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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo analisar as principais indústrias paranaenses, destacando-se as 

condições ambientais locais para o desenvolvimento das pequenas fábricas. Procedeu-se a análise com a 

mensuração das aglomerações produtivas nas diferentes mesorregiões paranaenses, através do Quociente 

Locacional com base no total de empregados, em 2011, para atividades econômicas relativa à indústria de 

transformação. Visando a descentralização industrial, dentro das áreas escolhidas que indicam um 

crescimento potencial, devem-se selecionar aquelas mesorregiões paranaenses menos desenvolvidas, em 

especial: Centro-Sul, Sudoeste, Noroeste e Centro Ocidental. Diante do potencial dos pequenos fabricantes 

estudados, políticas desenvolvimentistas são apresentadas para o Paraná. 
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Policies for the development of small factories: an analysis of the 

mesoregions of the Paraná 
 

 

Abstract 

This study aims to analyze the main industries of the Paraná, especially the local environmental conditions 

for the development of small factories. Conducted the analysis with the measurement of productive 

agglomerations in different mesoregions of the Paraná, through the Location Quotient based on the total 

number of employees, in 2011, for economic activities relating to the processing industry. Aimed at 

industrial decentralization within the chosen areas that indicate a potential growth, must be selected those 

less developed mesoregions of the Paraná, in particular: South Center, Southwest, Northwest and West 

Center. Faced with the potential of small manufacturers studied, development policies are presented to 

Paraná. 
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Políticas para o desenvolvimento das pequenas fábricas: uma análise das mesorregiões paranaenses 
 

1 Introdução 

O desenvolvimento industrial nas economias modernas tem sido marcado pela formação de grandes 

unidades manufatureiras, sem desprezar o importante papel desempenhado pelas pequenas empresas na 

ampliação de unidades industriais e de serviços, bem como na geração de emprego e renda.  Nos países em 

desenvolvimento, o desafio, então, para os pesquisadores e formuladores de políticas públicas é identificar 

as diferenças entre a pequena e a grande indústria, as oportunidades e os problemas dos pequenos 

fabricantes e tentar adaptar os métodos de desenvolvimento às condições competitivas das fábricas de 

pequena escala. A ‘pequena fábrica’ será tratada, aqui, como sendo estabelecimentos relativamente 

pequenos (empresas de pequeno porte), isto é, com menos de 100 empregados, que assume formas e tipos 

diferentes. 

Staley e Morse (1965) sugerem que se devem considerar outras características além de tamanho, 

modernização, organização do sistema de trabalho, bem como a natureza do produto, quando são analisados 

as perspectivas e os problemas das diferentes espécies de pequena indústria e quando se procuram políticas 

e métodos de desenvolvimentistas apropriados1 para cada espécie. O presente estudo focaliza a análise 

separada do papel da pequena indústria no desenvolvimento e dos métodos de desenvolvimento específicos 

à realidade de uma unidade da federação brasileira, o estado do Paraná. 

O interesse no papel das pequenas e médias empresas (PMEs) no processo de desenvolvimento 

continua a estar na vanguarda dos debates sobre políticas nos países em desenvolvimento. O trabalho de 

Staley e Morse (1965)2 vem crescentemente sendo referenciado na literatura que trata da importância da 

eficiência em novas empresas de pequena escala, cujos produtores devem ser incentivados a adotar novos 

métodos, mover-se em novas linhas de produção e, a longo prazo, sempre que possível, devem ser 

estimulados a se tornarem produtores de médio ou mesmo em grande escala. Os autores dão um sentido 

prático na forma de aconselhamento direto aos planejadores de desenvolvimento em países em 

desenvolvimento (OSOTIMEHIN et al. 2012; KOUNOUWEWA e CHAO 2011; COOK e NIXSON 2000; 

OKOH e SONG 2000; SNODGRASS e BIGGS 1996). 

Um aspecto importante, que tem recebido pouca atenção na atual análise econômica e prática em 

diversos países, diz respeito à ‘seletividade’ apropriada quanto aos produtos escolhidos para a manufatura 

em pequena escala. Staley e Morse (1965) observaram que certos tipos de produtos oferecem maior 

oportunidade do que outros para a manufatura ‘eficiente’ em pequena escala, levando-se em consideração 

os requisitos de produção e mercadologia, as dimensões e distribuição geográfica de mercados e recursos, 

o nível de custos de transportes e outros fatores. 

Face à interação complexa de uma diversidade de condições e possibilidades técnicas do Brasil para 

o exame da viabilidade de indústrias específicas, optou-se por analisar as diferenças nas condições 

tecnoeconômicas de determinadas escalas de fabricas no estado do Paraná.  Sendo assim, algumas questões 

merecem consideração. Quais são os principais fatores que definem as características da estrutura da 

indústria paranaense em pequena escala? Que tipos importantes de produtos as pequenas fábricas produzem 

com êxito no estado do Paraná? Qual a configuração espacial de determinados grupos de produtos (quanto 

à indústria e ao mercado), de acordo com as condições econômicas e técnicas mais relevantes sobre as quais 

                                                             
1 O emprego da palavra “apropriado” refere-se, aqui, ao uso de tecnologia moderna física e social. “O realce está em que aquilo 

que propomos chamar de pequena indústria moderna tira proveito do estoque mundial de ciência e tecnologia, tanto nos campos 

social como físico, e seletivamente adota ou adapta as ideias que mais satisfaçam seus problemas particulares em seu próprio 

ambiente”. (STALEY e MORSE 1965, p. 17-18) 
2 De acordo com Tambunam (2009: 23) “Na discussão sobre o sistema industrial e o papel das PMEs dentro do sistema e seu 

padrão de desenvolvimento como um todo em países em desenvolvimento, a atenção geralmente foca nos artigos seminais de 

Hoselitz (1959), Staley & Morse (1965), e Anderson (1982), entre alguns outros. Estes trabalhos frequentemente são 

classificados como teorias “clássicas” sobre o desenvolvimento das PMEs. As teorias “modernas”, por outro lado, incluem os 

trabalhos de Berry & Mazumdar (1991) e Levy (1991a,b) nos países recentemente industrializados no Leste da Ásia como 

Taiwan e Coréia do Sul, e a literatura sobre a tese da especialização flexível baseada em muitas experiências das MPEs nos 

países da Europa Ocidental. Estas teorias enfatizam a importância da rede de subcontratação e os benefícios econômicos de 

aglomerações e clustering para o desenvolvimento das PMEs”. Vide Tambunam (2009) para consultar os trabalhos citados. 
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predomina a pequena indústria paranaense em seus respectivos ambientes? Quais os ramos críticos da 

indústria paranaense sobre os quais uma política desenvolvimentista deve prover medidas específicas para 

a promoção da pequena indústria? 

Dito isso, o presente trabalho tem por objetivo analisar as principais indústrias paranaenses, 

destacando-se as condições ambientais locais para o desenvolvimento das pequenas fábricas. O argumento 

básico está em considerar que existem fatores ou forças técnicas e empresariais que oferecem vantagens 

competitivas às pequenas fábricas que podem, por conseguinte, proporcionar linhas de orientação que 

“esclarecem as escolhas” abertas (seletividade) à nação (ou região) que se desenvolve, à medida que esta 

traça seu curso em direção a uma estrutura econômica transformada (STALEY e MORSE 1965) e promove, 

descentralizada e criativamente, as potencialidades nacionais ou regionais (SOUZA, 1995).  

O estudo está estruturado da seguinte maneira. Na sessão a seguir, a metodologia da pesquisa é 

apresentada. Na terceira seção, apresentam-se os fatores básicos de localização, produção e mercado que 

podem influenciar de modo significativo as oportunidades e os métodos apropriados de desenvolvimento 

para as pequenas fábricas. Abordam-se, ainda, políticas desenvolvimentistas para encorajar o 

estabelecimento e crescimento dos tipos mais adequados de pequena indústria. Na sessão quatro, examina-

se a predominância das pequenas fábricas na indústria paranaense, levando-se em conta as principais 

características econômicas e do ambiente local. A sessão cinco revela os padrões de comportamento dos 

diferentes tipos de pequenas fábricas do Paraná, influenciados pelos fatores de localização, produção e 

mercado. Na sexta sessão, destacam-se as linhas de produtos selecionadas por meio das quais as pequenas 

Indústrias paranaenses dispõem de condições competitivas favoráveis à exploração de importantes 

oportunidades de desenvolvimento. Na última sessão, as considerações finais são apresentadas. 

 

2 Base de dados e metodologia 

A presente análise utiliza como fonte de dados as estatísticas disponibilizadas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os detalhes estatísticos disponíveis sobre as diferentes 

categorias de tamanho das empresas no Brasil permitem identificar as distintas “indústrias”, cada qual 

definida como setor industrial a “quatro dígitos” (Classe) da Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas (CNAE), disponibilizado pelo IBGE. Outras fontes de dados também são extraídas da Relação 

Anual de Informações Sociais (RAIS), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), além 

de dados divulgados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), órgão 

do Governo do Estado do Paraná. 

Uma vez identificadas as indústrias nas quais predominam as pequenas fábricas no Paraná, 

procedeu-se a análise com a mensuração das aglomerações das atividades produtivas nas diferentes 

mesorregiões paranaenses, definidas pelo IBGE. Como critério de identificação de aglomerações 

produtivas locais, calculou-se o Quociente Locacional (QL) da indústria do Estado, tomando como base o 

total de empregados registrados (TE) (informado pela RAIS, em 2011) ou o valor adicionado (IPARDES, 

2013) em cada mesorregião e para todas as classes de atividades econômicas (desagregadas a 4 dígitos) da 

classificação CNAE, relativas às indústrias extrativa e de transformação. O QL é muito utilizado para 

comparar duas estruturas setoriais espaciais. Ele á a razão entre duas estruturas econômicas: no numerador 

considera-se a economia em estudo e no denominador uma “economia de referência” (IPARDES, 2003). 

Para o cálculo, utilizou-se a seguinte fórmula: 

 

      𝑄𝐿 =
𝑆𝑅𝑖𝑗

𝑇𝑅𝑗
×

𝑇𝐸

𝑆𝐸𝑗
     (1) 

 

Sendo SRij o total de empregos do segmento i na região j; TRj total de empregos na região j; TE o total de 

empregos do Estado; e SEi o total de empregos do segmento i no Estado. 

Assim, um QL > 1 significa que a participação relativa da atividade na mesorregião analisada é mais 

elevada que a participação desta mesma atividade na média do Estado. Quanto maior o QL de determinada 

atividade, maior será o grau de especialização da mesorregião analisada nesta atividade frente ao restante 

do Estado. Se QL < 1, significa que para a atividade não há indicações de especialização na região 

considerada. Em uma consulta à tabela geral dos QLs das mesorregiões nas diversas classes da CNAE, 

selecionaram-se todos os pares mesorregiões-classes onde a condição QL > 1 fosse atendida. Além da 
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matriz relativa aos valores de QLs para as mesorregiões, procurou-se considerar também uma variável de 

controle, de forma a evidenciar a predominância das pequenas fábricas com menos de 100 empregados na 

indústria de transformação, isto é, indústrias nas quais as pequenas fábricas respondem por 50% ou mais 

do emprego em cada indústria. 

