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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo avaliar especificidades da mudança 

estrutural dos estados da região Sul – Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul - 

visando contribuir para o debate da desindustrialização no Brasil entre os anos de 1996 e 

2013. Para tanto, resgata-se os estudos empírico-analíticos acerca da mudança estrutural 

na indústria brasileira. Utilizou-se indicadores tradicionais de estudo sobre 

desindustrialização para os estados federativos da região Sul por intensidade tecnológica 

e contribui na literatura para o tema, ao utilizar o Índice de Desindustrialização Relativa 

Regional – DRR, visando mitigar os problemas relacionados à variação do câmbio que 

afetam a razão VTI/VBPI. Constatou-se a existência de um processo de 

desindustrialização relativa com impactos distintos na estrutura industrial de cada 

estado analisado. Apesar disso, os estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina 

têm avançado, em níveis diferenciado, no sentido de constituir um novo padrão de 

desenvolvimento industrial, ainda que lento, de uma indústria de baixa intensidade 

tecnológica para uma indústria de média baixa e média alta intensidade tecnológica. 

Palavras chave: Desindustrialização – Economia regional – Mudança Estrutural – 

Indústria – Desenvolvimento Regional 

 

Abstract: This paper aims to assess the specific structural change of the states of the 

South to contribute to the de-industrialization of debate in Brazil between 1996 and 2013. 

Therefore, it redeems the analytical empirical studies on the structural change in the 

Brazilian industry . We used traditional indicators study on de-industrialization to the 

federal states of the South by technological intensity and contributes in the literature to 

the subject when using the Deindustrialization Index Relative Regional - DRR to mitigate 

the exchange rate variation related problems affecting the reason VTI / VBPI. the 

existence of a process of relative de-industrialization and more intensive in high 

technology sectors was found. Nevertheless, the states of Paraná, Rio Grande do Sul and 

Santa Catarina has advanced towards a new pattern of industrial development, albeit 

slowly, in a low technology industry to an average low of industry and medium-high 

technological intensity. 
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1. Introdução 

 

A partir de meados da década de 80 a economia brasileira vem apresentando queda 

sistemática da participação da indústria na formação de seu Produto Interno Bruto (PIB), 

o que tem chamado a atenção de diversos pesquisadores para a existência de um processo 

denominado desindustrialização relativa (COMIN, 2009; SILVA, 2012). Tal 

comportamento do setor industrial brasileiro tem suscitado um debate intenso na medida 

em a indústria de transformação é considerada como o motor do crescimento com reflexo 

sobre o desenvolvimento econômico dos países. A indústria, por meio de seus retornos 

crescentes de escala, afeta positivamente a taxa de produtividade da economia e promove 

uma série de transformações estruturais capaz de superar a condição do 

subdesenvolvimento (KALDOR, 1966; THIRWALL, 2002; FURTADO, 1961). 

Entretanto, em meio ao referido debate pouca atenção tem sido dada à dimensão 

regional desse processo de desindustrialização, e seu impacto em termos da mudança 

estrutural na economia brasileira. Ainda que os escassos estudos até o momento tenham 

apontado para um processo de desindustrialização relativa, entretanto os estados 

federativos analisados vêm apresentando determinadas peculiaridades. As evidências 

apontam para formas distintas de evolução do processo de desindustrialização no Brasil, 

motivo pelo qual a abordagem regional não só permiti compreender as especificidades de 

cada região, como contribui no sentido de tentar apontar soluções adequadas à cada 

realidade econômica, para além do receituário tradicional de política econômica. 

Neste sentido, o propósito deste estudo é analisar individualmente, a partir de 

indicadores o processo de desindustrialização nos estados da região Sul do Brasil: Paraná, 

Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, considerados a 4ª., 5ª. e 6ª. economia do 

país, respetivamente, congregando cerca de 16%do PIB brasileiro em 2013. A indústria 

vem perdendo participação nestes estados federativos, requerendo portanto, estudo no 

propósito de melhor caracterizar tal processo, a partir de uma avaliação por intensidade 

tecnológica.  

Para tanto, o presente artigo está dividido em 9 partes incluindo esta introdução. 

Na segunda parte discute-se as teorias relacionadas a indústria, desenvolvimento e 

desindustrialização, na terceira parte aborda-se a questão metodológica e a apresentação 

das variáveis discutidas no presente trabalho, e na quarta parte traça-se um panorama da 

região Sul. Na quinta, sexta e sétima parte analisa-se o comportamento da indústria dos 

estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Na oitava parte é apresentada 

uma síntese dos indicadores analisados, e na nona parte é apresentada as considerações 

finais. 

 

2. Indústria, desenvolvimento e desindustrialização: síntese dos tratamentos 

analíticos 

  

Por volta da década de 70 os países desenvolvidos começaram a apresentar uma 

queda sistemática da participação da indústria na composição do PIB. Entretanto, 

somente a partir da divulgação do relatório da United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD, 2003) deu-se início a um intenso debate buscando não só 

conceituar o fenômeno, mas também entender a origem e as causas do processo de 

desindustrialização em curso nos países desenvolvidos.  

Neste sentido, quando, inicialmente, se observa a literatura internacional sobre 

desindustrialização, esta aponta três eixos básicos de análise, a saber: 1) queda do 
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emprego (em termos absolutos e/ou em relação ao emprego total da nação); 2) queda da 

produção (em termos absolutos e/ou em relação ao PIB do país); e 3) deterioração do 

balanço de pagamentos, em especial, a deterioração do saldo comercial da indústria de 

transformação (MORCEIRO, 2012). 

Em Palma (2005) a desindustrialização é entendida e definida em duas fases, 

sendo elas, a primeira marcada pela queda em termos relativos do emprego industrial, e 

posteriormente em termos absolutos ao passo que o setor de serviços continua a ser a 

fonte principal de absorção de mão de obra. Outros autores como Rowthorn e Coutts, 

(2004); Rowthorn e Ramaswamy, (1999); Bazen e Thirlwall,(1989) seguem a visão de 

Palma, (2005 e 2008) com concentrado esforços no entendimento do comportamento do 

emprego, devido à importância deste no que se refere a geração de renda e produtividade 

na indústria. 

