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Introdução 

Este texto apresenta os resultados preliminares de projeto de pesquisa em 

desenvolvimento, denominado “Território e Territorialidades da Indústria Automobilística no 

Paraná”5 que tem por objetivo compreender a formação e o funcionamento dos novos 

territórios da indústria automobilística, e como se estruturam as redes formadas pelas 

montadoras Renault e Audi/Volkswagen e seus fornecedores. Isto está sendo feito por meio 

do mapeamento das relações estabelecidas a partir das montadoras instaladas no 

Aglomerado Metropolitano de Curitiba6, onde as transformações são verdadeiramente 

intensas e significativas para a análise. 

Num primeiro momento foram mapeados todos os estabelecimentos industriais com 

faturamento superior a L (segundo classificação da SEFA), produzindo um mapa geral de 

localização industrial (Mapa 01). Tal mapa constituiu-se como base para o mapeamento dos 

estabelecimentos relacionados às indústrias automobilísticas (Mapa 02), e para a 

espacialização das redes estabelecidas a partir da Renault e Audi Volkswagen a partir do 

Paraná (ainda em desenvolvimento). 

                                                 
1 Professora do Depto. de Geografia da UFPR 
e-mail: olgafirk@ufpr.br 
2 Acadêmica do Curso de Geografia da UFPR 
Bolsista de Iniciação Científica Fundação Araucária/PR 
e-mail: helena_lisboa@yahoo.com.br 
3 Acadêmico do Curso de Geografia da UFPR 
Bolsista de Iniciação Científica PIBIC/CNPq 
e-mail: lucfs@bol.co,.br 
4 Acadêmica do Curso de Geografia da UFPR 
Bolsista de Iniciação Científica Fundação Araucária/PR 
e-mail: marialuciakuzma@bol.com.br 
5 Tal projeto insere-se no projeto integrado “Indústria Automobilística no Paraná: relações de trabalho 
e novas territorialidades”, que conta com apoio financeiro do CNPq e da Fundação Araucária do 
Paraná. 
6 Segundo FIRKOWSKI (2002) o Aglomerado Metropolitano de Curitiba é a denominação dada ao 
espaço caracterizado pela extensão da mancha urbana de Curitiba ao conjunto de doze municípios, 
sendo estes: Curitiba, Almirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo 
Magro, Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras e São José dos Pinhais, 
correspondendo, portanto, a uma escala intermediária entre o município de Curitiba e a Região 
Metropolitana. Ressalta-se que tais municípios constituem uma mesma dinâmica sócio-espacial e sua 
análise não pode se dar de forma fragmentada, sob pena de não se apreender o processo de 
metropolização que os caracteriza. 
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O contexto da recente localização da indústria automobilística no Paraná 

 O atual momento da industrialização paranaense, sobretudo na Região Metropolitana 

de Curitiba – RMC, traz consigo uma nova configuração ao espaço industrial. O 

estabelecimento das montadoras de veículos leves reflete-se, simultaneamente, na 

diversificação da economia paranaense no tocante ao setor de material de transporte, e na 

territorialização desse novo momento da industrialização no estado. 

A emergência das novas necessidades e estratégia do mercado global, trouxe ao 

Paraná indústrias estruturadas em novos processos produtivos, as quais requerem 

condições especiais tanto em nível da infra-estrutura implantada no espaço, como na 

articulação político-econômica de investimentos e ganhos. 

Destaca-se, além das montadoras Renault e Audi/Volkswagen instaladas no 

município de São José dos Pinhais; a Chrysler, que teve uma efêmera passagem pelo 

Paraná (1998-2001) possuindo a sua planta em Campo Largo, e a Volvo instalada em 

Curitiba mais precisamente na CIC, no final da década de 1970, esta última produzindo 

veículos pesados. 

Segundo FIRKOWSKI (2001), atualmente, novos espaços estão sendo apropriados 

pelas indústrias no Paraná, destacando-se as do setor automotivo, que a partir de 

emergência do paradigma flexível, apresentam características e diferenças com as 

indústrias instaladas nas décadas de 1970 e 1980. 

