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RESUMO 

0 trabalho consistini em urn estudo geral da realidade economica e social de cada 

regiao, abordando sob o aspecto de B2B e com amilises SWOT, as possiveis cria<;oes de 

neg6cios e programas de coopera<;ao tecnol6gica, cultural e educacional entre essas duas 

regioes em varios setores como turismo, agricultura, industrias e institui<;oes de ensino, 

considerando aspectos culturais e tambem aproveitando o la<;o cultural que ha entre essas 

duas regioes o que cria , naturalmente, uma liga<;ao entre essas duas regioes, devido 

principalmente ha origem trentina de muitas pessoas da regiao sul do Brasil. 
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Vl 

1.0. Coopera~o Internacional 

1.1. Globaliza~o 

Os motores do desenvolvimento das economtas, atualmente, estao pautadas nas 

intensas inova~oes vindas das empresas, no desenvolvimento e aperfei~oamento dos meios 

de comunica~o, de transportes, de produ~o e nos investimentos e financiamentos 

intemacionais. Vivemos hoje a revoluvao e/ou a era do conhecimento onde o principal 

diferencial competitivo eo conhecimento. A redu~ao dos custos de transportes, a internet 

aliada a tecnologia da informa~o e comunica~ao, promovem o estreitamento do mundo, 

imprimindo grandes mudanvas na economia mundial, nas rela~es entre os paises, nas 

~~trategias de comp~tivao e 11a vompetitividade da$ ern,presas, sejam elas d~ p~uetto, 

mooio ou grande porte, fazendo com que disputem o mercado local com empresas locais e 

com empresas do exterior e vice-versa. Este novo modelo de conduta e de competi~o esta 

for~ando as empresas a aperfei~oar suas estruturas produtivas e organizacionais, 

independentemente das fronteiras de seus mercados ou das bandeiras de seus paises. 

"A combinayao da tecnologia de informayao e telecomunicayoes, com a reduyao 

dos custos de transportes, reduz o tempo e espaf;o geografico dando urn impulso ao 

fenomeno da globalizayao da economia mundial e criando urn novo padrao de 

relacionamento entre os mercados nacionais e intemacionais. 0 custo das comunicavoes e 

dos transportes se reduzem. As inovavoes tecnoi6gicas se expandem entre os paises 

desenvolvidos e desses para os paises em desenvolvimento. As empresas multinacionais se 

globalizam e os mercados de capitais se intemacionalizam. As fronteiras nacionais e as 

distancias geognificas perdem importancia diante das novas tecnologias de informayoes, 

comunicayoes e transportes modemos" .1 

Com isso as empresas para sobreviverem sao obrigadas a darem saltos qualitativos e 

quantitativos, isso tanto empresas pequenas como grandes, sao obrigadas a inovar para se 

manterem competitivas. Para isso estao reestruturando suas empresas, enxugando os custos, 

cortando as ineficiencias, investindo em tecnologia, se concentrando em seus neg6cios 

1 THORSTENSEN, Brasil frente a urn mundo dividido em blocos. 
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principais, buscando parcerias locais e intemacionais para compensarem seus pontos fracos, 

e buscando dinamismo, qualidade e satisfayao ao cliente. 

A globalizayao e urn processo extremamente complexo e que pode ser visto sob 

diferentes focos. Em estudos desenvolvidos por Bauma.flil, ele subdivide a globaliza~o sob 

cinco frentes: perspectiva comercial, perspectiva financeira, perspectiva do setor produtivo, 

aspectos institucionais e politica economica. 

• Perspectiva Comercial - o que se observa e uma semelhanya de 

necessidades, de ofertas e demandas ao redor do mundo, devido 

principalmente a eficiencia dos meios de comunicayao que uniformalizao 

essas demandas, tomando semeLhantes os produtos produzidos ao redor do 

mundo, deixando de adaptar produtos a necessidades locais e deixando de 

produzir em escala local, passa.'ldo a produzir em escala mundial. Com isto 

se consegue economias de escala enorrhes, as ernpresas deixarn de ser 

regionais para serem intemacionais, se diminui o risco de urn curto ciclo de 

vida do produto, ha mais eficiencia na escala, incorporayao de novos padroes 

de produ~o e de gestao, maior cooperayao com clientes e fomecedores e 
. . . 

ma10r smergta. 

• Perspectiva Financeira - o fluxo de capital tern maior fluencia ao redor do 

mundo, fazendo com que ele gire e atue em varios mercados entre varias 

nayoes, num processo crescente de acelerayao e liquidez. 

• Perspectiva da Produyao - a globalizayao da produyao pode ser interpretada 

como a participayao de urn pais nas cadeias produtivas ao redor do mundo, 

participando delas comprando ou vendendo insumos, hens intermediarios, 

industrializando componentes, financiando pesquisas ou participando em 

projetos no ambito rnundial ern algurna etapa da cadeia. Corn este processo 

de globalizayao, trazendo como consequencia o aumento da competitividade 

e a elirninayao das ineficiencias, est:i havendo urn aumento na especializayao 

da produyao , fa,z;epdQ com que paises e ernpresas passem a desenvolver e a 

produzir apenas aquilo ern que ha vantagens comparativas conquistadas a 

partir do uso mais eficiente dos meios de produyao. Em funyao disso, se 

observa um aumento no comercio intra-industria, ou seja, o comercio de 
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hens iguais mas diferenciados, como por exemplo, exportam-se e importam

se vinhos, porem com caracteristicas diferentes (vinhos tintos, brancos, 

suaves, para diluiyao, etc). Nesse tipo de globalizayao e que urn pais pode 

mais se beneficiar social, economica e tecnologicamente atraves de acordos 

de cooperayao bilateral entre empresas e paises, pois podem ser 

estabelecidos acordos de intercambio de tecnologias, ha o desenvolvimento 

de- uma especializayao na industria local, o pais participa e as industrias 

locais competem em nivel internacional e competem aliados a 

complementaridades industriais, deixando de ser autonomas para serem cada 

vez mais interdependentes, se utilizando da curva da experiencia, usufruindo 

de todas as vantagens da produyao em escala. 

• Perspectiva lnstitucional - Constata-se um esfor9o das na9oes para se 

homogeneizar os seus sistemas tributarios, fiscais, controle de qualidade, 

relayoes juridicas e politicas cambiais e macro-economicas, principalmente 

entre paises de determinado bloco economico, para que o sistema de urn pais 

seja compativel com o de outro, se eliminando a burocracia e as perdas 

incorridas nas operayoes entre estes paises. 

• Perspectiva da Politica Economica - Ha uma preocupayao dos estados em 

ajudarem o setor produtivo de seus paises passarem a ser mais eficientes e 

competitivos, se tornando estados minimos, nao produzindo nada, apenas 

fomentando e dando incentivos para que o setor privado execute e o estado 

planeje e fa9a apenas o papel regulador e de :fiscahza9ao. "Ha tambem a 

tendencia de uma uniformizayao de politicas economicas, passando a urn 

pais se comparar e ajustar suas politicas economicas com as de outras 

nayoes, passando a adoyao de determinada politica influenciar outros 

paises."2 

Num estudo desenvolvido por OMAN3
, ele afirma que urn fluxo de mercadorias, 

capital e serviyos, acelerados por estrategias de agentes economicos, empresas, bancos que 

2 PORTER, Michael. Vantagem Competitiva: Editora Campus Ltda. 
3 OMAN, Charles. Globalizac;;ao eregionalizayaonas decadas de 1980 a 1990. 
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tern suas a~oes aceleradas ou dificultadas por a~oes do governo, atraves de acordos 

comerciais, principalmente com a redm;ao de taxas de impostos ou tributos, facilitados 

pelas tecnologias de informa~ao e pelos meios de transporte, alcan~am novos patamares de 

eficiencia, diminuindo tempos, custos e distancias. 

Este processo, transladado ao papel dos governos, percebe-se a mudan~a no cerne 

de sua atua~ao, passando de uma atua~ao de executor, autonomo e independente, para uma 

postura de cumplicidade nas decisoes com outros setores da sociedade comprometidos com 

o desenvolvimento desses setores. Essas decisoes tambem sao tomadas, levando-se em 

considera~o a influencia dessas nas rela~oes com outros paises, respeitando-se acordos 

bilaterais, multilaterais e considerando-se evidentemente a conjuntura da economia 

intemacional. 

A finalidade principal da tomada de cada decisao e a viabiliza~ao da constru~ao de 

vantagens competitivas para a na~ao, via a obten~ao de facilidades e/ou estimulos para o 

desenvolvimento de estrategias empresariais adequadas ao modo de competi~ao na 

mundializa~ao da economia. 

Esse novo conceito do papel do estado e criado por F AJNZYLBER, que diz: 

"[ ... ] no mercado internacional nao competem apenas empresas. Confrontam-se tam bern 

sistemas produtivos, esquemas institucionais e organiza~5es sociais, nos quais a empresa 

constitui urn elemento importante, mas integrado a uma rede de vinculos com o sistema 

educacional, a infra-estrutura tecnol6gica, as rela~oes gerenciais/trabalhistas, o aparato 

institucional publico e privado, o sistema financeiro, etc ... " 4
. 

Contrai-se cada vez mais o papel do Estado executor, intervencionista chissico, e 

ganha cada vez mais for~a o Estado cooperativo, fomentador, negociador, coordenador e 

climplice com os interesses estrategicos das empresas e consequentemente da sociedade e 

do pais. 0 Estado tern fun~ao essencial na introdu~ao das empresas na competitividade 

intemacional, sendo urn ponto fundamental nos ajustes e alavancamentos das estrategias 

competitivas das empresas nacionais, procurando maximizar a produ~ao de suas empresas, 

gerando crescimento econornico, criando novos empregos, transferindo-se tecnologias e 

estreitando-se la~os com mercados fortes e estrategicos tern possam trazer beneficios ao 

4 F AJNZYLBER 
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pais. A globaliza9ao e uma disputa inevitavel, competente e agresstva onde extge do 

govemo competencia tecnica e politica para remover obstaculos a concorrencia e a 

competitividade sistemica. 0 Estado nao perde seu papel de criador e gestor do projeto 

nacional, porem nao pode mais gerir e definir tudo sozinho, visto que tudo esta inter

relacionado. 

1.2. Regionalismo e Globaliza~ao 

A globaliza9ao e urn processo centrifugo de capitais, mercadorias e servi9os onde as 

empresas buscam a maxima lucratividade, ao redor do mundo, devido as facilidades e 

diminui9ao dos custos dos meios de transportes e comunica9ao. Ja o regionalismo 

economico tern o interesse de desenvolver economicamente a regiao onde estao disponiveis 

fatores produtivos locais, procurando articular esses fatores racional e planejadamente para 

a construyao de vantagens competitivas locais. Os regionalismos economicos normalmente 

tern uma motivayao politica onde representantes locais tern o interesse em promover certo 

desenvolvimento social daquela regiao especifica, enquanto as empresas tern como 

principal motiva9aO 0 lucro. Com a articula9aO desses diferentes e as divergentes interesses, 

pode se criar pianos para se atrair essas empresas para la, levando em considera9iio as 

vantagens locais. A competi9iio dos govemos pela atra9ao das empresas ocorre tanto no 

ambito nacional como no ambito intemacional, onde paises ricos competem com paises 

pobres a op9ao de instala¢o de suas empresas, e essas empresas sabem disto e sabem do 

progresso que levam a regiao, entao negociam com varios govemos buscando conseguir as 

melhores vantagens possiveis para suas empresas. 

Os regionalismos economicos intemacionais e os acordos de coopera¢o bilaterais 

ou multilaterais podem assumir varias formas com diferentes elementos, e segundo varios 

autores como Bruno Ratti, Ramon Tavares e Balasa Bela podem ser classificados como: 

• Uniao Aduaneira - diminui9ao de entraves a comercializa9ao de produtos entre 

os paises associados e tratamento comercial uniforme e identico de todos os 

paises, perante a ado9iio de uma pauta aduaneira comum, de produtos 

importados pelos paises associados de paises extemos a uniao aduaneira. 
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• Zona de Livre Comercio - os paises associados acordam diminuir paulatina e 

reciprocamente os entraves incidentes sobre todos ou alguns produtos 

negociados por eles, cada pais continuando soberano no que se refere a sua 

politica interna e sua politica comercial com os paises nao associados. 

