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Introdução 
 

Após 2000 a economia do Paraná apresentou um dinamismo socioeconômico bastante 
interessante. Quando se analisa o período de 2000 a 2015, a população paranaense 
apresentou um incremento de 16,7%, mas uma análise microrregional mostrou que não houve 
crescimento em todas as regiões, de forma que as variações das 39 microrregiões do Estado 
ficaram entre 32,1% e -12,1%, ou seja, o crescimento populacional foi desequilibrado 
espacialmente. Por outro lado, neste mesmo período, o número de empregados formais no 
Estado variou em 88,3%, observando-se crescimento, para todas as microrregiões, na ordem 
de 176,6% a 52,0% (IPARDES, 2018).  

Este mesmo panorama foi encontrado no Oeste Paranaense, ou seja, não houve 
relação direta entre a dinâmica populacional e a dinâmica do emprego no período 
compreendido entre os anos 2000 e 2015. O crescimento percentual da população foi de 
13,7%, enquanto o de vínculos empregatícios foi de 130,9%, sendo que, da mesma forma 
como ocorreu no Estado, municípios que apresentaram declínio populacional, obtiveram 
crescimento de emprego bastante significativo, conforme detalham Rodrigues & Alves (2017a; 
2017b). 

No caso do Oeste Paranaense, os setores terciários se consolidaram como os maiores 
empregadores, responsáveis por mais da metade dos vínculos empregatícios da Mesorregião. 
Contudo, entre o primeiro e o último períodos analisados, o setor de serviços perdeu 
participação relativa na estrutura produtiva mesorregional (de 71,5% para 67,7%), com o setor 
industrial aumentado sua participação (de 23,9% para 28,5%). O contrário ocorreu quando se 
verifica o caso paranaense: houve um crescimento do setor terciário, que já em 2000 
representava mais de 2/3 dos empregos totais, tendo ampliado ainda mais sua participação 
para a formação do quadro empregatício estadual (de 68,4% para 70,5%). Tal variação pode 
ser explicada, principalmente, pela redução da participação da agropecuária (de 5,4% para 
3,5%) na formação do total de empregos do Estado, já que o setor industrial manteve sua 
participação praticamente inalterada (26,2% para 26,0%). 

Todavia, ficou evidente nas análises da Mesorregião Oeste Paranaense, assim como 



para o Paraná como um todo, o fato de que o período mais dinâmico nas transformações 
espaciais e estruturais foi o primeiro quinquênio analisado – 2000/2005 –, tanto para a 
população como para o emprego, sendo esta uma característica peculiar (Rodrigues & Alves, 
2017a; 2017b). Os motivos que levaram este quinquênio a ter sido o mais dinâmico em relação 
aos demais quinquênios até 2015 é o que justifica a proposta desta pesquisa.  

Conforme apontam Piacenti et al. (2016) o dinamismo socioeconômico pode ser 
resultado de vários fatores, tais como políticas públicas exógenas à região ou, dos 
aspectos/políticas endógenos, de características particulares de cada região. Para além das 
características políticas, Lima (2016) acrescenta que as características endógenas também 
incluem o papel das condições físicas para a transformação e acesso aos recursos naturais, 
para a localização dos assentamentos humanos, além do efeito das condições físicas sobre 
os custos de instalação e transporte e as condições locais para a rentabilidade dos 
investimentos. 

A intenção desta pesquisa foi, diante deste contexto, buscar desenvolver uma análise 
comparativa entre os dinamismos microrregionais do Estado do Paraná com os dos municípios 
do Oeste Paranaense, identificando as características socioeconômicas distintas, nos 
diferentes quinquênios, e como estas refletiram na geração e multiplicação de empregos para 
outros setores da economia destas regiões e municípios. 
 
 
Objetivos 
 

O objetivo geral é analisar as causas dos dinamismos socioeconômicos diferenciados 
dos quinquênios entre 2000 e 2015, e como estes dinamismos se refletiram na geração e 
multiplicação de empregos para outros setores da economia numa análise comparativa entre 
os municípios da mesorregião Oeste Paranaense e as microrregiões do Estado do Paraná. 
 