Ademais, no sentido de classificar os aglomerados produtivos de acordo com o grau de 

especialização das pequenas unidades fabris (somente dos estabelecimentos que empregaram menos de 100 

pessoas, em 2011), tomando como base os seguintes valores de referência (IPARDES, 2003): 
 

1) Somou-se todos os QL (emprego ou valor adicionado) do segmento (=100) e, em seguida, calculou-se a 

participação de cada QL sobre o total dos QLs; e 

2) Classificou-se os segmentos especializados (QL > 1) em baixa (B), média (M) e alta (A) especialização, 

da seguinte maneira: Baixa Especialização (B) para participação no QL total entre 0% e 25%; Média 

Especialização (M) para participação no QL total entre 26% e 50%; e Alta Especialização (A) para 

participação no QL total maior que 50%. 
 

Cumpre ressaltar que a metodologia aqui proposta não tem por objetivo esgotar todos os fatores que 

afetam o desempenho de uma aglomeração produtiva local. Deve-se ter claro que o índice de concentração 

aqui proposto capta apenas alguns aspectos relevantes dentro de uma aglomeração produtiva local. 

Basicamente, procura-se captar os chamados elementos passivos. Além disso, para avaliar o potencial de 

uma aglomeração produtiva local faz-se necessário conhecer outras forças que influenciam seu formato 

organizacional, tais como existência ou não de especialização das operações produtivas das empresas, 

cooperação com fornecedores e entre concorrentes, etc. No entanto, entende-se que tais aspectos só podem 

ser captados através de pesquisa de campo in loco. 

 

3 Bases competitivas e políticas para o desenvolvimento das pequenas fábricas 

Em um exame sistemático da experiência das pequenas fábricas predominantes em diversos tipos 

da indústria nos Estados Unidos, Suécia, Dinamarca, Coréia do Sul, Índia, Nova Zelândia, Austrália, Chile, 

Argentina, Colômbia e Brasil, de acordo com as suas características tecnológicas e de produção, na metade 

do século XX, Staley e Morse (1965) revelam certos padrões de sucesso para a pequena fábrica que 

incorporam os efeitos da interação de custos de produção, economia de escala, características de mercado 

e fatores de localização. 

Os fatores que determinam uma posição competitiva favorável à manufatura de pequena escala 

estão, inicialmente, associados ao conjunto de condições tecnoeconômicas que influem diretamente sobre 

a escala da fábrica e, por conseguinte, ao modo pelo qual estas condições interagem com os fatores mais 

amplos de mercadologia, finanças e gerência, os quais influenciam o tamanho da empresa. 

De acordo com Staley e Morse (1965), a identificação de fatores básicos de localização, produção 

e mercado podem influenciar de modo significativo as oportunidades e os métodos apropriados de 

desenvolvimento para as pequenas fábricas. Os autores verificaram que as pequenas fábricas podem ser 

agrupadas em oito tipos diferentes, de acordo com a influência de três principais fatores: (1) localização 

dispersa e, por isso, tamanho menor de fábrica do que se a indústria fosse geograficamente concentrada; 

(2) processo de produção em que as economias de escala não são acentuadas ou nos quais há uma vantagem 

positiva na produção em pequena escala; e (3) mercados pequenos ou diferenciados. 

Os produtos e serviços relacionados no Quadro 1 refletem a indústria moderna, na visão dos autores. 

Adaptações aos produtos de cada tipo de indústria tornaram-se necessárias para adequá-los à realidade atual 

do Brasil. Tais fatores constituem os elementos básicos do modelo de análise a ser adotado para investigar 

o problema aqui em consideração. 

Esta abordagem enfatiza a importância da eficiência em novas empresas de pequena escala. Do 

ponto de vista desenvolvimentista, Staley e Morse (1965) propõem políticas para encorajar o 

estabelecimento e crescimento dos tipos mais adequados de pequena indústria.  A meta desta política é 

facilitar a modernização, de modo que a pequena fábrica consiga adaptar-se e manter-se por si mesma, sem 

subvenção perpétua, às condições competitivas e possa contribuir positivamente para o crescimento da 

renda real e, portanto, para melhores padrões de vida. Os autores sugerem as seguintes máximas políticas: 

(a) Promoção da modernização (de produtos, tecnologias, métodos de administração e negócios); (b) 
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promoção de crescimento seletivo (ajudar a pequena indústria viável a crescer); (c) promoção do 

aperfeiçoamento administrativo; (d) promoção da melhoria tecnológica e adaptação da tecnologia às 

condições locais; e (e) promoção da complementaridade entre os diferentes tipos e tamanhos de indústrias. 
 

Quadro 1 – tipos de indústria e mercado adequados a pequenas fábricas 

I.  INFLUÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO 

IA . Fábricas que processam matéria-prima dispersa 

Exemplos: produtos de carne, leite condensado e em pó; vinhos e conhaques; laticínios; beneficiamento de arroz; serrarias; produtos de 
papel; derivados do petróleo; e produtos de pedra. 

IB. Produtos com mercados locais e custos de transferência relativamente altos 

Exemplos: refrigerantes; sorvetes; rações animais; beneficiamento de madeira; blocos e tijolos de concreto; produtos de concreto (tubos, 

tanques, vigas, telhas); e tanques e estruturas em metal. 

IC. Indústria de serviços 

Exemplos: impressão tipográfica e litográfica; fotogravura; composição tipográfica; tratamento térmico e recozimento de aço; 

galvanoplastia e polimento; e gravação de metal. 

II. INFLUÊNCIA DE PROCESSO 

IIA. Operações manufatureiras separáveis 

Exemplos: produtos e peças de oficinas mecânicas; fusão secundária, refinação, ligas de metais não-ferrosos; peças de máquinas; máquinas 
e equipamentos; embarcações; bicicletas; e móveis. 

IIB. Arte ou trabalho manual de precisão 

Exemplos: joalheria e bijuteria; artigos de vidro; reparação de cordas, lonas e tonéis; restauração de instrumentos musicais históricos; e 

manutenção de utensílios para uso médico, cirúrgico. 

IIC. Montagem simples, mistura, operações de acabamento 

Exemplos: artefatos têxteis para uso doméstico; roupas profissionais e intimas; produtos de limpeza; tinta para impressão; calçados, couro 

cortado; e escovas, pincéis e vassouras. 

III. INFLUÊNCIA DE MERCADO 

IIIA. Produtos diferenciados com baixas economias de escala 

Exemplos: peças do vestuário para adultos e crianças; acessórios do vestuário (gravatas, lenços, cintos, bonés, chapéus, etc.); malas, bolsas, 
carteiras e outros artigos de couro. 

IIIB. Indústrias que servem a pequenos mercados totais 

Exemplos: produtos de pastas celulósicas; papel; placas fotográficas, filmes fotográficos e cinematográficos; aparelhos eletromédicos; 

instrumentos musicais; e artefatos de pesca. 

Fonte: Adaptado de Staley e Morse (1965). 

As dez medidas ou serviços desenvolvimentistas para a pequena indústria que eles identificaram 

como sendo necessárias para orientar o planejamento de um programa de desenvolvimento são (STALEY 

e MORSE, 1965, p. 450): - Tentativas de aperfeiçoamento administrativo - (1) Serviços de consultoria 

industrial (serviços de extensão ou aconselhamento); (2) Treinamento de empresários e administradores e 

pessoal de supervisão; (3) Serviços de pesquisa industrial; - Facilidades desenvolvimentistas – (4) 

Financiamento desenvolvimentista; (5) Terrenos e prédios para fábricas (parques industriais); (6) Serviços 

de utilidade comum; (7) Facilitação de procura de materiais e equipamentos; (8) Auxílio de 

comercialização; (9) Serviços de relações de trabalho; e (10) Contratos e assistência entre firmas. Estes 

instrumentos de política não são de forma exaustiva. 

A compreensão das forças exercidas pelo conjunto das condições tecnoeconômicas representadas 

por esses oito tipos de pequenas fábricas, anteriormente mencionadas, permite uma avaliação das 

manufaturas de pequena escala dos países em desenvolvimento. Para uma análise das oportunidades para 

as pequenas fábricas, examinar-se-á a significância relativa dos principais tipos de indústrias de pequenas 

fábricas no estado do Paraná.  

 

4 Características econômicas da indústria paranaense 
As empresas de pequeno porte (EPP) podem contribuir para o crescimento econômico por 

intermédio de seu predomínio na indústria, em termos, não só de sua participação relativa quanto ao número 

de estabelecimentos e empregos ou volume de produção, como também de introdução de muitos produtos 
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que prevalecem em fábricas desse tipo, nos mais diversos ramos de atividade. 

Na estrutura industrial paranaense, em 2011, a Mesorregião Metropolitana de Curitiba se destaca 

como importante polo industrial do Estado por concentrar 63,8% do total do valor adicionado da indústria, 

principalmente pela forte presença dos setores de refino de petróleo, automobilístico, alimentício, 

eletrometalmecânico e químico (Tabela 1). Os municípios de Curitiba, Araucária e entorno abrigam uma 

grande diversidade industrial de segmentos e atividades que agregam valor ao produto, contando com uma 

desenvolvida cadeia produtiva. Nas demais mesorregiões do Estado, verificam-se importantes polos 

industriais com poucas estruturas produtivas diversificadas. 

Os polos industriais diversificados situam-se no Norte Central e Centro-Oriental, respondendo por 

11,9% e 8,0%, respectivamente, do valor adicionado total da indústria paranaense. Por outro lado, o Oeste 

Paranaense (4,9% do VA) se apresenta altamente especializado na fabricação de produtos farmoquímicos 

e farmacêuticos, bem como de alimentos (carnes, óleos e laticínios, etc.). O Noroeste (4,4% do VA) abriga 

um pouco mais de atividades produtivas especializadas, principalmente, na fabricação de produtos 

alimentícios, têxteis-vestuários e couros-calçados. Enquanto no Norte Pioneiro (1,6% do VA) predomina a 

extração de carvão mineral e a fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos 

automotores, o Sudeste (1,5% do VA) se sobrepõe na fabricação de produtos de madeira e de celulose e 

papel. As demais Mesorregiões representam juntas 3,8% do valor adicionado do Estado. (Tabela 1) 

 

Tabela 1 – Paraná: aglomerações e valor adicionado por mesorregiões, segundo a divisão da CNAE 

(2011) 

Mesorregiões 
Valor Adicionado 

           (VA) 

Aglomerações especializadas 

Baixa Média Alta               VA 
(%) do VA 

Estadual 

Noroeste 3.109.897.158 3 2 1 2.821.872.939 4,0 

Centro-Ocidental 607.376.896 3 2 1 466.004.840 0,7 

Norte Central 8.389.949.026 6 6 - 6.363.746.279 9,0 

Norte Pioneiro 1.157.135.373 4 2 2 848.308.413 1,2 

Centro-Oriental 5.618.683.688 7 3 - 4.691.498.824 6,7 

Oeste 3.457.307.083 3 2 1 2.803.600.739 4,0 

Sudoeste 1.301.094.133 5 1 1 1.131.269.004 1,6 

Centro-Sul 763.910.322 3 2 1 597.707.894 0,8 

Sudeste 1.078.267.720 3 4 3 835.847.700 1,2 

Metropolitana de Curitiba 44.877.154.667 3 4 6 35.540.066.740 50,5 

Total 70.360.776.066 40 28 16 56.099.923.372 79,7 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IPARDES (2013). 