• Mercado Comum - alem de se abolir as restri9oes sobre os produtos negociados, 

se elimina tambem as restri96es sobre os meios de produs:ao como trabalho e o 

capital. 

• Uniao Economica- nesta forma de coopera9ao, ha a elimin~ao das restri9oes 

as mercadorias comercializadas, aos fatores de produyao e tambem se procura 

tornar semelhantes algumas politicas economicas nacionais, visando a supressao 

de disparidades entre elas. 

• Integrayao Economica Total alem da eliminas:ao dos gravames na 

comercializas:ao das mercadorias e fatores de produs:ao, todos os paises 

associados adotam politicas economicas, fiscais, monetarias, cambiais identicas 

e se estabelece urn governo supra e multinacional para o estabelecimento e 

execus:ao dessas politicas, sendo que todos os paises tern que acata-las. 

Os movimentos de integrayao regional nao sao movimentos recentes, nesse sentido 

podemos citar como exemplo, passos na tentativa de se desenvolver esta integra9lio a 

Comunidade Economica Europeia - 1956, Associa9ao Latino Americana do Livre 

Comercio- ALALC- 1960, ALADI- 1980. Porem esses processos tomaram acelera9ao 

junto com a acelera9lio da globaliza9lio, a qual foi impulsionada pela acelera9ao do 

desenvolvimento da tecnologia de informa9ao e o melhoramento dos meios de transporte. 

Esses regionalismos sao meios de desenvolvimento local mais acelerado, porem no 

estabelecimento dessas politicas, elas nao podem se tornarem meios de prote9ao local, mas 

sim meios de exposi9ao das empresas a competi9ao, obrigando essas empresas a buscarem 

mais eficiencia e eficacia. Esta exposi9ao a competi9ao tambem protege a sociedade da 

forma9ao de poder excessivo de oligop6lios ou grandes distribuidores, via urn crescimento 

vigoroso do mercado domestico e do estimulo a competi9ao e a eficiencia produtiva, o que 

acarreta o desenvolvimento do paises participantes e aumenta o fluxo de comercio e de 

investimento extra-regionais. 
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Os movimentos de integra~ao regionais tambem tern adquirido for~, pois e mais 

fucil e agil negociar com paises de uma mesma regiao e que estejam em situa~o 

semelhante do que negociar em organismos multilaterais como a OMC5
. 

Porem para os paises em desenvolvimento que forem negociar acordos bilaterais ou 

multilaterais de integravao economica com paises desenvolvidos, eles tern que ter o cuidado 

e a habilidade para que estes acordos nao signifique restriy()es na transferencia de 

tecnologia, bloqueio de acesso aos mercados dos paises desenvolvidos naquilo que estes 

paises nao sao competitivos ou restri9oes de investimentos dos paises ricos nos paises 

pobres. A grande necessidade e desenvolver os paises pobres economica e socialmente 

atraves do aumento da produtividade e it1seryao competitiva mternacional. 

Urn outro aspecto muito importante e 0 da diminuiyaO significativa da parcela da 

mao-de-obra e dos custos de energia e materias-primas, com relavao a decadas passadas, 

onde se percebe em algumas indilstrias que eram intensivas em mao-de-obra e energia e 

hoje nao sao mais, e sim sao intensivas em informayaO e conhecimento. Isso nao quer dizer 

que os paises em desenvolvimento que normalmente tern materias-primas abundantes e 

mao-de-obra barata perc~m, de maneira imediata, esta vantagem competitiva, mas ha uma 

necessidade em se treinar essa mao-de-obra para que ela seja eficiente. Tambem vale 

ressaltar o fato de muitas industrias se tomarem extremamente automatizadas e nao 

necessitarem mais de mao-de-obra desqualificada. Dai o fato importante do pais em 

desenvolvimento, colocar na sua pauta de negociayao a transferencia de tecnologia. 

Com isso vemos que o govemo tern papel fundamental para criar estimulos 

sistemicos como infra-estrutura, qualificayao dos recursos humanos, estabilidade 

economica e politica e sistemas de :financiamento e tributavao direcionados para melhorar a 

competitividade sistemica. Para Michael Porter6 
, tL'll pais adquire vantagem competitiva 

nao pela adoyao fixa de fatores, mas sim na articulavao planejada de: 

• condivoes de demanda domestica; 

• fatores de produyao; 

• estrategia, estrutura e rivalidade das empresas; 

5 OMC -ORGANIZA<;AO MUNDIAL DO COMERCIO. 
6 PORTER, Michael. A vantagem e-ompetitiva das na!,X)es. 
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• industrias de suporte; 

Todos esses itens sao influenciados pelo govemo. Urn outro elernento irnportante no 

desenvolvimento do comercio intemacional, Staffan LINDER7 afirma ser o da necessidade 

de haver urn certo nivel medio de renda entre os mercados, pois quanto mais alto o nivel 

medio de renda de urn determinado mercado, este tende a consumir produtos mais 

sofisticados e com maior valor agregado para suprir as mesmas necessidades dos produtos 

anteriores, fazendo com que uma pequena diferenva de qualidade determine a entrada ou a 

exclusao de urn produto em urn mercado. Portanto existe o fato de mercados com diferentes 

niveis de renda per capita demandarem produtos com diferentes estruturas e diferentes 

caracteristicas. A hip6tese sustentada por LINDER e de que embora haja outros fatores que 

influenciam na demanda de hens de consumo como lingua, cultura, religiao, clima, o 

comercio e potencialmente maior entre paises de semelhantes niveis de renda per capita, 

num nivel maior entre paises de semelhante e elevado nivel de renda per capita, porque 

baixos niveis de renda per capita implicam baixo consumo e consumo pouco diferenciado, 

o que tambem nao significa que paises com diferentes niveis de renda per capita ou paises 

com baixos niveis de renda per capita nao possam praticar o comercio intemacional. 0 

comercio intemacional em paises com diferentes niveis de desenvolvimento tambem ocorre 

quando as variedades de produtos comercializados incorporam atributos demandados por 

determinados mercado. Porem esta relayao nao se aplica para a demanda de hens de capital 

como se aplica aos hens de consumo. Com isso se toma evidente a necessidade da elevayao 

do nivel de renda per capita dos paises em desenvolvimento para se aumentar o nivel de 

comercio mundial, isto tambem e uma premissa do capitalismo, de que tern que haver 

dinheiro distribuido para haver maior circulayao e multiplicac;iio do capital. Quando urn 

pais cresce, o nivel de renda per capita tambem aumenta e sua estrutura de demanda 

tambem se eleva, tornando necessario a modificayao das estrategias de competiyao ao 

Iongo do tempo e ao longo das mudanvas ocorridas. 0 aumento do nivel de renda per capita 

aumentani a demanda por produtos da mesma industria, porem diferenciados ( comercio 

intra-industria), induzindo a especializavao cada vez maior da industria, forvando o 

descobrimento de escalas de produ~o carla vez mais eficientes e lucrativas. Para as 

7 LThi'DER, Staffan B. 
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ernpresas conseguirern escalas de produyao ern produtos diferenciados, provavelrnente elas 

terilo que gerar estas escalas atraves do comercio intemacional. 0 comercio intemacional, 

c.om isto, se torna urn circulo onde os paises produzem mais aquilo que eles tern mais 

competencia para produzir, ha urn aumento do PIB8
, porta.nto ha maior gera~o e 

distribui~o de renda, geram mais empregos, transferem mais tecnologia, ha maior 

coopera~o reciproca e os consumidores e clientes ficam mais satisfeitos. 0 comercio intra

industria cria oportunidades em todos os paises envolvidos pois cada pais ira explorar e 

desenvolver sua excelencia produtiva, trazendo desenvolvimento, coopera~o reciproca, 

distribuivao de renda e diminuivao das desigualdades, unindo os interesses dos 

exportadores, importadores e consumidores, facilitando a derrubada de barreiras comerciais 

e a oposi~o ao livre comercio, diferentemente do que acontece no comercio interindustria, 

que beneficia os detentores dos fatores de produvao abundantes. 

Tambem vale lembrar que como ha forvas criadoras de comercio, existem forvas 

inibidoras de comercio como grandes distancias e obstaculos criados para proteyao do 

mercado locaL 

Isto posto, podemos concluir que para haver comercio intemacional intra-industria e 

necessario que haja diferencia<;ao de produtos e economias de escala. E para haver 

economms de escalas e preciso haver mercado consumidor e para haver mercado 

consumidor e necessario distribuir renda e aumentar o nivel de renda per capita da 

populayao. Tudo isto se feche ern urn circulo onde a cooperayao inter:nacional auxilia:ndo o 

comercio intemacional intra-industria a promover a distribuiyao de renda e o 

desenvolvimento dos paises e elo fundamental de integrayaO todo 0 processo. 

1.3. Coopera~ao Empresarial Internacional 

Com a globaliza<;ao intensificando o processo de interdependencia atraves das 

especializavoes em produyao e necessidade de se obter escala com a exportayao desses 

produtos para o mundo todo, se apresenta neste novo cemirio novos oportunidades e 

ameayas para as empresas definirem suas estrategias que determinara..m sua sobrevivencia, 

8 PIB - Produto intemo bruto 
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crescimento ou inservao neste novo modelo. As parcerias, alianyas estrategicas ou acordos 

de cooperayao sao ferramentas importantes para a implementayao dessas novas estrategias. 

A busca de estrategias de coligayao atraves de alianvas ou parcerias nao se trata da adoyao 

de uma estraregia de dependencia ou independencia mas sim da necessidade da 

interdependencia imposta pelo processo de globalizayao, onde se apresentam algumas 

modalidades e o que se busca com isto sao opyoes para o aumento da competitividade e 

eficiencia no ambito mundial onde os aspectos da cooperavao e interdependencia no sentido 

de complementaridade sao fatores determinantes para 0 sucesso. 

A cooperavao entre empresas pode se dar em diversos niveis de envolvimento e por 

diferentes motivos. Pesquisas realizadas pelo Centro Italiano FOR (1986) definem os 

acordos de cooperayao como todo tipo de convenio oficial ou oficioso, ajustado por duas ou 

mais empresas para implantar urn certo grau de colaborayao entre elas e que inclua capital 

das empresas envolvidas ou a criayao de novas empresas, ou a criayao de novas sociedades, 

assim como os ajustes sem participayao de capital. 

Ja os objetivos dos acordos de cooperayao podem ser: 

• aumentar a competitividade da empresa em algum mercado, via utilizavao da 

mesma estrutura por duas empresas procurando se complementar; 

• transferencia de tecnologia e de inovay()es de produtos; 

• penetrar em mercados externos ou substituir as exportavoes diretas por esta 

participayao; 

• participar de novos mercados, devido principalmente a reduyao do ciclo de vida 

dos produtos e do alto grau de it1ovayao, reduzindo assim os riscos para cada 

empresa. 

• especializayao produtiva e escala para poder produzir produtos diferenciados em 

altas escalas; 

• aumentar a flexibilidade e a agilidade; 

• aproveitar vantagens institucionais oriundas de incentivos govemamentais e/ou 

acordos bilaterais ou multilaterais; 

Em estudos realizados pelos professores MONTEBUGNOLE e 

SCHIATTA..~LLA9, da ut1iversidade de Pisa, se observa que os niveis de cooperavao 

9 MONTEBUGNOLE e SCHIATTARELLA, Considerac;:Oes em tomo dos acordos entre as empresas. 
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internacional sao muito maiores nas grandes empresas pois elas tern maior facilidade de 

praticar este tipo de modalidade competitiva pela estrutura que elas tern. Porem nao sao 

exclusivas das grandes empresas podendo ser praticadas por pequenas empresas tambem. 

Quanto mais evoluidos os paises e quanto mais evoluida a cultura capitalista na empresa, 

principalmente em empresas que tern a tecnologia mais avanc;ada, maiores sao as 

possibilidades dessas empresas, independente do tamanho, usar a cooperayao para entrar 

em novos mercados ou para expandir os mercados atuais. 