Buscando uma definição mais abrangente Tregenna (2009) coloca que a 

desindustrialização é um fenômeno em que não só o emprego industrial, mas também o 

valor adicionado da indústria se reduzem em relação ao emprego total e do PIB, 

respectivamente. Em linha com este autor, Oureiro e Feijó (2010, pag. 221) afirmam que 

“uma economia não se desindustrializa quando a produção industrial está estagnada ou 

em queda, mas quando o setor industrial perde importância como fonte geradora de 

empregos e/ ou de valor adicionado para uma determinada economia” (OREIRO e FEIJO, 

2010, pg 221).   

A abordagem do balanço de pagamentos ou do comércio internacional não 

considera o emprego nem a produção como relevantes. Autores como Singh, (1977); 

Cairncross, (1978); Blackaby, (1978) consideram que uma diminuição da participação do 

emprego manufatureiro na economia total pode ser desejada se vier acompanhada de 

aumentos na produtividade. Contudo, a queda do emprego industrial só se torna 

preocupante caso tal comportamento ponha em risco a capacidade do país em pagar suas 

importações, ampliando deste modo à restrição ao crescimento econômico. 

No Brasil, autores, no campo da abordagem heterodoxa da economia, afirmam 

que a desindustrialização em curso se expressa de forma relativa, expressa pelas 

evidências de perda de participação da indústria na criação da riqueza nacional (COMIN, 

2009; SILVA, 2012). Este processo iniciou-se na década de 80, quando a crise econômica 

decorrente da exaustão do padrão de financiamento externo e fragilidade fiscal do Estado 

contribuiu para atenuar a contribuição da indústria na formação da riqueza nacional, em 

momento de mudança do paradigma tecno-produtivo mundial. A crise da dívida externa 

levou a formulação de uma política econômica centrada na busca de superávits comerciais 

significativos para enfrentar a retração das fontes externas de financiamento, e 

estabelecendo dessa maneira a necessidade de contenção de importações e o incentivo às 

exportações (LAPLANE e SARTI, 2006). Assim como, o Estado foi perdendo a 

capacidade de induzir e coordenar investimentos empresariais privados, cujo resultado 

levou a deterioração não só da infraestrutura tradicional como da infraestrutura em ciência 

e tecnologia (C&T) (SARTI e HIRATUKA, 2011).  

A abertura de mercado dos anos 90 somada aos processos de desregulamentação 

econômica e de privatização de empresas estatais constituíram o norte da direção de 

política econômica. Como resultado desta nova fase de orientação política, centrada na 

concorrência como motor do crescimento, observou-se a contínua perda, por parte das 

empresas públicas, da capacidade de financiamento e investimento. Em paralelo, 

registrou-se o arrefecimento da capacitação tecnológica do setor privado que se 

enfraqueceu pela ausência de demanda e pela redução do ritmo de imposição, em termos 

de normas e padrões técnicos e de qualidade para aquisição de equipamentos e serviços 

(FERRAZ et al, 1995). 
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Em termos de configuração industrial, o Brasil adentra os anos 2000 com trajetória 

marcada pela tendência de impossibilidade em incorporar a nova onda tecnológica, 

marcada pelo uso de material eletrônico e de comunicação, ao passo que as indústrias 

baseadas em recursos minerais passaram a ganhar cada vez mais espaço. (CARNEIRO, 

2008). A especialização em atividades intensivas em recursos naturais somada ao 

abandono da busca por inovações e menor exposição à concorrência externa levaram o 

país a um processo chamado de “especialização regressiva” da produção industrial 

(LAPLANE e SARTI, 2006). 

Aliado a este quadro, Bresser e Marconi (2008) colocam que o Brasil ao optar por 

dar início ao processo de abertura comercial e financeira, permitiu a eliminação dos 

mecanismos - política de controles tarifários, alfandegários e cambiais -  capazes de 

neutralizar a “doença holandesa” que vinham sendo utilizados no passado. Como o país 

possui vantagens comparativas na produção de diversas commodities, a “doença 

holandesa” começou a se manifestar de modo lento e gradativo. A apreciação artificial 

do câmbio ligada à abundância dos recursos naturais exportados, se por um lado permitiu 

a entrada significativa de divisas internacionais, por outro provocou consequências 

nefastas para a estrutura industrial, a desindustrialização (Bresser Pereira, 2005). A 

extensão longa do regime cambial em pauta, foi inviabilizando investimentos produtivos 

em setores industriais comercializáveis, que incorporam tecnologia no estado das artes, 

além de esgarçar elos da cadeia produtiva interna pelo incentivo dado às aquisições de 

mercadorias, insumos e equipamentos no mercado externo. 

Apesar da questão externa ser um elemento importante para explicar o processo 

de desindustrialização, Loures et all, (2006) avaliando a desindustrialização em uma 

perspectiva de política econômica, aponta que desde 1994 a política econômica pode ser 

definida como uma política de “servidão consentida”, na medida em que se trata de uma 

combinação perversa de juros altos, taxa de câmbio apreciada, tributação exorbitante, e 

redução do gasto público em infraestrutura. Nestes termos, a condução da política 

econômica tem contribuído para ocorrência de queda do ritmo da produção industrial, do 

nível de produtividade, da competitividade das exportações manufatureiras, que servem 

como expressão última do processo de desindustrialização em curso.  

Enquanto, outra visão, de orientação ortodoxa aponta que o processo de 

desindustrialização no Brasil em curso, decorre de ajuste que está ocorrendo no mercado. 

Nesta perspectiva, Bonelli, Pessôa e Matos (2013) apontam que tal ocorrência se 

enquadra no movimento global do desenvolvimento de países no sentido de convergir 

para o nível ideal. Avaliando 170 países em um período de 40 anos, constatam que o 

Brasil sofre de “doença soviética”, entendida como uma indústria muito acima do padrão 

internacional quando se considera o grau de desenvolvimento, população, tecnologia, 

dotação de recursos naturais. Em outros termos, a indústria brasileira participava no PIB 

em um nível muito acima do nível previsto para os padrões do Brasil enquanto país em 

desenvolvimento. Nesse sentido, após a liberalização econômica, a participação da 

indústria no PIB volta ao ponto de normalidade condizente com a condição brasileira, 

implicando portanto, que a desindustrialização não seja necessariamente um problema 

para a economia brasileira, mas talvez até mesmo um processo desejável. 