Igualmente, as principais mesorregiões que se destacam por abrigar aglomerados produtivos 

especializados são apresentadas na Tabela 1, que mostra a relevância de 84 aglomerações especializadas 

nas mesorregiões em diversas atividades industriais que revelaram um QL > 1, com base no valor 

adicionado. Nota-se que as mesorregiões mais industrializadas (elevado valor adicionado) estão 

relacionadas com a presença de uma grande quantidade de aglomerações especializadas em diferentes 

atividades produtivas, que representam 79,7% do VA do Estado. De fato, os aglomerados especializados, 

localizados nas Mesorregiões Metropolitana de Curitiba (13), Norte Central (12) e Centro-Oriental (10), 

respondem por grande parte do valor adicionado do Paraná, isto é, 50,5%, 9,0% e 6,7%, respectivamente. 

Sendo que Curitiba, Araucária e entrono se caracterizam por concentrar aglomerados produtivos com 

média/alta especialização, enquanto as duas últimas mesorregiões revelam um predomínio de aglomerações 

de média/baixa especialização. 

 

5 Padrões de desenvolvimento das pequenas indústrias paranaenses 
A aplicação do modelo de Staley e Morse (1965) para análise dos padrões de comportamento dos 

diferentes tipos (grupos) de pequenas fábricas do Paraná, mediante a interação dos fatores localização, 

produção e mercado, requer algumas considerações importantes. A identificação dos produtos e serviços 

relacionados a cada tipo de indústria classificados no Quadro 1 implica tratamento e interpretação dos dados 

estatísticos da atividade econômica a 4 dígitos (classes da CNAE). Entretanto, devido à insuficiência de 
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dados necessários para execução de tal análise, não foi possível obter o valor adicionado por tamanho de 

empresa em cada uma das indústrias a 4 dígitos. Diante dessa restrição, utilizou-se o número de 

estabelecimentos e o volume de emprego para cada uma das indústrias de transformação a 4 dígitos (classes 

da CNAE) para apontar as indústrias mais importantes do Estado. Por conseguinte, para classificar a 

predominância dos pequenos estabelecimentos em uma indústria do Paraná, em 2011, foi utilizada como 

referência a significativa participação das EPP no volume de emprego da indústria (50% ou mais de 

empregos gerados), por divisões e por classe. 

Os fatores básicos de localização, produção e mercado podem ter influenciado de modo significativo 

as oportunidades e os métodos apropriados de desenvolvimento das pequenas fábricas em determinados 

ambientes, no âmbito do estado do Paraná. Parece que os fatores de localização dispersa influenciam 

consideravelmente as operações das EPP nas indústrias (fábricas com menos de 100 empregados), como 

mostra a Tabela 2. Observa-se que as pequenas fábricas influenciadas pela localização (indústrias do tipo 

I) têm concentrado suas unidades produtivas em torno de aglomerações (265). Tais indústrias representam 

51,1% das EPP atuantes na indústria, ou quase o dobro das unidades fabris em atividade nas indústrias dos 

tipos IIA, IIB e IIC (influenciadas por processo de produção em pequena escala), competindo em 42,9% 

dos produtos e serviços industriais por elas explorados. Em particular, os mercados de produtos locais ou 

geograficamente separados respondem por 30,6% das EPP (as indústrias do tipo IB), 18,2% das classes de 

produtos fabricados, agregadas em 28,4% dos grupos ou 41,7% das divisões da CNAE. 

 

Tabela 2 – Paraná: importância relativa das EPP com menos de 100 empregados por tipos de indústrias 

(2011) 

Tipo de pequena indústria 
Nº de 

Divisões 

Nº de 

Grupos 

Total 

Classes 

Total 

EPP 

Total 

AGL 

IA. Fabricas que processam matéria-prima dispersa 8 22 46 3.725 122 

IB. Fábricas que servem mercados locais 10 25 45 9.044 109 

IC. Indústrias de serviços 3 6 15 2.312 34 

IIA. Operações manufatureiras separáveis 8 33 70 4.877 135 

IIB. Trabalho manual de produção 3 4 5 319 10 

IIC. Montagem simples, composição/operações de acabamento 10 23 50 3.491 119 

IIIA. Produtos diferenciados  2 3 5 4.725 14 

IIIB. Indústrias que servem pequenos mercados totais 7 10 11 1.041 27 

Total 24* 88** 247 29.534 570 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da RAIS (2013). 

Notas: (*) Número máximo de Divisões entre as indústrias. (**) Número máximo de Grupos entre as indústrias. 

No intuito de se verificar em que tipos de indústria as pequenas fábricas têm encontrado 

oportunidades de ingresso e crescimento na manufatura paranaense, procede-se a análise dos principais 

tipos de indústrias sob o título que parece expressar os padrões de sucesso para a pequena fábrica (Quadro 

1), nos quais as EPP respondem por 50% ou mais do emprego gerado na indústria em particular. Também 

foram examinadas as indústrias em que predominam as EPP operando em aglomerados, que revelaram um 

QL > 1, com base no emprego, para se destacar as atividades produtivas mais importantes influenciadas 

por condições econômicas dos ambientes locais. Essa predominância das pequenas fábricas corresponde a 

82% (24.213) das EPP paranaenses (Tabela 2), em 2011, atuando em 63% (361) dos aglomerados 

produtivos identificados no Estado, abastecendo 65% (159) dos tipos de produtos selecionados (classes). 

Ademais,a pequena fábrica pode lograr êxito em explorar nichos de mercados ao efetuar um trabalho 

adequado de mercadologia, como esforços específicos em desenho de produto, controle de qualidade e 

padronização. Outros auxílios à mercadologia podem surgir da pesquisa de mercado quanto a pequenos 

fabricantes estabelecidos e seus produtos, fornecedores existentes e em potencial, tendências nas demandas 

de consumo, testes de mercado para novos produtos ou para a expansão de vendas de velhos produtos, e 

assim por diante. De todo modo, os esforços conjuntos (empresas independentes ou cooperadas, agências 

governamentais, associações industriais ou organizações competentes de consultoria e pesquisa) de 

promoção de mercado em benefício dos pequenos fabricantes devem concentrar-se, sobretudo, no 

fortalecimento de sua posição mercadológica dentro dos canais normais, sejam eles domésticos ou de 

exportação. (STALEY e MORSE, 1965) 
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6 A configuração espacial da pequena indústria paranaense: oportunidades de desenvolvimento local 
A importância das pequenas fábricas para o desenvolvimento regional pode ser avaliada através de 

sua posição econômica em uma indústria, quando as EPP responderem por metade ou mais do volume de 

emprego da indústria. No Paraná, em 2011, as fábricas com menos de 100 empregados geraram metade ou 

mais do emprego de uma indústria.  Do total de 28 indústrias paranaenses, em 13 indústrias paranaenses, 

as pequenas fábricas, que representam 69,85% das EPP, foram responsáveis por 50,19% do emprego gerado 

por esse conjunto de indústrias e responderam por 20,95% (produzindo R$ 14,74 bilhões) do total do valor 

adicionado pelas indústrias extrativas e de manufatura no Estado (IPARDES, 2013). 

Cada “indústria”, definida como setor industrial a “quatro dígitos” (Classe) da CNAE, geralmente 

revela uma grande variedade entre os bens que são realmente fabricados. As empresas de pequeno porte 

(EPP) podem contribuir para o crescimento econômico, não só em termos de empregos ou volume de 

produção, como também através da introdução de muitos produtos que prevalecem em fábricas desse tipo, 

nos mais diversos ramos de atividade. 

 

Tabela 3 – Paraná: Número de classes e aglomerados produtivos (AGL) das EPP com 50% ou mais do 

emprego por mesorregião (2011) 

Mesorregiões 

Empresas de Pequeno Porte (EPP)  EPP com 50% ou mais do emprego 

Nº de 

Classes 

Total 

EPP 

Total 

AGL 
 

Nº de 

Classes 

Total 

EPP 

Total 

AGL 

Noroeste 145 2.747 34  93 2.455 23 

Centro-Ocidental 109 709 44  74 586 28 

Norte Central 214 7.895 91  131 6.577 58 

Norte Pioneiro 125 1.049 40  83 857 20 

Centro-Oriental 139 1.335 56  88 1.154 36 

Oeste 185 3.450 51  115 2.845 34 

Sudoeste 137 1.578 41  88 1.291 30 

Centro-Sul 109 938 36  68 648 22 

Sudeste 100 1.142 31  66 829 17 

Metropolitana de Curitiba 235 8.691 146  151 6.971 93 

Total  29.534 570   24.213 361 

Fonte: Elaboração própria com base na RAIS (2013). 

As indústrias em que as fábricas com menos de 100 empregados (EPP) também se destacam pela 

grande variedade de produtos fabricados nas Mesorregiões mais importantes do Paraná. Estas indústrias 

revelam da maneira mais clara as características tecnoeconômicas que fomentam a manufatura em pequena 

escala, quando se analisa os tipos e situações em que as pequenas fábricas predominam. Conforme 

demonstra a Tabela 3, na Mesorregião Metropolitana de Curitiba, 29,4% das EPP selecionadas têm 

encontrado significativas oportunidades de crescimento e diversificação da produção em pequena escala na 

fabricação de 95,1% dos produtos ofertados por EPP. O Norte Central, que abriga 26,7% das EPP, e o 

Oeste, com 11,7%, também se destacam na industrialização de 214 e 185, respectivamente, diferentes linhas 

de produtos. A diversificação industrial dessas mesorregiões se caracteriza pela amplitude da classificação 

dos produtos fabricados em diversos grupos e divisões da CNAE. No Norte Central, por exemplo, as EPP 

atuam em 82 grupos de atividade econômica, agregadas em todas as 24 divisões da CNAE que abrangem 

as indústrias extrativas e de manufatura. Isso mostra o nível de permeabilidade das pequenas unidades fabris 

na estrutura industrial do Paraná. Ademais, entre as EPP, aquelas que empregam 50% ou mais na indústria, 

continuam exercendo um peso importante em todas as mesorregiões, em cada qual respondem por 61 a 

68% das linhas de produtos (classes), bem como pela maioria das aglomerações produtivas, variando de 50 

a 73%, que aparecem na Tabela 3. 

De acordo com Porter (2001, p. 210), “a prevalência dos aglomerados na economia, em vez de 

empresas e setores isolados, proporciona importantes insights sobre a natureza da competição e o papel da 

localização na vantagem competitiva”. Neste sentido, as empresas têm um interesse tangível no ambiente 

de negócios da sua localidade. As economias nacionais, estaduais e urbanas não podem estar dissociadas 

dos esforços governamentais e de outras instituições no sentido de estimular os empresários a adquirirem 

conhecimento da indústria para adaptar as mudanças tecnológicas às necessidades locais. Nas palavras de 
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Staley e Morse (1965), seu “processo cumulativo de aprendizagem” deve estimular um crescimento 

saudável da indústria. 

Diante disso, cumpre examinar as condições econômicas e técnicas existentes nas indústrias 

paranaenses, de acordo com os padrões subjacentes de vantagem para a pequena fábrica, definidos pelos 

efeitos em interações de custos de produção, economias de escala, características de mercado e fatores de 

localização, conforme revelados por Staley e Morse (1965). Nestes termos, a apresentação que se segue 

permitirá introduzir certa orientação prática aos empresários, acadêmicos ou formuladores de políticas 

públicas, no sentido de se estimar a importância de determinados grupos de produtos para manufatura de 

pequena escala em seus respectivos ambientes econômicos. 