Este novo momento é caracterizado pela utilização de tecnologias avançadas 

destacando-se o uso de capital intensivo, onde a grande empresa se descentraliza e a 

relação com seus fornecedores ocorre através da Quase Integração Vertical, que significa, 

em outras palavras, a (des) integração do processo produtivo por meio de empresas 

diferenciadas, sem vinculação jurídica (BENKO, 1996). 

Observa-se que a Cidade Industrial de Curitiba - CIC, criada em 1973, com o objetivo 

de ser uma área destinada ao uso predominantemente industrial como decorrência do 

processo de planejamento urbano, possui características diversas dos novos lugares 

produzidos pela e para indústria na fase recente, quando emerge a indústria automobilística 

(FIRKOWSKI, 2002). 

Neste contexto, a indústria automobilística é importante exemplo a ser demonstrado, 

uma vez que não só no passado onde à definição dos métodos de produção balizaram o 

próprio processo de acumulação capitalista com o fordismo, como também no presente, 

onde novamente esse segmento industrial se mostra líder no que concerne às 

transformações produtivas e organizacionais, inaugurando um novo momento do capitalismo 
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que, a despeito da falta de consenso sobre suas características e alcance, é por alguns 

denominados de toyotismo e por outros de pós-fordismo (FIRKOWSKI, 2001). 

Na verdade, a discussão sobre a indústria existente atualmente, em oposição as 

existentes no período fordista, insere-se num contexto maior, relacionado ao debate sobre o 

desenvolvimento endógeno-exógeno, local-regional, ou seja, no potencial das pequenas e 

médias empresas (endógenas), de produzirem um novo espaço de relações produtivas e 

promoverem o desenvolvimento local, como ocorre, por exemplo, no caso da Terceira Itália. 

Por outro lado, a grande empresa também passa a se inserir de modo diferente 

neste contexto, através de uma profunda reorganização de seus métodos de produção e da 

desintegração vertical, levando SCOTT (citado por AMIN e ROBINS, 1992, p. 132) a concluir 

que a flexibilidade da produção intensifica a aglomeração, ou seja, o reagrupamento de 

empresas em espaços específicos, denominados “complexos de produção”, um tipo 

específico de distrito industrial, surgido a partir da intensificação da flexibilidade que leva à 

desintegração vertical (Quase Integração Vertical) e acarreta a aglomeração espacial das 

implantações. 

Da mesma maneira, é no contexto das indústrias dinâmicas que se encontram os 

principais gêneros suscetíveis às alterações decorrentes da produção flexível, dentre eles o 

gênero material de transporte representado pela indústria automobilística. 

Assim, a localização de uma grande empresa não se faz independente e sozinha, 

como podia ocorrer no passado. A Volvo quando se instalou em Curitiba no final da década 

de 1970, não desencadeou a vinda de outras empresas no ritmo e velocidade com que isso 

ocorre na atualidade. Bem como sua localização se deu no interior de uma grande área 

industrial – um distrito industrial na ótica do uso do solo urbano, uma área reservada para 

uso industrial -, onde seus vizinhos não eram necessariamente do mesmo setor de atividade 

e tampouco complementares à sua produção (FIRKOWSKI, 2001). 

Segundo ASCHER (1995, p. 251) no período fordista as grandes empresas 

localizavam-se preferencialmente em vastas superfícies isoladas do contexto urbano, nas 

zonas industriais, ou, como ficaram conhecidas, nos distritos industriais. Em contraposição, 

na atualidade, ao invés das zonas industriais, reforçam-se as novas denominações como 

“parque de atividades”, “tecnopolos”, “zona científica e técnica”, "condomínios industriais", 

dentre outras, porém entre os dois momentos há em comum a monofuncionalidade desses 

espaços. 

Na atualidade, a implantação da indústria automobilística cria uma espécie de distrito 

industrial “fechado” ou, como denominado anteriormente, um complexo de produção flexível. 

Isto porque ele se volta à produção para uma grande empresa – a montadora -, a estratégia 
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de implantação é da grande empresa e as demais, na quase totalidade seus fornecedores 

mundiais a acompanham (FIRKOWSKI, 2001). 