Feijó e Oliveira (2013) apontam que as dificuldades na indústria brasileira têm 

suas raízes no processo de desenvolvimento dos últimos vinte anos cujos resultados 

apontam para diminuição do peso relativo de setores intensivos em tecnologia. Em 

decorrência, observam-se ocorrências de: 1º.) uma manufatura menos densa em termos 

de elos da cadeia produtivas faz com que parte dos estímulos de demanda agregada sejam 

transferidos para o exterior, dado que a oferta é atendida por bens e serviços importados; 

e, 2) enfraquecimento das ligações dos setores industriais – a montante e a jusante - com 
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demais setores da economia, possibilita perda de dinamismo do setor industrial ser um 

dos motores do crescimento econômico.  

Enquanto isso, o mundo e principalmente a Ásia, por meio da China, engendrou 

um processo de desenvolvimento econômico que aproveitou o deslocamento de 

manufaturas da Europa e Estados Unidos para alavancar seu desenvolvimento industrial 

que começou por etapas mais simples, até as etapas mais complexas por meio de parcerias 

entre capital estrangeiro e capital nacional privado ou estatal. Neste contexto, os próprios 

países desenvolvidos, em resposta a crise econômica pós 2008, passaram internamente 

reestruturar seu parque industrial, bem como aproveitar as condições ditadas pela 

globalização de abertura de mercado para exportar seus produtos, em face da capacidade 

ociosa interna, impondo reveses para as estruturas industriais dos países em 

desenvolvimento, e em particular do Brasil (SARTI e HIRATUKA, 2011). 

Em complemento a esta concepção, Arend (2014), analisando o lugar do Brasil 

no processo de transformação industrial mundial, aponta que a estrutura industrial 

brasileira vem apresentando relativa rigidez e heterogeneidade com tendência ao 

aprofundamento de sua especialização produtiva, em detrimento de setores mais 

dinâmicos. Até 1980, a estrutura industrial do país seguiu em linha com o padrão 

produtivo mundial, em processo de catching up motivado pelo movimento internacional 

de capital posto pela 4ª. revolução tecnológica (Peres, 2004). A partir de 80 até os dias 

atuais, anos 2000, a estrutura industrial adentrou processo de fall behind, expressando 

reduzido dinamismo industrial em relação à economia mundial, à da América Latina, à 

das economias desenvolvidas e às economias em desenvolvimento, e também em relação 

à África e à Oceania em desenvolvimento. Tal trajetória descendente coincide, do ponto 

de vista interno, com o fim de políticas industriais, liberalização comercial e financeira e 

sobrevalorização cambial. E, externamente, com a nova revolução tecnológica e 

industrial, configuração de uma nova geografia industrial, comandada por forte atuação 

estatal em determinados países, e por novas formas globais de produção e 

comercialização de mercadorias. 

 

3. Notas metodológicas 

 

O referido estudo objetiva avaliar as especificidades da mudança estrutural da 

região Sul visando contribuir para o debate da desindustrialização no Brasil no período 

de 1996 a 2013. Para tanto, o método de abordagem a ser utilizado, é de caráter histórico 

dedutivo, dado que se parte da realidade e da observação desta para a realização da 

análise. As variáveis industriais correspondem aos dados da Indústria de Transformação 

disponibilizados pela Pesquisa Industrial Anual – PIA/IBGE. Utilizou-se o Valor Bruto 

da Produção Industrial – VBPI3, Valor da Transformação Industrial – VTI4. Os dados 

referentes ao Pessoal Ocupado, expressa o número de pessoas que se encontram 

trabalhando nas unidades industriais, foram extraídos da RAIS/MTE. OS dados de 

Exportação e Importação foram coletados na SECEX/MDIC.  

Foi construído o indicador tradicional de análise do comportamento industrial, a 

saber: a razão entre VTI e VBPI (VTI/VBPI) que expressa a proporção de valor agregado 

transformada pela indústria. Em outros termos, a razão (VTI/VBPI) é considerada uma 

                                                           
3 O VBPI corresponde ao conceito de valor das expedições industriais, a saber: o valor das vendas de produtos 

fabricados e serviços industriais prestados pela unidade local, acrescido do valor das transferências dos produtos 

fabricados para venda em outras unidades locais (IBGE, 2011). 
4 O Valor da Transformação Industrial (VTI), que segundo o IBGE (2011), corresponde à diferença entre o Valor Bruto 

da Produção Industrial (VBPI), e o Custo das Operações Industriais (consumo de matérias-primas, materiais auxiliares 

e componentes somados à variável outros custos de operação industrial) (COI), calculados ao nível das unidades locais 

produtivas industriais. 
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proxy da densidade do tecido industrial, de modo que, quanto mais próxima de um, mais 

a produção é intensiva em valor agregado gerado no próprio país.  Entretanto, como 

aponta Torres e Silva (2015) a razão VTI/VBPI é muito sensível a variações cambiais, 

além de não captar as diferenças intersetoriais, razão pela qual utiliza-se o indicador 

adaptado de Arend (2014) proposto por Pereira (2016) denominado Índice de 

Desindustrialização Relativa Regional – DRR, que pode ser expresso como: 

𝐷𝑅𝑅𝑡(𝑈𝐹 𝑜𝑢 𝑟𝑒𝑔𝑖ã𝑜) = 𝐼𝑉𝐼𝑡(𝑈𝐹 𝑜𝑢 𝑟𝑒𝑔𝑖ã𝑜)/𝐼𝑉𝐼𝑡(𝐵𝑟𝑎𝑠𝑖𝑙)                        (1) 

 

Onde: 

 

 𝐼𝑉𝐼𝑡,𝑡+𝑛 = (𝑉𝐵𝑃𝐼𝑡+𝑛/𝑉𝐵𝑃𝐼𝑡)*100                                                  (2) 

 

Ou seja trata-se da razão do Valor Bruto da Produção Industrial entre um período t e um 

período t+n.5  

Todos dos dados foram deflacionados pelo IPA-OG da Fundação Getúlio Vargas, tendo 

como ano base 2013. 