1.4. lnternacionaliza~io 

Os acordos de cooperayao internacional entre empresas podem se dar de diversas 

formas, dentre as quais OS principais tipos sao: 

• acordo de cooperayao comercial; 

• acordo de transferencia de tecnologia; 

• acordo de co-participayao de risco; 

• acordo de complementaridade tecnol6gica; 

• acordo para economia de escala; 

Em outro estudo realizado por MONTEBUGNOLE e SCHIATT ARELLA a 

respeito do nivel de cooperayao entre as pequenas e medias empresas italianas, se verificou 

que era elevado o grau de utilizayao desse tipo de acordo. Foi feita urna pesquisa corn 176 

empresas. das quais 40% responderam ter algum tipo de acordo de cooperayao. cujo os 

principais objetivos desses acordos eram comerciais com 62%, e acordos de cooperayao 

tecnologica com 38% deles. Outra infonnac;ao relevante foi de que desta 176 empresas, ()6 

buscam parcerias corn paises pr6xirnos a Italia. Com isto os autores concluern que quando a 

empresa visa a expansao para o exterior ou aumento da gama de produtos no mercado 

interno, elas preferem uma proximidade geognifica. 

Com relayao a forma dos acordos de cooperavao empresarial, podem.os destacar que 

as mais comuns sao: 

• Joint-Ventures - sao parcerias que se formam entre empresas independentes, dando 

origem a uma nova empresa, com o objetivo de se completarem, havendo aspectos 
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estrategicos mais fortes em uma empresa os quais complementariam os aspectos 

mais fracos da outra empresa e vice-versa. 

• Acordos de Coopera<;ao Logistica - sao acordos entre duas empresas independentes, 

alg1.Ullas ve~es do mesmo setor, onde a empresa que atua em detenninado pais 

coloca a disposi<;ao sua estrutura logistica mediante o pagamento de uma comissao 

ou mediante da utilizayao da estrutura logistica dessa outra empresa porem no pais 

onde ela atua, util~do a estrutura de cada empresa em seu pais porem para duas 

empresas diferentes. 

• Acordos entre Empresas - consiste na util~a<;ao complementar de recursos das 

empreco~s conjuntamente para o desenvolvirnento de tecnologias, estabelecer 

acordos de marca, estabelecer correntes de fluxos de recursos humanos etc. Estes 

acordos de coopera~o podem se dar de varias formas como associay()es, pool, 

alian<;as, cons6rcios, acordos de marca e de tecnologia, entre outros; 

• Subcontrata<;ao Avanyada - sao acordos de contratac;iio onde o contratado participa 

no desenvolvimento de produtos e na incorpora<;ao de avan<;os tecnol6gico. 

• Outras Fonnas - licen<;as, franchising, counter-trade (intercambio comercial), 

alugueis de matr~es e moldes; spin-off, start up etc. 

Essas sao algumas formas de coopera<;ao empresarial. Nao sao formas estaticas, 

rigidas, podem haver formas intermediarias entre elas, ou a fusao de duas ou mais delas, as 

adaptando a necessidade de carla empresa, em carla pais, podendo ser formais ou informais. 

0 processo de intemacionali~avao das empresas ocorrido nos ultimos anos se 

apresenta tanto em empresas de paises desenvolvidos como em empresas de paises em 

desenvolvimento. Esta internacionaliza<;ao do capital busca a maxim~a~o do lucro dessas 

empresas, fa~endo com que seus capitais se instalem onde haja maior oportunidade desta 

maximiza<;ao ao redor do mundo, criando a expressao :frequentemente usada no meio 

empresarial: "0 capital nao tern patria". Como a globaliza<;ao e urn processo 

microeconomico, a defini<;ao da localizavao geografica f~ parte da estrategia da empresa 

em se estudar o melhor local para obten<;ao de lucro, util~ando as vantagens comparativas 

de cada regiao candidata a sua recep<;ao, na diminui<;ao de seus custos e na acelera<;io de 

seus fatores produtivos. A intemacionaliza<;ao do capital e mais uma forma de globaliza<;ao. 
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Este processo exige que as empresas cooperem com empresas de outros paises, exportando 

e importando produtos, servivos, capital e tecnologias, ou estabelecendo acordos com 

outras empresas de pesquisa ou abertura de novos mercados reciprocamente. 

"ft..s organizavoes para se manterem competitivas em seus mercados domesticos 

percebem que tern que serem competitivas intemacionalmente como requisito para se 
' . ·--..l ,10 manter em seu propno mereauo . 

Num estudo desenvolvido por GOULART10 intitulado de "Evoiuyao na Dinamica 

de Intemacionalizayao" publicado pela revista brasileira de comercio exterior, descreve 

algumas estrategias de intemacionalizayao. 

• Intemacionalizayao como Evoluyao da Capacidade de Exp&!sao - se da pela 

necessidade da expansao da empresa para o exterior, visto que o mercado 

intemo nao permite mais o crescimento. Esta forma de intemacionalizayao se da 

em tres niveis de comprometimento. 0 primeiro e urn envolvimento 

experimental onde a empresa reage as oportunidades que o mercado oferece sem 

a preocupayao de atender necessidades especificas do mercado extemo. A 

segunda e a de urn envolvimento ativo onde a empresa adota uma postura 

estrategica de adaptar os seus produtos as necessidades particulares de cada 

mercado, atender os seus consumidores e manter e aumentar niveis 

sistematicos de exportavoes. E a terceira e a de urn envolvimento comprometido 

no qual a empresa atua em varios mercados com exporta¢es produtos 

adaptados a cada mercado e atraves de outros neg6cios como fusoes, 

investimentos, alianvas e parcerias. 

• Intemacionalizavao como Conseqiiencia de V antagens Competitivas - Este 

estudo foi desenvolvido na Australia onde se observou que as empresas 

australianas procuram formar uma rede de empresas e em cada novo mercado 

desenvolvem urn modelo organizacional operativo tirando pmveito dos 

processos existentes na empresa mae. Este tipo de intemacionalizayao e 

conseqiiencia da capacidade competitiva em seu mercado domestico atuando em 

multiplas localidades dentro do seu pais. Este estudo e citado no trabalho de 

GOULART. 

10 GOULART. A evolu~tao na di..TJ.funica de intemacion$lli7aQl'iO. 
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• Intemacionalizayao como Busca da Competitividade Tecno16gica- e estudado o 

caso dos Tigres Asiaticos no forneci111~tQ de serviyOS intensivo eiil mao de obra 

para empresas exportadoras de hens de alto valor agregado. Se identifica tres 

fases. A fase inicial e caracterizada pela determinayao de 100% das atividades, 

estabelecendo as estrategias de marketing, as caracteristicas dos produtos, a 

qualidade, alern de revender os produtos, etc. Na segunda fase, vai se arnpliando 

o numero de revendedores, trazendo mais autonomia no desenvolvimento do 

produtQ e vas estrategias de veg6cios. E na terceira fase ha a ampliayao do 

numero de importadores em diferentes paises, aberturas de escritorios no 

exterior" controie do desenvolvimento do produto e vendas diretas ao 

consumidor. 0 processo de internacionalizayao das empresas nesses paises se da 

via cria¢o de um elo entre conquista e amplia¢o de mercados extemos e a 

incorporayao de tecnologias para a gera~ao de produtos ajustados aos mercados 

consumidores. A incorporayao de tecnologias se da atraves de quatro forctas. A 

avao dos revendedores, a avao dos detentores da tecnologia fora do pais, a ayao 

das empresas produtoras nacionais eo apoio do govemo local. Como exemplo 

deste processo podemos citar a Sansung e a Goldstar. 

• Internacionaliza9iiO por Exposi93.o Intemacional - sao empresas que possuem 

filiais de suas empresas no exterior com ativos maiores do que em seus paises 

onde estao localizadas as sedes dessas empresas como por exemplo a Volvo. A 

estrategia de crescimento dessas empresas se da pela criayao de uma rede de 

ind1lstrias em tomo da empresa centraL Como as empresas filiais fu.zem 

operavoes de grande porte, o relacionamento entre as subsidiarias e a sede 

exigem relacionamentos especiais e muitas decisoes tradicionalmente tomadas 

pela empresa central, fica a cargo da subsidiaria. No estudo apresentado por 

GOULART, este tipo de intemacionalizavao se apoia em: 

desenvolvimento de fortes vantagens competitivas no mercado 

intemo; 

gerayao de fluxo de caixa no mercado intemo capaz de financiar a 

fase inicial da expansao no mercado extemo; 
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expansao no exterior atraves de subsidiaria, em geral de maior 

porte que a matriz, e com poder de barganha frente a empresa 

mae; 

• Interna,<;ional~a~ao como Consequencia da Capacidade de Agregar Parceiros -

os pesquisadores italianos ONIDA e VIESTRI, estudando as estrategias de 

intemacionalizayao das empresas italianas, concluem que elas tern grande 

habilidade para se apoiar em tecnologias ja existentes, adapta-las e gerar 

produtos de alta qualidade. As empresas italianas tern grande facilidade em 

cooperar formal e informalmente com outras empresas, atuando ern geral corn 

estruhl;ras organizacionais descentralizadas e inter-relacionadas. Preferem 

acordos de coopera~ao como estrategias de internacionaliza9ffo tanto para 

exportayao como para investimentos e/ou transferencias de tecnologias. 

Outros dois fatores irnportantissirnos na questao da internacionalizac;ao das ernpresas e 
a sua cultura organizacional, o que faz a empresa estar aberta a intemaliza~o das 

inova~es produtivas e gerenciais se adaptando as novas conjunturas se abrindo para a 

competi~o intemacional e o apoio govemamental estabelecendo politicas de carater 

econornico, cultural, educacional, tecno16gico, de infra-estrutura para dar suporte as 

es.trategias das empresas individuais. de eficiencia e produtividade. 

2.0.Parana 

Este capitulo tern a finalidade de tra~ar urn panorama cultural, econornico e 

his.t6rico do estado do Parana, descrevendo e destacando peculiaridades que seriam de 

interesse no desenvolvirnento de urn projeto de cooperac;ao intemacional. 

Ao Iongo de mais de vinte anos o estado do Parana vern construit"'ldo uma cultura e 

uma infra-estrutura com o objetivo de propiciar o desenvolvirnento econornico, a qualidade 

de vida e o respeito ao rneio arnbiente. Isto sempre trouxe bons resultados ao estado, 

trazendo corn isto urn destaque nacional e intemacional em varios setores. 
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Agora, no inicio do terceiro milenio, o Parana comeva a collier os frutos que foram 

plantados a varios anos atras. 

0 Parana e o estado brasileiro que vern apresentando as matS profundas 

transformayoes em seu tecido economico e social, expressas tanto na densificavao da 

estrutura economica e produtiva, como na permanente reconfiguravao urbana e rural. 

Este texto, alem de abarcar os principais indices e indicadores sociais, apresenta a 

importancia dos setores produtivos na economia estadual e sua representayao na economia 

nacional, a situa¢o das :finanyas publicas do Estado, a qualidade e disponibilidade de infra

estrutura e a inservao do Parana no Mercosul que devido a sua localizavao geografica, o 

deixa com uma posi~ao muito estrategica. 

Tendo conhecimento de sua situayao, o Parana reencontra a importancia do trabalho 

acumulado por gerav5es de paranaenses e institui as fundavoes necessarias para melhor 

preparar seu futuro. 

2.1. Localiza~ao Geografica 

0 Parana esta localizado na Regiao Sui do Brasil. Em 

urn raio de 1.300 Km, encontram-se os principais 

p6los economicos do Pais representando 

aproximadamente 80% do Produto Interno Bruto 

(Pffi) bra~il@iro ~ o~ 

consumidores do Mercado 

pnnctpats centros 

do Cone do S ul 

(Mercosul). Em 1997, o Pill do Parana foi da ordem 

de US$ 50,7 bilhoes, o que equivale a 6,3% do PIB 

brasileiro, localizando-se na quinta posiyao no 

ranking nacional. A renda per-capita ficou em tomo 

de US$ 5.605,00. 0 Setor Primario contribuiu com 13,8%, o Setor Secundario com 30,4%, 

e o Setor Terceario com 55,8%. 

Populayao: 9.558.126 habitantes (2000). 