Os objetivos específicos são: 
1º) Identificar quais foram os municípios/microrregiões que apresentaram dinamismos 

socioeconômicos a partir de fatores endógenos/exógenos; 
2º) Analisar o multiplicador de emprego para os municípios da Mesorregião Oeste 

Paranaense e as microrregiões do Estado do Paraná entre 2000 e 2015; 
3º) Analisar se os municípios/microrregiões com estruturas produtivas mais 

diversificadas possuem maiores multiplicadores de emprego e quais são os setores 
influenciadores. 

 
 

Material e Métodos 
 
Esta pesquisa foi efetuada em cinco etapas principais: 
A primeira etapa, de caráter teórico e conceptual, a partir de uma revisão de literatura 

sobre o tema, fundamentou as análises posteriores a respeito das características que 
influenciam no dinamismo econômico e regional no processo de desenvolvimento regional. 

A segunda etapa foi destinada à coleta de dados secundários, obtidos em fontes 
oficiais estaduais, como o IPARDES (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e 
Social) e o Sistema de Informações Territoriais (SIT-OESTE), e nacionais, como o IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada). Os dados foram utilizados para caracterizar o perfil de especialização dos empregos, 
visando identificar a estrutura produtiva das microrregiões do Paraná e dos municípios 
integrantes da Mesorregião Oeste Paranaense. As variáveis coletadas são aquelas 
relacionadas ao emprego formal nos quinquênios de 2000/2005, 2005/2010 e 2010/2015. 
 
 
 
 



Figura 1 – Microrregiões do Paraná, segundo IBGE 

 
Fonte: Elaboração dos autores a partir de IBGE (2018). 
 
Figura 2 - Municípios da Mesorregião Oeste Paranaense, segundo IBGE 

 
Fonte: Elaboração dos autores a partir de IBGE (2018). 
 

O Paraná é formado por 39 microrregiões, conforme detalha a Figura 1. A Mesorregião 
Oeste Paranaense, que agrega as microrregiões de Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo, é 



desagregada em 50 municípios, como ilustrado na Figura 2. 
Após a coleta de dados, na terceira etapa houve a organização do banco de dados. 

Os dados secundários foram agregados segundo a classificação avançada conjunta da 
OECD/Eurostat (EUROSTAT, 2009 e 2013), em que os subsetores são classificados por graus 
de intensidade de tecnologia e conhecimento utilizados nos processos. Um resumo sobre esta 
classificação pode ser visualizado pelo Quadro 1. 

 

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

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

aquicultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setor 
Secundário 

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

Indústria da Construção 
Civil 

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

SIUP – Serviços 
Industriais de Utilidade 
Pública 

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

IAT – Indústrias de Alta 
Tecnologia 

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

IMAT – Indústrias de 
Média-Alta Tecnologia 

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

IMBT – Indústrias  
de Média-Baixa 
Tecnologia 

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

IBT – Indústrias de 
Baixa Tecnologia 

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

Setor 
Terciário 

SICAT – Serviços 
Intensivos em 
Conhecimento e Alta 
Tecnologia 

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

SIC – Serviços 
Intensivos em 
Conhecimento 

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

SPIC – Serviços Pouco 
Intensivos em 
Conhecimento 

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

Fonte: OECD/Eurostat (EUROSTAT, 2009 e 2013). 
 
Seguida à organização do banco de dados, foi iniciada a quarta etapa, que 

compreendeu o cálculo do multiplicador de empregos básicos. Os resultados deste indicador 
refletem o impacto das atividades de um determinado setor na economia da região analisada. 
Para facilitar a compreensão, destaca-se que são consideradas como regiões analisadas 



tanto as microrregiões paranaenses quanto os municípios integrantes da Mesorregião Oeste 
Paranaense. 

Uma das grandes preocupações dos estudiosos em economia regional é medir a 
sensibilidade da demanda dos produtos locais perante os impactos que determinadas 
medidas exógenas/endógenas provocam nessas economias. Dessa maneira, recorre-se ao 
conceito do multiplicador e, em particular, ao do multiplicador de emprego básico, ou seja, 
relacionados aos setores de maior especialização. Estes setores altamente especializados 
são considerados setores exportadores e impulsionadores da economia regional. 

