outras áreas econômicas em um processo de desenvolvimento irregular dos centros 

urbanos, “com um grande centro urbano se sustentando no fornecimento de serviços 

especializados – centrais – cuja produtividade é superior à encontrada em centros 

urbanos menores”. 

Desta forma, no modelo completo de Christaller, cada lugar seria definido 

como um hexágono, dimensionado conforme sua hierarquia na aglomeração e 

posicionado segundo sua área de influência. Assim, os hexágonos menores 

representariam as aldeias ou vilas que, reunidos, comporiam um hexágono maior 

simbolizando os centros ou distritos que juntos, formariam uma representação ainda 

maior para delimitar as áreas de influência das cidades ou lugares centrais e estes, 

agrupados, seriam as conurbações ou aglomerações urbanas, sendo que a estrutura 

final do modelo formaria um tipo de colmeia. O formato hexagonal para representar 

cada um dos lugares impede que no modelo hajam áreas que não recebam 

influência dos lugares centrais. (Lima, 2015, p. 16-17). 

Também como fez Christaller, August Lösch, economista alemão, em sua 

teoria das regiões econômicas, fez uso da forma hexagonal para representar os 

limites de influência econômica em seus modelos. Sua principal obra Die räumliche 

Ordnung der Wirtschaft (O ordenamento espacial da economia), publicada em 1940, 



traz “uma formalização sistemática do espaço económico e dá uma contribuição 

notável à tese do lugar central”, sendo que “sua principal preocupação é a de 

relacionar localização, região e comércio inter-regional e internacional” (Benko, 

1999, p. 57). 

O esquema inicial de Lösch baseia-se em três fatores: distância, produção em 

grande escala e concorrência. Os produtores delimitam os seus raios de ação 

comercial em função de uma curva de demanda clássica, onde a distância apresenta 

relação direta com os custos de transporte, tornando essa relação determinante 

quanto ao comprimento do raio de influência da área de mercado do produtor 

(Benko, 1999, p. 58-59). 

Então, a área de mercado e a receita associada a uma dada produção são 

determinadas através de um “cone de demanda”, obtido pela rotação do gráfico de 

distância/quantidade sobre o eixo das ordenadas. Surge então, na presença de um 

só produtor, a área de mercado circular. Entretanto, “com a entrada de mais 

produtores e a aproximação de uma situação de concorrência perfeita, o mercado 

circular comprimir-se-á até formar um hexágono, ou, melhor, uma rede de 

hexágonos tendo por centro os distritos produtores”. (Ribeiro et al., 2010, p. 63-64).  

Ribeiro et al. (2010, p. 64) afirmam que “este resultado do modelo é 

compatível com diferentes bens e tecnologias, pois diferentes bens gerarão distintas 

redes hexagonais, cujas áreas terão um tamanho ditado pelas economias de escala 

e pelos custos de transporte dos diversos bens”. 

Benko (1999, p. 59) explica que “deste modo, o espaço regional divide-se em 

áreas de mercado por tipos de produto” e, como “a sobreposição dos sistemas de 

hexágonos que correspondem a cada um dos ramos industriais faz aparecer 

coincidências entre certos centros de produção: desenha-se assim uma hierarquia 

das cidades”. A partir destas observações o modelo de Lösch passa, neste ponto, 

por uma reestruturação.  

Ele agora mostra como ocorrerão concentrações de cidades em certas áreas 

de uma planície uniforme. Para isso, sobrepõe todos os sistemas hexagonais 

individuais de modo que “todos eles tenham pelo menos um centro de produção em 

comum. Neste centro, onde todos os bens são produzidos, então haverá uma 

metrópole, e em outros lugares onde dois ou mais pontos de produção coincidem 

haverá centros urbanos ou cidades” (Andrade, 2012, p. 16). 



Para Claval (1977, apud Benko, 1999, p. 60) “em conjunto com Christaller, 

através da noção de lugar central, Lösch marca também o início de um período novo 

na investigação geográfica, frequentemente apelidada de ‘nova geografia’”. 

 
Resultados e Discussão: 

 

Os resultados estão apresentados através do método dedutivo, ou seja, com 

análises que partem do geral para o particular. Inicialmente foram analisados os 

dados relativos ao Paraná e ao Oeste Paranaense, ressaltando o comportamento do 

emprego e da população e, em seguida, são apresentados os dados dos municípios 

formadores da Mesorregião. Isso possibilita verificar se o comportamento do emprego 

nos municípios manteve-se na média estadual ou regional ou se foi divergente de 

uma ou ambas.  

Assim, a análise do movimento populacional, no período compreendido entre 

os anos 2000 e 2015, mostra que a população residente no Oeste Paranaense 

cresceu 13,7%, enquanto a população do Estado cresceu 16,7%. Neste mesmo 

período, o número de empregados formais na Mesorregião obteve um incremento de 

130,9% e no Paraná a variação foi de 88,3%, como pode ser observado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Distribuição da população e dos vínculos empregatícios do Oeste 
Paranaense e do Paraná – 2000/2015 

População Vínculos Empregatícios 
Região 

2000* 2005** 2010* 2015** 

Variação 
População 
2000/2015 

(%) 
2000 2005 2010 2015 

Variação 
Emprego 

2000/2015 
(%) 

Oeste 
Paranaense  1.138.582 1.215.075 1.219.558 1.294.417 13,7 151.125 218.915 289.376 348.963 130,9 

Estado do 
Paraná  9.563.458 10.261.856 10.444.526 11.163.018 16,7 1.653.435 2.109.348 2.783.715 3.113.204 88,3 

Fonte: Ipardes (2016) e IBGE (2016) 
Notas: * População censitária; ** População estimada. 

 

Apenas com base nestes dados é possível perceber que a mesorregião Oeste 

Paranaense, como um todo, apresentou uma dinâmica com relação ao emprego 

superior à verificada no Estado, mesmo tendo apresentado uma variação da 

população inferior, mostrando que este também foi um período de grande dinamismo 

econômico para a Mesorregião. 

 

 



Tabela 2 – Distribuição da população e dos vínculos empregatícios nos municípios do 
Oeste Paranaense – 2000/2015 

População Vínculos Empregatícios 
Municípios Oeste Paranaense  

2000* 2005** 2010* 2015** 
Variação 

População 
2000/2015 

(%) 2000 2005 2010 2015 
Variação 
Emprego 

2000/2015 
(%) 

Anahy 3.011 2.698 2.874 2.915 -3,2 158 270 347 420 165,8 
Assis Chateaubriand 33.317 29.295 33.025 34.027 2,1 3.311 3.959 5.170 5.912 78,6 
Boa Vista da Aparecida 8.423 7.203 7.911 7.968 -5,4 289 645 778 877 203,5 
Braganey 6.191 5.014 5.735 5.742 -7,3 341 440 505 603 76,8 
Cafelândia 11.143 13.054 14.662 16.611 49,1 4.217 7.124 9.168 11.010 161,1 
Campo Bonito 5.128 5.171 4.407 4.259 -16,9 276 364 419 470 70,3 
Capitão Leônidas Marques 14.377 15.322 14.970 15.724 9,4 1.017 2.008 2.588 2.844 179,6 
Cascavel 245.369 278.185 286.205 312.778 27,5 44.331 63.924 87.146 102.510 131,2 
Catanduvas 10.421 10.797 10.202 10.459 0,4 562 926 1.016 1.209 115,1 
Céu Azul 10.445 10.357 11.032 11.649 11,5 1.314 1.980 2.397 2.599 97,8 
Corbélia 15.803 15.500 16.312 17.076 8,1 1.248 2.085 2.767 3.371 170,1 
Diamante D’Oeste 3.659 3.123 3.510 3.568 -2,5 134 192 308 349 160,4 
Diamante do Sul 4.878 2.137 5.027 5.259 7,8 289 378 525 567 96,2 
Entre Rios do Oeste 3.328 3.580 3.926 4.306 29,4 545 778 953 1.248 129,0 
Formosa do Oeste 8.755 6.906 7.541 7.296 -16,7 835 644 856 1.101 31,9 
Foz do Iguaçu 258.543 301.409 256.088 263.782 2,0 32.329 41.213 51.017 60.700 87,8 
Guaíra 28.659 27.819 30.704 32.591 13,7 2.595 3.240 4.506 4.991 92,3 
Guaraniaçu 17.201 14.509 14.582 13.998 -18,6 1.361 1.752 2.046 2.352 72,8 
Ibema 5.872 5.725 6.066 6.352 8,2 707 764 882 1.191 68,5 
Iguatu 2.255 1.778 2.234 2.302 2,1 133 245 299 370 178,2 
Iracema do Oeste 2.951 2.613 2.578 2.512 -14,9 139 233 362 369 165,5 
Itaipulândia 6.836 8.501 9.026 10.236 49,7 584 993 1.646 2.406 312,0 
Jesuítas 9.832 7.947 9.001 8.964 -8,8 626 664 965 1.308 108,9 
Lindoeste 6.224 5.815 5.361 5.187 -16,7 316 391 495 744 135,4 
Marechal Cândido Rondon 41.007 44.705 46.819 50.808 23,9 6.756 10.930 13.798 15.568 130,4 
Maripá 5.889 5.554 5.684 5.793 -1,6 519 715 967 1.254 141,6 
Matelândia 14.344 14.802 16.078 17.340 20,9 1.975 3.928 5.249 8.515 331,1 
Medianeira 37.827 40.040 41.817 44.885 18,7 6.033 8.255 12.806 19.230 218,7 
Mercedes 4.608 4.860 5.046 5.398 17,1 378 562 781 1.023 170,6 
Missal 10.433 10.471 10.474 10.847 4,0 866 1.269 1.484 1.798 107,6 
Nova Aurora 13.641 12.480 11.866 11.537 -15,4 1.128 1.259 1.895 2.715 140,7 
Nova Santa Rosa 7.125 7.177 7.626 8.092 13,6 590 903 1.343 1.790 203,4 
Ouro Verde do Oeste 5.472 4.934 5.692 5.976 9,2 369 438 665 826 123,8 
Palotina 25.771 26.704 28.683 30.859 19,7 4.192 7.775 9.564 12.148 189,8 
Pato Bragado 4.049 4.370 4.822 5.304 31,0 540 788 1.487 1.375 154,6 
Quatro Pontes 3.646 3.638 3.803 3.998 9,7 412 580 880 1.092 165,0 
Ramilândia 3.868 3.963 4.134 4.385 13,4 171 266 388 398 132,7 
Santa Helena 20.491 21.512 23.413 25.415 24,0 1.903 2.682 3.874 4.500 136,5 
Santa Lúcia 4.126 3.594 3.925 3.976 -3,6 188 310 489 608 223,4 
Santa Tereza do Oeste 10.754 13.658 10.332 10.509 -2,3 415 931 1.500 2.323 459,8 
Santa Terezinha de Itaipu 18.368 21.011 20.841 22.570 22,9 1.274 1.996 2.851 3.450 170,8 
São José das Palmeiras 4.102 3.166 3.830 3.847 -6,2 196 291 332 462 135,7 
São Miguel do Iguaçu 24.432 26.869 25.769 27.197 11,3 2.441 3.552 4.637 5.896 141,5 
São Pedro do Iguaçu 7.277 6.429 6.491 6.388 -12,2 393 527 646 692 76,1 
Serranópolis do Iguaçu 4.740 4.972 4.568 4.652 -1,9 72 371 659 720 900,0 
Terra Roxa 16.300 14.095 16.759 17.517 7,5 1.595 2.408 3.711 3.466 117,3 
Toledo 98.200 105.687 119.313 132.077 34,5 19.493 30.676 38.994 45.621 134,0 
Três Barras do Paraná 11.822 9.842 11.824 12.227 3,4 467 703 1.290 1.546 231,0 
Tupãssi 8.018 7.510 7.997 8.261 3,0 524 739 977 1.267 141,8 
Vera Cruz do Oeste 9.651 8.574 8.973 8.998 -6,8 578 849 948 1.159 100,5 
Fonte: Ipardes (2016) e IBGE (2016) 
Notas: * População censitária; ** População estimada. 
 