Territ6rio: 199.554 ~112 

(:api1:<:tl: Cl:lritil?a 
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22. Indicadores Sociais 

2.2.1. Popula~ao 

A popula9ao censitaria do estado do Parana, no ano de 2000, foi de 

9.493.540 habitantes, distribuldos entre 399 municlpios, com densidade 

populacional de 47 habitantes por krn2
• Urn total de 33,5% da popula9ao encontra-

se na faixa etaria de 0 a 14 anos, enquanto 62 % tern entre 15 e 59 anos e 4,5 o/o, 

60 anos ou rnais. A popula9ao residente nas areas urbanas e do total de 

7.786.084 e os habitantes da zona rural correspondern por 1.707.456 de 

habitantes, irnplicando nurn grau de urbaniza9ao de 82%. A distribui9ao 

populacional por sexo e equilibrada no estado do Parana, onde homens e 

mulheres somarn cada grupo 50 % do total da popula9ao. A cidade de Curitiba, 

capital do estado, e a mais importante e tambem a mais populosa, com 1.584~232 

habitantes. Seguem-lhe as cidades de Londrina, ~-~aringa, Cascavel, Ponta 

Grossa e Foz do lgua9u. 

t AXA DE UReAi\liZA~AO -PARANA; 
REGIAO SUL E BRASIL -1998 

9 4g3 540 
24 33'6214 

167 723 963 
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TAXA 0£ CRESCIM£Nf0 DA POPULA~O TOTAL
:PARANA, REG'iAOSULfi BRASil. -1:!1i1110D.O 

:::;: Par~mi ~ Ri!gi':lo S11l ~ ~lilsil 
fitn·n es: t&i~ :.~, 3~ARfJI2S, ~~-A 

Urn fato a ressaltar e que o Estado do Parana vern passando por urna rnudanc;a no 

seu perfil demografico consequencia de uma diminui9ao das taxas de fecundidade 

ocasionando urn aumento populacional de pessoas na fase economicamente ativa e 

diminuic;ao da faixa infanto-juvenil. Ainda no que se refere a fecundidade~ em 1970 as 

mulheres paranaenses tinham em media 6~3 filhos~ em 1980, 4) filhos e em 1991, 2,6 

:filhos, estando previstos 2,1 :filhos por mulher ao atingir 2020. 

TAXA DE F'£ctnnllfi-ADE.'I'OTAl · PARANA, 
RI:G\A.O SULE.8RASiL · 199112000 Portanto, a participac;ao relativa dos grandes grupos 

etarios na populac;ao total do Estado, segundo as 

projec;6es, segue o seguinte comportamento: o grupo de 

0 a 14 anos, que representa 33,5o/o da populac;ao, 

devera representar em 2020 22, 7%; o grupo de 15 a 59 anos, responsavel par 

62% da populac;ao, passara a responder por 68,5% em 2020; e o grupo com 60 

anos e mais aumentara de 4,5% para 8,8% em 2020~ 
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Corn rela~o a rnigrac;ao, no entanto, o estado do Parana nao cornpartilha de urna 

certa estabilidade. 0 peso da variavel migrat6ria na dinamica de crescimento populacional 

do Estado tern sido significativo, nos ultimos decenios. Cada vez mais, as principais 

correntes migrat6rias do Estado direcionam-se para a Regiao Metropolitana de Curitiba e, 

secundariamente, ao complexo urbano do Norte Central, polarizado por Londrina e 

Maringa. Nessas espacialidades, na maioria das vezes, como extravasamento da ocupa9ao 

dos municipios nucleos, estao os municipios do Parana que apresentam as mais elevadas 

taxas de crescimento. E nelas que, em prosseguindo esse ritmo, passam a se concentrar os 

maiores municipios do Estado. Dessa forma, o Parana devera prosseguir acompanhando o 

padrao nacional de concentrac;ao em aglomerac;oes urbanas~ reunindo conjuntos de 

municipios vizinhos com elevada populac;ao e intenso crescimento passando a concentrar as 

maiores oportunidades de ocupac;ao e renda, e por isso a se constituir nos principais focos 

de atratividade. 

2.2.2. Saude-

Na area da saude o estado consta com urn numero total de 526 unidades hospitalares 

sendo em fevereiro de 1999 e destes 329 sao privados, 102 municipais, 78 filantr6picos, 10 

estaduais e 7 universitftrios. 

Ha uma rede de 2268 unidades ambulatoriais do SUS, em setembro de 1998, em 

todo estado que estao distribuidos da seguinte forma: 1129 na area rural, 373 area urbana, 

70S centros de saude, 58 pronto-atendimentos 24h. 
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UNIDADl:S HOSPITAlARES- PARAt~A - FEV 1999 

FONTE: SESA, MS 

2.2.3. Educa~ao 

.;,. :lla Hctplais P!Wa:bs 
102 Hc6pila5 Murid~ilis 
78 Hospms Fim1re,Poos 
1 0 Hospilais Esltl:luais 
7 ~las Ltlrler5ilarios 

TOTAL 5261-b:..plais 

UNIDADES DE Sl:R'~JICOS AMBULATORIAIS DO SUS- PARANA- SET1999 

1 ·129 Pos!os de Sailde m PIOO Rural 

373 f\:Sos de S111Jde MAr~a Ltbana 
7r.e Cenlr.JS. d~ Sai:P. 

t.S Pronlofr/l..t.Gra'limet1J:() 24 h:ms 

A media de anos de estudo da popula9ao do Parana e de 6.,2 anos. Esta media segue 

a media nacional de 6,0 anos de estudos e taxa de analfahetismo e de 10,6% no estado do 

Parana contra 14,7% no Brasil (FONTE IBGE). 0 numero de estabelecimentos de ensino 

fundamental e de 8.087 unidades, no ano de 1998, contando com 1.808.149 alunos 

matriculados e o numero de estabelecimento de ensino medio no estado no ano de 1998 e 

de 1.105 com 463.160 alunos matriculados (Fonte Ftmdepar). 0 ni1mero de universidades 

no Estado e de 10 com urn total de 103.340 alunos matriculados e 62 faculdades com 

54.690alunos 1natriculados, no anode 1999 (Fonte MEC). 

2.3. Economia Paranaense 

2.3.1. Panorama Geral 

0 Parana e urn Estado com 199.554 km2
, maior produtor de graos do pais, o 4° 

maior exportador e o responsavel pela 5a for<;a economica do Brasil, com urn PID de US$ 

54,7 bilhoes em 2000. 0 Parana ocupa ainda o centro geografico do Mercosul, urn dos mais 

importantes blocos da economia atual, com urn mercado de 200. milhoes de consumidores, 

o que devido a tudo isto o da uma posi9ao de destaque no cenario nacional e intemacional. 

A economia do Parana e uma das economias dos estados brasileiros que vern 

sofrendo a maior mudan9a no seu tecido produtivo, passando de urn estado exportador de 

commodities agricolas e energia eletrica) para uma economia muito mais dinamica e 

estivel. 0 estado do Parana recebeu mais de US$ 13 bilhoes em investimentos no setor 

industrial nos ultimos tres, fechou o anode 2001 com uma taxa de crescimento do PIB mais 
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de tres vezes superior a media nacional (6,7% contra 1,7%). 0 Parana e considerado urn 

dos estados mais competitivos do pais e um dos que apresenta melhores condi~es de 

receber investimentos, devido a sua infra-estrutura (meios de transportes integrados, 

energia eletrica abundante, rede de saneamento e tele-comunicayoes ), qualidade de mao de 

obra e urn outro fator que tern sido defmitivo na atrayao de investimentos e sua localizayao 

estrategica com relayao ao MercosuL 

Essa transformayao esta pautada alguns vetores que impulsionaram o estado a essa 

mudanya como a instalayao da industria automobilistica, a modemizayao do agroneg6cios 

com participayao efetiva das cooperativas, ampliayao qualitativa e quantitativa da industria 

madeireira e de papeleira, aumento das exporta<;Oes devido ao Mercosul e uma boa base 

in:fra-estrutural com boa articulayao entre meios de trans porte, energia e telecomunicayoes. 

A economia do estado e composta dos setores agropecmirio, industrial, comercio, 

construyao civil, serviyos e minerayao. 

0 setor agropecuario tern tido urn desenvolvimento bastante expressivo. A produvao 

de graos totalizou 24,3 milhoes de toneladas na safra 2000/2001 correspondendo a urn 

aumento de 47,6% em compa..rayao com a ultima safra. Tern se obtido urn aumento 

significativo de produyao com pouco aumento da area cultivada demonstrando maior 

aproveitamento da terra como demonstra a tabela abaixo onde urn aumento de 14% da area 

levou a urn aumento de 47,6% na produyao. Neste setor ressalta o desempenho da cultura 

do trigo onde o volume passou de 599,4 mil toneladas para 1,7 milhoes de toneladas, se 

tomando o principal produtor no pais representando 54,1%. Alem da cultura de graos 

tambem tern destaque neste setor a cana-de-avucar, o feijao, a batata e a mandioca. 

Os principais graos produzidos e suas respectivas areas e produyao estao na tabela 

abaixo. 
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PROD'UTOS 
1999100 

Algodao 54420 70870 126051 
Amendoim 3802 5543 7388 11438 54,8 
Arrozt1l 79823 79257 179885 188157 4,6 
Aveiaa' 117737 178 311 129222 223 843 73,2 
Cafe 142118 61974 ·56,4 132 435 27 864 -79,0 
Canol a 4699 3910 -16,8 6496 5895 ·9,3 
Centeio 730 1000 37,0 1002 1 312 30,9 
Cevada 32135 43639 35,8 69146 77 459 12.0 
Feijao1:l'1 541082 428 586 ·20,8 500948 470724 -6,0 
Mifho(4J 2 233858 2&"9641 26,7 7 367262 12 537 909 70,2 
Soja(Sl 2 859362 2 823675 ·1,2 7199810 86:28228 19,8 
Trigo 437761 874685 99,8 599355 1 727 396 188,2 
Triticale 64476 88904 37,9 116279 184291 56,5 
TOTAL 6572003 7489995 140 16435279 24252 887 476 
FONTE: SEABIDERAL 
(1) Stiqueiro e irrigado. 
(2) Branca e pret.a. 
(3) 1.", 2.• e 3." safras. 
(4) 1." e 2.a safr.as. 

(5) Safr.a normal e safrinha. 

Outro sub-setor que representa aproxirnadamente 40% do valor da produ¥fio do 

setor agropecuario e que vern apresentando born desernpenho e a produ~o animal. Os 

abates de aves, bovinos e suinos aurnentararn respectivarnente, 27,6%, 20,6% e 21,5% ern 

compara¥flo ao ano anterior. 

Com rela¢o ao setor industrial, o estado vern recebendo grandes investimentos o 

que consolidou o Parana como o segt . .mdo polo automobilistico do pais. 0 setor industrial 

tern tido aumentos expressivos em suas taxas de crescimento, suplantando as taxas de 

crescimento nacional. De janeiro a outubro de 2001, o faturamento da industria cresceu 

27,31% em compara¥fio ao rnesmo periodo do ano passado. Em 2001, ap6s a estabiJizayao 

do recem instalado parque metal-mecanico no estado onde as tax:as de crescimento desse 

grupo foram altas devido a isso, este ano, os grupos que apresentaram maiores aumentos 

fqram o de bebida:s, a:limentos e textii apresentando variavoes de 89,23%, 75,70% e 

39,88%, respectivamente. 
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TABElA 5 • V'ARIAyAO PERCENTUAL DO FATURAIIIIENTO DA INDUSTRIA 
PARAN..o..ENSE ·JANEIRO A OUTUBRO DE 2001 

G~NERO I VARtA§Ao"1 {%) 
Minerais nio metalioos 
Melalurgica 
Mecanica 
Material eletfioo e de romunica¢es 
Material de iransporte 
Madeira 
Mobiliario 
Papel e papelao 
Couros, peles e produios similares 
Quimica 
Produtos farmaceuticos e velerimilrios 
Perfumaria, saooes e velas 
Matertas plasticas 
Texut 
Vestui11io, cal~dos e artefato.s de lecidos 
Produtos alimentares 
Bebidas 
Editorial e grafica 
TOTAL DA INDUSTRIA DE 
TRANSFORMAcAO 
FONTE: FIE? 

-7,75 
5,90 
4,16 
3,52 

23,29 
4,60 

-1,55 
·19,59 
-64,33 
112,86 

-32,17 
15,99 
-4,99 
39,88 

·40,61 
75,70 
89,23 
-9,46 
27,31 

(1} Referente a janeiro-ourubro de 2001, em comparae;ao ao mesmo perJodo 
do ano anterior. 