Para possibilitar a identificação dos setores de maior especialização, recorre-se ao 
cálculo do quociente locacional (QL):
 

ὗὒ = 
Ὁ
Ὁ
ὔ
ὔ

 
Sendo:  
QLi = quociente locacional do setor i; Ei = emprego regional do setor i; E = emprego 
regional total; Ni = emprego do setor i na região de referência; N = emprego total na 
região de referência.  

 
Para que uma atividade seja considerada especializada, o QL deve apresentar valores 

maiores do que 1 (um). Esse resultado indica que o setor emprega mão de obra que excede 
às necessidades de produção para o consumo local, sendo assim considerado um setor 
exportador.  

Após a identificação dos setores especializados da economia, realiza-se o cálculo do 
emprego básico setorial: 

 

Ὁὄ  =  Ὁ − Ὁ
ὔ
ὔ  

 
Sendo: 
EBi = emprego básico regional do setor i.

 
Em seguida, procede-se ao cálculo do emprego básico total da região analisada: 
 

Ὁὄ =  Ὁὄ  , ∀Ὥ: ὗὒ > 1 

 
Sendo: 
EB = emprego básico regional total. 

 
Ou seja, o emprego básico total da região analisada (EB) será o somatório dos 

empregos básicos dos setores cujos QLi tenham apresentado resultados maiores do que 1 
(um). 

As etapas descritas anteriormente são fundamentais para a realização do cálculo do 
multiplicador de empregos básicos. Como o objetivo proposto é avaliar impactos das 
atividades de um determinado setor na economia da região analisada entre dois períodos 
distintos, será utilizado o multiplicador pela variação do emprego básico: 

 

ὑ =  
1

1 −  ∆Ὁὒ
∆Ὁ  

 

  
 



Em que: 
 

Ὁὒ = Ὁ − Ὁὄ 
 
Sendo: 
K = multiplicador do emprego básico regional; EL = emprego local regional total. 
 
Assim, pode-se interpretar os resultados do multiplicador do emprego básico (MEB) 

regional considerando que: quanto maior o acréscimo do emprego local induzido pelo 
crescimento do emprego básico, menor será o nível total de fugas econômicas para o exterior 
da região e, logo, maior será o valor do multiplicador. Ou seja, quanto maior for à capacidade 
de criação de empregos do setor básico sobre o setor local, isto é, quanto maior for à 
propensão marginal à criação de empregos endógenos (ΔEL/ΔE), maiores serão os efeitos 
multiplicadores, conforme detalham North (1955) e Piffer (2012).

Com o intuito de proporcionar uma melhor interpretação dos dados, os resultados do 
MEB regional foram agrupados considerando seis categorias: 

∙ Negativo: quando houver diminuição, em número absoluto, do emprego 
básico, mesmo com ampliação do emprego total; 

∙ Baixo: quando os resultados apresentados estiverem entre 0 (zero) e 2,5; 
∙ Médio Baixo: resultados entre 2,5 e 4,0; 
∙ Médio: resultados entre 4,0 e 5,5; 
∙ Médio Alto: resultados entre 5,5 e 7,0; 
∙ Alto: resultados do multiplicador acima de 7,0. 

 
Para aperfeiçoar a análise, os dados obtidos com o MEB foram comparados ao Método 

Estrutural-Diferencial (Shift-Share), conforme proposta de adequação do modelo realizada por 
Rodrigues et al. (2018). 

Por fim foi realizada a quinta etapa, de análise espacial dos resultados obtidos. Para 
isso, foram confeccionados mapas temáticos da distribuição do emprego nos municípios da 
Mesorregião Oeste Paranaense e das microrregiões do Paraná. Esse processo facilita a 
visualização da distribuição do multiplicador de emprego no espaço estadual que, em escalas 
de cores, representa um grau de importância dos mesmos, facilitando a visualização de quais 
são as regiões onde o multiplicador é maior e/ou menor. Foi utilizado o programa QGis para 
a elaboração dos mapas. 

 
 

Resultados e Discussão 
 

Ao realizar-se uma análise sobre a dinâmica do emprego entre as microrregiões que 
compõem o Paraná e os municípios que integram o Oeste Paranaense, é possível estabelecer 
as semelhanças e diferenças regionais que caracterizam, de forma bastante significativa, a 
economia do Estado. 

A análise das bases econômicas das regiões estudadas mostrou, segundo suas 
especializações, quais setores formam a base de exportação e a de provimento local 
conforme metodologia específica do multiplicador de empregos.  