Ao analisar a movimentação populacional e do emprego nos municípios que 

compõem o Oeste Paranaense os resultados foram diferenciados. Enquanto a 

população apresentou crescimentos em 32 deles (entre 0,4% e 49,7%) e declínios 

nos outros 18 (entre 1,6% e 18,6%) ao longo do período, o emprego cresceu 

substancialmente em todos os 50 municípios, variando entre 31,9% e 900%. 

Quanto à população, dos municípios que apresentaram variação positiva, seis 

se destacaram com crescimentos superiores a 25% em 15 anos: Cascavel (27,5%), 

Entre Rios do Oeste (29,4%), Pato Bragado (31%), Toledo (34,5%), Cafelândia 

(49,1%) e Itaipulândia (49,7%). Merece destaque, conforme pode ser observado na 

Tabela 2, o fato de que a taxa de crescimento do emprego foi ainda mais significativa 

do que a taxa de crescimento populacional, como no caso de Itaipulândia, com 

crescimento de 49,7% da população e 312% do emprego, e de Cafelândia, com 

49,1% de aumento no número de residentes e 161,1% de ampliação no número de 

empregados. 

No mesmo período, sete municípios apresentaram uma redução de mais de 

10% na população residente, caso de São Pedro do Iguaçu (-12,2%), Iracema do 

Oeste (-14,9%), Nova Aurora (-15,4%), Formosa do Oeste (-16,7%), Lindoeste (-

16,7%), Campo Bonito (-17%) e Guaraniaçu (-18,6%), com realces para Guaraniaçu 

– que perdeu 18,6% de sua população, contudo ampliando em 72,8% o número de 

empregados – e para o município de Nova Aurora – o único a apresentar perda 

progressiva da população nos três quinquênios analisados, tendo, entretanto, obtido 

um crescimento de 140,7% nos vínculos de emprego. 

Também entre 2000 e 2015, 39 dos 50 municípios (78%) mais que dobraram o 

número de empregos, tendo, na maior parte dos casos (68%), o aumento mais 

significativo ocorrido no primeiro quinquênio. 

A Figura 2 resume o comportamento da população e do emprego nos 

municípios do Oeste Paranaense entre os anos de 2000 e 2015. 

Ao analisar os percentuais de aumento acumulado do emprego nos 

municípios, nove mostraram crescimento superior a 200%, caso de Nova Santa Rosa 

(203,4%), Boa Vista da Aparecida (203,5%), Medianeira (218,8%), Santa Lúcia 

(223,4%), Três Barras do Paraná (231,1%), Itaipulândia (312%), Matelândia 

(331,1%), Santa Tereza do Oeste (459,8%) e Serranópolis do Iguaçu (900%) – todos 

no período entre 2000 e 2015. Com exceção de Medianeira, que apresentava 

população superior a 40 mil pessoas em 2015, os demais municípios eram menores, 



com população que variava de 3.976 a 17.340 habitantes no mesmo ano, ressaltando 

o dinamismo econômico dos pequenos municípios da Mesorregião no período.  
 
Figura 2 – Dinâmica populacional e do emprego para os municípios da Mesorregião 
Oeste Paranaense – 2000/2015 

Variação da População de 2000 para 2015 Variação do Emprego de 2000 para 2015 

  
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Contudo, em valores absolutos da variação do emprego, destacam-se os polos 

regionais, Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo, que criaram, no período, 

respectivamente, 58.179, 28.371 e 26.128 novos postos de trabalho formal, sendo, os 

três em conjunto, responsáveis por 57% de todas as novas vagas geradas no Oeste 

Paranaense, ressaltando-os como os municípios de maior concentração do emprego 

na Mesorregião. Entretanto, cabe destacar que, relativamente, o município de Toledo 

apresentou o maior crescimento, com 134%, seguido de Cascavel, com 131,2% e de 

Foz do Iguaçu, com 87,8%. 

Um ponto relevante pode ser observado na Figura 3, que mostra alterações na 

hierarquia urbana entre os polos regionais, que no ano 2000 estavam posicionados 

na seguinte ordem, com base na participação da população total da Mesorregião: Foz 

do Iguaçu (22,7%), Cascavel (21,6%) e Toledo (8,6%). Já, o ano de 2015 mostrou 

uma alteração nas duas primeiras posições, passando a ser, a hierarquia 

populacional, na ordem: Cascavel (24,2%), Foz do Iguaçu (20,4%) e Toledo (10,2%).  

 

 

 

 

 



Figura 3 – Hierarquia populacional dos municípios da Mesorregião Oeste 
Paranaense – 2000/2015 

2000 2015 

  
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Os dados sobre a participação na formação do quadro empregatício, 

apontaram que não houve alterações na ordem hierárquica entre os três municípios 

maiores empregadores (Figura 4). Contudo, Foz do Iguaçu perdeu participação entre 

2000 e 2015 (de 21,4% para 17,4%), enquanto Cascavel (de 29,3% para 29,4%) e 

Toledo (de 12,9% para 13,1%) praticamente mantiveram estáveis suas participações. 

 

Figura 4 – Hierarquia empregatícia dos municípios da Mesorregião Oeste 
Paranaense – 2000/2015 

2000 2015 

  
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Em todo o período, em apenas três casos ocorreu diminuição dos empregos. 

Formosa do Oeste, que apresentou retração de 22,9% entre 2000 e 2005 – 

mostrando recuperação nos quinquênios seguintes, acumulando aumento de 31,9% 



em 2015 com relação à 2000; Pato Bragado, com 7,3% de diminuição no número de 

empregados entre 2010 e 2015, mas com crescimento de 154,6% em 2015 com 

relação à 2000; e Terra Roxa, que mostrou corte de 6,6% dos postos formais de 

trabalho no último quinquênio do período analisado, contudo, encerrando 2015 com 

uma ampliação de 117,3% a mais de empregos do que dispunha no ano 2000. 

Entretanto, embora visível a dinâmica do nível de emprego total, tanto do 

Estado quanto dos municípios que compõem o Oeste Paranaense, para analisar a 

estrutura produtiva, os empregos foram agrupados conforme a classificação 

avançada conjunta da OECD/Eurostat (EUROSTAT, 2009 e 2013), em que os 

subsetores são classificados por graus de intensidade de tecnologia e conhecimento. 

Para verificar a importância de cada um dos setores para a estrutura produtiva 

do Estado, pode-se examinar a distribuição dos empregos formais entre eles, como 

mostra a Tabela 3, que os classifica do maior para o menor empregador no final do 

período analisado. 

 

Tabela 3 – Distribuição dos vínculos empregatícios por setores no Paraná – 
2000/2015 

Vínculos Empregatícios 
Setores Segundo a NACE 

2000 2005 2010 2015 
Variação 
Emprego 

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 
Serviços 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 (2016). 

 

Conforme aponta a Tabela 3, o maior empregador no ano 2000, Serviços 

Pouco Intensivos em Conhecimento (SPIC), 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 gerador de 

empregos do Estado, empregando 48,5% de toda a mão de obra ocupada 



formalmente, praticamente a mesma participação de 2000, que então era de 48,6%. 

Assim como os SPIC, 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 setores 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 (em 2000, esse percentual 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%). 

O setor da Agropecuária perdeu duas posições entre 2000 e 2015 (saindo de 

4º para 6º na participação de empregados no Estado), apresentando a menor 

variação percentual do emprego entre todos os setores no período, gerando um total 

de 21.169 novas vagas. Com isso, o setor diminuiu a participação no total de 

empregados do Estado de 5,4% em 2000 para 3,5% em 2015. Esta diminuição pode 

ser parcialmente explicada pelo crescimento dos setores 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. 