 

4.  A região Sul do Brasil: comportamento industrial  

 

O Sul é a segunda região economicamente mais importante do Brasil, ficando 

atrás da região Sudeste.  Os estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, 

considerados a 4ª.; 5ª. e 6ª economias em tamanho do PIB, respectivamente, veem 

passando por um processo lento de transformação de sua economia. Conforme aponta a 

Tabela 01 apenas o estado do Rio Grande do Sul não ampliou sua participação no valor 

adicionado nacional entre 1996 e 2013, mas sugerindo que a região Sul ao longo do tempo 

tem aumento sua contribuição na geração de riqueza do Brasil, confirmando sua 

importância econômica e a necessidade de se investigar o comportamento de sua 

indústria. 

Tal quadro se deve quando observa-se o comportamento da indústria (extrativa e 

de transformação) cujo comportamento ao longo do período analisado foi bastante 

dispare. Considerando o valor adicionado da indústria em geral em relação ao valor 

adicionado nacional, percebe-se que somente o estado de Santa Catarina apresentou 

ganho de participação, que apesar de pequeno (0,5 p.p) sugere que na região pode estar 

existindo um comportamento diferente entre os estados quando se analisa o setor 

industrial. 

Para tanto, quando se analisa a indústria de transformação, foco deste estudo, 

percebe-se que dos três estados da região Sul, Paraná e Santa Catarina apresentaram 

ganhos de participação relativamente significativos, 2,5 p.p e 1,5 p.p respectivamente, ao 

passo que o Rio Grande do Sul apresentou perda de 0,4 p.p. entre 1996 e 2013. Esse 

comportamento entre os estados resultou para a região Sul, avanço da participação de seu 

valor adicionado da indústria de transformação ao longo do tempo, e evidencia ser esta 

região, lócus de estudo, sobre a existência em curso de um processo de mudança 

estrutural.  

Assim, pela Tabela 02 podemos observar que o setor de serviços ao longo de 

dezoito anos vem apresentando, paulatinamente, crescimento de sua participação no valor 

adicionado de todos os estados da região Sul, excetuando o estado do Paraná, cujo 

comportamento podemos considerar como estável. O destaque na região é o estado de 

                                                           
5 Para mais detalhes ver Pereira (2016). 
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Santa Catarina, que apresentou ao longo do período crescimento pouco superior a 4 p.p. 

no setor de serviços entre 1996 e 2013. 

 
Tabela 01: Participação percentual dos Valores Adicionados (VAs) da indústria estaduais e regional 

em relação ao Valor Adicionado (VA) Nacional, 1996–2013 (%). 

 
Fonte: IBGE. 

 

 
Tabela 02: Participação das atividades econômicas no valor adicionado dos estados a preços básicos 

- Região Sul (%). 

Fonte: IBGE 
 

No que tange à indústria de transformação todos os estados apresentaram queda 

de sua participação, destacando-se os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina com 

perdas que aproximam 5 p.p. e 4,5 p.p. respectivamente entre 1996 e 2013. Nesse sentido, 

a tabela 02 sugere que a indústria de transformação da região Sul tem acompanhado o 

comportamento geral da indústria nacional, cabendo portanto, aprofundar a investigação 

por meio de indicadores específicos para maior compreensão do comportamento da 

dinâmica industrial nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

 

5.  Comportamento da indústria do estado do Paraná  
 

Analisando os Gráficos 01 A e 01 B que evidenciam a evolução por intensidade 

tecnológica, observa-se que os setores de média alta intensidade tecnológica destacaram-

se tanto no que se refere ao VBPI, quanto o VTI, principalmente a partir de 2006, 

atingindo em 2013 crescimento aproximado de 320% em relação ao ano de 1996. Para 

além disso, o gráfico 01 A evidencia que o estado do Paraná apresentou de modo geral 

Ano 1996 2000 2004 2008 2013 1996 2000 2004 2008 2013

Participação do VA estadual no VA 

nacional 5,71 5,86 6,31 5,91 6,32 6,97 6,94 7,10 6,58 6,29

Participação do VA da  Ind. no VA 

da lnd. Nacional 6,08 6,26 6,47 5,72 5,61 7,50 7,56 7,51 6,35 6,24

Participação do VA da  Ind. Transf. 

no VA da lnd. Transf. nacional 5,92 6,20 7,03 6,26 8,41 9,35 9,39 9,17 7,99 8,97

Ano 1996 2000 2004 2008 2013 1996 2000 2004 2008 2013

Participação do VA estadual no VA 

nacional 3,54 3,67 3,99 4,07 3,98 16,22 16,47 17,39 16,56 16,60

Participação do VA da  Ind. no VA 

da lnd. Nacional 4,67 4,85 4,90 5,12 5,19 18,25 18,68 18,88 17,19 17,04

Participação do VA da  Ind. Transf. 

no VA da lnd. Transf. nacional 5,60 5,75 5,56 5,80 7,08 20,68 21,33 21,76 20,05 24,47

Santa Catarina Região Sul

Paraná Rio Grande do Sul

Ano Agropecuária Indústria

Indústria de 

transformação Serviços Agropecuária Indústria

Indústria  de 

transformação Serviços Agropecuária Indústria

Indústria de 

transformação Serviços

1996 8,30 27,07 17,03 64,63 9,17 27,72 22,35 63,11 8,16 33,60 26,08 58,24

2000 9,07 29,26 17,99 61,67 8,33 29,82 22,99 61,85 8,84 35,56 26,13 55,61

2004 11,55 30,14 20,91 58,31 10,59 31,47 24,53 57,94 9,70 35,93 25,99 54,37

2008 9,41 26,65 17,38 63,94 10,52 26,54 19,91 62,95 8,04 34,43 23,26 57,54

2013 10,43 26,15 16,37 63,42 10,09 24,34 17,56 65,57 6,71 30,86 21,91 62,43

Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina
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evolução pautada em setores de maior valor agregado ao longo do tempo, sendo os setores 

de baixa intensidade tecnológica aqueles que não apresentaram sensibilidade significativa 

a partir de 2006 quando das maiores taxas de crescimento da economia brasileira. 
Gráfico 01: Evolução por intensidade tecnológica do Valor Bruto da Produção Industrial (VBPI) - 

A e Valor da Transformação Industrial (VTI) – B – Paraná, 1996 – 2013, número índice (1996 = 

100). 

                                              A                                                                                   B 

 
 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PIA-IBGE e classificação OCDE (2011).                           

Nota: Série deflacionada pelo IPEA-OG da FGV a preços de 2013. 