Mercado de Trabalho 

Com relayao ao mercado de trabalho, a Regiao Metropolitana de Curitiba (RMC) foi 

a regiao metropolitana onde se registrou o maior nivel de atividade, ficando na frente de 

regioes como Sao Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte que correspondem ao primeiro, 

segundo e terceiro lugares, respectivamente, em exportayao no pais, implicando em uma 

das menores taxas de desemprego do pais. A taxa media auferida de janeiro a outubro de 

2001, ficou em torno de 63,64%, conforme tabela abaixo: 
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PERfOOO Belo 

Ho1iZOnte 
Sao Paulo 

Janeiro 58,80 63,51 49.90 53,60 56,40 59,21) 

Fevereir-o 58,80 63.93 48,90 52,110 55,10 58,80 

Ma.w<l 5i,'i'O 64: • .29 4~J.4Q 53.30 !!5.QQ 5!tQQ 

Abril 59,20 63.23 59,30 49.30 53.20 53.80 59,20 

Maio 59.70 62,91 59,10 50,20 53.20 53,80 59.70 

Junho 59,00 63.18 59,40 51,00 52.90 53,60 59.40 

Julho 58,70 63,92 59,3{1 !>0,30 52,60 53,40 59,30 

Agosto 58.60 64.33 59,20 50,110 52,50 53,50 59,40 

Setl!mbro 59,40 63,11 58,70 51,40 52.90 52,90 58,60 

Oufubro 59,70 63,27 59,30 51,70 53,00 52.80 58.90 

Media Jan. a Out. 59.16 63,64 58,95 50,29 52,92 54.03 59.15 

FONiE:JSGE 

(t) Na Regiao Metropalilana de Curiliba, a pe&quisa e realiZada pelo IPARI::IESl'JSGE. 

"A populayao economicamente ativa (PEA) em 1999, remontava na ordem de 

4.885.379 pessoas, e a populacao ocupada (PO) era de 4.436.879 pessoas, 

configurando uma taxa de desocupacao de 9,18%. 0 perfil de ocupacao da PO 

tern maior representatividade os setores da ind-6stria de transfonna~o-, 

comercio, servicos e administrayao publica (Fonte ffiGEIIPARDES)." 

0 tamanho das empresas segundo o numero de funciomirios, em 1999, esti na 

seguinteproporcao: 86,7% das empresas ate9:funcionarios; 10,9% das empresas de 10 a 49 

funcionarios; 2,2% das empresas de 50 a 499 funcionarios; empresas com mais de 500 

funcionarios representam 0,2% do total das empresas do Estado. 0 numero de empregos 

gerados segundo o tamanho das empresas tern o seguinte perfil: ernpresas corn ate 9 

funcionarios 331.967 empregos; empresas de 10 a 49 funcionarios, 341.302 empregos; 

empresas de 50 a 499 funciomirios, 457.825 empregos; e empresas com mais de 500 

f.mcionarios, 433.905 empregos (Fonte IPARDES). A distribuiyao por setores de atu~o 

dos empregos formais em 1997 segue o abaixo: 
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OCUPADCS fORMAaS E IESTAElELECtMENTO;S DECLARANTES IDA RAlS. NO SETOR 
~NDUSTRIAl,. PARANA • 31112197 

mNoo&tRrA MTRANSFORMACAO I ocuPAoos FORMAts I E:STABELEc iM:ENTos DiECLA.iRANTIES 

Mineral Nao-Metal'.ioo 17 604 58.8 
!1;4e~a11ca 20.832 2 100 . 
Mecimic.a 17197 712 
Mat~Mial Eletl'lro e de Comunaea.;ao 104)2.6 355 
Mate.rlai de Tr.;:nu;porte 17 69~ 48.{1 
Madeira ·e Molbilrario 67435 4 26'~J 
Papel e Pa;pe[§o, Editmial e Grafica 24 39-11 1 33 
Borrecha, Furno e Cou!T·DS "1() :200 -846 
Qui mica 24 646 313 
Textil 38108 J 076 
Cilf\.aclos j 163 159 
.A5mentps, El.ebtdas e AiJt~ocliiEtllikxl. 76788 .3 589 
TOTAL 32€. 280 19 BS8 

2.3.2. 0 Turismo no Parana 

0 Estado do Parana tern varias atravoes turisticas em sua pauta. A cidade de Foz do 

Iguayu, na fronteira com o Paraguai e .Argentina, e a segunda cidade mais visitada do pais, 

seja por turistas brasileiros ou estrangeiros. 

Como principais atravoes, o Parana oferece as Cataratas do Iguayu, na cidade de Foz 

do Iguavu, onde a natureza eo espetaculo maior, com seus 275 saltos que se precipitam de 

uma altura media de 80 metros localizadas no Parque Nacional do Iguayu, tombado como 

Patrimonio Natural da Humanidade. 

ftjnda na cidade de Foz do Igua<;u ha a usina hidreletrica de Itaipu que e a maior em 

opera~ao no mundo, num empreendimento binacional desenvolvido em condominio pelo 

Brasil eo Paraguai no rio Parana, operada pela Itaipu Binacional. A potencia instalada da 

usina, de 12.600 MW (megawatts) e a produyao recorde de 1996, que superou 81,6 bilhoes 

de kVJh (kilowatts-hora), foi responsavel pelo suprimento de 88% da energia eletrica 

consumida em todo o Paraguai e 32,1% do abastecimento das regioes Sui, Sudeste e 

Centro-Oeste do BrasiL Estas regioes concentram cerca. de 65% da populavao brasileira. 

Foram esses pre-requisitos - todos devidamente superlativados - que incluiram a 

Usina de Itaipu na lista das sete maravilhas do mundo moderno. A lista, publicada em 1995 

pela revista "Popular Mechanics", dos Estados Unidos, baseou-se nutna pesquisa feita pela 

Asce (Associacao Norte-Americana de Engefl.heiros Civis) entre engenheiros dos mais 

diversos paises. Segundo a revista, as sete grandes obras de engenharia sao "testemunho da 

capacidade do ser humano do seculo XX de alcanyar seu grandioso destino: a conquista do 

8 



impossivel". Alem de Itaipu, fazem parte da lista: a Ponte Golden Gate (EUA); o Canal do 

Pana.ma, que liga o Oceano Atlantica ao Pacifico; o Eurotimel, que une Franva e lnglaterra 

sob o Canal da Mancha; os Projetos do Mar do Norte para o Controle das Aguas (Holanda); 

o Edificio Empire State (EUA); e a Torre da Canadian National (Canada). 

Uma curiosidade, ao listar as maravilhas do mundo modemo, a revista "Popular 

Mechanics" pretendeu que especialistas modernos. repetissem o feito do grego Antipater, 

que no ano 240 antes de Cristo listou as sete maravilhas do mundo antigo: as piramides do 

Egito, os jardins suspensos da Babilonia, o Mausoleu, o Templo de Artemis e Efesos, a 

estatua de Zeus de Fidias, o Colosso de Rodes eo Farol de Alexandria. 

Dados Significativos da Construyao da Usina: 

• Escavayao comum (m3) 23.628 x 1Q3 

• Escavayao em rocha (m3) 31.963 x 103 

• Escavayao submersa (m3) 858 x 103 

• Escavayao subterdinea (m3) 33 x 103 

• Argila compactada (m3) 6.482 x 103 

• Enrocamento (m3) 15.000 x 103 

• ConcretoEstrutural com refrigerayao (m3) 12.600 x 103 

• Concreto compactado a rolo (m3) 25 x 103 

• Cimento (kg) 2.501 x 103 

• Avo (kg) 478.270:x 103 

Alem dessas atra9oes da cidade de Foz do Igua9u, o estado tambem oferece como 

atrayao varias praias, a Serra do .l'vfar com 110 km sobre trilhos centemirios, com 

cachoeiras, pontes, tUneis, curvas sinuosas e precipicios a 1010 m de altitude, a llha do 

Mel, varios parque ecologicos protegidos ambientalmente, o Parque Estadual de Guartela . 

que possui uma area de 798,9 ha e destina-se ao lazer naturaiista contempiativo. H:i urn 

canyon com aproximadamente 32 km ao Iongo do rio Iapo, afluente do rio Tibagi. cuja 

formavao geologica remonta a Era Paleozoica, no Periodo Devoniano, h:i mais de 400 
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milhoes de anos. E o Parque Estadual de Vila Velha onde ha urn panorama com 23 

curiosas formas que foram esculpidas pela naturez~ atraves de milenios. 

Alem dessas atravoes eco-turisticas ha urn turismo urbano na cidade de Curitiba, 

capital do estado do Parana, a qual e uma das melhores cidarles do mundo em qualidade de 

vida. Com pouco mais de 300 anos, Curitiba oferece preserva~o do ambiente, jardins 

floridos, bern cuidados pn~dios hisroricos, e modema e arrojada arquitetura como a do 

Jardim Botanico, Opera de Arame e Universidade Livre do Meio Ambiente; urn dos mais 

eficientes sistemas de transportes do Brasil e do mundo o que tambem a torna urna 

exportadora de projetos de urbanismo. 

2.3.3. Cm·itiba como cidade para negocios 

Curitiba pelo segundo ano consecutive, conquistou o titulo de campea entre as 

melhores cidades do Brasil para fazer neg6cios no Brasil, segundo pesquisa realizada pela 

oonsultoria Simonsen Associados. Esta pesquisa levou em oonsiderayao fatores 

:fundamentais para o ambiente dos neg6cios como o tamanho do mercado em cada cidade, 

a infra-estrutura disponivel, facilidades operacionais como a proximidade dos grandes 

mercados consumidores, qualidade de vida, tendencia dos investimentos, popula~o e 

crescimento, distribuiyao de renda e classes sociais, potencial de consumo, educavao e grau 

de escolaridade, saude, estrutura empresarial, agropecuaria, acesso a mercados, seguran<;a, 

entre outros, em todas as cidades pesquisadas com mais de 95.000 habitantes. 

0 potencial de consumo de Curitiba e de 8,2 bilhoes de d{)lares por ano, contra a 

media de 1 ,2 bilhao das 234 cidades brasileiras pesquisadas. Juntas, as familias das classes 

A e B respondem por 74% desse potencial. Em Curitiba, o consumo per capita, de 5,2 mil 

d6lares, e mais do que o dobro da media nacional e s6 perde para o de Porto Alegre. 

A elevada capacidade aquisitiva, reforyada pelos 70 mil postos de trabalho surgidos nos 

ultimos cinco anos, em boa parte ocupados por profissionais altamente qualificados e bern 

pagos, tambem beneficia o comercio local. 0 setor de servivos, que sozinho responde por 

51,2% das atividades geradoras de renda de Curitiba, tambem e muito beneficiado por este 

desenvolvimento. 
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Em meio a profusao de novos espa<;os, a prefeitura de Curitiba vern apostando num 

centro de entretenimento que promete tomar uma antiga area industrial da cidade, 

desativada ha 30 anos num centro de eventos capaz de abrigar tanto exposi<;Qes de arte, 

festas, CQnven<;Oes e teatro como competic;oes de esportes radicais, etc. A ideia da 

prefeitura e transfom1ar esta area revitalizada do Rebou<;as num polo para empresas de 

tecnologia da informayao. Uma delas e a subsidiaria brasileira da Microsoft, que ja 

anunciou a intenyao de instalar-se na regiao. A ideia e erguer ali seu primeiro centro na 

A-merica Latina, voltado especificamente para capacitar profissionais P.a linguagem XML, 

uma ferramenta de ultima gerayao destinada ao mundo virtual e ao e-govemment. Sera o 

terceiro centro de capacitayao da Microsoft fora de Seattle, nos Estados Unidos - os 

outros dois estao localizados na Irlanda e na india. "Outras quatro ou cinco cidades no 

Brasil esta.o solicitando centros como esse, mas Curitiba sera a primeira com o 

compromisso de aperfeivoar urn modelo que pode ser replicado ern outros centros", diz 

Marcelo SimOes, gerente da Microsoft para o Parana e Santa Catarma. 0 centro de 

capacitayao da Microsoft vai se juntar a exemplos de sucesso do que esta sendo chamado 

de sociedade do conhecimento, em formayao no estado. Sao cerca de 700 empresas, boa 

parte delas na regiao metropolitana, que fazern do Parana o segundo polo de produvao de 

softwares do pais, atras apenas de Sao Paulo. 