Em qualquer país em industrialização crescente, os líderes políticos e os planejadores de 

desenvolvimento devem se preocupar com uma série de matérias, em especial referentes à descentralização 

da indústria, à dispersão industrial e ao equilíbrio regional (STALEY e MORSE, 1965). Entre as metas do 

desenvolvimento planejado incluem-se o desenvolvimento equilibrado de diversas partes do país, a 

extensão dos benefícios do progresso econômico às regiões menos desenvolvidas, e a ampla difusão da 

indústria. Portanto, do ponto de vista do desenvolvimento, uma taxa global de crescimento econômico é 

uma condição necessária, mas não suficiente. Torna-se de importância capital também o equilíbrio regional 

e setorial no processo de crescimento. Procurar o desenvolvimento geograficamente descentralizado deve 

ser o desejo dos formuladores de políticas públicas de proporcionar, entre outros motivos, as condições 

favoráveis à criação de centros dispersos de inovação e mudança econômica e social. 

No caso do Paraná, em particular, o desenvolvimento industrial foi marcado por uma concentração 

da indústria manufatureira em poucas regiões do Estado. A aceleração do processo de concentração setorial 

e espacial das atividades produtivas paranaenses contou com a rota dos novos investimentos, na década de 

1990, contemplando poucas regiões e segmentos, em dois vetores dinâmicos, que resultou em uma 

reconfiguração da base produtiva. 

Na Mesorregião Norte Central, o desenvolvimento da agricultura (agroindústria) permitiu o 

crescimento significativo da atividade manufatureira, ou, pelo menos, ambos progrediram juntos. A 

“agroindústria extensiva” paranaense3 atravessou importantes transformações, nesse período, perante o 

novo padrão de agroindustrialização (BESEN e URBAN, 1998, IPARDES 2003). O outro eixo de 

dinamismo da economia paranaense, a Mesorregião Metropolitana de Curitiba, foi sustentado pelos 

recentes investimentos no polo automotivo e em outros segmentos, como no eletrometalmecânico, 

contribuindo para a persistência da concentração setorial e espacial das atividades industriais na região 

(IPARDES, 2003). Essa especialização regional no Paraná não tem apresentado alteração substancial, 

acentuando-se o desenho espacial e setorial existente, como representado na Figura 1, na qual se apresenta 

o número de aglomerações do total das pequenas fábricas com menos de 100 empregados. 

Uma síntese conclusiva do potencial de crescimento dos diferentes tipos de indústrias paranaenses 

torna-se necessária para a designação de prioridades e formulação de estratégias desenvolvimentistas. Os 

dados da Tabela 2, ilustrados na configuração espacial à mostra na Figura 1, apresentam a importância 

relativa dos tipos de indústrias em que as pequenas fábricas paranaenses predominam. Cinco dos principais 

tipos de indústrias de pequenas fábricas são especialmente adequados à pequena empresa.  Tais indústrias 

mantêm grandes quantidades de pequenas empresas industriais, provém grande diversidade de linhas de 

produtos, estão vinculadas a centros tecnológicos, econômicos e sociais, e oferecem importantes 

oportunidades para os empresários para entrar, firmar posição e crescer na indústria. Os cinco tipos são: 

IA. Processadores de recursos dispersos; IB. Produtos que servem a mercados locais; IIA. Operações 

manufatureiras separáveis; IIC. Simples montagem, composição ou operações de acabamento; e IIIA. 

Produtos diferenciados. 

 

 

 

 

                                                             
3 “Caracterizada pelo predomínio de pequenas e médias empresas locais, plantas industriais localizadas próximo à produção 

física agrícola, quase como uma extensão desta, e com atividades mais tradicionais, como beneficiamento de cereais, torrefação 

e moagem de café, e desdobramento de madeira”. (IPARDES, 2003, p 17) 
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Figura 1 - Paraná: concentração espacial (número de aglomerações) por tipos de pequena indústria (2011) 

 

Tipo de 

indústria 
MR1 MR2 MR3 MR4 MR5 MR6 MR7 MR8 MR9 MR10 Total 

TIPO IA 14 11 14 13 8 14 10 9 12 17 122 

TIPO IB 6 5 16 9 14 10 6 7 8 28 109 

TIPO IC 1 3 5 0 4 4 2 2 0 13 34 

TIPO IIA 7 8 25 11 9 10 10 5 2 48 135 

TIPO IIB 1 1 1 1 2 0 0 0 1 3 10 

TIPO IIC 3 11 21 4 13 11 10 11 6 29 119 

TIPO IIIA 2 2 4 1 0 1 2 0 1 1 14 

TIPO IIIB 0 3 5 1 6 1 1 2 1 7 27 

Total 34 44 91 40 56 51 41 36 31 146 570 

Fonte: Elaboração própria com base na RAIS (2013). 

Notas: Notas: MR1 = Noroeste; MR2 = Centro Ocidental; MR3 = Norte Central; MR4 = Norte Pioneiro; MR5 = Centro 

Oriental; MR6 = Oeste; MR7 = Sudoeste; MR8 = Centro-Sul; MR9 = Sudeste; MR10 = Metropolitana de Curitiba. 

Dito isso, torna-se necessária para a análise geral dos dados arrolados nas Tabelas 4 a 13. Cumpre 

ressaltar que as principais linhas de produto de cada tipo de indústria, segundo mesorregiões do Estado, 

foram selecionadas com base no QL > 1, apenas das EPP que responderem por metade ou mais do volume 

de emprego da indústria.  

O nível de industrialização da economia pode ser medido pelo valor adicionado (valor de 

transformação industrial). Em 2011, o VA totalizou R$ 70.360.776.066,00, sendo R$ 737.051.340,00 

produzidos pelas indústrias extrativas e R$ 69.623.724.726,00 pelas indústrias de transformação. Verifica-

se que os segmentos industriais mais importantes para a geração de VA do Paraná são fabricação 

automotiva (21,5%), fabricação de produtos alimentícios (16,8%), e fabricação de coque e derivados do 

petróleo-biocombustíveis (15,8%), representando, juntos, 54,1% do valor adicionado total. Isso demonstra 
que a indústria paranaense é fortemente baseada nas atividades de geração de energia (renováveis e não-

renováveis), produção de automóveis e de processamento de alimentos. Apenas esses quatro segmentos 

industriais são responsáveis por 61,4% do valor adicionado da Mesorregião Metropolitana de Curitiba. 

(IPARDES, 2013) 
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Tabela 4 – Mesorregião Metropolitana de Curitiba: aglomerados produtivos das EPP com 50% ou mais 

do emprego por tipos de indústria (2011) 
IA QL (conclusão)  

Produtos de carne 1,11 Equip. e instr. ópticos, fotogr. e cinematográficos 1,59 

Vinho 2,31 Pilhas/baterias/acum. elétricos, exc. p/ veíc. autom. 3,02 

Processamento industrial do fumo 1,51 Lâmpadas e outros equipamentos de iluminação 2,27 

Ferroligas 2,39 Aparelhos eletrodomésticos não espec. anter. 1,49 

Laminados planos de aço 1,77 Equip. hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 2,11 

Laminados longos de aço 3,02 Equipamentos de transmissão para fins industriais 2,84 

Tubos de aço com costura 2,95 Máq. e equip.  de uso geral não espec. anter. 1,65 

Outros tubos de ferro e aço 1,16 Equipamentos para irrigação agrícola 1,80 

Metalurgia dos metais preciosos 3,02 Máquinas-ferramenta 2,47 

Metalurgia do cobre 3,02 Outras máq/equip. - uso extr. min., exc. extr. petróleo 3,02 

Metalurgia-metais não-ferrosos e ligas não espec. ant. 1,62 Máq. para ind. metalúrgica, exc. máq-ferramenta 2,08 

IB QL Máq/equip. - indústrias de alimentos, bebidas e fumo 1,24 

Artef. de concreto, cimento, fibrocimento, gesso/semelh. 1,30 Máq/equip. - indústrias de celulose, papel/papelão/art 2,30 

Estruturas metálicas 1,30 Máq/equip. - indústria do Plástico 2,34 

Esquadrias de metal 1,03 Máq/equip. - uso Industrial específico n. e. anter. 1,64 

Produtos de panificação 1,34 Peças/aces. - sistemas de marcha/transm. veículos 2,14 

Artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira 2,02 Peças /aces. - sistema de freios de veículos autom. 1,25 

Gases industriais 2,56 Peças e acessórios para veículos ferroviários 2,96 

Produtos químicos inorgânicos não espec. anter. 2,03 Aeronaves 3,02 

Produtos petroquímicos básicos 3,02 Turbinas, motores e outros comp./peças p/ aeronaves 3,02 

Resinas termofixas 3,02 IIB QL 

Elastômeros 3,02 Manutenção/reparação de equip. e produtos n. e. ant. 1,31 

Fibras artificiais e sintéticas 2,47 Equipamentos não especificados anteriormente 1,71 

Desinfestantes domissanitários 2,22 IIC QL 

Impermeabilizantes, solventes e produtos afins 1,72 Fiação de Fibras Artificiais e Sintéticas 1,55 

Adesivos e selantes 2,06 Linhas para Costurar e Bordar 1,97 

Aditivos de uso industrial 1,01 Artefatos de tapeçaria 1,77 

Cal e gesso 2,90 Outros produtos têxteis não espec. anter. 1,03 

Obras de caldeiraria pesada 2,20 Calçados de material sintético 2,49 

Artefatos estampados de metal; metalurgia do pó 2,18 Embalagens de papel 1,44 

IC QL Chapas e de embalagens de papelão ondulado 1,84 

Impressão de materiais para outros usos 1,24 Produtos de limpeza e polimento 1,73 

Serviços de pré-impressão 2,31 Tintas, vernizes, esmaltes e lacas 1,94 

Serviços de acabamentos gráficos 2,07 Tintas de impressão 2,45 

Reprod.  de materiais gravados em qualquer suporte 1,88 Catalisadores 3,02 

Manut. de tanques, reserv. metal/cald., exc. p/ veículos 1,40 Produtos farmoquímicos 2,00 

Manutenção e repar. de equip. eletrônicos e ópticos 2,62 Medicamentos para uso veterinário 1,31 

Manutenção e repar. de máq/ equip. elétricos 2,01 Preparações farmacêuticas 3,00 

Manutenção e repar. de máq/equip. da ind. mecânica 1,95 Laminados planos e tubulares de material plástico 1,99 

Manutenção e reparação de veículos ferroviários 2,28 Artefatos de material plástico não espec. anter. 1,86 

Manutenção e reparação de embarcações 2,49 Embalagens de vidro 3,02 

IIA QL Brinquedos e jogos recreativos 1,30 

Serviços de usin., solda, tratam./revest. em metais 2,23 IIIA QL 

Artigos de serralheria, exceto esquadrias 1,45 Art. para viagem/bolsas/ semelh. de qualquer material 1,90 

Ferramentas 1,54 IIIB QL 

Equip. bélico pesado, armas de fogo e munições 3,02 Produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina ... 1,58 

Produtos de trefilados de metal 1,21 Produtos de minerais não-metálicos não esp. anter. 2,30 

Componentes eletrônicos 1,91 Máq/equip. -  saneamento básico e ambiental 1,02 

Aparelhos equipamentos de medida, teste e controle 2,05 Instr./materiais p/ uso médico/odonto e de art. ópticos 1,75 

cronômetros e relógios 2,96 Produtos diversos não especificados anteriormente 1,36 

 (continua)     

Fonte: Elaboração própria com base na RAIS (2013). 