 

Apesar desse comportamento a densidade industrial do Paraná, apresentada no 

gráfico 02, apresentou trajetória relativamente diferenciada entre os grupos por 

intensidade tecnológica. Os setores de média baixa intensidade tecnológica apresentaram 

tendência de ampliação de seu tecido industrial ao longo do período analisado, alcançando 

em 2013 percentual de aproximadamente 55% contra 35% em 1996, um crescimento de 

20 p.p. Os demais agrupamentos apresentaram queda sistemática, com destaque para os 

setores de alta intensidade tecnológica com perda de 27,83 p.p. ao longo do período 

analisado, e dos setores de média alta intensidade tecnológica, cuja trajetória de queda se 

reverteu a partir de 2005. 

No agregado, a razão VTI/VBPI do Paraná se manteve praticamente estagnada, 

resultado este, muito influenciado pelo comportamento díspare dos setores de média 

baixa intensidade tecnológica que compensaram a queda dos demais agrupamentos. 

Diante dos resultados deste gráfico e dos gráficos 01 A e 01B infere-se que a indústria 

paranaense apresentou perda de elos em sua cadeia produtiva em termos relativos, mas 

com a uma peculiaridade importante. Mesmo os setores por intensidade tecnológica que 

apresentaram deterioração do tecido industrial, conseguiram ampliar a geração de valor 

industrial, sugerindo que aquelas unidades produtivas que se mantiveram ativas, têm 

empreendido esforços, no sentido de ampliar sua capacidade produtiva e melhorar a 

produtividade. 
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Gráfico 02: Razão entre Valor da Transformação Industrial (VTI) e Valor Bruto da Produção 

Industrial (VBPI) por intensidade tecnológica – Paraná, 1996 – 2013 (%). 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PIA-IBGE e classificação OCDE (2011).                             

Nota: Série deflacionada pelo IPEA-OG da FGV a preços de 2013.  

 

Do ponto de vista do emprego, como evidencia o Gráfico 03, os setores de alta e 

média alta intensidade tecnológica apresentaram, a partir de 2004/2005, uma taxa de 

crescimento mais significativa, vindo a estabilizar-se a partir do ano de 2010. Além disso, 

cabe destacar que a evolução do emprego apresenta relação com a maturidade dos setores 

industriais por intensidade tecnológica. Em outros termos, o impacto da elevação do 

emprego em setores de alta intensidade tecnológica tende a ser maior em função de serem 

estas unidades produtivas ainda incipientes, o que não ocorre no caso de setores de baixa 

intensidade tecnológica. 

Gráfico 03: Evolução do emprego por intensidade tecnológica – Paraná, 1996 – 2014, número índice 

(1996 =100). 

 
Fonte: RAIS/MTE. 

 

Em síntese, podemos verificar a evolução da indústria do estado do Paraná por 

meio do Gráfico 04, que expressa o Índice de Desindustrialização Relativa Regional. 

Deste modo, existem fortes indícios que a indústria paranaense não apresentou um 
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processo de desindustrialização absoluta, mas em certa medida em termos relativos. A 

partir de 2009, ocorreu forte processo de desindustrialização em setores de alta 

intensidade tecnológica, corroborando o comportamento da razão VTI/VBPI, e da 

evolução do VBPI e principalmente do VTI.  

Importante destacar que os setores de média alta intensidade tecnológica 

apresentaram um comportamento inverso, expressando taxas de industrialização 

significativas. Conforme apontavam os indicadores de evolução do VBPI, VTI e 

VTI/VBPI para setores de média alta intensidade tecnológica, o estado do Paraná 

apresentou evidencias de que sua indústria estaria apresentando trajetória de mudança 

qualitativa mais expressiva que as demais economias da região, no qual o comportamento 

do índice DRR vai ao encontro.  

 
Gráfico 04: Índice de Desindustrialização Relativa Regional (DRR) – Paraná, 1996 – 2013. 

 
Fonte: PIA-IBGE adaptação da metodologia de Arend (2014).  

 

Nesse sentido, pode-se considerar que o Paraná apresentou um processo de 

desindustrialização relativa em setores de alta e média baixa intensidade tecnológica, 

convergindo para uma economia de média alta intensidade tecnológica, e ligeiramente 

com crescimento e tendência à estagnação nos setores de baixa intensidade tecnológica.  

6.  Comportamento da indústria do estado do Rio Grande do Sul 

 

Quando se analisa a evolução do VBPI e VTI (Gráficos 05 A e 05 B) percebe-se 

que os setores de alta, média alta e média baixa intensidade tecnológica, salvo as 

oscilações do período de 1999 a 2002, apresentaram taxas de crescimento mais positivas 

ao longo do período. Importante destacar os setores de alta intensidade tecnológica, cujo 

agrupamento apresentou comportamento declinante durante os anos de 1996 a 1999, 

podendo este comportamento ser explicado pelo processo de abertura econômica pós 

1994. No caso do VTI, os setores de alta e média alta intensidade tecnológica 

apresentaram crescimento maior que dos demais agrupamentos, sinalizando relativa 

melhora na geração de valor da indústria gaúcha durante o período analisado. 
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Gráfico 05: Evolução por intensidade tecnológica do Valor Bruto da Produção Industrial (VBPI) – 

A e Valor da Transformação Industrial (VTI) - B – Rio Grande do Sul, 1996 – 2013, número índice 

(1996 = 100). 

                              A                                                                                   B 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PIA-IBGE e classificação OCDE (2011).                             

Nota: Série deflacionada pelo IPEA-OG da FGV a preços de 2013.  

 

No agregado, a indústria gaúcha apresentou evolução positiva ao longo de todo o 

período analisado, principalmente a partir do ano de 2006, quando a trajetória tona-se 

mais intensa. O resultado é dessa evolução é que em 2013 a indústria gaúcha atinge taxa 

de crescimento de 109% para o VBPI e 93,5% para o VTI em relação ao ano de 1996. 

Diante disso, como se observa-se no Gráfico 06 (razão VTI/VBPI) que trata da 

densidade produtiva, observa-se que todos os setores apresentaram trajetória de 

rareamento até o ano de 2006, e 2008 para os setores de média baixa intensidade 

tecnológica. Entretanto, a partir de então engendrou-se um processo de estabilização e 

relativa melhora da densidade produtiva, especialmente para os setores de alta e média 

baixa intensidade tecnológica que apresentaram comportamento mais satisfatório, 

terminando a série histórica com 55% e 44,1% respectivamente, muito embora, quando 

se analisa todo o período as perdas representam 8 p.p e 10p.p.. 