0 setor automotivo e o responsavel pela primeira onda de crescimento recente do 

Estado, mesmo sem ex;ibir o dinamismo de outras epocas, mantem sua importiincia para a 

economia estadual e tambem do pais. Estao instaladas na regiao de Curitiba a japonesa 

Nissan que inaugurou em dezembro de 2000 sua lin_l:la de utilitarios, compartilhada com a 

socia controladora, a :francesa Renault que tambem tern fabricas na regiao. Com 

capacidade para produzir 50 mil unidades por ano, sairao dali as picapes Nissan Frontier e 

Renault Master e a VW/ Audi, que tambem instalou na regiao uma de suas mais modernas 

fabri~ para produzir os modelos Audi A3 e Golf destinados a exporta¢o. Tudo indica 

que a economia da regiao liderada por Curitiba continuara crescendo nos proximos anos, 

pois a capital e arredores devem receber cerca da 90% dos 2 bilh5es de reais de 

investimentos captados por urn programa do governo estadual. Entre eles figuram uma 

fabrica de vidros pianos da americana Guardian, que aplicara 290 milh5es de reais, e a 

ampliayao da fabrica de autopeyas da alema Bosch, ao custo de 340 milhoes de reais. Os 
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investimentos, ao mesmo tempo que geram oportunidades de neg6cios, trazem consigo 

algumas rnazelas. Uma ·delas eo incha~o da regiao rnetropolitana, cuja populavao vern 

crescendo a taxa media de 3,8% ao ano, mais que 0 dobro da media brasileira, porem com 

a menor taxa de desemprego de todas as regioes metropolitanas do pais. 

Dona de indicadores sociais privilegiados, como urn dos mais baixos indices de 

mortalidade infantil (14,9 mortes por mil ·nascidos vivos, praticamente a metade da media 

do pais), Curitiba se ressente tambem do aumento da violencia: o indice de mortes 

violentas e quatro vezes superior ao da media dos 234 municipios pesquisados pela 

Simonsen Associados. Isso nao impede que continue adrnirada como urn rnodelo de 

ur}?~ni~mQ e. de. qualidade. de vida, a.qui e lit; fora. 

2 .. 3 .. 4 .. Finan~as Publicas 

A cornposi~ao das receitas e das despesas do estado no ano de 2000 tern as 

seguintes proporvoes: 

COMPOSICAO DA RECEITA POBLICA- RlRANA- 2000 

48,6% 

Ill Receita Tributaria 

23,4% - Transferencias Correntes 

,6% Outras Receitas Ccrrentes 

22,4% 

COMPOSICAO DA DESPESA POBLICA- PARANA- 2000 

B Opera¢'es de Credito 

· ' Oulras Receitas de Ca,:Hal 

B Pessoal 

. Juros e Encargos da Di'.rkla 

Outras Despesas Ccrrentes 

!lJlii ln•;-estimentos 

Amortizagao da Di•,;da 

Oulras Despesas de Capital 

Existem tres impostos estaduais, o ICMS (Impasto sobre Circulavao de Mercadorias 

e Servivos) que corresponde a 90% da arrecadavao tributaria do estado, o IPV A (Imposto 

sobre Propriedade de Veiculos Automotores) com 8o/o da arrecada~ao e o ITCMD (In1posto 

sobre Transmissao "Causa Mortis" e Doa9aQ) que CQITesponde ao :restante. 
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2.3.5. Infra-Estrutura 

Uma das titicas mais utilizadas pelo govemo do Estado para a atravao de novos 

investimentos foi a disponibilizavao de uma boa infra-estrutura estadual em termos de 

rodovias, ferrovias, portos, aeroportos (regionais, nacionais e internacionais ), telefonia, 

saneamento e energia. 

0 Parana e hoje urn dos estados mais energizados do pais contando com 17 usinas 

hidroeletricas e 01 usi.11a termeletrica. 0 estado tern urn potencial hidreletric.o ainda nao 

explorado e sempre foi urn exportador de energia eletrica para outras regioes do pais, 

contendo hoje com uma potencia instalada de 4.549M\V em 2000 (Fonte Cope!). 

As telec.omunica~es no estado sao atendidas por empresas privadas com abundante 

oferta e grandes investimentos tanto por partes delas como por parte do Estado. Esta 

tambem sendo implantado, ao longo das rodovias estaduais e federais urn sistema de 

transmissao interurbana via fibras 6pticas em parceria com iniciativa privada. 

A populavao atendida por agua pela companhia de saneamento do estado e de 

98,78% do total da populao;ao e 0 percentual da populavao atendida por esgoto e de 40,45% 

sendo ampliado para mais de 65% com urn projeto de saneamento do estado do Parana em 

convenio como Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID} 

Com relayao aos meios de transportes, ha aproximadamente 13.000 km de rodovias 

estaduais e federais pavimentadas no Estado, sendo que 2.029 km compoem o chamado 

Anel de Integravao, que fomentara o desenvoivimento do Estado, que consiste em integrar 

as principais regioes do sul do pais e tambem acentuando sua conexao estrategica com o 

continente e principalmente com o Mercosul. Conectando os grandes centros do Estado, o 

A_nel preve uma perfeita articulayao em nivel de transportes, servivos e assentamentos 

humanos, tomando-se urn nucleo gerador de desenvolvimento e recursos. Alem das 

estradas o Parana tamhem e atendido por tres companhias ferroviarias que possuem uma 

malha que se ramifica pelo Parana e se estende pelos estados de Sao Paulo, Santa Catarina, 

Rio Grande do SuJ, Mato Grosso do Sui, Paraguai e Argentina (Fonte SETR} 
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l.iBI'Msil!:) 

== Princip.:.J.S Rcdo;;;as 
= Anel de ln~egr.u;lio 

0 Estado do -Parana conta atualmente com uma das melhores infra-estruturas 

aeroportuarias do Pais: 45 aer6dromos e aeroportos publicos, sendo 37 com pavimento 

asfaltico. Desses, 41 sao administrados, explorados e operados pelas respectivas prefeituras 

municipais, atraves de convenio com o Ministerio da Aeronautica e 4 (Monso Pena e 

Bacacheri em Curitiba e os aeroportos de Londrina e Foz do Igua<;u) sao administrados e 

operados pela Infraero. Os aeroportos do Parana, distribuidos por todas as regioes, 

petmitem a liga<;ao entre as principais cidades do Estado, do Pais e do exterior (Fonte 

SE:rR). 

Localizado a leste do Parana, o Porto de Paranagua e urn dos maiores do Brasil, com 

uma area de influencia que inclui o Estado inteiro, outros estados e paises vizirLhos. Estas 

regioes sao conectadas por urn sistema rodo-ferroviario, que possibilita o acesso ao 

terminal maritima a urn_ custo acessivel. 

2.3.6. Mercosul 

0 Parana esta localizado no centro geografico de urn gigantesco mercado que 

envolve os principais centros consumidores da America Latina: o Mercado do Cone Sul

MercosuL Criado pelo Tratado de Assun<;ao, em 26 de man;o de 1991, o Mercosul 

representa um espavo economico que reline Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Com 

uma posi<;ao estrategica, uma infra-estrutura moderna e adequada para a expansao 

economica, o Parana e urn importante polo e lhlll dos principais canais de neg6cios do 
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Mercosul. Sao aproximadamente 200 milhoes de habitantes, cerca de US$ 1 trilhao em 

termos de Produto Intemo Bruto (Pffi) e urn volume de trocas comerciais que, em 1997, 

representou em tomo de US$ 10 bilhoes, confirmando a importiincia do Mercosul para o 

atual momento da economia do mundo. 

2.4. Comercio Exterior do Parana 

2.4.1. Exporta~o 

A decada de noventa representou urn vertice na economia brasileira. Processes 

como a abertura economica e a assinatura do Tratado de Assun~ao, o qual estabeleceu o 

Mercosul, foram os grandes processes que desencadearam essa mudanya no cemirio 

economico brasileiro. 0 Brasil abandonou urn mercado cativo, de reserva de mercado e se 

inseriu em outro onde a exigencia por ganhos de competitividade sao carla vez maiores, nos 

moldes da globalizavao. Concomitantemente, o Brasil tambem adotou uma estrategia de 

associayao com outros paises, aderindo a uma poHtica de atuayao em bloco para ganhar 

competitividade e forya politica na Organ~ao Mundial do Comercio (OMC), iniciativa 

que ja se arrastava por alguns anos. Nesse contexto o Parana, embora situado na quarta 

posi~ao dentre os estados exportadores, o estado tinha sua pauta de exvortayao muito 

vulnenivel, se caracterizando como grande exportador de produtos agricolas, reflexo 

hist6rico da economia da regiao que passou por varios ciclos, em que houve o predominio 

da produyao e exportayao de produtos agricolas como mate, o cafe, a madeira e a soja, que 

eram comercializados na sua maioria in natura, com baixo grau de elaborayao. Devido a 

estas caracteristicas, o Parana enfrentava uma crescente deteriorayao nas suas relayoes de 

troca comercial, ficando muito vulnenivel a fatores ex6genos e a uma depreciayao nos 

preyos das commodities, que sao produtos de grande liquidez e comercializados em bolsa, 

dando pouco dinamismo ao segmento exportador do estado. Entretanto, o segmento 

exportador do Parana comeya a se modificar gradativamente, com produtos industrializados 

ganhando cada vez mais espayo na pauta exportadora, comeyando a elevar o valor 

adicionado dos produtos vendidos ao exterior. 
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Antecipadamente colocamos urn dado para demonstrar o resultado positivo dessa 

transforma~ao. Observa-se que dentre os principais estados expor.adores do Brasil, o 

Parana saiu do patamar de 5,95% das exportac;oes brasileiras em 1990, passando 

paulatinamente aos patamares de 8) 9% em 1999 e a 9,13% em 2001. 

Conforme ja colocado, a pauta exportadora do Parana compunha-se maciyamente de 

produtos de origem agropecuaria e extrativista, cujos principais produtos de expo~ao do 

estado eram soja, cafe, cames, madeira e ac;iicar. 1\.fas este quadro comec;a a mudar com a 

instalayao do parque automotivo no estado, e com o aumento da industrializa~ao dos 

produtos agricolas do estado, dando inicio a urn processo de aumento qualitativo na pauta 

exportadora do estado impulsionados principalmente pelo setor agroi.'ldustrial. Os produtos 

1ndustrializados superaram os Msicos a partir de 1993, quando passaram a responder por 

51,29% das exportl'lyOes totais do Estado. 

A soja foi, e ainda e o principal produto de exportayao do Parana, porem com 

menor participayao percentual na carteira de exportayao, e com diferente nivel de valor 

adicionado ao produto. Em 1997, o complexo da soja contribuiu com 49,5% das 

exportaV()es paranaenses; 47,6% em 1998; 42,4% em 1999. Houve urn aumento nas 

exportac;Oes de oleo de soja em bruto e refinado, embora a soja em gdio e farelo 

representem a maior parcela ainda. As exportay5es deste grupo de produtos atingiram US$ 

1. 664 milhoes no ano de 2001. Os produtos deste grupo alem de estarem passando por uma 

industrializayao crescente, tambem estao passando por urn aumento de produtividade, pois 

houve uma estabilidade da area colhida, mas com urn aumento na produc;ao de 19,8%. 0 

rendimento mooio desta cultura atingiu 3.056kgt1la, na safra 2000/2001, sendo que em 

90/91 o rendimento medio foi de 1. 790 kg/ha. 0 principal mercado comprador desses 

produtos e o mercado europeu. 

A madeira e outro produto de exportayao do estado que contribui significativamente 

com as export.ayoes. Em u..m intervalo de dez anos, este produto passou de 3,69% em 1990 

para 11,75% em 1999. 0 estado recebeu na segunda metade da decada passada a instalac;ao 

de grandes indiistrias madeireiras voltadas a produvao de MDF (Medium Density 

Fiberboard), o que implicara num incremento da industria moveleira local e tambem o nivel 

de exporta~O desses produtos. 0 principal item de ex-portayao desse grupo e a madeira 

serrada com espessura maior de 6mm. Destacam-se tambem as vendas de compensado item 
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de mamr valor agregado, depois desses dois produtos seguem obras de 

carpintaria/marcenaria e madeira serrada com espessura menor que 6mm. Os produtos 

desse grupo atingiram em 2001 a margem de US$ 494 milhoes. 0 principal comprador 

desses produtos sao os Estados Unidos e os paises europeus. 