Assim, do ponto de vista do local que está pleiteando a nova implantação, a 

negociação para a instalação da grande empresa é também a garantia da vinda de outras a 

ela intimamente associadas (FIRKOWSKI, 2001). 

Com relação às novas tendências de localização no Brasil, verifica-se, 

principalmente por parte das montadoras, a procura por locais onde há um fraco ou nenhum 

passado industrial, pois, permite que os novos métodos de organização e produção flexíveis 

não encontrem entraves tanto de caráter físicos como sociais e trabalhistas (FONSECA, 

2000). 

No período anterior, fordista, os fatores de atração eram basicamente as matérias-

primas a mão de obra, a disponibilidade de energia, entre outros, porém atualmente além 

destes, há outros como meio inovador, tecnologias, infra-estruturas específicas, 

diversidades de sinergias possíveis, parcerias, além da ênfase nas oportunidades e não 

mais somente por considerações técnicas e econômicas. 

Esta justificativa explica a escolha do Paraná, que antes tinha um passado ligado a 

atividades agrícolas, para abarcar inúmeras indústrias, principalmente a partir da década de 

1990. 

Não se pode esquecer também o peso de uma mão-de-obra, mais disciplinada e 

adaptada a receber salários mais baixos em comparação com locais onde atividade 

industrial já é tradicional. FONSECA (2002) e FIRKOWSKI (2002) observaram, em seus 

estudos, que a média dos salários pagos a empregados em São Paulo é bem superior dos 

que aqueles que exerciam a mesma função no Paraná. 

Além disso, por possuir um fraco passado industrial, o Paraná apresenta também 

uma inexpressiva ação sindical sendo um fator bem atrativo para escolha desses locais 

pelas empresas multinacionais. 

Outro conjunto de fatores de localização agruparia os de caráter estrutural, onde a 

sobrecarga das redes de comunicações que geram congestionamentos não só na circulação 

de informações, mas, também do transporte de pessoas em locais onde existem uma 

grande quantidade de empresas, como em São Paulo, contribui para que se inaugure uma 

tendência de dispersão destas para outras cidades, como por exemplo, Curitiba e região 

(FONSECA, 2002). 

Além desses fatores, não se pode subestimar o papel exercido pela “guerra fiscal”, 

que garante incentivos e vantagens locacionais às indústrias. Estas têm o Estado como 
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principal norteador, segundo NASCIMENTO (2002) as “guerras fiscais” concernem em uma 

a disputa entre as unidades da Federação que visam em atrair para suas localidades o 

domínio de investimentos necessários para o seu desenvolvimento econômico e social. Esta 

prática ocorre por meio de concessões de benefícios fiscais, financeiros e de Infra-estrutura 

para as empresas interessadas em investir ou transferir seus investimentos para o Estado 

concessor do benefício. 

Observa-se que as três grandes montadoras instaladas no aglomerado 

metropolitano, respectivamente Renault, Audi/Volkswagen e Chrysler apresentam 

significativos exemplos do poder de atração dos incentivos do Estado e das vantagens 

locacionais observadas, como por exemplo, fraco passado industrial. 

Desse modo, os novos locais escolhidos têm a possibilidade de aliar a inovação 

trazida pela empresa a um ambiente receptivo, uma espécie de “campo de provas”. Todos 

estes fatores sempre estão ligados a mentalidade da minimização dos custos e à 

maximização dos lucros e dos benefícios. Por essa razão, aliados a estes fatores, quanto 

mais vantagens forem observadas e oferecidas, mais atrativo se torna o local para 

instalação industrial (FISCHER, 1994, citado por FIRKOWSKI, 2002). 

A localização industrial no aglomerado metropolitano de Curitiba 

Visando compreender a espacialidade do novo processo industrial em Curitiba, foram 

elaborados dois mapas sobre indústrias: um geral com a localização de indústrias sem 

separação por gênero ou atividade e outro, específico, com a localização das montadoras e 

de seus fornecedores, que têm como objetivo verificar e compreender a formação e o 

funcionamento dos novos territórios das indústrias no Aglomerado Metropolitano de Curitiba, 

enfatizando a estruturação das redes formadas pelas montadoras Renault e 

Audi/Volkswagen e seus fornecedores.Para a elaboração do Mapa 01 - sobre a localização 

das principais industrias no Aglomerado Metropolitano de Curitiba -, trabalhou-se com os 

dados oriundos da Secretária de Estado da Fazenda – SEFA, referentes ao faturamento das 

indústrias localizadas na Região Metropolitana de Curitiba entre os anos de 1995 e 2000. 