Com variação muito próxima às IAT, os Serviços Intensivos em Conhecimento 

e Alta Tecnologia (SICAT) criaram 32.379 empregos (148% de ampliação em 15 

anos), mantendo-se, ao longo de todo o período, como o 8º maior empregador do 

Paraná. 

Outros setores 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). 

O 7º setor maior gerador de empregos no Estado em 2015 foi o das Indústrias 

de Média-Baixa Tecnologia (IMBT), que apresentaram 90,5% de variação do ano 

2000 para 2015, contabilizando 50.098 novos postos. 



Os menores empregadores do Paraná no ano de 2015 foram, nesta ordem, os 

Serviços Industriais de Utilidade Pública (SIUP), com criação de 5.811 novas vagas 

no período (crescimento de 45,7%) e o das Indústrias Extrativistas, com incremento 

de 2.107 postos (variação de 49% de 2000 para 2015). 

Neste contexto, ao analisar a Tabela 4, pode-se observar que, embora similar, 

a estrutura produtiva do Oeste Paranaense apresenta divergências se comparada à 

estrutura produtiva do Paraná. O ponto de maior destaque está na variação do 

emprego de cada setor se comparado o ano de 2000 ao de 2015. 

 

Tabela 4 – Distribuição dos vínculos empregatícios por setores no Oeste Paranaense 
– 2000/2015 

Vínculos Empregatícios 
Setores Segundo a NACE 

2000 2005 2010 2015 
Variação 
Emprego 

2000/2015 (%) 

Serviços Pouco Intensivos em Conhecimento – SPIC 83.244 113.431 142.761 170.449 104,8 
Serviços Intensivos em Conhecimento – SIC 24.007 32.018 42.847 62.209 159,1 
Indústrias de Baixa Tecnologia – IBT 22.418 41.248 55.148 60.424 169,5 
Indústrias da Construção Civil 6.678 7.347 15.015 15.679 134,8 
Agropecuária 6.995 11.432 11.462 13.504 93,1 
Indústrias de Média-Baixa Tecnologia – IMBT 3.523 4.800 8.583 9.618 173,0 
Indústrias de Média-Alta Tecnologia – IMAT 1.588 3.191 6.637 7.631 380,5 
Indústrias de Alta Tecnologia – IAT 273 1.324 2.522 3.984 1.359,3 
Serviços Intensivos em Conhecimento e Alta 
Tecnologia – SICAT 780 2.327 2.380 3.425 339,1 
Serviços Industriais de Utilidade Pública – SIUP 1.462 1.516 1.600 1.473 0,8 
Indústrias Extrativas 157 281 421 567 261,1 
Total de Vínculos 151.125 218.915 289.376 348.963 130,9 
Fonte: IBGE (2016). 

 

Assim como ocorreu no Estado, os quatro setores que mais empregaram na 

Mesorregião foram, respectivamente, os SPIC, os SIC, as IBT e as Indústrias da 

Construção Civil. 

Os empregados dos SPIC, em 2015, representavam 48,8% de toda mão de 

obra empregada na região. Embora tenha mantido a posição de maior empregador, 

com um crescimento de 104,8% no número de empregados em relação a 2000 

(87.205 novas vagas), o setor vem perdendo participação, de forma gradativa, em 

cada um dos períodos analisados, no total de empregos. 

Os SIC, que iniciaram o período analisado na 2ª posição entre os maiores 

empregadores, perderam uma posição em 2005, mantendo-se ainda nesta posição 

em 2010 e recuperando a 2ª colocação em 2015. Com um incremento de 38.202 



novos postos, o setor cresceu 159,1% em 2015 com relação a 2000 no número de 

trabalhadores, empregando 17,8% da mão de obra regional. 

Durante os anos de 2005 e 2010, as IBT empregaram o 2º maior grupo de 

trabalhadores na região, encerrando 2015 com 60.424 postos de trabalho (17,3% de 

todas as vagas ocupadas), um crescimento de 169,5% em comparação ao ano 2000, 

mas que não foi suficiente para manter a 2ª posição, tornando-se o 3º maior 

empregador no último ano analisado. Ainda assim, é o setor industrial que mais gera 

empregos na Mesorregião, estando diretamente relacionado com a dinâmica 

agroindustrial regional. 

Para compreender melhor a importância destes três setores – SPIC, SIC e IBT 

– para a geração de empregos no Oeste Paranaense, basta dizer que somados eles 

empregavam 83,9% dos trabalhadores formais em 2015, ou seja, 293.082 pessoas. 

Esse percentual, da mesma forma, é bastante consistente para o Estado que, 

também com relação aos mesmos três setores, representavam 81,4% da mão de 

obra empregada no mesmo ano. 

As Indústrias da Construção Civil formam o setor que se apresentava, tanto no 

Estado como na Mesorregião, o 4º maior empregador e que, coincidentemente, 

também representava, para as duas regiões, em 2015, 4,5% da mão de obra 

empregada. No Oeste Paranaense significa dizer que estavam empregados 15.679 

pessoas, 134,8% a mais de trabalhadores do que em 2000. 

Outro ponto semelhante entre a estrutura produtiva do Estado e do Oeste 

Paranaense, as IAT também foram as que apresentaram maior variação do emprego 

no período. Entretanto, o percentual apresentado no Oeste Paranaense é 

significativamente mais expressivo. Com um aumento de 1.359,3% no total de 

pessoas formalmente empregadas, as IAT criaram 3.711 novos postos, passando de 

10º para 8º setor maior empregador na Mesorregião. 

Além das IAT, três outros setores apresentaram aumento percentual bastante 

significativo entre 2000 e 2015, sendo: 380,5% no caso das IMAT, que participavam 

com 2,2% dos empregos na Mesorregião; 339,1% de crescimento dos SICAT, 

encerrando o período com participação de 1% dos empregos; e as Indústrias 

Extrativas que, ao criarem 410 novos postos de trabalho, ampliaram em 261,1% o 

número de empregados. 

A Agropecuária, ao contrário do que ocorreu no Estado, não foi o setor que 

menos gerou vagas de trabalho no período. Com participação de 3,9% no total de 



empregos do Oeste Paranaense em 2015, o setor cresceu 93,1% em 15 anos. 

Entretanto, o maior crescimento do setor ocorreu no primeiro quinquênio, quando 

ampliou seus vínculos empregatícios em 63,4%, o que levou o setor à sua maior 

participação na geração de empregos de todo o período em questão (5,2%).  

Com crescimento de 173% ao final do período analisado, somando 6.095 

trabalhadores, as IMBT foram, durante todo o período, o 6º maior empregador da 

Mesorregião, sendo sua participação, em 2015, de 2,8% da mão de obra empregada. 

Após apresentar um crescimento de 9,4% em 2010 com relação a 2000, os 

SIUP apresentaram uma queda de 7,9% da mão de obra empregada em 2015 com 

relação a 2010, resultando em um crescimento quase insignificante de 0,8% no final 

do período, ou 11 vagas a mais. Contudo, a participação no emprego caiu de 1% em 

2000 para 0,4% em 2015, sendo superior apenas às Indústrias Extrativas, que 

participavam com 0,2% dos empregos no Oeste Paranaense. 

Após análise do comportamento empregatício setorial, tanto para o Estado 

como para a Mesorregião, a Tabela 5 apresenta a importância na geração de 

empregos, por setor, do Oeste Paranaense, no total de empregos do Estado. Como 

pode ser observado, o setor de IAT do Oeste Paranaense obteve um crescimento 

altamente significativo (483,6%), entre 2000 e 2015, quanto à participação na 

geração de empregos deste setor no Estado, empregando, no final do período 

analisado, mais de 1/5 da mão de obra deste ramo de atividades.  

 

Tabela 5 – Participação de empregos por setor e Quociente Locacional do Oeste 
Paranaense no Paraná – 2000/2015 

Setores Segundo a NACE 2000 2005 2010 2015 Variação 
2000/2015 QL 2015 

Agropecuária 7,9% 11,6% 10,7% 12,3% 55,9% 1,10 
Indústrias Extrativas 3,6% 6,4% 6,1% 8,8% 142,4% 0,79 
Indústrias da Construção Civil 10,3% 13,0% 11,0% 11,2% 8,4% 1,00 
Serviços Industriais de Utilidade Pública – SIUP 11,5% 9,8% 8,7% 7,9% -30,8% 0,71 
Indústrias de Alta Tecnologia – IAT 3,5% 12,0% 12,3% 20,6% 483,6% 1,84 
Indústrias de Média-Alta Tecnologia – IMAT 2,7% 4,0% 5,2% 6,0% 126,0% 0,54 
Indústrias de Média-Baixa Tecnologia – IMBT 6,4% 6,6% 8,1% 9,1% 43,3% 0,81 
Indústrias de Baixa Tecnologia – IBT 9,8% 12,6% 14,0% 15,3% 56,9% 1,37 
Serviços Intensivos em Conhecimento e Alta 
Tecnologia – SICAT 3,6% 6,9% 5,5% 6,3% 77,1% 0,56 
Serviços Intensivos em Conhecimento – SIC 7,9% 8,9% 8,5% 9,9% 25,9% 0,88 
Serviços Pouco Intensivos em Conhecimento – 
SPIC 10,4% 10,8% 10,8% 11,3% 9,0% 1,01 

Total 9,1% 10,4% 10,4% 11,2% 22,6% -- 

Fonte: IBGE (2016). 
 



Considerando o fato de o Paraná ser dividido em 10 Mesorregiões, 

participações acima de 10% na geração de empregos indicam grande importância do 

setor para o Estado. Assim, outros setores do Oeste Paranaense com grande 

relevância para a geração de empregos no Paraná em 2015 foram: as IBT, ao 

empregarem 15,3% dos trabalhadores do Estado no mesmo setor; a Agropecuária, 

com 12,3%; os SPIC, com 11,3%; e as Indústrias da Construção Civil, representando 

11,2% dos empregados do setor no Paraná. 