As exportayoes de cames do estado tern apresentado variayoes ao Iongo desta 

decada influenciadas principalmente pela variayao dos prevos intemacionais e pela 

epidemia da "Vaca Louca". Entre 1990 e 1993, a participayao do grupo passou de 4,47% 

para 7,45%, descendo para 5% em 1998 e atingindo a IP..argem de 8,17% em 1999. As 

vendas do grupo em 2001 foram de US$ 440 milhoes. As vendas de carne de frango, pela 

propria competitividade do produto devido ao curto de tempo de abate, detem maior 

representatividade dentro do grupo, sendo o produto mais vendido o frango inteiro, cujo 

valor agregado e menor do que o frango em pedayos. Urn outro fator que ira aumentar as 

exportay()es desse grupo, e a certificayao do Estado do Parana, de area livre de febre aftosa, 

expedida pela OIE (Organizayao Intemacional de Epizootias), o que aumentara as 

exportay()es de came bovina. 0 principal destino desse grupo de produtos e o Oriente 

l\4ooio e a Asia. 

Outro produto de exportacao do Estado eo cafe que representa 5,42% da receita de 

exportayan do estado em 1999. Os principais produtos desse grupo sao cafe soluvel, griio e 

extratos/concentrados. 0 item mais relevante e o cafe soluvel, cujo principal comprador e a 

Ritssia. Outros compradores desses produtos sao tambem a Italia, EUA, Alemanha, Japao e 

Argentina. 

0 ayucar que foi recentemente incluido na carteira de exportayao do Estado, passou 

a ter maiores relevancias a partir de 1994, quando a participayao em relayao ao total do 

Estado cresceu de 0,290/o para 4,07% em 1999. 0 produto vern ganhando gradativamente 

capilaridade de mercado, com fornecimento a paises da Africa, do Oriente Mooio e Europa 

Oriental A Russia tambem e llill grande comprador desse produto, As exportavoes totais 

desses produtos remontam US$ 182 milhoes em 2001, e sao exportados basicamente em 

bruto. 

Outro produto tambem recem incorporado a pauta de exportayao foi o milho. 0 

milho era voltado basicamente ao mercado intemo, entretanto em 2001, devido a urn 
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excedente da produ~o aliados a bons prevos no mercado extemo e crescente demandas, 

houve a exportavao do pmduto, principalmente aos mercados asiatica e do Oriente Medio. 

Passando ao setor industrial, o Parana vern obtendo crescentes taxas de exportav5es 

neste setor, devido principalmente a instalayao de urn parque automotivo e uma rede de 

fomecedores intemacionais, o que vern transformando o perfil economico do Parana lhe 

dando mais dinamismo e o deixando menos vulneravel aos prevos de commodities 
' 1 agnc01as. 

Figuram dentro deste setor papel e celulose, cuJa concentravfio de vendas e 

destinada ao Mercosul. A composivao bastante diversificada deste grupo tern como urn 

itens principais o papel couche. 

Distinguindo-se dos demais grupos pelo teor tecnoi6gico, fato que traz aumento 

qualitativo na balanva comercial do Estado e compensando desta maneira a deterioravao 

das commodities que figuram grande parcela das exportav5es do Parana, eo setor metal

meciinico. Quanto ao grupo maquinas e instrumentos mecanicos, sua participayao nas 

exporta<;Qes paranaenses foi de 6,96% em 1999. Dentre a pauta diversificada de produtos, 

percebe-se a supremacia de bombas e bicos injetores para motores diesel produzidos 

principalmente pelo grupo Bosch que tern grande participavao, abastecendo principalmente 

o mercado alemao. As exportayoes de motores para veiculos, produto recem incorporado a 

pauta de exportavao em virtude do inicio da produvao das plantas instaladas no Estado 

como a Tritec Motors e a Detroit Diesel Motors, juntarnente com as rnontadoras, mostram 

sinais de grande vigor. Grande parte dos motores produzidos no Parana tern como destino 

osEUA 

Urn outro segrnento da industria rnetal-mecanica e o setor de material de transporte 

que tern tido crescente participa¢o nas exportavoes do Parana. Como itens principais desse 

segmento integram a pauta tratores, chassis com motor, caminhoes, onibus e autom6veis, 

que conforme ocorrido com motores. nota-se grande crescimento d:as exportay()es por 

ocasiao do inicio das atividades das montadoras a Renault e a Volkswagen/ Audi. Outras 

empresas deste setor e que ja produziam no Estado sao a New Holand e a Volvo. Os 

mercados de destino desses produtos sao principalmente a Mexico, Argentina e EUA 

A forte presenva de tais produtos na pauta exportadora proporciona uma 

manutenvao e urn estreitamento dos layos comerciais com importante e influentes mercados 
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como o da America do Norte e Europa, traduzindo-se na incorporacao de novas tecnologias 

a economia local. No entanto o fato desses produtos terem grande presen~a nas 

exportay()es, nao significa que as empresas deixaram de atender ao mercado interno, mas 

representam mais uma altemativa de otimizarem a capacidade produtiva de suas plantas 

que estao entre as mais modernas do mundo, nao as deixando ociosas. 

Cabe destaque aqui, a localiza~o do Estado do Parana com rela~o ao 1\1ercosu1, 

que foi urn dos importantes motivos para a transformavao do perfil economico, deixando de 

ser urn Estado exportador de energia eletrica e commodities agricolas, com a inclusao de 

novas industrias e tecnologias em seu parque industrial, dando mais dinamismo a sua 

economia, compreendendo a expansao de sua pa:uta. 
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iABELA 1- E.XPORiACOES Pl'IRANAENSES. S!EGUNOO PRINCIPA:IS GRUPOS DE PRODUTOS - JANEi.RO A 

OUiUBRO 2000-2001 

GRUPOflTEM 

Soja :33,04 36,69 11,5:2 
Grao 664899 14,66 652159 17,82 1,86 

!Farelo 632 538 tJ,95 53874'9 14.71 11.41 

Oleo 2D1148 4,4'3 152242 4.16 32.12 
Ma!etial de ltam;porte 1007578 22,21 754491 20.60 33,54 

Autoi'TKiveis 661 133 14,58 437120 11,94 51.25 
Auf!ope<p& 134313 z.oo 153959 4,34 -15.,00 

r.b!Dr5 pata autolle:icUios 114 138 2,52 35298 0.96 223.35 

Ch~& e carro,.arm pi.autowefoolo& comercr.als 45729 1.(11 62483 1.71 -26,81 

Tratores 341192 0,11 28751 0,79 21,36 

Ailtovefoolos oomerciais !eves e pesados 9454 0,21 27442 0.75 -65,55 

01Jtra6 7918 0,17 4437 0,12 711,45 

Madeira 414 797 9,15 396318 10.8:2 4.66 

Cof111Jensado 159004 3,51 160365 4.38 -0,85 

Serrada 133 483 2,94 126379 3,45 5.62 
Moldulas 47510 1,05 33526 0,92 4l.fl 

Obra& de matcenarialcarpinlatia 39 572 0,87 38596 1,05 :2,53 

Oi.rtrD6 35228 0,78 37452 1,02 -5.94 
Carrai!S 368695 8,13 244075 6,!ii6 51,06 

Aves 289459 6,38 194 147 5.30 49,09 

'1!101/inos 36691 0.81 :26049 0.71 40,00 

sumas 34538 11,76 16128 0,46 100;41 

Olil:tO& 8006 0.18 715o 0,20 11,97 

Milho 280131 6,18 2505 O.oi 
A9Licat 149474 3,30 105923 2,!l9 41,12 

1Em brilto 125 072 2,76 84425 2,31 48,15 

1Re!inado 24402 0,54 21498 0,59 13,51 

Papet 118.685 2,62 121707 3,32 -2.48 

Goooh8 35959 0,79 35586 0.97 1.05 

'Krait plescrita. impressi!io e gtafica 22384 0,49 22069 0,60 1,113 

Kraltliner para cob~rlura 11 650 0,26 13040 0.36 -10,87 

Ou!tos 4869.2 1,07 51012 1,39 -4,55 

Caflt 109 388 2,41 130643 3,57 - 16.21 

SOOivel 19453 1,75 83952 2.43 -10,68 

Gri!ios 19662 0,43 33821 0,92 -41.67 

,Exltatos. essenaas e concen:trado:s 10273 0,23 tess 0.21 30;61 

M,aquinas e :m~menros m!!clinicos .89297 1.97 64214 1.75 39,06 

Maquinas e ifiiiJlemenlos agrrootas 20124 0,46 8425 0,23 145,97 

'Refri~tadorBS.Ioongeladores 19 852 0,44 15317 0,42 29;81 

Compressores e oondicionadtlres de ar 9115 0,21 11673. 11,32 -16,78. 

O!ll:tos 39007 0,86 28199 0,79 35,45 

Couro e artigD6 derivados 71879 HiS 13043 1.99 -1.59 

Couto preparado au curlido 60093 1,32 64175 1,75 -16,36 

Olfl:ros 11 786 D,26 11e68 0,24 32.9.2 

Qurmlcos diven;o& 61612 1,36 64624 1.76 -4;66 

Material eletrioo 3294:1 ll,fa 40092 1,09 - 17.8:3 

Condutores (inclui flbtas Olicas) 13674 0,30 19673 0.54 -30,5{) 

Equipamentos de tl!lefoniattel<e@'afia 8728 0,19 8651 0,24 '0.82 

Outros 10540 0,23 11781 0,32 -111.38 

Otrtr.as 332691 7,33 320930 8,76 3,66 

TOiALGERAL 4535 756 100,00 3 662315 100,00 23,85 

FONTE: MOIC/SECEXI.#Wte Web 

{1) Oados preliminat·as. 

20 



2.4.2. lmporta~o 

No que toea as aquisi~es do estado, observa-se o fato de que elas estao bern mais 

pulverizadas. 0 grupo de maior destaque e o de material de transporte, onde a compra de 

autopevas para suprir o parque automobilistico instalado tern sido representativo, no valor 

de US$ 634 milhoes em 2001. Vale salientar que estas aquisi~es sao revertidas mais tarde 

em exporta~es. Outro item deste mesmo grupo e a compra de autom6veis com US$ 246 

milh.oes e motores corn US$ 103 rnilhoes. 

0 segundo grupo cabe ao material eU~trico, compreendendo US$ 866 milhoes em 

2001' onde telefonia teve maior representatividade do grupo devido a expansao da telefonia 

e telecomunica9&:s no estado. Tambem neste mesmo grupo figuram os condutores eletricos 

com grande participayao. 

Em seguida estao os combustiveis e lubrificantes sendo o principal item o oleo bruto 

de petr6leo, cujas compras atingiram urn total de US$ 624 milhoes em 2001. 

As importa~es do grupo de maquinas e equipamentos, detiveram a participavao de 

US$ 603 milhoes. Neste grupo de importav§o estao varios tipos de itens de hens de capital, 

o que indica uma renovat;ao do parque fabril do estado, implicando a curto e medio prazo 

maior produtividade do parque industrial e urn aquecimento maior da economia. 

No que se refere as importa~es de materias-primas o estado tern importado soja e 

cereais. Mesmo sendo urn grande e:x-portador de soja o Parami, a importayao de soja gfu-iliou 

certa signifidincia devido a incentivos a exporta~o deste produtos (lei Kandir) se fazendo 

necessario a sua importa~tao num montante em 2001 de US$ 100 milhoes. E a respeito dos 

cereais, o principal produto foi o trigo, no valor de US$ 54 milhoes. 
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3.0. Trento 

3.1. Popula~ao 

A populacao de Trento no ano de 1985 consistia em 444.229 habitantes. A 

popula~o residente em Trento, no fmal de 2000, e 477.859 habitantes, por volta de 0,8% 

da populayao italiana. Na decada de 90 houve urn aumento na populayao de 

aproximadamente 28.109 habitantes, devido principalmente ao fenomeno da imigrayao. 

Ha previsao de urn aumento da populayao trentina para ordem de 530.000 habitantes 

em 2035, ligado ao crescimento natural da populayao e tambem a continuacao do processo 

rnigrat6rio o qual em Trento e urn pouco superior a media italiana, chegando a representar 

3% da populayao, contra 0,6% em 1990 e 2,5% da media italiana. Este fluxo migrat6rio 

tern como motivo os baixos niveis de desemprego e tambem ao elevado nivel de renda da 

regiao. 0 perfil dos irnigrantes e de pessoas na faixa de 41 anos de idades provenientes da 

Europa, Asia, Africa e America do Sul. Se nota tarnbern urn· fluxo intemo na regiao da 

montanha para areas urbanas de maiores ocupa\X)es demogF".Jicas trazendo como 

conseqiiencia mutacoes no plano economico, cultural e na relayao dos habitantes, meio

ambiente e recursos, irnpli{;ando em planos urbanisticos para proporcionar um 

desenvolvimento auto-sustentivel para a regiao. 