O multiplicador do emprego básico (MEB), aplicado sobre a variação dos vínculos 
empregatícios, apresenta a dinâmica dos setores produtivos diante das conjunturas 
econômicas e da reação da demanda local diante dos impactos econômicos gerados pelos 
setores de exportação. 

A análise será iniciada pelas microrregiões do Estado. A Figura 3 apresenta os 
resultados do MEB das microrregiões para os três quinquênios e, também, para o total do 
período analisado. 

Uma análise preliminar aponta um efeito do MEB positivo para 38 das 39 microrregiões 
do Estado quando analisado o período total (2000 a 2015), com 22 microrregiões 
apresentando um MEB superior 5,5. Isso significa que cada vínculo empregatício básico em 



setores exportadores foi responsável pela criação de, pelo menos, 5,5 postos de trabalho não 
básico nos setores não exportadores. 

 
Figura 3 - Multiplicador do emprego básico para as Microrregiões Paranaenses - 2000/2015 

2000/2005 2010/2015 

  

2005/2010 2000/2015 

  

Fonte: Elaboração dos autores a partir de resultados da pesquisa. 
 

 Neste período, a Microrregião de Foz do Iguaçu apresentou o maior MEB, de 187,0, 
ou seja, a geração de cada emprego básico da economia, proporcionou a criação de 187 
empregos nos setores não básicos (ou locais). Para a Microrregião de Cascavel esse período 
foi igualmente relevante, com um MEB de 110,5. Também com resultados bastante 
significativos para o MEB entre 2000 e 2015, aparecem as microrregiões de: Maringá (MEB 
de 41,8); Ponta Grossa (24,1); Londrina (16,6); Irati (14,3); e Jacarezinho (13,8). A 
Microrregião de União da Vitória foi a única a apresentar MEB negativo (-8,8) no período entre 
2000 e 2015, ou seja, para cada novo emprego gerado nos setores não básicos da economia 
da Microrregião, houve o fechamento de 8,8 postos nos setores exportadores. 
 Contudo, uma análise realizada para os quinquênios mostra uma realidade distinta, 
com inúmeras microrregiões perdendo empregos básicos ao longo dos períodos.  

A Microrregião de União da Vitória, embora tenha apresentado MEB negativo para o 
período total, bem como para o segundo e terceiro quinquênios, no período entre 2000 e 2005 
apresentou MEB positivo de 9,9, com uma ampliação dos empregos básicos no primeiro 
quinquênio de 7,1%. A Microrregião perdeu nos dois quinquênios seguintes, em valores 
absolutos, 1.234 empregos básicos nos setores de exportação, mesmo com o aumento do 
emprego total de 5.009 postos de trabalho no mesmo período, o que explica o MEB negativo. 
Significa dizer que houve uma perda de empregos básicos dos setores especializados para 
os setores não especializados da economia. Outro ponto a observar para a Microrregião foi a 
sua diversificação econômica, passando de dois setores especializados em 2000 (QL > 1) 



para cinco setores especializados em 2015, sendo a microrregião que mais se diversificou no 
período. A transferência de postos de trabalho dos setores de exportação para os setores 
locais pode ser uma consequência desta diversificação. Assim, uma hipótese que precisa ser 
aprofundadamente estudada é se os setores exportadores pioneiros perderam a capacidade 
de gerar e induzir novos empregos ou se novos setores básicos estão desencadeando 
empregos em setores locais numa performance superior à capacidade de geração de 
empregos do próprio setor básico, que pode ter recebido investimentos para automatização, 
por exemplo. 

Outro exemplo da perda de empregos básicos dos setores especializados da 
economia para os setores locais é a Microrregião de Foz do Iguaçu que, embora tenha 
apresentado o maior resultado para o MEB (187,0) no período total (2000 a 2015), foi a 
microrregião que apresentou os maiores resultados negativos para o MEB no segundo e 
terceiro quinquênios, de -250,6 e -33,3 respectivamente. Entre os anos de 2005 e 2015 a 
Microrregião de Foz do Iguaçu perdeu 761 empregos básicos, enquanto o emprego total 
aumentou em 42.199 postos. No primeiro quinquênio, a Microrregião apresentou um MEB 
positivo de 15,8, com um crescimento de 13,9% dos empregos básicos e 35,8% do emprego 
total. 