O único setor da região a apresentar variação negativa com relação à 

participação na geração de empregos foi o de SIUP, que em 2000 representava 

11,5% dos empregos do setor no Estado e em 2015 passou a 7,9%, uma contração 

de 30,8% na representatividade. 

Como já relatado, os setores dos SPIC, dos SIC e das IBT são os mais 

importantes na geração de empregos, tanto a nível estadual quanto regional. No 

entanto, quando são analisados os municípios, os resultados podem apresentar-se 

bastante diferenciados, conforme poderá ser constatado a partir dos resultados do 

Quociente Locacional (QL), que serão apresentados setorialmente. 

Como o QL compara a participação percentual do número de empregados por 

setor dos municípios do Oeste Paranaense com a participação percentual do número 

de empregados do Paraná no mesmo setor, a importância do município no contexto 

setorial do emprego estadual é demonstrada quando o QL assume valores acima de 

1,00, indicando assim se esse setor possui uma maior importância para o emprego 

no município, podendo o mesmo ser considerado uma especialização. O contrário 

ocorre quando o QL for menor do que 1,00. Assim, através da análise do QL, pode-se 

verificar a especialização produtiva em cada um dos municípios no período estudado 

e a sua espacialização. Portanto, valores entre 0,00 e 0,50 indicam nenhuma ou 

pouca relevância do setor para o emprego; dados entre 0,51 e 1,00 demonstram 

média relevância; e resultados acima de 1,01 sugerem que o setor é muito relevante 

para a formação do emprego total do município. 

Como apresentado na Tabela 5, no final do período analisado, os setores das 

IAT, das IBT, da Agropecuária e dos SPIC mostravam-se especializados no Oeste 

Paranaense quando comparados ao Estado, sendo que os QLs destes, em 2015, 

eram de 1,84, 1,37, 1,10 e 1,01, respectivamente. 

Com exceção do setor das IAT – que apresentou grande concentração 

espacial na Mesorregião –, os demais setores eram significativos para a formação do 



quadro empregatício para muitos municípios do Oeste Paranaense, ou seja, estavam 

dispersos espacialmente, fatos que poderão ser comprovados adiante. Outro ponto 

relevante é o fato de que no ano de 2015 todos os 11 setores apresentavam, no 

Oeste Paranaense, QLs maiores do que 0,50, mostrando que a região era, naquele 

ano, relevante para a geração de empregos no Estado. 

A Figura 5 mostra os resultados do QL para o setor da Agropecuária que, 

como pode ser observado, é bastante especializado na Mesorregião, com 40 

municípios apresentando o QL maior que 1,00 em 2015 e apenas um município com 

QL menor que 0,50, Foz do Iguaçu, que apresentou QL aproximado de 0,10 nos 

quatro períodos analisados. Destaque para o município de Entre Rios do Oeste, que 

com QL de 7,94 mostrou a maior especialização do setor na região em comparação 

aos dados do Estado, ou seja, a Agropecuária para este município era, em 2015, 7,94 

vezes mais importante na sua estrutura produtiva se comparada com a sua 

importância na estrutura produtiva do Paraná. 

 

Figura 5 – Quociente Locacional da Agropecuária para os municípios da Mesorregião 
Oeste Paranaense – 2000/2015 

2000 2015 

  
Fonte: Resultados da pesquisa. 
 

Como pode ser observado, embora o dinamismo da Agricultura não tenha sido 

significativo durante o período analisado, houve um aumento da importância para a 

formação do emprego do Paraná no setor, como aponta o aumento dos resultados 

obtidos pelos QLs, que ocorreu de forma progressiva no decorrer dos quinquênios. 

O resultado do QL do setor das Indústrias Extrativas é apresentado na Figura 

6. 
 



Figura 6 – Quociente Locacional das Indústrias Extrativas para os municípios da 
Mesorregião Oeste Paranaense – 2000/2015 

2000 2015 

  
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Para as Indústrias Extrativas, embora fossem poucos os municípios a 

apresentarem especialização no setor extrativista em 2015, com nove exibindo algum 

resultado do QL (dois pouco relevantes e sete com média relevância) e apenas 10 

com resultados maiores do que 1,00, este setor mostrou-se bastante concentrado na 

região. Entretanto, é possível observar um dinamismo no setor, com uma alteração 

nos resultados dos QLs para vários municípios ao longo dos quatro quinquênios, que 

se mostrava muito mais concentrado em 2000 do que se apresentou em 2015. Um 

exemplo é o município de Itaipulândia, que no ano 2000 não mostrava nenhum dado 

(nenhum empregado registrado para o setor), mas que em 2015 contava com um QL 

de 17,56, podendo ser considerado muito especializado em comparação ao Estado. 

Isso pode ser confirmado ao comparar a participação de 3,6% dos empregados das 

Indústrias Extrativas na formação do quadro empregatício de Itaipulândia à 

participação de 0,2% dos empregos do mesmo setor para o total de mão de obra 

empregada no Estado (ambos os dados de 2015). 

O setor das Indústrias da Construção Civil, apresentado na Figura 7, não 

mostrou grandes transformações ao longo de 15 anos, embora os anos de 2005 e 

2010 exibissem uma concentração levemente maior do que nos demais. No ano de 

2015, 10 municípios apareciam com QL maior do que 1,00, o que reflete uma 

pequena concentração do setor na região, sendo o município de Itaipulândia, com o 

QL de 1,81, o mais especializado. Todavia, 48 dos 50 municípios apresentaram 

algum resultado (pouca relevância, média relevância ou grande relevância) para o 



indicador em dado momento ao longo do período analisado, alguns aumentando e 

outros diminuindo sua importância. Apenas dois municípios não apresentaram 

nenhum empregado registrado para o setor nos quatro anos analisados, sendo eles 

Iguatu e Iracema do Oeste. 

 

Figura 7 – Quociente Locacional das Indústrias da Construção Civil para os 
municípios da Mesorregião Oeste Paranaense – 2000/2015 

2000 2015 

  
Fonte: Resultados da pesquisa. 
 

Um dos setores de maior concentração de mão de obra da região, os SIUP, 

apresentou resultados do QL superiores a 1,00, no ano de 2015, em apenas dois 

municípios, Foz do Iguaçu e Marechal Cândido Rondon, sendo que apenas o 

primeiro apresentou dados superiores ao do Estado nos quatro anos analisados e o 

segundo, apenas no último ano. 
 
Figura 8 – Quociente Locacional dos Serviços Industriais de Utilidade Pública para 
os municípios da Mesorregião Oeste Paranaense – 2000/2015 

2000 2015 

  
Fonte: Resultados da pesquisa. 



Como pode ser observado na Figura 8, ao todo, apenas seis municípios 

apresentaram algum resultado para o QL no ano de 2015, três deles com resultados 

inferiores a 0,10: Cascavel, Medianeira e Toledo, com destaque para Medianeira, que 

nos anos de 2000 e 2010 mostrava média relevância e, nos anos de 2005 e 2015 

aparecia com pouca relevância. Ainda, o município de Palotina, que nos anos de 

2000 e 2005 não mostrou nenhum resultado, aparece com média relevância nos 

anos 2010 e 2015. 

 

Figura 9 – Quociente Locacional das Indústrias de Alta Tecnologia para os 
municípios da Mesorregião Oeste Paranaense – 2000/2015 

2000 2015 

  
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Com QL de 1,84, as IAT formaram o único setor, entre os 11, em que o QL do 

Oeste Paranaense foi o maior entre todas as 10 Mesorregiões em comparação ao 

Estado, aparecendo como o setor da região de maior relevância na participação 

percentual do emprego estadual em 2015. Ainda, as IAT mostraram, para o Oeste 

Paranaense, a maior concentração e especialização (maior valor absoluto do QL) 

dentre os 11 setores analisados, como mostra a Figura 9, com QL superior a 1,00 em 

apenas três municípios no ano de 2015 – Assis Chateaubriand (2,40), Santa Tereza 

do Oeste (9,98) e Toledo (12,12) –, destacando-se no município de Toledo, como o 

único que apresentou esse resultado (grande relevância) nos quatro anos analisados, 

com 2,11 para 2000, 7,67 para 2005, 7,70 em 2010 e com o QL igual a 12,12 em 

2015. Em nenhum dos quatro anos analisados aparecem municípios que apresentam 

QL de média relevância para o setor, ratificando sua concentração e especialização 

no Oeste Paranaense, cuja mão de obra empregada corresponde a 20,6% de todos 



os trabalhadores do setor no Estado. 

A Figura 10 apresenta a progressão do setor das IMAT na Mesorregião.  

 

Figura 10 – Quociente Locacional das Indústrias de Média-Alta Tecnologia para os 
municípios da Mesorregião Oeste Paranaense – 2000/2015 

2000 2015 

  
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Trata-se de um setor também bastante concentrado, embora tenha mostrado-

se mais dinâmico do que as IAT ao longo do período, com apenas um município com 

QL acima de 1,00 em 2000 – Quatro Pontes (4,67) – e cinco municípios com grande 

relevância no percentual de emprego se comparado ao Estado em 2015 – Nova 

Santa Rosa (2,94), Quatro Pontes (2,73), Santa Tereza do Oeste (2,54), Iracema do 

Oeste (1,60) e Pato Bragado (1,13). Também houve substancial aumento na 

quantidade de municípios que passaram a apresentar média relevância para a 

formação do emprego no setor para o Paraná, se comparados os anos de 2000 e 

2015, confirmando a ampliação da atividade na região, que aumentou de 2,7% para 

6,0% sua participação na formação do emprego total do Estado no período. 