Tal faturamento encontra-se hierarquizado sob a forma de letras do alfabeto, sendo as 

indústrias de menor faturamento representadas pelas letras iniciais, enquanto que as de 

maior faturamento, pelas finais (Tabela 1). 

Devido ao grande número de indústrias com faturamentos considerados pequenos 

(de A -E) e médios (de F-K), que inviabilizaria a localização no mapa, foi feito um corte, onde 

somente foram considerandos para a análise as indústrias de grande porte (de L -Z). 

 Tabela 1 - Valores medidos aproximados para os níveis de faturamento 
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FATURAMENTO VALOR INICIAL 
R$ 

VALOR FINAL 
R$ 

MÉDIA APROX. 
R$ 

A 0,00 0,00 0 
: : : : 
L 10.500.001,00 12.000.000,00 11.250.000 
M 12.000.001,00 15.000.000,00 13.500.000 
N 15.000.001,00 18.000.000,00 16.500.000 
: : : : 
X 132.000.001,00 156.000.000,00 144.000.000 
Y 156.000.001,00 204.000.000,00 180.000.000 
Z 204.000.001,00 999.999.999,00 220.000.000 

 Fonte: SEFA, 2000. 

Desse modo, foram consideradas para análise 351 indústrias para o ano de 1995, e, 

195, para o ano de 2000. Em termos gerais, houve considerável diminuição no número de 

estabelecimentos entre os anos 1995 e 2000 (Mapa 01). 

Mapa 01 

 

Base Cartográfica: IPARDES 

Elaboração: Helena S. Lisboa e Maria L. Kuzma. 

 Além da diminuição do número de indústrias com o faturamento de L-Z entre os anos 

de 1995 e 2000 também é possível verificar, com a observação do mapa, que há uma 

tendência de dispersão das indústrias que anteriormente estavam concentradas em Curitiba, 
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principalmente na CIC (Cidade Industrial de Curitiba) e CIAR (Centro Industrial de 

Araucária), para o Aglomerado Metropolitano de Curitiba. 

Nesta nova tendência destaca-se o município de São José dos Pinhais, localizado a 

leste de Curitiba, que recebeu um grande contingente de indústrias, principalmente aquelas 

ligadas ao setor automotivo, destacando-se entre estas as montadoras Renault e a 

Audi/Volkswagen e seus respectivos fornecedores. 

 Também se observa que o Contorno Metropolitano pode ser considerado como um 

importante estruturador do novo padrão de localização industrial, pois há uma grande 

relação das indústrias com este. Esta nova tendência já havia sido verificada em estudo 

feitos por FIRKOWSKI (2001), sendo uma tendência não somente das indústrias de modo 

geral, como também das específicas do setor automotivo (Mapa 02). 

O Mapa 02, específico sobre as montadoras e suas respectivas fornecedoras, foi 

elaborado a partir de trabalho de campo (tomadas das coordenadas geográficas através do 

uso do GPS) e pelo levantamento feito por FIRKOWSKI (2001). Salienta-se que muitos dos 

estabelecimentos nele presente não estão localizados no mapa 01 (geral das principais 

indústrias), uma vez que na época em que foi feito o levantamento do faturamento pela 

SEFA, ano 2000, a maioria dos fornecedores apresentavam baixo faturamento, pois a sua 

instalação no Estado do Paraná era recente. 

O Mapa 01 se apresenta como importante facilitador para a compreensão e definição 

da hierarquia das redes, o que está sendo feito a partir de metodologia proposta por 

FERREIRA & LEMOS (2003), segundo a qual a cadeia automotiva é composta por 

fornecedores de diferentes níveis, sendo estes empresas fornecedoras de 3º nível 

(fornecedores de matérias-primas), 2º nível (fabricantes de componentes e autopeças) e, 1º 

nível (subconjuntos e módulos). 