Assim como ocorreu com a Microrregião de Foz do Iguaçu, a Microrregião de Cascavel 
- que apresentou o segundo maior resultado para o MEB (110,5) no período total -, também 
não mostrou constância na geração de empregos básicos quando analisados os quinquênios. 
Entre 2000 e 2005, a Microrregião apresentou o maior valor negativo para o MEB (-55,2), com 
perda de 490 postos de trabalho básicos nos setores exportadores e criação de 27.535 novas 
vagas nos setores não exportadores. No segundo quinquênio houve uma recuperação dos 
empregos básicos (MEB de 14,6), com uma variação de 49,3%, seguida por novo declínio no 
terceiro quinquênio (MEB de -25,8), com variação de -13,6% dos empregos básicos, enquanto 
os empregos totais variaram 47,2% no primeiro quinquênio e 18,9% no terceiro. 

No outro extremo, a Microrregião de Curitiba foi a única a apresentar MEB maior do 
que 5,5 em todos os quatro períodos analisados, sendo que em três deles, o multiplicador foi 
superior a 7,0. Entre 2000 e 2015, a criação de cada emprego básico na Microrregião gerou 
10,7 empregos em setores não básicos da economia. Uma observação que pode ser 
realizada, refere-se ao fato de a Microrregião de Curitiba possuir alta especialização em 8 dos 
11 setores agregados, estando sua economia fortemente direcionada para as exportações, 
com apenas três setores dependentes de importação: Agropecuária, Indústrias Extrativas e 
Indústrias de Baixa Tecnologia (IBT). 

A análise dos MEB para as microrregiões do Estado indica o primeiro quinquênio 
(2000-2005) como o de maior concentração de microrregiões que apresentaram o MEB com 
resultados superiores a 5,5 (Médio Alto e Alto multiplicador), somando 19 microrregiões nesta 
situação, ou 48,7%, com 14 destas apresentando resultados para o MEB Alto, superiores a 
7,0 (35,9% do total de microrregiões). Neste período é preciso destaque para quatro 
microrregiões que apresentaram valores do MEB acima de 40,0: Campo Mourão, que gerou 
41,9 empregos locais para cada emprego básico criado; Ponta Grossa, com criação de 42,7 
empregos gerados nos setores locais para cada emprego gerado pelos setores de 
exportação; Rio Negro, 46,8 empregos locais para cada emprego básico gerado; e 
Guarapuava, que no primeiro quinquênio analisado criou 65,8 empregos nos setores não 
básicos da economia para casa emprego básico gerado.  

Entretanto, mesmo apresentando resultados positivos tão expressivos, sete 
microrregiões (18,0%) fecharam postos de trabalho básicos no primeiro quinquênio, 
apresentando MEB negativo. A Microrregião de Cascavel, com MEB de -55,2, como 
anteriormente apresentado, seguida por Maringá (-12,7), Assaí (-9,6), Jacarezinho (-8,9), 
Porecatu (-5,3) Cornélio Procópio (-4,6) e Prudentópolis (MEB de -3,5). Cabe destacar que 
seis destas sete microrregiões que apresentaram perdas dos empregos básicos no primeiro 
quinquênio, obtiveram MEB com resultados Médio Alto ou Alto no período total (2000 a 2015), 
sendo a única exceção a Microrregião de Assaí. 

O último quinquênio (2010 a 2015) foi o que apresentou o maior número de 
microrregiões com resultados Altos para o MEB, 15 no total, com destaques para as 



microrregiões de Curitiba, com MEB de 108,7, e de Capanema, com MEB de 81,1, as únicas 
com resultados acima de 40,0 para o multiplicador. Mas, também foi este quinquênio que 
mostrou a maior quantidade de microrregiões com resultados Negativos para o MEB (10 no 
total), com as microrregiões de Foz do Iguaçu, Pitanga e Cascavel sobressaindo, com MEB 
de -33,3, -26,0 e -25,8 respectivamente. 
 Para ampliar a análise e verificar a existência de possíveis relações, os dados do MEB 
foram comparados aos resultados do Método Estrutural-Diferencial (shift-share). Esses dados 
permitem identificar distintos fatores que atuam no dinamismo regional. Se forem os 
componentes estruturais os principais, essas pressões são de caráter exógeno. Da mesma 
forma, se os principais fatores forem os diferenciais, os motivadores do dinamismo econômico 
e produtivo da região são endógenos. A Figura 4 traz a variação diferencial e proporcional do 
emprego nas microrregiões paranaenses. 