As IMBT, que obtiveram um incremento de 173% no emprego na região entre 

2000 e 2015, compõem um setor que aparece bastante distribuído no Oeste 

Paranaense, mostrando o ano de 2005 como o mais concentrado entre os quatro 

analisados, com 12 municípios com QL acima de 1,00. Como exposto na Figura 11, 

no ano de 2015 eram 18 os municípios com grande relevância do setor. Pode-se 

destacar a particularidade de dois municípios neste setor no período: Nova Santa 

Rosa, que no ano de 2000 apresentou QL de 6,83, teve a importância do setor 

diminuída gradativamente ao longo dos quinquênios, com resultado de 3,65 em 2005, 



3,20 em 2010 e 3,03 em 2015, mesmo assim, mantendo o QL mais alto dos 50 

municípios no último ano analisado; e o município de Serranópolis do Iguaçu, que 

mesmo com 22,2% de variação positiva do emprego para o setor entre 2000 e 2015, 

observou a importância do setor para a composição do quadro empregatício do 

município cair substancialmente no período, com a participação saindo de 37,5% no 

primeiro ano analisado para 4,6% no último. Tal fato fica evidente também ao analisar 

os dados dos QLs, que em 2000 era de 11,20 e em 2015 passou para 1,35, se 

comparados aos dados estaduais. 

 

Figura 11 – Quociente Locacional das Indústrias de Média-Baixa Tecnologia para os 
municípios da Mesorregião Oeste Paranaense – 2000/2015 

2000 2015 

  
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Ao analisar a Figura 12, observa-se a dinâmica daquele que, entre os três 

setores de transformação, mais gera empregos na região. As IBT geravam empregos 

formais em 98% dos municípios do Oeste Paranaense no ano de 2015 – as exceções 

foram Diamante do Sul e Iracema do Oeste. Nota-se que, mesmo com algumas 

alterações nos resultados dos QLs, principalmente entre aos anos 2000 e 2005, não 

houve grande alteração da estrutura produtiva do setor na região. Matelândia 

aparece como o município que apresentou a maior variação positiva do QL, que era 

de 3,20 em 2000 passando para 5,54 em 2015; já o município de Ibema, que em 

2000 aparecia com o maior QL, 4,41 e, mesmo mostrando uma diminuição no índice 

que, em 2015 era de 2,68, manteve-se bastante especializado. 

 

 



Figura 12 – Quociente Locacional das Indústrias de Baixa Tecnologia para os 
municípios da Mesorregião Oeste Paranaense – 2000/2015 

2000 2015 

  
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

O setor composto pelos SICAT, embora com baixa especialização na região – 

o Oeste Paranaense obteve um QL de 0,56 se comparado ao Paraná – e 3º menor 

empregador, apresentou uma dinâmica importante ao longo do período. Isso pode ser 

comprovado verificando-se, na Figura 13.  

 

Figura 13 – Quociente Locacional dos Serviços Intensivos em Conhecimento e Alta 
Tecnologia para os municípios da Mesorregião Oeste Paranaense – 2000/2015 

2000 2015 

  
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

A diversidade de municípios que apresentaram média ou grande relevância 

para o setor no emprego estadual, como acontece no caso de Cascavel, que mesmo 

sendo o único a mostrar relevância do setor nos quatro anos analisados, apenas em 

2005 aparece com QL maior do que 1,0 (1,20). Também o município de Nova Santa 

Rosa pode ser evidenciado pela variação de seus dados, com pouca relevância em 



2000 (QL de 0,13), média relevância em 2010 (QL de 0,62) e grande relevância em 

2005 e 2015 (QLs de 1,03 e 1,70 respectivamente). 

O setor dos SIC, 2º maior empregador da Mesorregião, verificou uma 

concentração durante os quinquênios analisados, passando de 21 municípios com 

QL acima de 0,50 em 2000 para 10 com o mesmo resultado em 2015, como pode ser 

observado na Figura 14. Embora apareça com grande relevância nos quatro anos 

analisados, o município de Cascavel, obteve o maior QL apenas no ano de 2005 

(1,19), sendo este posto no ano de 2000 do município de Quatro Pontes (QL de 

1,39), em 2010 aparece com o maior QL o município de Foz do Iguaçu (1,28) e, em 

2015, Medianeira aparece com o maior resultado (QL de 1,33). Como mostrado na 

Tabela 5, o setor dos SIC na Mesorregião Oeste Paranaense não apresentava 

especialização quando comparado ao setor no Paraná, sendo seu QL de 0,88 em 

2015, ou seja, de média relevância para a geração do emprego no Estado. 

 
Figura 14 – Quociente Locacional dos Serviços Intensivos em Conhecimento para os 
municípios da Mesorregião Oeste Paranaense – 2000/2015 

2000 2015 

  
Fonte: Resultados da pesquisa. 
 

Com 11,3% de participação no total de empregos do Estado, contando com 

170.449 trabalhadores distribuídos entre os 50 municípios do Oeste Paranaense, o 

setor dos SPIC, maior empregador da região, também apresentou algum dinamismo 

em sua estrutura produtiva ao longo dos quinquênios examinados. Pode-se observar 

uma leve concentração do emprego, sendo que no ano 2000, 41 municípios 

apresentaram QL maior do que 1,00 (de 1,01 a 1,85), em 2005 eram 35 (QL de 1,03 

a 1,70), em 2010, com uma pequena variação positiva, passa a 38 municípios com 

QL superior a 1,0 (de 1,01 a 1,89) e, em 2015, após nova queda, 35 municípios 



aparecem com dados que indicam grande relevância para o setor (QLs variando de 

1,01 a 1,78). Um ponto de destaque é que nenhum município, em qualquer um dos 

anos analisados, apresentou QL igual a 0,00, ou seja, todos os municípios 

apresentavam empregados formais no setor durante o período, sendo que apenas 

três em 2000 tiveram resultados para o QL inferior a 0,50: Ibema (0,44), Pato 

Bragado (0,48) e Quatro Pontes (0,48). Nos anos 2005 e 2010 nenhum município 

apresentou QL menor do que 0,50 e, em 2015 apenas o município de Matelândia 

apresentou QL de pouca relevância (0,42). É possível perceber, na Figura 15, que os 

SPIC apresentaram-se, em 2015, com maior importância para os municípios que, no 

geral, exibiram pouca relevância do emprego para os quatro setores industriais: IAT, 

IMAT, IMBT e IBT. Outro ponto de destaque é que os municípios em que o setor 

apresentava maior relevância em 2015 concentravam-se mais ao leste e centro da 

Mesorregião, alterando a configuração presente no ano de 2000, quando o setor 

mostrava-se relevante em quase a totalidade dos municípios do território. 
 
Figura 15 – Quociente Locacional dos Serviços Pouco Intensivos em Conhecimento 
para os municípios da Mesorregião Oeste Paranaense – 2000/2015 

2000 2015 

  
Fonte: Resultados da pesquisa. 
 

Contudo, para analisar se houve alterações na estrutura produtiva, de forma 

geral, dos municípios durante o período analisado, é necessário observar o 

Coeficiente de Reestruturação (CT), que relaciona a estrutura produtiva municipal 

entre dois períodos, objetivando verificar o grau de mudanças na especialização, 

sendo os coeficientes próximos a 0,0 indicativos de modificações pouco expressivas 

na estrutura produtiva setorial e, próximos a 1,0, demonstrativos de uma 

reestruturação substancial.  



 
Quadro 2 – Coeficiente de Reestruturação (CT) dos municípios do Oeste 
Paranaense – 2000/2015 

Quinquênios Municípios 
2000/2005 2005/2010 2010/2015 

Total do Período 
2000/2015 

Anahy 0,0829 0,0807 0,0599 0,0437 
Assis Chateaubriand 0,0247 0,0805 0,0644 0,0543 
Boa Vista da Aparecida 0,0881 0,0416 0,0838 0,0987 
Braganey 0,0945 0,0336 0,0835 0,0416 
Cafelândia 0,5413 0,0824 0,1124 0,5384 
Campo Bonito 0,0553 0,0534 0,0619 0,1209 
Capitão Leônidas Marques 0,1382 0,0847 0,0605 0,0698 
Cascavel 0,0521 0,0726 0,0459 0,0700 
Catanduvas 0,0959 0,0510 0,0735 0,1517 
Céu Azul 0,0687 0,0867 0,0406 0,0635 
Corbélia 0,0993 0,0765 0,0412 0,1517 
Diamante D’Oeste 0,0443 0,0524 0,0308 0,0183 
Diamante do Sul 0,0654 0,0970 0,0744 0,1271 
Entre Rios do Oeste 0,1152 0,1394 0,0662 0,2105 
Formosa do Oeste 0,1587 0,0971 0,1152 0,2752 
Foz do Iguaçu 0,0319 0,0427 0,0409 0,1036 
Guairá 0,0754 0,0409 0,0897 0,0862 
Guaraniaçu 0,1200 0,0257 0,0451 0,0964 
Ibema 0,1814 0,1343 0,0671 0,3556 
Iguatu 0,2415 0,1084 0,1019 0,2105 
Iracema do Oeste 0,1803 0,2137 0,1032 0,2505 
Itaipulândia 0,1803 0,1378 0,1385 0,3131 
Jesuítas 0,2212 0,1076 0,0680 0,2043 
Lindoeste 0,0565 0,0722 0,1097 0,1119 
Marechal Cândido Rondon 0,1219 0,1385 0,1210 0,1174 
Maripá 0,1359 0,0462 0,0372 0,1910 
Matelândia 0,1573 0,0519 0,0901 0,2755 
Medianeira 0,0219 0,0762 0,1199 0,1390 
Mercedes 0,1258 0,0826 0,0402 0,2006 
Missal 0,0751 0,1119 0,0430 0,1227 
Nova Aurora 0,1510 0,1089 0,0768 0,2552 
Nova Santa Rosa 0,1367 0,1077 0,0526 0,2291 
Ouro Verde do Oeste 0,1136 0,1427 0,0692 0,0839 
Palotina 0,1618 0,0375 0,0361 0,1106 
Pato Bragado 0,3308 0,0628 0,0732 0,3207 
Quatro Pontes 0,3044 0,0540 0,1322 0,3241 
Ramilândia 0,1140 0,0855 0,0441 0,1048 
Santa Helena 0,0967 0,1758 0,0847 0,1518 
Santa Lúcia 0,0666 0,1948 0,0623 0,2507 
Santa Tereza do Oeste 0,2704 0,1616 0,1049 0,2959 
Santa Terezinha de Itaipu 0,0805 0,0629 0,0438 0,0686 
São José das Palmeiras 0,0188 0,0583 0,0872 0,1274 
São Miguel do Iguaçu 0,1314 0,1281 0,0498 0,0704 
São Pedro do Iguaçu 0,0707 0,0280 0,0421 0,1191 
Serranópolis do Iguaçu 0,2514 0,2121 0,1544 0,3292 
Terra Roxa 0,1251 0,1104 0,0826 0,1516 
Toledo 0,0344 0,0458 0,0715 0,1199 
Três Barras do Paraná 0,1055 0,2895 0,0988 0,1768 
Tupãssi 0,0707 0,0428 0,0310 0,0912 
Vera Cruz do Oeste 0,1358 0,0529 0,0328 0,1586 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 