3.2. Localiza~o geogri.fica e Qualidade de Vida 

A localizacao geografica de Trento sernpre teve papel estrategico e sernpre foi rnuito 

oobivada desde os tempos do Imperio Romano. Trento esta situada na rota natural da cidade 

de Roma a Alernanha. Trento era a {mica cidade fortificada da regiao e era objeto de desejo 

de muitas nat;oes europeias que queriam ter acesso facil a Roma por causa de interesses 

politicos na Santa Igreja Romana que tinha grande poder politico. Munique foi fundada 

somente em 1158 e Trento constituia urn principado no ambito do Imperio Germanico. Foi 

tarnbem a sua localizayao, urn dos motivos da escolha de Trento para sediar o Concilio de 

Trento. Este concilio teve a finalidade de discutir a Reforma Protestante, porem era 

necessario que os estados germanicos (protestantes) se comprometessem em participar de 
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urn Concilio cristao. Entao foi escolhido Trento, pois esti localizada proxima a terras 

alemas, e por outro lado a Igreja Cat6lica se sentia urn pouco mais a vontade em discutir 

urn tema universal da Igreja em urn local que pertencia ao L-nperio Germanico naquela 

epoca, mas tinha 4/5 de sua populayao de italianos, que ficou pertencendo a este imperio 

ate o fim da Primeira Guerra Mundial onde Trento e Trieste entao passaram a ser italianas 

pelo Tratado de San German, C{)nfirmado tambem no fim da Segunda Guerra Mundial. 

3.3. Generalidades 

• Superficie 6.213 km2
• 

• Populayao (em 12/1985) 444.229 habitantes. 

• Populayao (em 12/2000) 477.859 habitantes. 

• Densidade da populavao em 12/2000 (relayao entre habitantes e km2
): 76,91 

hab/km2
• 

Distancias de Trento (pela auto-estrada) 

• 580km de Roma 

• 242km de Milao 

• 209km de Veneza 

• 86km de Verona 

• 55km de Bolzano 

• 159km de Innsbruck (Austria) 

• 327km de Munique (Alemanha) 

• 227 municipios 

• Simbolo: aguia ardente de Venceslao, rei de Boemia. 

• Ilhas lingiiisticas: alemas (Val dei Mocheni e Lusema) e o ladino, lingua pre

romana latinizada na epoca de Augusto (Valle di Fassa). 

• Religilio Cat6lica. 

• · Padroeiro: San Virgilio. 

A densidade populacional em Trento e de aproximadamente 77 hablkm2 enquanto 

que a media italiana e de 192 hab!k:m2
. 
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A qualidade de vida em Trento e muito exigida por haver uma consciencia por 

parte da populavao de Trento a respeito desse tema. Trento tern sido locada, nos ultimos 

cinco anos, entre as primeiras provincias italianas por sua qualidade de vida o que engloba: 

oportunidade de trabaU10, qualidade nos serviyos publicos, baixos niveis de criminalidade, 

evoluyao da populayao, disponibilidade de in:fra-estrutura para a produyao e tempo livre, 

condic;oes de saude e qualidade ambientaL A consciencia da importancia de viver em uma 

condiyao de bern estar e urn dos motores da sociedade trentina para coloca-la entre as 

sociedades mais desenvoividas da Europa, e alimenta a preocupayao em meihoramentos 

para se manter esta capacidade e nivel no futuro. 

3.4. Coopera~ao Social 

Em Trento ha uma forte tradiyao de cooperavao que remonta de decadas atras em 

varios setores de atividade: agricultura, credito, consumo. Atualmente com a popula<;ao por 

volta de 477;000 habitantes, ha mais ou menos 160.000 associados em cooperativas. 0 

numero de cooperativas e em tomo de 900, e se comparado com o numero de municipios 

de Trento (223), fomece uma boa noyao da capilarizac;ao das cooperativas no territ6rio. 

Alem da presenva hist6rica do cooperativismo em Trento, tern se formado urn forte tecido 

de associativismo que atua no terceiro setor da economia, o setor do voluntariado, 

presta.'ldo varias especies de assisrencia social e atividades culturais. Esta rede de 

voluntariado ajuda muito a dirninuir a pressao social gerada normalrnente pelo crescimento 

economico, como por exemplo, 6% das familias trentinas estao situadas abaixo do limiar de 

pobreza economica fixado pelo estado, segundo urn perfil homogeneo, diferente do 

passado, mas sim faixas de diferentes classes e idades. Urn outro aspecto que gera uma 

certa pressao social e o crescente numero de irnigrantes nos ultirnos anos, o que nao 

possibilita uma analise qualitativa da imigra\.ao pois e urn fenomeno recente. Entretanto 

este aumento gera o receio da perda da seguranya social que foi dura e recentemente 

conquistada, ap6s as bataihas da autonomia e das duas grandes guerras. 
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3.5. A Autonomia Trentina 

Devido a varias particularidades geograficas e tarnbem devido a causas historicas, 

as regioes de Trento e Alto-Adige possuem hoje uma autonomia politica, economica e 

legislativa, resultado do acordo de Degasperi-Gruber e do reconhecimento do estatuto de 

autonomia aprovado pelo Parlamento Italiano em 1948. 

Autonomia Politica: Direito de orientayao politica propria sem ser necessariamente 

igual ao do Parlamento Italia.'lo e sem a necessidade de se passar pela apreciayao ou 

autorizayao do mesmo. 

Autonomia Legislativa: Existem quatro formas de autonomia em Trento. 

• A prirneira e o poder de legislayao exclusiva que consiste ern legislar sobre as 

grandes reformas econornico-sociais da Republica Italiana, ern urn grande grupo 

de rnaterias que compreende o territ6rio, a econornia e os serviyos publicos. 

• A segunda delas e a autonomia de legislar sobre os principais assuntos do estado 

como industria, cornercio, atividades esportivas, sanearnento, etc. 

• A terceira e o poder de delegayao, que se exercita da patie da Provincia quando 

o Estado a concede urna deliberayao expressa para intervir no setor de propria 

cornperencia. 

• A quarta e a autonornia integrativa, na qual se estabelece para a provincia a 

adaptayao das normas do Estado as normas e exigencias locais. 

Autonornia Adrninistrativa: a Provincia desenvolve as funy5es adrninistrativas sobre 

as rnesmas materias nas quais tern comperencia para legislar. 

Autonornia financeira: o financiarnento da Provincia e principalrnente sob a forma 

de transferencia do Estado que restitui ern cota fixa (a parte rnais representativa, em tomo 

de 9()0/o) e em quotas variaveis, contratadas ano a ano, a cobranya local de quase todos os 

impostos sobre o valor. 

A Provincia tarnbern pode fixar taxas especiais, proprias da regiao e participar de 

urn fundo regional para financiarnento de determinado setor. Todavia, com urn elevado 

grau de autonornia financeira, Trento sustenta urna cobertura total de suas despesas 

correntes baseada ern tributos proprios, entradas extra-tributarias, reernbolso de subsidios. 
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3.6. Estrutura e Situa~ao Eeonomica 

Segundo dados da Camara de Comercio de Trento, ha. urn numero de 35.000 

empresas na regiao de Trento, das quais 31.000 estao efetiv~mente ativas e mais 14.000 sao 

empresas do setor agricola. 

A taxa de evoluyao media anual de 1990 a 1999, coloca em evidencia como o 

nfunero de empresas aumentou na propor~o de 2,3% ao ano, acornpanhando a tendencia 

nacionaL "11 ... taxa de criayao de novas empresas em Trento e de 7,8% enquanto que a media 

italiana e de 8,3%. Portanto a taxa de empreendedorismo trentino e o normal das provincias 

italianas, sem se sobre sair e sem ficar atnis das outras provincias. 

No que toea ao tamanho das empresas, ao contnirio do que se pensa, a composiyao 

da estrutura produtiva trentina nao se t_raduz num niimero de micro-empresas superior ao da 

media na_cional. Ao contrario, em cornpara<;ao corn o nordeste italiano e corn dados 

nacionais, se constata que as ernpresas trentinas estao urn pouco acima da media italiana. 

• ernpresas corn 1-2 funciomirios sao 55,8% do total ( contra 68,4% no nordeste 

italiano e 74,7% naltilia); 

• ernpresas corn 3-9 funcionarios sao 35,7% do total (contra 24,6% no nordeste 

italiano e 20,1% na Itilia ); 

• ernpresas corn 10-49 funcionarios sao 7,7% do total (contra 6,3% no nordeste 

italiano e 4,6% na Italia); 

• ernpresas com 50-199 funcionarios sao 0,7% do total (contra 0,6% no nordeste 

italiano e 0,4% na Italia); 

• ernpresas corn rnais 200 funciomirios sao 0,1 %, alinhado corn o nordeste italiano 

e com a media italiana; 
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Empresas 

35:000 empresas (excluso setor agricola) 

14.000 empresas agricolas 

aumento constante de 1994 a 2001 

13 empresas para cada 100 habitantes 

3.7. Distribui~ao Economica por Setores 

Em Trento nao ha presenya de distritos industriais ou de concentrayoes de grandes 

indlistrias em determinadas regioes, com excevao dos setores extrativistas onde as empresas 

se concentram segundo a presenya de suas reservas. 

A economia trentina se distingue da media nacional par uma maior incidencia de 

empresas agricolas, artesanato e turismo. A distribuivao por setores revela urn numero 

maior de empresas do setor agricola em comparavao a media nacional (29% contra 19%). 

No entanto, a intensidade de empresas industriais, sem considerar as empresas de 

construyao, tern uma media inferior a media nacional (13,3%) ou do nordeste italiano 

(14,8%). Quanto a industria turistica, Trento ocupa a decima posiyaO entre as provincias 

italianas, pela grande incidencia de horeis e empresas de artesanato. Entre as empresas de 

artesanato sabre 0 total de empresas da regiao, a media e de 26%, media esta superior a 

nacional. 

Devido a sua estrutura produtiva, ha uma menor propensao a intemacionalizavao a 

respeito de outras regioes mais dinamicas da Italia. No ano de 2000, com relayao as 

exportay()es, Trento se colocou na 37° posivao entre as provincias italianas o que evidencia 

como a Provincia de Trento esta com urn grau de internacionaliza~o inferior a media 

nacional (23% na Italia, contra 19% em Trento). Quanta ao grau de abertura calculado pela 

Unioncamere e de 34% na Provincia de Trento contra 43% na Italia. Este indicadores 

apontam para uma abertura a internacionalizavao mais lenta do que a do resto da Italia. 
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3.9. Conjuntura Geral 

As condi~es gerais da economia trentina sao estiveis e crescem de modo geral a 

mesma taxa de crescimento da economia italiana. 0 setor primario e dominado pela 

produyao vitivinicola que esta ja a alguns anos apresentando urn hom crescimento, e pela 

produyao de ma<;as que se altera com anos de boas cota~oes como o de 2002, e outros 

menos brilhantes, o que evidencia certa fragilidade no setor primario. No setor industrial se 

registra urn proporcional aUtuento da produc;ao e no comercio e turismo tambem ha mostFaS 

de urn a.."ldamento medianamente positive. 

3.10. 0 Mercado de Trabalho 

A situayao relativa do mercado de trabalho trentino e caracterizada de uma taxa de 

desemprego considerada vegetativa, entre as mais baixas da Itilia. 

Em 2001, o mercado de trabalho trentino ocupou aproximadamente 202.000 

pessoas, 62,7% da PEA (Populayao Economicarnente Ativa). Ha urn elevado percentual de 

ocupayao no setor publico, que no ano de 2000 foi de 27%. Porem ha uma queda em ~ao 

dos ultimos anos para ca 0 que sera mais acelerada pelo processo de privatizayao, 

aumentando o nivel de emprego no setor privado. Os dois maiores setores da estrutura 

estatal sao o de saneamento e o de educayao. 

Mesmo tendo bons niveis de emprego, o mercado de trabalho trentino encontra 

dificuldade na contratavao de mao-de-obra especializada. Tambem ha uma dificuldade na 

formavao de mao-de-obra pelas universidades, mesmo havendo varios incentives e 

financiamentos por parte do govemo pois ha uma forte pressao do mercado de trabalho na 

absorvao de mao de obra assim que ela fica disponiveL 
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