 
Figura 4 - Variação diferencial e proporcional (Shift-Share) das atividades econômicas das 
Microrregiões Paranaenses – 2000/2015 
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Fonte: Elaboração dos autores a partir de resultados da pesquisa. 
 

A análise do Shift-Share para o período total indica que apenas duas microrregiões 
obtiveram aproveitamento endógeno e exógeno na variação de empregos:  

· a Microrregião de Maringá, que no período apresentou MEB de 41,8, ampliou 
os setores exportadores (motivação exógena) com a inclusão dos Serviços 
Intensivos em Conhecimento e Alta Tecnologia (SICAT), com a criação de 
4.056 vínculos de trabalho neste setor, uma variação de 746,9%, com 1.208 
sendo empregos básicos e, também, uma variação de 147,7% dos empregos 
básicos do setor de Serviços Intensivos em Conhecimento (SIC). Os fatores 
endógenos são explicados pelo elevado MEB no período, com crescimento de 



121,4% dos empregos locais, ou 100.749 novos postos de trabalho. A análise 
dos quinquênios para Maringá também podo ser relacionada ao MEB, sendo 
que o único período em que a Microrregião apresentou MEB negativo (-12,7) 
foi o mesmo quinquênio (2000 a 2005) em que obteve apenas aproveitamento 
endógeno, ou seja, os setores locais foram os principais responsáveis pela 
variação do emprego, enquanto no segundo e terceiro quinquênios (MEB de 
18,3 e 11,8 respectivamente), a Microrregião foi impulsionada por fatores 
endógenos e exógenos, com variações positivas para os empregos básicos e 
não básicos da economia; 

· e a Microrregião de Paranaguá, que embora tenha apresentado resultado 
Médio (4,7) para o MEB entre 2000 e 2015, apresentou dinamização da 
estrutura econômica, com a perda da especialização do setor dos SIC (QL de 
1,23 em 2000 e QL de 0,87 em 2015) e a especialização das Indústrias de 
Média Alta Tecnologia (IMAT), com QL de 0,64 em 2000 e QL de 2,12 em 2015, 
gerando 5.062 novos vínculos empregatícios no setor (variação de 630,4%) 
sendo 3.096 empregos básicos, além do incremento de novos 5.397 empregos 
básicos nos setores das Indústrias Extrativas e dos Serviços Pouco Intensivos 
em Conhecimento (SPIC), confirmando a impulsão de fatores exógenos. O 
crescimento de 94,1% dos empregos não básicos no período representa os 
estímulos endógenos da variação do emprego na Microrregião. Também os 
dados quinquenais do Shift-Share correspondem aos do MEB para a 
Microrregião de Paranaguá, sendo o terceiro quinquênio (2010 a 2015) o único 
em que a Microrregião apresentou Alto MEB (11,3) e aproveitamento endógeno 
e exógeno para o crescimento do emprego; no primeiro quinquênio o resultado 
Médio Baixo (3,7) para o MEB corresponde à falta de aproveitamento tanto de 
fatores exógenos quanto endógenos; e entre 2005 e 2010 o MEB Médio Baixo 
(3,0) também pode ser explicado pelo aproveitamento apenas de forças 
exógenas à economia local. 

O incremento proporcional do emprego entre 2000 e 2015, tanto para Maringá quanto 
para Paranaguá, foi superior ao crescimento do emprego no Estado, sendo de 113,0% e 
94,4% respectivamente, enquanto que no Paraná o crescimento foi de 88,3% no período. 

Também foram apenas duas microrregiões que apresentaram aproveitamento 
exógeno entre 2000 e 2015: Londrina e Curitiba. Ambas as microrregiões apresentaram MEB 
Alto no período (16,6 e 10,7 respectivamente) e economias diversificadas, com Curitiba sendo 
especializada (QL > 1) em oito setores e Londrina em cinco setores no ano de 2015. Neste 
período, os empregos básicos de Londrina cresceram 45,9% e os de Curitiba, 53,4%. 