 A indústria de transformação, de maneira geral, apresentou um bom desempenho 

econômico, entre 2007 e 2011, experimentando um crescimento real do VA (25%), com exceção de alguns 

segmentos industriais específicos: produtos têxteis (-3%); produtos de madeira (-31%); impressão e 

reprodução de gravações (-22); e petróleo-biocombustíveis (-6%). Por seu turno, os setores 

eletrometalmecânico expressaram um forte crescimento, tais como manutenção, reparação e instalação de 
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máquinas e equipamentos (174%); máquinas, aparelhos e materiais elétricos (83%); e máquinas e 

equipamentos (64%).  Destacaram-se também os setores de confecção de artigos do vestuário e acessórios 

(66%); outros equipamentos de transporte (62%); e veículos, reboques e carrocerias (46%). Na indústria de 

extração, houve uma queda geral na geração de VA de 3,68%, salvo extração de minerais não-metálicos, 

que cresceu 50,94%, no período. (IPARDES, 2013Na estrutura industrial paranaense, em 2011, a 

Mesorregião Metropolitana de Curitiba se destaca como importante polo industrial do Estado por 

concentrar 63,8% do total do valor adicionado da indústria, principalmente pela forte presença dos setores 

de refino de petróleo, automobilístico, alimentício, eletrometalmecânico e químico. Os municípios de 

Curitiba, Araucária e entorno abrigam uma grande diversidade industrial de segmentos e atividades que 

agregam valor ao produto, contando com uma desenvolvida cadeia produtiva. Nas demais mesorregiões do 

Estado, verificam-se importantes polos industriais com poucas estruturas produtivas diversificadas. 

A Mesorregião Metropolitana de Curitiba (Tabela 4) assumiu tal preponderância com a 

concentração de EPP devido, principalmente, à importância dos setores de refino de petróleo, 

automobilístico, alimentício, eletrometalmecânico e químico. As pequenas fábricas de processamento de 

matéria prima (IA), vinculada a uma política local de compras de grandes empresas ou de uma fábrica de 

processamento central, estabelecem importantes ligações horizontais com outras indústrias, como 

manutenção de máquinas e equipamentos (tipo IC), produtos químicos (IB), equipamentos e suplementos 

agrícolas, equipamentos de transporte (IIA) e indústrias que envolvem essencialmente mistura ou 

composição de produtos químicos básicos e intermediários (IIC). As vantagens de aglomerações pesaram 

mais que os custos de transferência, a despeito das oportunidades locais para as pequenas fábricas, 

incentivando o crescimento regional. 

Na Mesorregião Sudeste (Tabela 5), as pequenas fábricas estão parcialmente ligadas ao volume de 

produção florestal, principalmente madeira e fumo (IA), e se confinam principalmente a áreas de mercado 

local (IB), em especial sorvetes e produtos usados na construção (estruturas e artefatos de madeira, produtos 

cerâmicos e químicos, e cerâmicas não-refratárias). Por apresentar um baixo nível de industrialização, o 

Sudeste paranaense oferece baixas oportunidades especialização viável, restringindo-se aos reduzidos 

mercados internos. 

 

Tabela 5 – Mesorregião Sudeste: aglomerados produtivos das EPP com 50% ou mais do emprego por 

tipos de indústria (2011) 
IA QL IIA QL 

Preparação do leite 1,53 Componentes eletrônicos 1,45 

Desdobramento de madeira 4,51 IIB QL 

Processamento industrial do fumo 16,64 Manutenção/reparação de equip. e produtos n. e. anter. 1,24 

Relaminados, trefilados e perfilados de aço 1,21 IIC QL 

IB QL Tecidos de malha 2,06 

Sorvetes e outros gelados comestíveis 1,42 Chapas e de embalagens de papelão ondulado 1,91 

Estruturas de madeira/ artigos de carp. - construção 15,26 IIIA QL 

Artefatos de madeira/outros não esp. ant., exc. móveis 2,56 Art. do vestuário de malharias/tricotagens, exc. meias 9,05 

Artef. de concreto, cimento, fibrocimento, gesso/semelh. 1,06 IIIB QL 

Produtos químicos orgânicos não espec. anter. 4,04 Artefatos para pesca e esporte 2,16 

Produtos cerâmicos refratários 6,56   

Cerâmicas não-refratárias - uso estrutural na constr. 6,03     

Fonte: Elaboração própria com base na RAIS (2013). 

Igualmente, apenas as pequenas unidades fabris de desdobramento de madeiras, enquanto 

processadoras de recursos (tipo IA), e outras indústrias que servem a mercados locais (IB), destacando-se 

estruturas e artefatos de madeira, e certos produtos químicos orgânicos, que operam manufaturas separáveis 

(IIA), principalmente artigos de metal para uso doméstico e pessoal e artigos de cutelaria, bem como 

indústrias de montagem, composição e operações de acabamento (IIC), como tênis, cloro e álcalis e 

produtos farmoquímicos, enfrentam limitadas condições tecnoeconômicas para o crescimento na 

Mesorregião Centro-Sul (Tabela 6). Cumpre ressaltar que a fabricação de tênis, apesar de apresentar um 

QL elevado (39,36), não representa um verdadeiro aglomerado produtivo, pois se trata de uma única 

pequena empresa empregando 28 pessoas; o que a faz superestimar tal índice. Igualmente acontece na 

fabricação de cloro e álcalis (23 empregados) e de caldeiras geradoras de vapor (56 empregados). 
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Tabela 6 - Mesorregião Centro-Sul: aglomerados produtivos das EPP com 50% ou mais do emprego por 

tipos de indústria (2011) 
IA QL IIB QL 

Desdobramento de madeira 5,84 Instalação de equipamentos não espec. anter. 0,19 

IB  QL IIC QL  

Estruturas de madeira/artigos de carpint. - construção 1,66 Confecção de roupas íntimas 1,36 

Artefatos de madeira/outros não esp. ant., exc. móveis 4,78 Tênis de qualquer material 39,36 

Estruturas metálicas 1,06 Embalagens de papel 1,32 

Produtos de panificação 1,33 Cloro e álcalis 34,82 

Produtos químicos orgânicos não espec. anter. 3,91 Produtos de limpeza e polimento 1,08 

IC QL Produtos farmoquímicos 4,12 

Reforma de pneumáticos usados 1,33 Brinquedos e jogos recreativos 1,09 

Manutenção e reparação de veículos ferroviários 1,92 IIIB QL 

IIA QL Produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina ... 2,33 

Artigos de metal para uso doméstico e pessoal 5,05 Caldeiras geradoras de vapor, exceto para aquecimento  28,26 

Fundição de ferro e aço 1,15 central e para veículos  

Artigos de cutelaria 4,02   

Máquinas-ferramenta 1,06   

Recondic./recuperação de motores p/ veículos autom. 1,33     

Fonte: Elaboração própria com base na RAIS (2013). 

 As fábricas que operam no Sudeste paranaense (Tabela 7), além das oportunidades locais, contam 

com as influências decorrentes do crescente dinamismo da Mesorregião Oeste, liderado pela fabricação de 

produtos farmoquímicos, farmacêuticos e alimentícios, de um lado, e da forte especialização produtiva em 

vestuário e mecânica presente na Mesorregião Centro Ocidental, de outro. Os produtos das indústrias do 

tipo IIA (operações manufatureiras separáveis), concentrados nestes importantes centros manufatureiros do 

Paraná, refletem suas ligações com outras indústrias do tipo IA, processadoras de matérias primas, ligadas  

sobretudo à agroindústria.  Além disso, tais indústrias dispõem de facilidades de despachar de modo 

econômico muitos dos seus produtos (artigos de metal para uso doméstico e pessoal e de cutelaria, bem 

como baterias para veículos automotores) para regiões distantes. Outras importantes indústrias se destacam 

na especialização de produtos diferenciados (IIC) de uso doméstico e pessoal (vestuários, calçados, higiene 

e limpeza). 
 

Tabela 7 - Mesorregião Sudoeste: aglomerados produtivos das EPP com 50% ou mais do emprego por 

tipos de indústria (2011) 
IA QL (conclusão)  

Produtos de carne 1,52 Baterias e acumuladores para veículos automotores 1,67 

Conservas de legumes e outros vegetais 1,16 Equipamentos para irrigação agrícola 1,19 

Relaminados, trefilados e perfilados de aço 3,54 Máq/equip. – agricultura/ pecuária, exc. irrigação 1,09 

Outros tubos de ferro e aço 1,43 Máq/equip. – indústrias de alimentos, bebidas e fumo 1,75 

Metalurgia do alumínio e suas ligas 3,52 IIC QL 

IB QL Tecidos de Malha 1,77 

Artef. de concreto, cimento, fibrocimento, gesso/semelh. 1,10 Tecelagem de fios de fibras têxteis nat, exc. algodão 2,14 

Esquadrias de metal 2,27 Artefatos têxteis para uso doméstico 1,36 

Produtos de panificação 1,01 Confecção de roupas íntimas 1,44 

Produtos cerâmicos refratários 4,47 Confecção de roupas profissionais 1,57 

Cabines, carrocerias e reboques para veículos autom. 1,43 Calçados de material sintético 1,35 

IC QL Sabões e detergentes sintéticos 1,10 

Reforma de pneumáticos usados 1,78 Produtos de limpeza e polimento 1,28 

Impressão de materiais para outros usos 1,11 IIIA QL 

IIA QL Art. do vestuário de malharias/tricotagens, exc. meias 1,39 

Artigos de metal para uso doméstico e pessoal 4,06 Peças do vestuário, exceto roupas íntimas 2,27 

Artigos de cutelaria 8,64 IIIB QL 

Produtos de trefilados de metal 1,73 Máq/equip. – saneamento básico e ambiental 1,59 

(continua)    

Fonte: Elaboração própria com base na RAIS (2013). 

Mesorregião Oeste (Tabela 8) revelou um bom desempenho econômico, entre 2007 e 2011, em 

termos de crescimento real do VA, na ordem de 40%, contra 22% observado no VA estadual. No mesmo 
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período, as unidades produtivas cresceram 21% e o emprego 22%. O Oeste Paranaense, respondendo por 

4,9% do valor adicionado total da indústria paranaense, apresenta-se altamente especializado na fabricação 

de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, bem como de alimentos (carnes, óleos e laticínios, etc.). 

(IPARDES, 2013). Além disso, ele abriga, em 2011, 12% das empresas de pequeno porte aglutinadas em 

41 aglomerados produtivos (9% do total de AGL nos quais as EPP estão inseridas), como mostra a Tabela 

3. Nota-se um importante polo industrial e vetor de desenvolvimento regional no Oeste do Estado e entorno.  

As indústrias processadoras de recursos (IA), situadas em aglomerações produtivas no Oeste 

paranaense, dispõem de pontos nodais de transporte que conseguem estabelecer importantes fontes de 

suprimentos às demais regiões do Estado de produtos alimentícios (produtos de carnes e pescados, 

conservas de frutas e legumes, óleos de milho e, ainda, especiarias, molhos, temperos e condimentos, 

incentivando o crescimento regional. Entre as empresas que servem a mercados locais (IB), cabe citar as 

operações em pequena escala dedicadas a prover alimentos para animais. Os produtos das indústrias do tipo 

IIA (operações manufatureiras separáveis) tornaram-se expressivos centros manufatureiros em máquinas e 

suplementos agrícolas nessa região, refletindo suas ligações com outras indústrias, principalmente do tipo 

IA. O grau e a oportunidade de especialização viável (produção nem tão padronizada ou diversificada) são 

influenciados pelo tamanho dos mercados internos, pelo nível e complexidade dos recursos de metalurgia 

e perícias conseguidos pela economia, e pelo acesso do país aos mercados de exportação para tais produtos. 