Assim, a partir da relação de fornecedores da Audi/Volkswagen e Renault, os mesmo 

estão sendo classificados segundo sua participação no processo de fabricação do 

automóvel, após o que será possível espacializar as relações estabelecidas entre a rede de 

fornecedores da cada empresa. 

As redes estabelecidas: considerações preliminares 

 Nas últimas décadas a indústria automobilística passou por intensas mudanças tanto 

no âmbito do processo produtivo, das relações de trabalho, quanto de sua territorialidade. O 

modelo fordista de produção, engendrada na produção padronizada e rígida e na marcante 

divisão do trabalho, modificou-se, refletindo espacialmente as novas tendências dos novos 

espaços produtivos. 
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 Caracterizando o novo momento da indústria automobilística no Paraná, ARAÚJO; 

FIRKOWSKI e MOTIN, consideram que 

A localização desses investimentos industriais no Paraná segue as 

tendências mundiais, neste início de milênio, da nova fase do capitalismo 

mundial para o setor produtivo de veículos leves. A lógica do movimento de 

capital para países periféricos como o Brasil compreende a reorganização da 

cadeia produtiva, implicando redistribuição espacial de fornecedores e novo 

relacionamento destes com as empresas em termos de desverticalização e 

modularização da produção, inclusive no mesmo espaço da planta, os 

chamados condomínios industriais.” (ARAÚJO; FIRKOWSKI e MOTIN, 2002, 

p. 393). 

A montante dos novos arranjos produtivos, compostos por redes de fornecedores, 

está todo um movimento estratégico-locacional das grandes empresas automobilísticas 

mundiais, pautado na nova divisão internacional do trabalho, na reprodução e ampliação de 

novos mercados consumidores e exploração de novos espaços onde as condições para 

acumulação capitalista mostram-se favoráveis durante determinado tempo. 

 Visando apreender tais mudanças do ponto de vista teórico, uma das primeiras 

necessidades impostas pela pesquisa foi a busca de uma bibliografia específica sobre a 

indústria automobilística e os novos processos produtivos por ela adotados, baseados na 

produção enxuta e sistema Just-in-time.7

 Para atingir o objetivo de espacializar as redes estabelecidas pelos fornecedores das 

indústrias automobilísticas Renault e Audi/Volkswagen e sua hierarquia dentro da cadeia 

automotiva, iniciou-se pelo levantamento do número de empresas fornecedoras de cada 

uma das montadoras, seguido da localização destes estabelecimentos e do produto 

fornecido para a montagem dos automóveis nas plantas das montadoras. 

 Simultaneamente ao levantamento do número de empresas fornecedoras das 

montadoras e da localização das plantas destas (Mapa 02), segue-se a classificação e 

enquadramento de cada empresa fornecedora por item fornecido conforme níveis de 

suprimento. 

                                                 
7 O sistema Just In Time é uma filosofia de administração da manufatura, surgida no Japão, nos 

meados da década de 60, tendo a sua idéia básica e seu desenvolvimento creditados à Toyota 
Motor Company, por isso também conhecido como o “Sistema Toyota de Produção”. O idealista 
desse sistema foi o vice presidente da empresa Taiichi Ohno (...) O JIT visa reduzir ou eliminar 
funções e sistemas desnecessários ao processo global da manufatura. No processo produtivo, o JIT 
visa eliminar atividades como inspeção, retrabalho, estoque etc. Segundo BENKO (1996:238), “O JIT 
é exatamente o oposto do taylorismo: considera a empresa um sistema aberto para o ambiente do 
mercado competitivo.” 
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 Como resultado preliminar, tem-se o Mapa 02, onde estão localizadas as indústrias 

ou grupo delas, que se relacionam as montadoras citadas. 

Mapa – 02: Localização dos fornecedores das indústrias automobilísticas 

 

Base Cartográfica: IPARDES 

Elaboração: Helena S. Lisboa e Maria L. Kuzma. 

 Para além desse mapa específico e mesmo que preliminarmente, é possível 

apresentar dados gerais sobre a localização geográfica dos fornecedores da 

Audi/Volkswagen e Renault. Desse modo, os Gráficos 01 e 02 mostram a origem dos 

fornecedores e permitem algumas conclusões iniciais. 