· Quando realizada a análise do Shift-Share dos quinquênios para a Microrregião 
de Londrina, os resultados divergem dos dados do MEB: o primeiro quinquênio 
foi o único sem aproveitamento endógeno ou exógeno para a Microrregião, 
entretanto o MEB foi Médio Alto (6,3), enquanto o único período em que o MEB 
foi Negativo (-38,4) para a Microrregião foi o segundo quinquênio, quando 
houve aproveitamento exógeno para a economia local. Uma explicação 
possível para o MEB Negativo no segundo quinquênio pode ser a perda da 
especialidade do setor das IBT, cujo QL em 2005 era de 1,10 e em 2010 foi de 
0,97, o que reduziu de seis para cinco os setores especializados na região; 

· A análise do Shift-Share para a Microrregião de Curitiba também mostra 
resultados coerentes com o MEB nos quinquênios. O único período (2000-
2005) em que a Microrregião não apresentou aproveitamentos de seus fatores 
endógenos e nem se beneficiou de movimentos exógenos macrorregionais, foi 
o único em que o MEB não foi Alto, mas sim Médio Alto. Nos demais períodos 
analisados, a microrregião observou aproveitamentos exógenos, sendo que 
entre 2005 e 2010, o aproveitamento foi também endógeno. 

Para as microrregiões de Londrina e Curitiba, ao contrário de Maringá e Paranaguá, o 
crescimento do emprego foi inferior ao observado no Estado. A Microrregião de Londrina 
ampliou em 80,2% os postos de trabalho entre 2000 e 2015 e a da Curitiba, 70,9%, podendo 



indicar a perda de oportunidade de crescimento endógeno das microrregiões. 
Das cinco microrregiões que apresentaram resultado sem aproveitamento para o Shift-

Share no período total, apenas a de Cornélio Procópio apresentou MEB Alto (8,4); a de 
Porecatu apresentou MEB Médio Alto (6,5); Jaguariaíva, Médio MEB (4,9); Assaí, Médio Baixo 
MEB (4,0); e a Microrregião de União da Vitória, a única a apresentar MEB Negativo (-8,8). 

Para a Microrregião de União da Vitória, o período entre 2000 e 2005, foi o único em 
que houve aproveitamento exógeno, sendo este também o único período em que o MEB desta 
região mostrou-se positivo, com alto acréscimo do emprego local induzido pelo crescimento 
do emprego básico, com a criação de 9,9 empregos locais para cada emprego básico criado. 
Nos demais quinquênios, bem como no período total, pode-se perceber que a Microrregião 
não aproveitou nem fatores endógenos, nem exógenos, para ampliar sua base econômica, 
fator corroborado pelo valor negativo do MEB para os mesmos períodos. Nesta situação, 
pode-se relacionar os resultados do MEB com os do Shift-Share, que conjuntamente mostram 
uma situação de internalização da economia nesta região, ou seja, com os empregos locais 
crescendo enquanto os dos setores de exportação diminuíram. 

Para os municípios da Mesorregião Oeste Paranaense, assim como ocorreu para as 
microrregiões, o primeiro quinquênio foi o mais positivo, com 12 municípios (24,0%) 
mostrando resultados para o MEB Alto e Médio Alto (entre 5,8 e 40,4) e apenas um dos 50 
municípios apresentando declínio no número absoluto de empregos básicos. 

A Figura 5 traz os resultados do MEB para os municípios integrantes da Mesorregião 
Oeste Paranaense.  
 
Figura 5 - Multiplicador do emprego básico para os municípios do Oeste Paranaense - 
2000/2015 
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Fonte: Elaboração dos autores a partir de resultados da pesquisa. 
 