Destacam os fabricantes de máquinas e equipamento para a agricultura, pecuária e a indústria de alimentos, 

bem como para a metalúrgica. As pequenas fábricas do Oeste paranaense do tipo IIC (simples montagem) 

predominam entre os fabricantes de tecelagem, confecções de roupas (íntimas e profissionais) e calçados 

de outros tipos de materiais. As unidades de montagem simples têm, portanto, oferecido muitas 

oportunidades para operações de pequena escala, mais do que as indústrias de processo contínuo, cujas 

pequenas fábricas podem também conseguir muitas das vantagens da divisão do trabalho, quando muito 

bem coordenadas para produções relativamente pequenas. 
 

Tabela 8 - Mesorregião Oeste: aglomerados produtivos das EPP com 50% ou mais do emprego por tipos 

de indústria (2011) 
IA QL IIA QL 

Produtos de carne 1,91 Artigos de metal para uso doméstico e pessoal 1,13 

Preservação do pescado e fabr. de produtos-pescado 7,17 Fundição de ferro e aço 1,03 

Conservas de frutas 1,02 Artigos de cutelaria 1,15 

Conservas de legumes e outros vegetais 3,48 Mídias virgens, magnéticas e ópticas 6,53 

Amidos e féculas de vegetais e óleos de milho 2,10 Compressores 1,09 

Especiarias, molhos, temperos e condimentos 2,30 Máq/equip. – agricultura/ pecuária, exc. irrigação 3,34 

Produção de outros tubos de ferro e aço 2,96 Máq. indústria metalúrgica, exc máquinas-ferramenta 1,17 

IB QL Máq/equip. – indústrias de alimentos, bebidas e fumo 2,71 

Sorvetes e outros gelados comestíveis 1,07 Recondic./recuperação de motores p/ veículos auto 1,26 

Artef. de concreto, cimento, fibrocimento, gesso/semelh. 1,12 IIC QL 

Estruturas metálicas 1,21 Tecelagem de fios de fibras têxteis nat., exc. algodão 6,77 

Esquadrias de metal 1,53 Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 2,88 

Alimentos para animais 2,10 Confecção de roupas íntimas 1,04 

Cerâmicas não-refratárias - uso estrutural na constr. 1,25 Confecção de roupas profissionais 1,59 

Aparelhamento e outros trabalhos em pedras 1,13 Calçados de materiais não espec. anteriormente 1,43 

IC QL IIIA QL 

Reforma de pneumáticos usados 1,25 Art. do vestuário de malharias/tricotagens, exc. meias 1,73 

Impressão de materiais para outros usos 1,08 IIIB QL 

Manutenção e reparação de embarcações 1,02 Artefatos para pesca e esporte 2,31 

Instalação de máquinas e equipamentos industriais 1,18   

Fonte: Elaboração própria com base na RAIS (2013). 

O Noroeste (Tabela 9) responde por 4,4% do VA abriga um pouco mais de atividades produtivas 

especializadas, principalmente, na fabricação de produtos alimentícios, têxteis-vestuários e couros-

calçados. No entanto, ele revela uma vigorosa expansão industrial, cujo VA cresceu a uma taxa real de 

102%, de 2007 para 2011; mais do que o dobro que qualquer outra mesorregião. Contudo, as indústrias 

instaladas do tipo IB (sorvetes, fibras artificiais e sintéticas e cerâmicas) revelam poucas oportunidades 

para as pequenas fábricas. Ainda que incipientes, as pequenas indústrias tipo IIA (produtos de uso 
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doméstico e pessoal, equipamentos de mídia, peças e acessórios para veículos, embarcações, motocicletas 

e móveis não convencionais) mostram-se variavelmente distintas quanto a suas escolhas produtivas em 

relação aos mercados locais próximos, porém com um potencial de desenvolvimento regional. 
 

Tabela 9 - Mesorregião Noroeste: aglomerados produtivos das EPP com 50% ou mais do emprego por 

tipos de indústria (2011) 
IA QL IIA  QL 

Preparação do Leite 2,31 Artigos de metal para uso doméstico e pessoal 1,93 

Conservas de frutas 5,47 Equip. e instr. ópticos, fotográficos e cinematográficos 4,09 

Sucos de frutas, hortaliças e legumes 6,13 Baterias e acumuladores para veículos automotores 2,32 

Farinha de mandioca e derivados 6,48 Válvulas, registros e dispositivos semelhantes 8,61 

Amidos e féculas de vegetais e óleos de milho 4,52 Construção de embarcações e estruturas flutuantes 4,00 

IB  QL Motocicletas 4,43 

Sorvetes e outros gelados comestíveis 2,12 Móveis de outros materiais, exceto madeira e metal 3,31 

Fibras artificiais e sintéticas 1,11 IIB  QL 

Cerâmicas refratárias 2,08 Lapidação de gemas/artefatos de ourivesaria/joalheria 4,34 

Cerâmicas não-refratárias - uso estrutural/construção 1,78 IIC  QL 

Tanques, reserv. metálicos/caldeiras p/ aquec. central 1,33 Linhas para costurar e bordar 2,62 

IC  QL Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis 5,51 

Reforma de pneumáticos usados 1,58 IIIA  QL 

  Peças do vestuário, exceto roupas íntimas 2,51 

  Fabricação de artefatos de couro não espec. ant. 1,30 

Fonte: Elaboração própria com base na RAIS (2013). 

 Circunscrito pelo Norte Central, Noroeste, Oeste, Sudoeste e Centro-Sul, a Mesorregião Centro 

Ocidental paranaense (Tabela 10), apesar de representar uma baixa participação no VA do Estado (0,9%), 

em 2011, ainda assim manteve um ritmo de expansão industrial significativo; um crescimento real de 43% 

em seu VA (IPARDES, 2013). As indústrias do tipo IIA fazem uma diversidade de componentes 

semiacabados ou acabados para muitas indústrias. A proximidade de clientes industriais é uma vantagem 

evidente para tais pequenas fábricas, facilitando a comunicação em pedidos especializados. Esta forte 

ligação com outras indústrias nos principais centros manufatureiros favorecem a formação de aglomerados 

produtivos complementares especializados. 
 

Tabela 10 - Mesorregião Centro Ocidental: aglomerados produtivos das EPP com 50% ou mais do 

emprego por tipos de indústria (2011) 
IA QL IIC QL 

Conservas de legumes e outros vegetais 2,73 Tecidos de malha 5,87 

Farinha de mandioca e derivados 11,37 Linhas para costurar e bordar 4,90 

IB QL Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis 1,86 

Sorvetes e outros gelados comestíveis 1,28 Artefatos têxteis para uso doméstico 2,36 

Malte, cervejas e chopes 1,10 Confecção de roupas íntimas 3,80 

Aparelhamento e outros trabalhos em pedras 1,92 Confecção de roupas profissionais 3,22 

Cabines, carrocerias e reboques para veículos autom. 2,84 Calçados de material sintético 5,67 

IC QL Calçados de materiais não espec. anteriormente 6,49 

Reforma de pneumáticos usados 1,63 Laminados planos e tubulares de material plástico 1,53 

Instalação de máquinas e equipamentos industriais 6,12 IIIA QL 

IIA QL Peças do vestuário, exceto roupas íntimas 2,18 

Aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle 1,85 Acessórios do vestuário, exceto segurança e proteção 1,55 

Máq. e equipamentos de uso geral não espec. ant. 2,10 IIIB QL 

Máq. e equip. - agricultura e pecuária, exceto irrigação 1,42 Apar. eletromédicos/eletroterapêuticos e equip. irrad. 30,57 

Máq. - indústria metalúrgica, exceto máq.-ferramenta 2,57 Instrumentos musicais 2,58 

Máq-equip. - uso industrial específico não espec. ant. 1,96 Artefatos para pesca e esporte 1,09 

Recondicionamento/recup. motores p/ veículos autom. 2,48   

Fonte: Elaboração própria com base na RAIS (2013). 

 A flagrante presença das indústrias de máquinas e equipamento em todo esse espaço geográfico se 

caracteriza pela forte produção agrícola (soja, milho, cana-de-açúcar, etc.) e pecuária (carnes e laticínios), 

impulsionadas pela expansão do agronegócio em importantes centros de processamento de alimentos, 

comandados por três grandes empresas paranaenses, a Coamo Agroindustrial Cooperativa, de Campo 
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Mourão, a Cocamar Cooperativa Agroindustrial, de Maringá (Norte Central), e a Frimesa Cooperativa 

Central, de Medianeira (Oeste). As aglomerações de pequenas unidades fabris de montagem (IIC) da 

Mesorregião Centro Ocidental também têm encontrado oportunidades tecnoeconômicas em explorar as 

vantagens competitivas oferecidas pelos famosos polos de confecção de roupas e calçados, consolidados 

em Cianorte (Noroeste) e Maringá. 

A Mesorregião Norte-Central (Tabela 11) também se destaca por apresentar quatro segmentos com 

elevada especialização regional: têxtil e vestuário; alimentos (óleo, margarina e gorduras vegetais, 

refrigerantes, refrescos e sucos); metalúrgico e elétrico. O segmento de confecções e suas modalidades 

diversas vêm crescendo acentuadamente nas últimas décadas e atingindo nichos de mercado diversos, como 

o de bonés e artefatos têxteis, e o segmento de uniformes e vestuário de segurança.  Sendo um dos poucos 

polos industriais diversificados as empresas do Norte Central contribuem com 11,9% na geração do valor 

adicionado total da indústria paranaense, crescendo a uma taxa real de 29%, de 2007 a 2011 (IPARDES, 

2013). Nesta mesorregião, o desenvolvimento da agricultura (agroindústria) permitiu o crescimento 

significativo da atividade manufatureira, ou, pelo menos, ambos progrediram juntos. A “agroindústria 

extensiva” paranaense atravessou importantes transformações, nesse período, perante o novo padrão de 

agroindustrialização (BESEN e URBAN, 1998; IPARDES 2003). 
 