Os resultados dos CTs dos municípios que integram o Oeste Paranaense são 

apresentados no Quadro 2. De forma geral, não houve mudança significativa na 

composição setorial da maior parte dos municípios se comparadas suas estruturas 

produtivas nos anos de 2000 e 2015. 

Neste mesmo período, o CT de municípios como Cafelândia (0,5384), Ibema 

(0,3556), Serranópolis do Iguaçu (0,3292), Quatro Pontes (0,3241), Pato Bragado 

(0,3207) e Itaipulândia (0,3131) apresentaram uma variação mais expressiva, 

mostrando mudanças em suas estruturas produtivas, que refletiram novas 

especializações.  

 No caso de Cafelândia, houve uma especialização nas IBT (QL de 0,05 

para 3,98) e uma retração dos SPIC (QL de 1,75 para 0,66). Outro ponto 

de corroboração é exatamente a participação destes setores para a 

formação do quadro de empregos do município: em 2000 as IBT eram 

responsáveis por 0,7% da mão de obra empregada, passando para 50,4% 

em 2015; os SPIC, por sua vez, empregavam em 2000 85,2% dos 

trabalhadores no município, percentual que caiu para 31,9% em 2015.  

 Para Ibema, a especialização ocorreu nos SPIC (QL de 0,44 para 1,14) – 

que empregavam, no início do período, 21,5% da mão de obra, tornando-

se responsável por 55,4% dos postos de trabalho formais no final do 

período; e a contração ocorreu nas IBT (QL de 4,41 para 2,68) – que 

diminuiu quase pela metade sua relevância para a geração do emprego no 

município, caindo de 61,2% para 33,9% entre 2000 e 2015.  

 O município de Serranópolis do Iguaçu apresentou a maior redução de um 

setor dentre os municípios que apresentaram o CT de maior valor, com o 

QL das IMBT diminuindo de 11,20 para 1,35 de 2000 para 2015 e o 

percentual de mão de obra de 37,5% para 4,6%, respectivamente; a 

Agropecuária apresentou a maior especialização, com o QL passando de 

0,52 para 2,48 no mesmo período, dobrando sua participação na geração 

de empregos formais, de 4,6% em 2000 para 8,8% em 2015.  

 Quatro Pontes mostrou maior variação do QL, de forma positiva, no setor 

da Agropecuária, com QL em 2000 de 1,49 e de 3,03 em 2015 e, negativa 

nas IMAT, com queda no QL de 4,67 para 2,73. A participação relativa do 

emprego nestes setores não foi tão significativa como no caso dos 



municípios abordados anteriormente, com a Agropecuária ganhando 2,7% 

e as IMAT perdendo 5,6%. 

 Para o município de Pato Bragado, com aumento no QL de 1,92 para 2,42, 

o setor das IBT foi o que mais reforçou sua especialização, com 

participação na geração de empregos de 26,7% para 30,6% em 15 anos; 

e, com diminuição no QL de 2,88 para 1,44, o setor IMBT foi o que mais 

perdeu relevância para a composição do emprego, de 9,6% para 4,9% 

entre 2000 e 2015.  

 Com uma ampliação bastante expressiva do QL do setor de Indústrias 

Extrativas, de 0,00 em 2000 para 17,56 em 2015, o município de 

Itaipulândia apresentou a maior especialização (maior resultado para o QL 

em valor absoluto) dentre todos os 50 municípios analisados – passando a 

ser responsável por 3,6% do emprego formal do município em 2015 –, já o 

setor que apresentou maior recuo no município foi o das IMBT, com QL de 

2,86 para 1,40 de 2000 para 2015, com recuo de 9,6% para 4,7% na 

formação do emprego. 

No outro extremo, 14 municípios obtiveram resultados para o CT inferiores a 

0,1 – Diamante D’Oeste (0,0183), Braganey (0,0416), Anahy (0,0437), Assis 

Chateaubriand (0,0543), Céu Azul (0,0635), Santa Terezinha de Itaipu (0,0686), 

Capitão Leônidas Marques (0,0698), Cascavel (0,0700), São Miguel do Iguaçu 

(0,0704), Ouro Verde do Oeste (0,0839), Guaíra (0,0862), Tupãssi (0,0912), 

Guaraniaçu (0,0964), Boa Vista da Aparecida (0,0987) –, indicando que suas 

estruturas produtivas não sofreram grandes alterações no período, mesmo com nove 

deles mais que dobrando a quantidade de vínculos empregatícios – Diamante 

D’Oeste (160,5%), Anahy (165,8%), Santa Terezinha de Itaipu (170,8%), Capitão 

Leônidas Marques (179,7%), Cascavel (131,2%), São Miguel do Iguaçu (141,5%), 

Ouro Verde do Oeste (123,9%), Tupãssi (141,8%) e Boa Vista da Aparecida 

(203,5%). Todos estes municípios apresentaram, pelo menos, duas características 

em comum: a despeito da grande variação do emprego no período, o setor maior 

empregador não se alterou, mantendo-se quase sem modificações na participação da 

geração de empregos destes municípios; e o setor dos SPIC era o que aparecia 

como o maior empregador para todos. 

 Todavia, ao examinar-se separadamente cada um dos quinquênios analisados, 

é possível perceber que as mudanças mais significativas ocorreram no primeiro 



período, entre 2000 e 2005, com os municípios de Cafelândia, Pato Bragado e 

Quatro Pontes apresentando resultados do CT superiores a 0,3 neste período. 

Seguindo o mesmo princípio de análise, nos dois quinquênios subsequentes 

nenhum dos municípios apresentou variação significante do CT (superior a 0,3), 

sendo que os menores resultados ocorreram entre os anos de 2010 e 2015, 

indicando que as especializações nos municípios foram realizadas (quando 

ocorreram) no início do período, mantendo-se quase inalteradas nos períodos 

seguintes, como pode ser observado na Figura 16. 

 

Figura 16 – Dinâmica do Coeficiente de Reestruturação (CT) para os municípios da 
Mesorregião Oeste Paranaense – 2000/2015 

2000/2005 2010/2015 

  
2005/2010 2000/2015 

  
Fonte: Resultados da pesquisa. 
 

Assim como o CT, o Coeficiente de Especialização (CE) analisa a 

especialização dos municípios. Mas, ao contrário do CT que compara os empregos 

dos municípios entre dois períodos para verificar possíveis alterações em sua 

estrutura produtiva, o CE compara as estruturas produtivas dos municípios que 

formam a Mesorregião com as estruturas produtivas do Estado, sendo que quanto 



mais próximo a 0,0 mais semelhantes são as estruturas e, mais próximos a 1,0 mais 

especializada é a estrutura produtiva do município em relação ao Paraná, ou seja, 

mais o município apresentará setores que possuem grande peso na concentração de 

emprego que são diferentes destes mesmos setores para o Estado. 

Os resultados do CE são apresentados no Quadro 3. O Oeste Paranaense 

possuía, entre 2000 e 2015, uma estrutura produtiva muito semelhante à estadual, 

isto é, se comparados ao Paraná, os vínculos empregatícios na Mesorregião estavam 

distribuídos, relativamente, entre os setores, de forma similar, além de que os 

maiores empregadores eram os mesmos e na mesma hierarquia, conforme 

apresentado nas Tabelas 3 e 4.  

Os municípios de Cascavel e de Marechal Cândido Rondon também, assim 

como a Mesorregião como um todo, eram os municípios que mais se assemelhavam 

ao Estado quanto à estrutura produtiva. Contudo, no mesmo período, Marechal 

Cândido Rondon mostrou uma especialização, com o CE aumentando de 0,0549 

para 0,1299, a partir da concentração do emprego – os setores de Agropecuária, 

Construção Civil, SIC e SPIC perderam juntos 11,7% de participação no emprego, ao 

passo que, sozinho, o setor das IBT aumentou em 9,6% sua participação –, enquanto 

Cascavel mostrou uma leve diversificação, assemelhando-se ainda mais à estrutura 

econômica do Estado, com o CE diminuindo de 0,0788 para 0,0499, a partir de uma 

dispersão do emprego entre os setores produtivos – os setores da Agropecuária, IBT 

e SPIC diminuíram, conjuntamente, 7,4% de sua participação no emprego, 

distribuindo esse percentual entre os setores da Construção Civil, IAT, IMAT, IMBT, 

SICAT, SIC, sendo o setor das IMAT, com 2,3% de ampliação, o que mais cresceu no 

período (os setores das Indústrias Extrativas e dos SIUP não sofreram alterações em 

suas participações). 