Gráfico 06: Razão entre Valor da Transformação Industrial (VTI) e Valor Bruto da Produção 

Industrial (VBPI) por intensidade tecnológica – Rio Grande do Sul, 1996 – 2013 (%). 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PIA-IBGE e classificação OCDE (2011).                             

Nota: Série deflacionada pelo IPEA-OG da FGV a preços de 2013.  

 

A indústria gaúcha como um todo, apresentou perda da capacidade em gerar valor 

de forma acentuada entre 1996 e 2008, mas apresentou reversão de seu quadro de 
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deterioração saltando de 33% em 2008, para 39,6 em 2013. Ainda que registre perda, 

pode-se considerar que se as cadeias produtivas gaúchas não se deterioram 

profundamente, ao menos permaneceram parcialmente preservadas durante o período de 

análise. 

No que tange ao emprego, analisando o Gráfico 07, destacaram-se os setores de 

alta e média alta intensidade tecnológica, principalmente a partir de 2004, cuja evolução 

apresenta trajetória mais significativa. Na outra ponta, os setores de baixa intensidade 

tecnológica apresentaram ligeiro crescimento na evolução do emprego, alcançando em 

2013 crescimento de 27% em relação ao ano de 1996. Depreende-se assim, que a indústria 

gaúcha conseguiu ampliar postos de trabalho durante o período analisado, em todas os 

grupos por intensidade tecnológica, apesar de nos setores de baixa intensidade 

tecnológica a taxa de crescimento ter sido menor ao longo do período. 

 
Gráfico 07: Evolução do emprego por intensidade tecnológica – Rio Grande do Sul, 1996 – 2014, 

número índice (1996 =100). 

 
Fonte: RAIS/MTE 

No mínimo pode-se constatar que durante os dezoito anos, ocorreu uma transição 

da demanda do emprego para setores de maior valor agregado, muito embora, nos últimos 

quatro anos da série, tenham havido uma saturação e tendência à queda de postos de 

trabalho nos setores de maior intensidade tecnológica. 

Sintetizando, o Gráfico 08 evidencia existir fortes indícios de que a indústria 

gaúcha sofreu processo de desindustrialização relativa acentuada nos setores de alta, 

média alta e baixa intensidade tecnológica, principalmente a partir de 2003.  A trajetória 

de industrialização evidenciada em setores de alta e média baixa intensidade tecnológica 

ocorrida no período de 1998/1999 até 2001/2003 não se sustentou, sendo que no caso do 

primeiro, a trajetória de reversão foi profundamente negativa, apesar desse 

comportamento somente ser constatado com mais evidência pelo Gráfico 06 (VTI/VBPI) 

a partir de 2010. 
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Gráfico 08: Índice de Desindustrialização Relativa Regional (DRR) – Rio Grande do Sul, 1996 – 

2013. 

 
Fonte: PIA-IBGE adaptação da metodologia de Arend (2014).  

 

A despeito disso, os setores de média baixa intensidade tecnológica apresentaram 

pequena fase de industrialização, mantendo-se praticamente estável ao final da série 

analisada. Assim, a indústria do Rio Grande do Sul apresentou um comportamento de 

desindustrialização mais instável até o ano de 2009 para todos os setores por intensidade 

tecnológica, excetuando aqueles de baixo valor agregado. A partir de então, pode-se 

constatar que o processo de desindustrialização foi relativamente estabilizado, muito 

embora os dados sugiram um viés de deterioração do parque industrial gaúcho. 

7.  Comportamento da indústria do estado de Santa Catarina 

 

Quando se analisa a evolução do VBPI e VTI, Gráficos 08 A e 08 B, percebe-se 

que todos os setores apresentaram comportamento mais homogêneo e consistentemente 

crescente ao longo do tempo, excetuando o ano de 2004. Destacaram-se os setores de alta 

e média baixa intensidade tecnológica, que a partir de 2007, apresentam taxas mais 

elevadas, atingindo 143% e 138% de crescimento para o VBPI em relação ao ano de 1996 

respectivamente.  

 
Gráfico 09: Evolução por intensidade tecnológica do Valor Bruto da Produção Industrial (VBPI) – 

A e Valor da Transformação Industrial - B – Santa Catarina, 1996 – 2013, número índice (1996 = 

100). 

                     A                                                                                  B 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PIA-IBGE e classificação OCDE (2011). Nota: Série 

deflacionada pelo IPEA-OG da FGV a preços de 2013.  
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Importante ressaltar que no caso do VTI, os setores de baixa intensidade 

tecnológica apresentaram taxas superiores aos demais grupos até o ano de 2007, quando 

então os setores de média baixa e alta intensidade tecnológica passam a apresentar 

trajetória mais elevada, terminando a série com 166% e 119% de crescimento, 

respectivamente, em relação ao ano de 1996. Na indústria como um todo, tanto o VTI 

quanto o VBPI do estado de Santa Catarina apresentaram crescimento ao longo do 

período analisado, atingindo crescimento de 121% e 129% respectivamente em relação a 

1996.  

 Para tanto, ao se analisar o Gráfico 10 que trata da densidade produtiva, observa-

se queda acentuada de 6 p.p. na capacidade da indústria de transformação em gerar valor 

adicionado, para os setores de alta intensidade tecnológica durante todo o período 

analisado, e ligeira queda para os setores de média baixa intensidade tecnológica até 2005. 

Os setores de baixa intensidade tecnológica apresentaram um comportamento 

praticamente estável. No indústria de transformação em geral, a densidade produtiva do 

estado de Santa Catarina manteve-se praticamente estável ao longo dos dezoito anos 

analisados, evidenciando em certa medida a preservação de sua estrutura industrial. 

Gráfico 10: Razão entre Valor da Transformação Industrial (VTI) e Valor Bruto da Produção 

Industrial (VBPI) por intensidade tecnológica – Santa Catarina, 1996 – 2013 (%). 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PIA-IBGE e classificação OCDE (2011). Nota: Série 

deflacionada pelo IPEA-OG da FGV a preços de 2013.  