Tabela 11 - Mesorregião Norte Central: aglomerados produtivos das EPP com 50% ou mais do emprego 

por tipos de indústria (2011) 
IA QL (conclusão)  

Torrefação e moagem de café 2,68 Recondicionamento/recup. motores p/ veículos autom. 1,67 

Especiarias, molhos, temperos e condimentos 2,16 Construção de embarcações e estruturas flutuantes 2,21 

Laminados planos de aço 1,70 Construção de embarcações para esporte e lazer 3,17 

Relaminados, trefilados e perfilados de aço 2,16 Bicicletas e triciclos não-motorizados 3,65 

Metalurgia do alumínio e suas ligas 2,87 Móveis com predominância de metal 1,38 

IB QL Móveis de outros materiais, exceto madeira e metal 1,76 

Sorvetes e outros gelados comestíveis 1,32 IIB QL  

Alimentos para animais 1,69 Lapidação de gemas/artefatos de ourivesaria e joalh. 1,38 

Produtos químicos orgânicos não espec. ant. 1,25 IIC  QL 

Impermeabilizantes, solventes e produtos afins 1,80 Tecidos de malha 1,67 

Aparelhamento e outros trabalhos em pedras 1,25 Fiação de fibras artificiais e sintéticas 2,09 

Tanques, reserv. metálicos/caldeiras p/ aquec. central 1,43 Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis 1,30 

Cabines, carrocerias e reboques para veículos autom. 2,06 Outros produtos têxteis não espec. ant. 1,81 

IC QL Confecção de roupas íntimas 2,26 

Reforma de pneumáticos usados 1,20 Confecção de roupas profissionais 1,38 

Impressão de materiais para outros usos 1,03 Meias 4,10 

Reprodução de materiais gravados - qualquer suporte 1,55 Calçados de materiais não especificados anteriormente 2,57 

Manut./ repar.-tanques-reserv. metal. e cald., exc. veículos 2,04 Partes para calçados, de qualquer material 3,78 

IIA QL Sabões e detergentes sintéticos 2,18 

Forjados de aço e de metais não-ferrosos e suas ligas 3,27 Tintas, vernizes, esmaltes e lacas 1,14 

Artigos de serralheria, exceto esquadrias 1,35 Medicamentos para uso veterinário 2,30 

Produtos de trefilados de metal 1,42 Preparações farmacêuticas 0,03 

Componentes eletrônicos 1,10 Brinquedos e jogos recreativos 1,33 

Apar. recepção, repr., grav. e amplific. de áudio e vídeo 3,60 IIIA QL 

Baterias e acumuladores para veículos automotores 2,87 Peças do vestuário, exceto roupas íntimas 1,46 

Aparelhos eletrodomésticos não espec. ant. 2,03 Acessórios do vestuário, exceto segurança e proteção 3,44 

Equip. hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 1,00 Artigos p/ viagem, bolsas e sem. de qualquer material 1,16 

Compressores 3,56 Artefatos de couro não especificados anteriormente 2,43 

Máq/equip. - terrap., pav. e constr., exceto. tratores 2,90 IIIB QL 

Máq/equip. – ind. vestuário, couro e calçados 2,14 Caldeiras geradoras de vapor, exc. aquec. central/veículos 1,21 

Máq/equip. – uso industrial específico não esp. ant. 1,40 Instrumentos musicais 3,19 

Peças /aces. - sistemas de marcha e transm. veículos  1,25 Artefatos para pesca e esporte 1,51 

Peças /aces. - sistemas de freios de veículos autom. 2,22 Produtos diversos não especificados anteriormente 1,38 

(continua)    

Fonte: Elaboração própria com base na RAIS (2013). 

O Norte Central abriga 27% das pequenas fábricas e 16% dos aglomerados produtivos do Estado, 

perdendo apenas Curitiba e entorno, que representa 29% e 25%, respectivamente (Tabela 3). As indústrias 

do tipo IIA fazem uma diversidade de componentes semiacabados ou acabados para muitas indústrias. A 
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proximidade de clientes industriais é uma vantagem evidente para tais pequenas fábricas, facilitando a 

comunicação em pedidos especializados. Esta forte ligação com outras indústrias nos principais centros 

manufatureiros favorecem a formação de aglomerados produtivos complementares especializados. Este 

tipo de indústrias revela-se de suma importância para a economia paranaense por produzem a maior 

variedade de produtos que os demais tipos de indústrias.  No caso da Mesorregião Centro Sul, consta-se 

uma forte atuação das pequenas fábricas dos setores eletrometalmecânico, bem como fabricantes de peças 

e acessórios para veículos e de outros equipamentos de transporte (embarcações, bicicletas e triciclos não-

motorizados), e de móveis outros materiais, exceto madeira e metal. 

As pequenas unidades fabris conseguem predominar na indústria do tipo IIC devido à simplicidade 

relativa das operações físicas necessárias para a maioria de seus produtos. O número de operações separadas 

para a maioria dos produtos é pequeno, as operações principais não requerem máquinas de grande 

capacidade, que realizariam economias de escala significativas. Entre as fábricas do tipo IIC, as indústrias 

de montagem geralmente oferecem maior oportunidade para operações de pequena escala do que as 

indústrias de processo contínuo. Em contraste flagrante, produtos como tinta de impressão, limpeza e 

farmoquímicos têm alta participação no volume de produção das empresas com fábricas múltiplas, bem 

como altos quocientes de concentração. A Mesorregião Norte Central evidencia a presença de pequenas 

indústrias em diferentes setores: eletrometalmecânico, fabricação de peças e acessórios para veículos, 

bicicletas e triciclos não motorizados e móveis. 

No Paraná, as indústrias de produtos diferenciados (IIIA) se concentram em determinados locais, 

reportados até aqui. Isso reflete os custos de transferências relativamente baixos, bem como a influência da 

configuração produtiva particular e do histórico da organização de mercado. No Norte Central, identifica-

se nas indústrias desse tipo um número considerável de aglomerações produtivas nas indústrias de artigos 

do vestuário (camisas, camisetas, blusas, vestidos, saias, calças, ternos, casacos, gravatas, lenços, chapéus, 

boinas, bonés, etc.), de viagem (malas, maletas, bolsas, valises de couro, plástico ou outro material) e de 

couro (porta-notas, porta-documentos e semelhantes). 
 

Tabela 12 - Mesorregião Norte Pioneiro: aglomerados produtivos das EPP com 50% ou mais do emprego 

por tipos de indústria (2011) 
IA QL IIA  QL 

Produtos de carne 1,63 Artigos de metal para uso doméstico e pessoal 1,20 

Sucos de frutas, hortaliças e legumes 2,16 Artigos de serralheria, exceto esquadrias 1,10 

Torrefação e moagem de café 3,20 Equip. e instr. ópticos, fotogr. e cinematográficos 1,91 

Especiarias, molhos, temperos e condimentos 3,28 Máq/equip. de uso geral não espec. anteriormente 1,09 

Metalurgia-metais não-ferrosos e ligas não espec. ant. 4,78 Peças/acessórios - sistema de freios veículos autom. 1,76 

IB QL Construção de embarcações para esporte e lazer 2,58 

Artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira 1,04 Motocicletas 12,73 

Cerâmicas não-refratárias - uso estrutural na constr. 3,37 IIC QL 

Aparelhamento e outros trabalhos em pedras 1,37 Produtos farmoquímicos 1,52 

Tanques, reserv. metálicos/caldeiras p/ aquec. central 1,23 IIIA QL 

Cabines, carrocerias e reboques para veículos autom. 1,09 Peças do vestuário, exceto roupas íntimas 2,16 

  IIIB QL 

  

Produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-

cartão e papelão ondulado não espec. anter. 

1,36 

Fonte: Elaboração própria com base na RAIS (2013). 

 O Norte Pioneiro (Tabela 12) é a região com a menor participação (0,9%) no VA estadual, mas 

cresceu, em termos reais, a uma taxa de 36%, de 2007 para 2011. A exemplo da Mesorregião Noroeste, as 

pequenas indústrias instaladas do tipo IB (porém com outros produtos, tais como artefatos de tornearia e de 

embalagens de madeira, cerâmicas, tanques e caldeiras, e cabines, carrocerias e reboques para veículos 

automotivos) tentam conquistar uma composição competitiva. Já as pequenas indústrias tipo IIA procuram 

se estabelecer na fabricação de produtos ligados ao consumo doméstico e comercial (artigos de metal e 

motocicletas) e outros destinados para o uso na indústria (máquinas e equipamento ópticos, fotográficos e 

cinematográficos, e de uso geral, bem como peças e acessórios para veículos). 

Pela proximidade com Curitiba, o Centro Oriental (Tabela 13) é uma região também muito 

industrializada (8% do VA estadual) onde as pequenas indústrias encontram oportunidades de negócios 
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voltados para os mercados locais (tipo IB), na fabricação de produtos destinados à construção civil e 

produtos químicos. As operações de montagem (IIC) também se destacam na especialização de distintos 

produtos: tecelagem, tapeçaria, roupas profissionais, embalagens de papel, cloro e álcalis, matérias de 

plástico e brinquedos. 
 

Tabela 13 - Mesorregião Centro Oriental: aglomerados produtivos das EPP com 50% ou mais do 

emprego por tipos de indústria (2011) 
IA QL (conclusão)  

Preparação do leite 1,72 Máq/equip. - indústrias do vestuário/couro/calçados 8,65 

Metalurgia-metais não-ferrosos e ligas não espec. ant. 1,49 Máq/equip. - indústrias de celulose, papel/papelão/art 3,61 

IB QL Móveis com predominância de metal 6,77 

Estruturas de madeira/artigos de carpintaria p/ constr. 1,04 IIB QL 

Artefatos de madeira/outros não esp. ant., exc.móveis 2,44 Manutenção/reparação de equip. e produtos n. e. ant 6,38 

Estruturas metálicas 1,22 Instalação de equipamentos não esp. anteriormente 2,07 

Esquadrias de metal 1,45 IIC QL 

Artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira 1,23 Tecidos de malha 2,35 

Produtos químicos inorgânicos não espec. anter. 3,61 Artefatos de tapeçaria 3,18 

Produtos químicos orgânicos não espec. anter. 3,92 Outros produtos têxteis não espec. anteriormente 1,88 

Aditivos de uso industrial 7,77 Confecção de roupas profissionais 1,08 

Produtos cerâmicos refratários 1,10 Embalagens de papel 2,20 

IC QL Cloro e álcalis 2,00 

Manutenção/reparação de máq. e equip. elétricos 2,10 Laminados planos e tubulares de material plástico 2,37 

Manutenção/rep. de máq. e equip. da ind. mecânica 1,68 Brinquedos e jogos recreativos 1,65 

Manutenção e reparação de veículos ferroviários 3,34 IIIB QL 

Instalação de máquinas e equipamentos industriais 4,47 Produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina ... 2,42 

IIA QL Máq/equip. para saneamento básico e ambiental 6,81 

Fundição de ferro e aço 7,69 Instrumentos musicais 1,30 

Ferramentas 5,03 Instr./materiais p/ uso médico/odonto e de art. ópticos 1,91 

Máq/equip. de uso geral não espec. anteriormente 1,84 Produtos diversos não especificados anteriormente 1,21 

(continua)    

Fonte: Elaboração própria com base na RAIS (2013). 

Os esforços para o desenvolvimento da pequena indústria, visando a descentralização, devem 

procurar selecionar, preliminarmente, entre as áreas industrialmente atrasadas, aquelas que demonstram o 

maior potencial de crescimento industrial. Dentro das áreas escolhidas que indicam um crescimento 

potencial, devem-se selecionar certas microrregiões ou certos municípios que se revelam mais promissores 

e adequados para se desenvolver em pontos de desenvolvimento industrial. Os estímulos a essas áreas 

menos desenvolvidas, mas com indicações definitivas de potencial de crescimento econômico, industrial e 

cultural, poderão gerar recursos adicionais e ganhos de experiência, acumulando nova força para 

impulsionar as áreas mais promissoras, e assim por diante. É claro que existem poderosas razões sociais e 

políticas, bem como econômicas, para se fomentar e transformar deliberadamente o padrão de 

industrialização vigente. 
 

7 Considerações finais  

Parece apropriado entender a capacidade de desenvolvimento da pequena indústria, essencialmente, 

através da análise das necessidades tecnoeconômicas de cada ramo de manufatura que se propõe promover, 

e relacionar esta análise aos recursos e mercados de cada área onde se deseja encorajar o crescimento 

industrial. Portanto, uma síntese conclusiva do potencial de crescimento dos diferentes tipos de indústrias 

paranaenses, segundo as mesorregiões, torna-se necessária para a designação de prioridades e formulação 

de estratégias desenvolvimentistas. 