O município de Matelândia é o que mais se especializou durante o período, 

com o CE saindo de 0,3133 em 2000 para 0,5770 em 2015, sendo o único município 

que apresentou o coeficiente maior do que 0,5 no ano de 2015. O município de 

Ibema, ao contrário, foi o que mais diversificou2 sua economia durante o período, 

com o CE igual a 0,5289 em 2000 e 0,3099 em 2015, sendo este o único município 

com especialização maior do que 0,5 em 2000, quando comparado ao Paraná. 

                                                
2 Neste caso, a diversificação está relacionada com uma melhor distribuição do emprego na estrutura 
produtiva do município. Ao contrário, quanto mais especializado o município for, mais concentrado em 
um número reduzido de setores o emprego tende a estar. 



Quadro 3 – Coeficiente de Especialização (CE) dos municípios do Oeste 
Paranaense comparados ao Paraná – 2000/2015 

Municípios 2000 2005 2010 2015 
Anahy 0,3650 0,3779 0,3282 0,3674 
Assis Chateaubriand 0,2235 0,2183 0,2706 0,2314 
Boa Vista da Aparecida 0,2001 0,2497 0,2502 0,2136 
Braganey 0,3456 0,2807 0,2946 0,3400 
Cafelândia 0,3748 0,3916 0,4646 0,3817 
Campo Bonito 0,3223 0,3705 0,3673 0,3581 
Capitão Leônidas Marques 0,2248 0,2552 0,2463 0,2552 
Cascavel 0,0788 0,0840 0,0378 0,0499 
Catanduvas 0,3372 0,2527 0,2692 0,2791 
Céu Azul 0,2269 0,2192 0,2114 0,2124 
Corbélia 0,1747 0,1999 0,2156 0,2224 
Diamante D’Oeste 0,4525 0,4557 0,4867 0,4535 
Diamante do Sul 0,3570 0,3710 0,3224 0,3506 
Entre Rios do Oeste 0,2388 0,2390 0,2492 0,2585 
Formosa do Oeste 0,2707 0,2014 0,2179 0,2629 
Foz do Iguaçu 0,2495 0,2417 0,2464 0,2134 
Guaíra 0,1357 0,1256 0,1944 0,1861 
Guaraniaçu 0,2263 0,3298 0,3352 0,2877 
Ibema 0,5289 0,3922 0,3079 0,3099 
Iguatu 0,3373 0,2679 0,3319 0,3604 
Iracema do Oeste 0,4129 0,2962 0,2961 0,3819 
Itaipulândia 0,2517 0,2612 0,3597 0,3104 
Jesuítas 0,2070 0,1997 0,2027 0,1936 
Lindoeste 0,3175 0,2895 0,3877 0,3207 
Marechal Cândido Rondon 0,0549 0,1252 0,1415 0,1299 
Maripá 0,2299 0,2002 0,2143 0,2083 
Matelândia 0,3133 0,4438 0,4759 0,5770 
Medianeira 0,1687 0,1504 0,1937 0,2325 
Mercedes 0,2465 0,2530 0,2377 0,2367 
Missal 0,1618 0,1827 0,1886 0,2165 
Nova Aurora 0,2419 0,2516 0,2413 0,2422 
Nova Santa Rosa 0,3214 0,2213 0,2234 0,2098 
Ouro Verde do Oeste 0,2963 0,3233 0,2957 0,3086 
Palotina 0,1552 0,2613 0,2526 0,2427 
Pato Bragado 0,3154 0,2239 0,2441 0,2226 
Quatro Pontes 0,2883 0,3070 0,2854 0,2124 
Ramilândia 0,3488 0,4407 0,3862 0,4090 
Santa Helena 0,1565 0,1711 0,2149 0,1626 
Santa Lúcia 0,3323 0,3022 0,3410 0,2828 
Santa Tereza do Oeste 0,2704 0,2361 0,1935 0,2126 
Santa Terezinha de Itaipu 0,1662 0,1884 0,1846 0,1646 
São José das Palmeiras 0,4140 0,4042 0,4156 0,3481 
São Miguel do Iguaçu 0,1134 0,1294 0,1524 0,1411 
São Pedro do Iguaçu 0,3370 0,3760 0,4062 0,3868 
Serranópolis do Iguaçu 0,4107 0,3844 0,3392 0,3149 
Terra Roxa 0,2376 0,3183 0,3761 0,3308 
Toledo 0,2190 0,2195 0,2131 0,1860 
Três Barras do Paraná 0,3023 0,3547 0,2878 0,2712 
Tupãssi 0,2577 0,2635 0,2594 0,2730 
Vera Cruz do Oeste 0,2081 0,2755 0,3147 0,3292 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 



Ao serem analisados com maior detalhamento, é possível verificar que os 

setores que mais influenciaram na transformação da estrutura produtiva destes 

municípios foram: 

 Em Matelândia houve uma concentração do emprego no setor das IBT, 

que em 2000 empregava 44,4% dos trabalhadores do município e, em 

2015 passou a responder por 70,1% da mão de obra empregada; os 

setores dos SIC e SPIC perderam, no mesmo período, 4,9% e 19,5%, 

respectivamente, de participação na formação do emprego total do 

município. Outros setores que ganharam participação foram: as IMAT, com 

ampliação de 1,1%; as IMBT com 0,5%; e os SICAT com 0,1%. Os demais 

que perderam participação: a Agropecuária, com redução de 1,9%; as 

Indústrias Extrativas com 0,6%; e as Indústrias da Construção Civil, 

também com redução de 0,6%. 

 O município de Ibema apresentou uma diversificação na distribuição da 

mão de obra entre os setores econômicos, além de uma modificação 

hierárquica de sua estrutura produtiva, entre os anos de 2000 e 2015. A 

diversificação fica clara quando verificado que, no início do período, eram 

cinco os setores que empregavam – IBT (61,2%), SPIC (21,5%), 

Agropecuária (10,9%), SIC (6,1%) e IMBT (0,3%) –, já no final do período, 

eram sete os setores que respondiam pela formação do quadro 

empregatício do município – SPIC (55,4%), IBT (33,9%), Agropecuária 

(6,4%), SIC (2,4%), IMBT (1,2%), SICAT (0,5%) e as Indústrias da 

Construção Civil (0,3%). Quanto à alteração na estrutura produtiva, 

ocorreu uma mudança entre os dois maiores empregadores, sendo o setor 

das IBT o 1º, no ano de 2000, e o SPIC o 2º, enquanto que em 2015, suas 

posições foram invertidas, passando os SPIC para o topo e as IBT 

assumindo a segunda posição na geração de empregos. 

O Gráfico 1 apresenta a estrutura produtiva dos três municípios com os 

menores CEs e os três municípios com os maiores CEs quando comparados ao 

Paraná. 

 

 

 

 



Gráfico 1 – Estrutura produtiva dos seis municípios com os três menores e três 
maiores Coeficientes de Especialização (CE) do Oeste Paranaense – 2015 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Para aprofundar as análises, pode-se examinar a distribuição espacial dos 

empregos na Mesorregião através do Coeficiente de Redistribuição (CR), onde pode-

se observar os resultados para cada um dos 11 setores no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Coeficiente de Redistribuição (CR) das atividades por setor no Oeste 
Paranaense – 2000/2015 

CR por Quinquênio Setores Segundo a NACE 
2000/2005 2005/2010 2010/2015 

Total do Período 
2000/2015 

Agropecuária 0,0202 0,0180 0,0099 0,0234 
Indústrias Extrativas 0,0255 0,0184 0,0186 0,0358 
Indústrias da Construção Civil 0,0207 0,0268 0,0149 0,0216 
Serviços Industriais de Utilidade Pública – SIUP 0,0084 0,0097 0,0090 0,0234 
Indústrias de Alta Tecnologia – IAT 0,0448 0,0055 0,0417 0,0862 
Indústrias de Média-Alta Tecnologia – IMAT 0,0074 0,0093 0,0055 0,0173 
Indústrias de Média-Baixa Tecnologia – IMBT 0,0073 0,0113 0,0080 0,0181 
Indústrias de Baixa Tecnologia – IBT 0,0187 0,0138 0,0133 0,0332 
Serviços Intensivos em Conhecimento e Alta Tecnologia – 
SICAT 0,0175 0,0081 0,0048 0,0151 
Serviços Intensivos em Conhecimento – SIC 0,0086 0,0054 0,0073 0,0136 
Serviços Pouco Intensivos em Conhecimento – SPIC 0,0058 0,0030 0,0032 0,0093 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Este coeficiente é utilizado para demonstrar aquelas atividades que se 

concentraram mais ou que se dispersaram mais no território mesorregional. Com 



variações do coeficiente oscilando entre zero (0) e um (1), sendo quanto mais 

próximo a 1,0 indicando que ocorreram mudanças no padrão espacial de localização 

do setor e, quando mais próximo a 0,0 indicando o contrário. 

Como pode ser observado, os CRs de todos os setores ficaram muito 

próximos a zero em todos os períodos, indicando que não ocorreram mudanças 

significativas na distribuição espacial dos empregados em nenhum dos setores 

produtivos nos municípios abrangidos pela pesquisa, mesmo com a grande dinâmica 

populacional, com crescimento de 13,7% no número de residentes, e dos vínculos 

empregatícios, com ampliação de 130,9%, ocorridos na Mesorregião durante o 

período, demonstrando que o aumento da mão de obra empregada ocorreu de forma 

proporcional entre os setores. 

O Gráfico 2 mostra a dinâmica, ainda que pouco significativa, na distribuição 

espacial dos setores produtivos na Mesorregião. 