 

No tocante ao emprego, conforme evidencia o Gráfico 11, os setores que 

apresentaram maior evolução ao longo dos dezoito anos analisados foram os setores de 

alta e média alta intensidade tecnológica que alcançaram em 2014, 392% e 167% em 

relação ao ano de 1996. Importante ressaltar que o impacto da elevação do emprego em 

setores de alta intensidade tecnológica, tende a ser maior em função de serem estas 

unidades produtivas ainda incipiente, o que não ocorre no caso de setores de baixa 

intensidade tecnológica, que por se apresentarem em maior quantidade, o efeito 

incremental no emprego já não causa grande impacto. O fato é que, todos os setores 

apresentam taxas de crescimento ao longo do período analisado, mas em ritmos 

diferenciados em função do estágio de maturidade em que se encontravam. 
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Gráfico 11: Evolução do emprego por intensidade tecnológica – Santa Catarina, 1996 – 2014, 

número índice (1996 =100). 

 
Fonte: RAIS/MTE 

Em resumo, como indica o Gráfico 12, o índice sugere que a indústria de Santa 

Catarina não vem apresentando comportamento de desindustrialização absoluta, mas 

relativa em momentos específicos como é o caso dos setores de alta tecnologia. Os demais 

setores apresentaram um processo de industrialização extremamente pequeno, 

permitindo-se considerar que se encontraram praticamente estagnados ao longo dos 

dezoito anos. Entretanto, destacou-se os setores de média baixa intensidade tecnológica 

cujo crescimento foi bastante consistente a partir de 2008.  

Gráfico 12: Índice de Desindustrialização Relativa Regional (DRR) – Santa Catarina, 1996 

– 2013. 

 
Fonte: PIA-IBGE adaptação da metodologia de Arend (2014).  

 

Assim posto, a indústria catarinense apresentou comportamento praticamente de 

estagnação da dinâmica de industrialização, com exceção dos setores de média alta 

intensidade tecnológica. Destaque também relevante é a forte expansão dos setores de 

média baixa intensidade tecnológica, cujos resultados sugerem uma transição da indústria 

de Santa Catarina mais focada em setores de média baixa intensidade tecnológica. 

8.  Avaliação Agregada da Indústria da Região Sul: mudança estrutural em 

curso 

Assim, pode-se sintetizar os indicadores para os estados da região Sul através da 

tabela 03 na qual evidencia que de modo geral todos os estados apresentaram crescimento 
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satisfatório do VBPI e VTI entre 1996 e 2013, apesar da existência de ressalvas para o 

caso do Rio Grande do Sul. 

A razão VTI/VBPI indicou a existência de um processo de deterioração das 

cadeias produtivas entre 1996 e 2002 para todos os estados principalmente para os setores 

de maior intensidade tecnológica, cuja trajetória manteve-se estável entre os anos de 2003 

e 2009 e vindo a se agravar ainda mais a partir de 2010. O indicador de DRR apontou que 

os estados do Paraná e Santa Catarina apresentaram melhor performance entre os anos de 

2003 e 2009 indicando que estes estados conseguiram aproveitar as benesses do período 

de maior crescimento da economia brasileira, e conseguiram manter o ritmo de expansão 

industrial entre 2010 e 2013 apesar do Rio Grande do Sul manter-se em uma trajetória de 

estagnação ou tendência a desindustrialização. 

Tabela 03: Sumário do comportamento da indústria por estado e região Sul 1996-2013. 

 

 
Fonte: PIA/IBGE, SECEX, RAIS 

 