Os estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, apresentam-

se como as principais localizações dos fornecedores de ambas as montadoras. O que, mais 

do que apontar para tendência inovadora, reforça as discussões recentes acerca da 

desconcentração da indústria brasileira e seu alcance limitado ao centro-sul do país, ou 

como prefere DINIZ (1993) a concentração poligonal. 

 Contudo, tomadas separadamente, e no âmbito parcial da análise, pode-se concluir 

que a rede de fornecedores constituída a partir da Audi Volkswagen tem um peso maior da 

participação do estado de São Paulo, possivelmente em razão das relações pré-existentes 

com fornecedores aí instalados. Quanto a Renault, considerando-se o fato de que a 
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montadora não possuía unidades produtivas no Brasil, sua rede de fornecedores mundiais 

acompanhou a montadora e, apesar de ser forte a relação com São Paulo, 

proporcionalmente, a rede instalada no estado do Paraná é mais relevante do que a da Audi 

Volkswagen. 

 Há que se destacar também a origem dessas empresas e as estratégias de cada 

uma na conformação de suas redes, o que está em processo de investigação. 

Gráfico 01 - Localização dos fornecedores da Audi Volkswagen 
por estado
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 Gráfico 02 - Localização dos fornecedores da Renault
por estado 
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Fonte: Renault, 2001. 

Considerações Finais 

Considerando-se o movimento recente de instalação da indústria automobilística no 

Paraná e sua localização predominante no Aglomerado Metropolitano de Curitiba, é possível 

afirmar que duas dimensões importantes têm destaque: a da constituição de novas 

territórios da indústria, materializados nos complexos de produção flexíveis; e a da 

constituição de novas relações espaciais entre as montadoras e seus fornecedores, ao que 

se denomina novas territorialidades da indústria. 

Em Curitiba, os complexos são capitaneados por duas empresas globais produtoras 

de veículos, respectivamente Renault e Audi/Volkswagen. Tais empresas mantêm relações 

com outras empresas subcontratadas não apenas localizadas na mesma planta industrial, 

como também em outra cidades do Paraná e do Brasil. 

Existem inúmeros fatores de atração para as instalações das indústrias na atualidade 

dentro da nova tendência do paradigma flexível que possui características diferenciadas 

daquelas existentes no anterior, fordismo, e por essa razão suas exigências locacionais 

obedecerão a uma nova lógica. 

Essa lógica privilegia lugares com fraco passado industrial, pois são mais suscetíveis 

a ter uma melhor adaptação aos novos processos organizacionais, além de menor 

estruturação dos movimentos sindicalistas; lugares com as legislações, principalmente 

ambientais, mais condizentes aos interesses das indústrias; boa qualidade de infraestruturas 

tanto de redes de transportes quanto de informações; locais onde poder público ofereçam a 

concessão de inúmeros benefícios como incentivos fiscais, doação de terrenos; dentre 

outros fatores. 

Verifica-se que o estado do Paraná, sobretudo o aglomerado metropolitano de 

Curitiba, mostrou-se bastante atrativo para a implantação de diversas indústrias, 

destacando-se as ligadas ao setor automotivo, principalmente por se enquadrar aos 

requisitos vantajosos para a indústria. 

A partir dos dois mapas que foram elaborados durante a pesquisa, ressalta-se que, 

na perspectiva local/regional, houve mudança no padrão locacional das indústrias, motivado, 

principalmente, pelas instalações dessas grandes montadoras. As indústrias se dispersaram 

para o aglomerado metropolitano e não estão mais restritas à CIC e CIAR. 

Tendo em vistas as transformações apontadas, é de extrema importância investigar 

a dinâmica dos processos e de funcionamento e constituição desses novos complexos 

industriais, e aprofundar a vertente explicativa da indústria automobilística no Paraná. Tal se 
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faz necessário em razão das visíveis transformações que se podem observar nas novas 

formas de organização do trabalho nas empresas e na conformação de novos territórios, 

sugerindo uma nova relação entre empresa e território e entre espaço e sociedade. 
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