 

Gráfico 2 – Coeficiente de Redistribuição (CR) das atividades por setor no Oeste 
Paranaense – 2000/2015 

 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
 

O destaque quanto ao CR pode ser observado nas IAT, que apresentaram a 

maior variação entre 2000 e 2015 (de 0,0448 no quinquênio 2000/2005 para 0,0862 

no período total, de 2000/2015), mostrando uma concentração das atividades deste 

setor no Oeste Paranaense. Esse dado pode ser corroborado pela variação no 

número de trabalhadores do setor no mesmo período, de 273 para 3.984, ou 



1.359,3%. O município de Toledo foi o maior concentrador da mão de obra das IAT 

durante todo o período, sendo que no ano 2000 era responsável por 70,3% dos 

empregos do setor e, em 2015, passou a concentrar 86,2% dos postos de trabalho 

das IAT do Oeste Paranaense. 

Outros dois destaques, mas quanto à dispersão dos empregos na 

Mesorregião, foram a Agropecuária e os SICAT que, embora para ambos os setores 

o resultado para o CR no total do período, 2000/2015, não tenha apresentado 

variações significativas se comparados com os do primeiro quinquênio – 

Agropecuária, de 0,0202 (2000/2005) para 0,0234 (2000/2015); SICAT, de 0,0175 

(2000/2005) para 0,0151 (2000/2015) –, os resultados entre o primeiro e terceiro 

quinquênio é significativo, sendo que: a Agropecuária, no primeiro quinquênio obteve 

um CR de 0,0202 e, no segundo quinquênio, CR de 0,0099; e os SICAT com CR de 

0,0175 no primeiro quinquênio e de 0,0048 no último quinquênio analisado. 

Entretanto, mesmo com uma leve dispersão dos empregos na Mesorregião, para 

ambos os setores, os municípios maiores empregadores mantiveram-se: 

 Para a Agropecuária, Cascavel – 27,8% da mão de obra do setor em 2000 

e 23,8% em 2015 – e Toledo – 10,2% em 2000 e 9,5% em 2015 – com 

uma redução na concentração do emprego para estes municípios de 4,7% 

no período; 

 e para as SICAT, Cascavel – de 49,6% dos empregados do setor para 

49,5% –, Foz do Iguaçu – de 24,4% para 18,1% – e Toledo – de 5,3% 

para 9,4% –, para 2000 e 2015, respectivamente, com uma dispersão de 

2,3% da mão de obra neste setor na Mesorregião. 

Neste contexto, os resultados apresentados mostraram diversas 

particularidades na Mesorregião. A análise geral para o particular evidenciou que o 

Oeste Paranaense tem se destacado em nível estadual, particularmente em setores 

que, até então, a Mesorregião não apresentava grande atividade, como é o caso dos 

setores das IAT. Além disso, mostra a consolidação, com posição de destaque, em 

setores tradicionais, como o das IBT e da Agropecuária, refletindo-se em grande 

dinamismo do emprego e da população total de, praticamente, todos os municípios. 

Assim, a metodologia da forma como foi apresentada mostrou-se bastante eficiente 

para responder aos objetivos propostos, fatos que serão mais detalhados na sessão 

a seguir. 

 



Considerações 

 

Esta pesquisa objetivou analisar a transformação espacial da estrutura 

produtiva do Oeste Paranaense entre 2000 e 2015.  

Os resultados mostraram que não houve relação direta entre a dinâmica 

populacional e a dinâmica do emprego no Oeste Paranaense no período 

compreendido entre os anos 2000 e 2015. Tal afirmação pode ser comprovada ao se 

observar a disparidade entre o crescimento percentual da população, que foi de 

13,7%, e o percentual de vínculos empregatícios, de 130,9%, destacando-se que, 

inclusive, municípios que apresentaram declínio populacional, obtiveram crescimento 

de emprego bastante significativo. 

Essa desproporção, entre o crescimento populacional e dos empregos formais, 

observada no Oeste Paranaense também ocorreu no Paraná, embora em proporções 

menores, de 16,7% para a população e de 88,3% para os empregos formais. 

Os municípios de Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo, polos regionais, que 

juntos, no ano 2000, concentravam 52,9% da população do Oeste Paranaense, no 

ano 2015 passaram a concentrar 54,8%, sendo responsáveis por 63,3%, em 2000, e 

59,8%, em 2015, dos empregos formais da Mesorregião. Isso mostra uma 

informação singular: os polos não ampliaram sua concentração em ambos 

(população e emprego), tendo, no período, mesmo ocorrido uma maior concentração 

da população residente nestes três municípios, havido uma dispersão do emprego 

entre os demais 47 municípios abrangidos pela pesquisa. 

Assim, o primeiro objetivo da pesquisa foi respondido, destacando-se, 

inclusive, alterações na hierarquia urbana (para a população e o emprego), como os 

casos dos polos regionais, que no ano 2000 apresentavam a seguinte hierarquia 

urbana, com base na participação na formação da população da Mesorregião: Foz do 

Iguaçu (22,7%), Cascavel (21,6%) e Toledo (8,6%). Sendo que no ano de 2015 

mostrou uma alteração nas duas primeiras posições, sendo: Cascavel (24,2%), Foz 

do Iguaçu (20,4%) e Toledo (10,2%).  

A participação na formação do quadro empregatício, embora não tenha 

apresentado alterações na hierarquia entre os três municípios maiores 

empregadores, apontaram que Foz do Iguaçu perdeu participação entre 2000 e 2015 

(de 21,4% para 17,4%), enquanto Cascavel (de 29,3% para 29,4%) e Toledo (de 

12,9% para 13,1%) praticamente mantiveram estáveis suas participações.  



A partir destes dados, ficou claro que a perda de 3,5% na participação da 

composição do emprego da Mesorregião pelos polos regionais, em 15 anos, ocorreu, 

tão somente, no município de Foz do Iguaçu, que sozinho diminuiu em 4,0% sua 

representatividade para o emprego do Oeste Paranaense, tendo Cascavel ampliado 

em 0,1% sua participação e Toledo 0,2%, de 2000 para 2015. 

A análise dos dados também ressaltou que os setores de serviços apareciam, 

nos quatro anos analisados, como os maiores empregadores, responsáveis por mais 

da metade dos vínculos empregatícios da Mesorregião. Contudo, entre o primeiro e o 

último períodos analisados, o setor de serviços perdeu participação relativa na 

estrutura produtiva mesorregional (de 71,5% para 67,7%), com o setor industrial 

aumentado sua participação (de 23,9% para 28,5%).  

Ao serem analisados os dados para responder ao segundo objetivo específico 

desta pesquisa, os resultados do QL indicaram que os setores da Agropecuária, IBT e 

SPIC são os mais distribuídos espacialmente no Oeste Paranaense, apresentando 

grande relevância (QL>1) para a maior parte dos municípios da Mesorregião, dados 

corroborados também pelos baixos valores do coeficiente de redistribuição (CR) de 

2000 para 2015 (0,0234, 0,0332 e 0,0093, respectivamente). Já os setores dos SIUP, 

IAT e SICAT, ao contrário, eram concentrados espacialmente em poucos municípios. 

Destes, deve-se destacar as IAT da Mesorregião, que participavam, em 2015, com 

20,6% dos empregos deste setor no Estado, sendo que em 2000 esse percentual era 

de 3,5%. Ou seja, a despeito do setor ter ampliado o seu destaque na participação da 

formação dos empregos à nível estadual, internamente este aumento se deu de 

forma concentrada espacialmente, sendo o município de Toledo o maior 

concentrador. 

Houve uma alteração na estrutura produtiva da Mesorregião com os setores 

das Indústrias Extrativas, da Construção Civil e das IMAT, apresentando uma melhor 

distribuição de suas atividades entre os municípios entre 2000 e 2015 e o os SIC, ao 

contrário, concentrando as atividades em um número menor de municípios. 

Em relação aos municípios mais diversificados e os mais especializados no 

Oeste Paranaense – o terceiro objetivo específico desta pesquisa – uma primeira 

informação relevante é sobre a estrutura produtiva do Oeste Paranaense que é 

bastante semelhante à estrutura produtiva do Estado, sendo a hierarquia dos três 

setores maiores empregadores no ano de 2015 – os SPIC, SIC e IBT – iguais para 

ambos. 



De forma geral, não ocorreram mudanças significativas na distribuição dos 

empregos entre os setores produtivos nos municípios que compõem o Oeste 

Paranaense após o ano 2000, embora alguns setores tenham apresentado 

concentração ou dispersão ao longo dos três quinquênios analisados. Cabe ressaltar 

os casos de Cascavel, Marechal Cândido Rondon e São Miguel do Iguaçu que são 

os municípios mais diversificados, ou seja, mais semelhantes ao Estado, enquanto, 

Matelândia, Diamante D’Oeste e Ramilândia são os mais especializados.  

Desta forma, quando analisados todos os resultados apresentados, percebe-

se que, de forma geral, não ocorreu uma transformação espacial substancial da 

estrutura produtiva do Oeste Paranaense após 2000. Fato comprovado pelos baixos 

valores dos coeficientes de reestruturação municipais (CTs), para todos os setores, 

embora tenha havido destaques pontuais para municípios e setores. 

Todavia, um ponto relevante, observado em vários momentos da análise, e 

que deve ser salientado, é o fato de que o período mais dinâmico nas transformações 

espaciais, para a Mesorregião, foi o primeiro quinquênio – 2000/2005 –, tanto para a 

população como para o emprego. Os motivos que levaram a este quinquênio ter sido 

o mais dinâmico não foi objeto de análise desta pesquisa, sendo que o mesmo 

merece um estudo mais pontual para indicar se, este dinamismo, foi resultado de 

políticas públicas exógenas à região ou, de outro modo, se foi resultado de 

aspectos/políticas endógenas, de características particulares ao Oeste Paranaense. 
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