1996  

2002

2003  

2009

2010  

2013

1996  

2002

2003  

2009

2010  

2013

1996  

2002

2003  

2009

2010  

2013

1996  

2002

2003  

2009

2010  

2013

ALTA + ++ + + ++ + - - +/- +/- + ++

MEDIA ALTA ++ + ++ ++ + ++ - +/- +/- + - ++

MEDIA BAIXA + + - + + + ++ + - + - -

BAIXA + + + + + ++ - - - - - +

TOTAL + + + + + ++ +/- +/- - - - +

ALTA - + ++ - + ++ - + - - ++ +/-

MEDIA ALTA + +/- ++ + - ++ - + - + - +

MEDIA BAIXA + + + + + - - - ++ - - -

BAIXA + +/- + + +/- + +/- +/- - +/- + +

TOTAL + +/- + + +/- + - +/- + +/- + +

ALTA + ++ + + ++ +/- - + +/- - + +

MEDIA ALTA + + ++ + + + - +/- + +/- - +

MEDIA BAIXA + ++ + + ++ ++ - + - - + +/-

BAIXA + +/- + + + + + - - +/- - +

TOTAL + + + + + + +/- - +/- +/- - +

ALTA + ++ + + ++ + - +/- - + ++ +

MEDIA ALTA ++ + ++ ++ + ++ - +/- +/- + - +

MEDIA BAIXA + + + + + + +/- +/- +/- + - +/-

BAIXA + + + + + + +/- - - + - +

TOTAL + + + + + + - +/- - + - +

Sul

VBPI VTI-VBPI VTI-PO

Paraná

Rio Grande do Sul

Santa catarina

VTI

1996  

2002

2003  

2009

2010  

2013

1996  

2002

2003  

2009

2010  

2013

1996  

2002

2003  

2009

2010  

2013

1996  

2002

2003  

2009

2010  

2013

ALTA ++ ++ - ++ ++ - + ++ +/- +/- ++ -

MEDIA ALTA ++ ++ + ++ ++ + ++ ++ + ++ + +

MEDIA BAIXA ++ ++ - ++ ++ - + ++ + - + +/-

BAIXA + ++ - + ++ - + + + + +/- +

TOTAL ++ ++ - ++ ++ - + ++ + + + +

ALTA ++ - + ++ - + + ++ - + - ++

MEDIA ALTA ++ ++ - ++ ++ - + + +/- ++ - +

MEDIA BAIXA ++ + - ++ + - + + + ++ + -

BAIXA - - - - - - + +/- - + - +/-

TOTAL ++ + - ++ + - + + +/- + - +/-

ALTA ++ ++ - ++ ++ - ++ ++ ++ +/- + -

MEDIA ALTA ++ ++ +/- ++ ++ +/- + ++ + + + +/-

MEDIA BAIXA +/- ++ - +/- ++ - + + + + + +

BAIXA - ++ ++ - ++ ++ + + +/- + - +

TOTAL + ++ - + ++ - + + + + + +

ALTA ++ + ++ +/- +/- +/- + ++ + + + -

MEDIA ALTA ++ + ++ +/- +/- +/- + ++ + ++ - +

MEDIA BAIXA ++ ++ ++ +/- +/- +/- + + + + + -

BAIXA ++ + ++ +/- +/- +/- + + +/- + - +

TOTAL ++ + ++ +/- +/- +/- + + + + +/- +

EMP DRR

Sul

EXP IMP

Paraná

Rio Grande do Sul

Santa catarina

1996  

2002

2003  

2009

2010  

2013

1996  

2002

2003  

2009

2010  

2013

1996  

2002

2003  

2009

2010  

2013

1996  

2002

2003  

2009

2010  

2013

ALTA ++ ++ - ++ ++ - + ++ +/- +/- ++ -

MEDIA ALTA ++ ++ + ++ ++ + ++ ++ + ++ + +

MEDIA BAIXA ++ ++ - ++ ++ - + ++ + - + +/-

BAIXA + ++ - + ++ - + + + + +/- +

TOTAL ++ ++ - ++ ++ - + ++ + + + +

ALTA ++ - + ++ - + + ++ - + - ++

MEDIA ALTA ++ ++ - ++ ++ - + + +/- ++ - +

MEDIA BAIXA ++ + - ++ + - + + + ++ + -

BAIXA - - - - - - + +/- - + - +/-

TOTAL ++ + - ++ + - + + +/- + - +/-

ALTA ++ ++ - ++ ++ - ++ ++ ++ +/- + -

MEDIA ALTA ++ ++ +/- ++ ++ +/- + ++ + + + +/-

MEDIA BAIXA +/- ++ - +/- ++ - + + + + + +

BAIXA - ++ ++ - ++ ++ + + +/- + - +

TOTAL + ++ - + ++ - + + + + + +

ALTA ++ + ++ +/- +/- +/- + ++ + + + -

MEDIA ALTA ++ + ++ +/- +/- +/- + ++ + ++ - +

MEDIA BAIXA ++ ++ ++ +/- +/- +/- + + + + + -

BAIXA ++ + ++ +/- +/- +/- + + +/- + - +

TOTAL ++ + ++ +/- +/- +/- + + + + +/- +

EMP DRR

Sul

EXP IMP

Paraná

Rio Grande do Sul

Santa catarina
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Em síntese, pode-se considerar que a região Sul apresentou trajetória de mudança 

estrutural, no sentido de uma indústria de baixa intensidade tecnológica para média baixa 

intensidade tecnológica, excetuando o Paraná que apresentou trajetória mais consistente 

nos setores de média alta intensidade tecnológica. Os setores de baixa intensidade 

tecnológica praticamente se mantiveram estagnados, ou em processo de ligeira 

desindustrialização como é o caso do Rio Grande do Sul. Por fim, importante ressaltar 

que não foi constatado um comportamento homogêneo entre os estados analisados, 

fazendo valer as especificidades da indústria de cada unidade federativa, e a capacidade 

em responder à competição externa. 

9.  Conclusão Geral 

O presente artigo apontou que os três estados apresentaram comportamentos 

específicos ao longo do período analisado. Do ponto de vista dos grupos por intensidade 

tecnológica o comportamento foi mais divergente entre os estados. No caso do Paraná, os 

setores de média baixa intensidade tecnológica apresentaram trajetória de elevação da 

relação VTI/VBPI ao longo do período analisado, bem como o setor de média alta 

intensidade tecnológica, que a partir de 2005 apresentou crescimento mais consistente. 

Os demais setores por intensidade tecnológica apresentaram queda progressiva, com 

destaque para os setores de alta intensidade tecnológica. 

No caso do Rio Grande do Sul, os dados sugeriram deterioração do tecido 

industrial gaúcho (VTI/VBPI) para todos grupos por intensidade tecnológica até o ano de 

2006, e 2008 para os setores de média baixa intensidade tecnológica.  A partir de então, 

engendrou-se um processo de estabilização, e relativa melhora na capacidade de geração 

de valor, que apresentou crescimento mais acentuado, especialmente para os setores de 

alta e média baixa intensidade tecnológica, enquanto os setores de baixa intensidade se 

mantiveram praticamente estáveis. 

Em Santa Catarina, observou-se ligeira queda da densidade produtiva para os 

setores de alta e média baixa intensidade tecnológica, e ampliação da capacidade de gerar 

valor em setores de baixa intensidade tecnológica. Destaca-se na análise, que a partir de 

2008 a razão VTI/VBPI de todos os setores por intensidade tecnológica apresentaram 

estabilidade até o final da série, destacando-se os setores de média alta intensidade 

tecnológica, que a partir de 2010, apresentaram maior crescimento. De fato, a densidade 

produtiva do estado de Santa Catarina para todos os setores por intensidade tecnológica 

foi a que menos apresentou divergências entre si, mantendo um comportamento mais 

homogêneo em sua trajetória. 

O indicador de DRR apontou que os estados do Paraná e Santa Catarina 

apresentaram melhor performance entre os anos de 2003 e 2009 indicando que estes 

estados conseguiram aproveitar as benesses do período de maior crescimento da 

economia brasileira, e conseguiram manter o ritmo de expansão industrial entre 2010 e 

2013 apesar do Rio Grande do Sul manter-se em uma trajetória de estagnação ou 

tendência a desindustrialização. 

Portanto, pode-se considerar que a região Sul apresentou trajetória de mudança 

estrutural, no sentido de uma indústria de baixa intensidade tecnológica para média baixa 

intensidade tecnológica, excetuando o Paraná que apresentou trajetória mais consistente 

nos setores de média alta intensidade tecnológica. Os setores de baixa intensidade 

tecnológica praticamente se mantiveram estagnados, ou em processo de ligeira 

desindustrialização como é o caso do Rio Grande do Sul. Por fim, importante ressaltar 
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que não foi constatado um comportamento homogêneo entre os estados analisados, 

fazendo valer as especificidades da indústria de cada unidade federativa, e a capacidade 

em responder à competição externa. 
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