IA. Mesorregiões selecionadas: Metropolitana de Curitiba, Sudeste, Sudoeste, Oeste, Noroeste e 

Norte Pioneiro. As indústrias processadoras de recursos dispersos (IA) dependem especialmente dos 

recursos, geografia, rede de transportes e padrão de posse da terra. A variedade de oportunidades do tipo 

IA cria estímulos para as atividades de complementaridade em outros setores manufatureiros. As indústrias 

processadoras eficientes ajudam a ampliar o mercado (doméstico e até mundial) e transmitem novos 

estímulos aos produtores primários, vinculados à produção agropecuária, florestal e a outras indústrias 

extrativas. O processamento de alimentos, madeira e metal tem contribuído para fortalecer a posição dos 
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produtos primários. 

As linhas de processamento de recursos tipicamente importantes para as pequenas fábricas 

necessitam de providências essenciais para o crescimento dessas indústrias, no que diz respeito ao 

descobrimento das condições locais e a iniciativa. Neste ponto, os objetivos de política desenvolvimentista 

mais adequados seriam a promoção aperfeiçoamento administrativo (voltado a problemas inter-

relacionados de procura regular das safras, controle de produção, administração de caixa e crédito, e 

mercadologia criativa) e a promoção da complementaridade entre os diferentes tipos e tamanhos de 

indústrias (focado na formação ou consolidação de um núcleo para o crescimento regional em torno de 

uma cidade). A consecução de tais objetivos depende da oferta por parte do governo de serviços do tipo: 

serviços de consultoria industrial (assessoria para intensificar a competência e iniciativa dos empresários-

administradores existentes) e auxílio de comercialização (desenho de produto, controle de qualidade e 

padronização, catálogos conjuntos de produtos, pesquisas de mercado, canais comuns de distribuição, etc.). 

Como a escala econômica das fábricas de processamento é significativamente afetada por redes de 

transporte amplas, os processadores de recursos precisam contar com pontos nodais de transportes 

estrategicamente desenvolvidos, a fim de permitir importantes ligações horizontais com novas indústrias. 

IB. Mesorregiões selecionadas: Metropolitana de Curitiba, Sudeste, Centro-Sul, Sudoeste, Oeste, 

Noroeste, Centro Ocidental, Norte Central, Norte Pioneiro e Centro Oriental. Os produtos que servem a 

mercados locais (IB) oferecem muitas oportunidades para os pequenos fabricantes em período de forte 

desenvolvimento econômico. Os tipos de produtos IB desempenham papéis importantes na formação de 

capital real e nos padrões de consumo das famílias à medida que a renda sobe, sendo agrupados de acordo 

com o uso: equipamentos e suplementos agrícolas, produtos para a construção, produtos para o lar e 

equipamentos de transporte. Esses produtos estão bem voltados para mercados regionais, cujas vantagens 

de aglomeração pesaram mais que os custos de transferência, estimuladas pela importância da interação 

fornecedor-usuário. As facilidades de transporte e as vantagens de escala se mostram como fatores 

decisivos para a competição das indústrias nos mercados locais, carecendo de pouca proteção contra os 

bens importados, porém possui pouco potencial para exportação. As indústrias do tipo IB oferecem fracos 

incentivos para a administração progressista (por falta de indução para modernização e redução de custos) 

e para aumentar a eficiência da fábrica (devido à baixa capitalização e ao alto uso da mão-de-obra). 

O objeto da política da pequena empresa não é mantê-la pequena. Pelo contrário, o princípio de 

crescimento seletivo aplica-se não somente a empresas e a empresários (encorajar o estabelecimento de 

novas empresas mais eficientes e inovadoras), mas também a áreas mais adequadas ao desenvolvimento 

regional. Igualmente, nesse caso das indústrias do tipo IB, deve-se promover a melhoria tecnológica e 

adaptação da tecnologia às condições locais, através de programas locais de pesquisa tecnológica que 

realcem as inovações adaptáveis e o desenvolvimento de tecnologias modernas aplicáveis. A implantação 

de tais políticas de desenvolvimento da pequena fábrica requer serviços de pesquisa industrial à disposição 

das empresas, desde que sejam empreendidos para integrar aspectos econômicos, de engenharia, e muitas 

vezes os de administração de oportunidades e problemas industriais específicos. 

IIA. Mesorregiões selecionadas: Metropolitana de Curitiba, Cento-Sul, Sudoeste, Oeste, Noroeste, 

Centro Ocidental, Norte Central, Norte Pioneiro e Norte Pioneiro. Em relação às operações manufatureiras 

separáveis (IIA), a versatilidade de grupos de indústrias como a metalúrgica, metalmecânica, eletrônica, de 

informática e produtos ópticos, automotiva e de móveis é reforçada por um elemento dinâmico ao 

crescimento industrial, quando diversas empresas se expandem em um aglomerado de operações 

complementares especializadas. Em razão disso, uma política industrial eficaz deve, principalmente, estar 

voltada para a promoção da complementaridade mutuamente benéfica entre as pequenas e as grandes 

fábricas. As ligações entre os produtos de metal do tipo IIA e os tipos IIB (todos produtos que servem 

mercados locais) e IIC (operações de montagem) podem ter impacto crítico sobre a formação de economias 

externas que ajudam um centro ou uma região manufatureira a dinamizar o crescimento geral da indústria. 

As medidas positivas para enfrentar esses problemas inerentes de desenvolvimento das indústrias 

do tipo IIA incluem um método combinando duas condições principais: facilitação de procura de materiais 

e equipamentos; e contratos e assistência entre firmas. O primeiro instrumento de política 

desenvolvimentista implica aumento da eficiência da rede de fornecedores (disseminação de informações 

sobre as condições de demanda e oferta), mas depende também de políticas fundamentais mais amplas: 
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políticas expansionistas liberam demandas insatisfeitas, porém devem estimular investimentos em 

manufaturas de produtos substancialmente promissores; orientação seletiva para investimentos em 

manufaturas, através de impostos e incentivos, a despeito de liberações ou restrições excessivas de alocação 

de materiais e licenças de importação; e formação de capital quanto à avaliação da capacidade produtiva e 

necessidades de insumos das pequenas fábricas, etc. 

Quanto à segunda medida de fomento consciente do governo, através de seus órgãos e por 

associações industriais, da complementaridade entre os grandes e pequenos fabricantes, algumas 

providências práticas podem surtir efeitos através de boas sólidas relações contratuais e de assistências 

entre empresas: (1) serviço consultivo técnico competente, de maneira informal; (2) intercâmbio de 

informações sobre as necessidades das grandes empresas e da capacidade das pequenas; (3) assistência 

técnica por parte das grandes empresas aos contratados para fortalecer as fontes de fornecimentos; e (4) 

fomento às pequenas fábricas, através de empréstimos governamentais ou de diminuição de impostos. 

IIC. Mesorregiões selecionadas: Metropolitana de Curitiba, Centro-Sul, Sudoeste, Oeste, Centro 

Ocidental, Norte Central e Centro Oriental. Nas indústrias que fabricam produtos de simples montagem e 

empregam operações de acabamento ou composição o crescimento do volume de produção e emprego tende 

a ser forte à medida que a renda sobe. Os produtos das pequenas fábricas do tipo IIC caracterizam-se pelo 

elevado emprego de mão-de-obra, moderado volume de produção dos equipamentos e baixo investimento 

fixo. Por conseguinte, torna-se necessário que os incentivos para aumentar a eficiência e reduzir custos 

sejam fortes, seja através de melhores práticas de administração ou treinamento da mão-de-obra, sem 

grandes incrementos na intensidade de capital ou no tamanho da fábrica, seja através de esforços de venda 

em adotar novas técnicas mercadológicas, rotulagem de marca e propaganda. Comumente, essas indústrias 

juntam-se ativamente na organização de associações industriais para conquistar novos canais de 

mercadologia e técnicas de financiamento que promovem o crescimento global da indústria, baseadas em 

um mercado doméstico competitivo centralizado nas principais cidades. 

Em virtude de seus baixos custos de transferência e alto uso de mão-de-obra, devem ser tomadas 

providências para promover a modernização de produtos, tecnologias, métodos de administração e 

negócios. Um programa de desenvolvimento orientado para auxiliar as pequenas fábricas existentes a 

modernizar e a crescer, e as novas, a que tenham início deve adotar dispositivos institucionais que estimule 

o aperfeiçoamento administrativo, em termos de serviços de pesquisa industrial (descritos anteriormente), 

por um lado, e outras facilidades desenvolvimentistas como serviços de utilidade comum. A instalação de 

serviços comuns (provenientes de fábricas do tipo IC que se especializem em serviços auxiliares ou de 

apoio voltados às atividades têxtil, calçado, couro, química, etc.) pode ser operada por um serviço 

consultivo da pequena indústria, muitas vezes em conjunto com um parque industrial ou centro de extensão. 

IIIA. Mesorregiões selecionadas: Centro Ocidental e Norte Central. Por fim, as pequenas indústrias 

do tipo IIIA que fabricam produtos diferenciados (muitos deles de vestuário e acessórios, artigos de viagem 

e artefatos de couro) apresentam uma grande variação de produto, devido à natureza técnica da produção. 

Uma gama de produtos processados em lotes, sujeitos à padronização, em operações muito divisíveis, 

requerer supervisão rigorosa e escala de entrega para pequenos pedidos, a fim de se obter um volume 

máximo de produção por estabelecimento. A importância da perícia em design, corte e confecção e a alta 

participação da mão-de-obra atenua a relação entre administração e trabalhadores. Além disso, as 

economias de tamanho na mercadologia de materiais e produtos tornam-se importante para as pequenas 

fábricas, podendo ser empreitada por outros negociantes, os distribuidores especializados. Com frequência, 

essas indústrias se concentram em determinados locais que dispõem de mão-de-obra qualificada e treinada. 

O objetivo de política para o desenvolvimento das pequenas fábricas de produtos diferenciados deve 

promover o aperfeiçoamento administrativo, no sentido de estimular a eficiência, a adaptação a novas 

circunstâncias e ao crescimento das unidades produtoras. Deve-se incentivar utilização e melhorias de 

tecnologias de produção, como efeito da adoção de novas técnicas de administração de negócios. O 

treinamento em administração, de relevância para o cenário local, pode ser realizado através de serviços de 

consultoria industrial, e também de outras facilidades de financiamento, de infraestrutura e de serviços de 

relações de trabalho. Entre as medidas ainda não detalhadas até aqui, o financiamento desenvolvimentista 

pode possibilitar o acesso adequado a capital e crédito, por meio de instituições especiais destinadas a 

ampliar as fontes de capital de participação e de fundos para empréstimos. Igualmente, o desenvolvimento 
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industrial e comunitário apoiado em parques industriais é um dispositivo relativamente importante para 

facilitar o acesso a utilidades industriais. Na eventual dificuldade de lidar com conflitos trabalhistas ou de 

aprimorar as relações de trabalho, a pequena indústria pode contar com um serviço consultivo que assumiria 

o papel de generalista para exame direto e aconselhamento sobre o problema. 

Portanto, a formulação realista de um programa adequado para o desenvolvimento das pequenas 

fábricas depende de um levantamento detalhado dos programas existentes da pequena indústria, devendo 

ser avaliado e/ou modificado de acordo com as necessidades locais. Esse processo que envolve avaliação: 

(1) da iniciativa e motivação dos líderes principais; (2) das necessidades do programa para enquadrar-se à 

sua própria situação; e (3) das decisões básicas, da organização e do desempenho de assessoria e atividades. 
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