 Dos 12 municípios que apresentaram os maiores resultados para o MEB no primeiro 
quinquênio, para 10 o valor foi Alto para o multiplicador: Iracema do Oeste (8,1), Catanduvas  
e Maripá (8,2), Medianeira (9,9), Cascavel (10,4), Guaíra (11,8), Jesuítas (12,5), Braganey 
(17,5), Nova Santa Rosa (30,6) e Pato Bragado (40,4). A dinâmica do emprego foi bastante 
distinta entre os municípios no período, bem como suas estruturas econômicas: 

· Catanduvas e Braganey eram especializados, no ano de 2000, nos setores da 
Agropecuária e SPIC e mantiveram as suas especializações nos mesmos 
setores no ano de 2005. Também manteve os mesmos setores de exportação, 
para os dois anos, o município de Medianeira - IMBT e IBT; 

· O município de Pato Bragado, embora tenha mantido três setores de 
exportação, passou por uma reestruturação nos setores especializados, sendo 
que em 2000 eram as IMBT, as IBT e os SIC e, no ano de 2005, os SIC foram 
substituídos pelos SPIC; 

· Outro município que reestruturou seus setores de exportação foi Cascavel, 
passando de três setores em 2000 - Indústrias da Construção Civil, SIC e SPIC 
- para quatro setores em 2005 - Agropecuária, Indústrias da Construção Civil, 
SICAT e SIC; 

· Iracema do Oeste, que em 2000 era monoespecializado no setor dos SPIC, em 
2005 agregou aos setores de exportação a Agropecuária e as IBT; 

· Nova Santa Rosa também incrementou em dois novos setores especializados 
sua economia que, em 2000, contava com a Agropecuária, as IMBT e os SPIC 
e, em 2005 era composta também pelos setores das IMAT e os SICAT; 

· O município de Guaíra somou aos setores especializados em 2000, Indústrias 
Extrativas e SPIC, os setores da Agropecuária e IBT no ano de 2005; 

· Maripá também ampliou seus setores de exportação de três para quatro, 
adicionando o setor das IBT, no ano de 2005, aos setores da Agropecuária, 
IMBT e SPIC que já apresentava no ano de 2000; 

· Para Jesuítas a dinâmica foi oposta, além de reestruturar sua base 
exportadora, o município foi o único a diminuir a quantidade de setores 
especializados. Em 2000 os setores exportadores eram as Indústrias da 
Construção Civil, os SIC e os SPIC; em 2005, a especialização do município 
contava apenas com as IBT e os SPIC. 

No segundo quinquênio (2005 a 2010) os resultados do MEB para os municípios são 
assimétricos se comparado aos outros dois quinquênios analisados. Apenas Santa Tereza do 
Oeste obteve resultado Alto (8,1) para o MEB neste período, enquanto para os 10 municípios 
que apresentaram tal resultado no primeiro quinquênio, os valores obtidos para o MEB entre 
2005 e 2010 foram de Médio a Negativo (entre 4,8 a -11,2). Esses resultados mostram que, 
para estes municípios no primeiro quinquênio, o bom desempenho dos setores exportadores, 
na geração de empregos básicos, não foi suficientemente forte para sustentar os mesmos 
resultados no segundo quinquênio. No terceiro quinquênio (2010 a 2015), o MEB volta a 
apresentar resultado Alto para Cascavel (8,4) e Guaíra (9,2) e Médio Alto para Nova Santa 
Rosa (5,9) e Jesuítas (6,0), quando há uma nova elevação dos resultados para o MEB entre 
os municípios da Mesorregião. 

Os resultados obtidos no terceiro quinquênio - assim como ocorreu com as 
microrregiões - demonstraram que esse foi o período analisado que apresentou a maior 
concentração de MEB Alto e Médio Alto para os municípios  da Mesorregião - quando 10 
municípios (20,0%) registraram MEB Alto (entre 8,4 e 37,2) e três municípios (6,0%) 
apresentaram MEB Médio Alto (5,7, 5,9 e 6,0) -, mas igualmente foi o quinquênio em que se 
registrou o maior número de municípios com o MEB Negativo, nove no total (18,0%), com 
resultados entre -1,0 e -33,3. 

Toledo foi o município que obteve o maior MEB (37,2) no terceiro quinquênio, seguido 
por Foz do Iguaçu (25,6), Marechal Cândido Rondon (25,5) e Santa Lúcia (22,9), únicos 
municípios a apresentarem MEB acima de 20,0 neste período. Três municípios apresentaram 
resultados opostos, com valores do MEB Negativos abaixo de -20,0 entre 2010 e 2015: Assis 
Chateaubriand (-23,9), Cafelândia (-32,3) e Guaraniaçu (-33,3). 



Não há um padrão de estrutura ou dinâmica econômica entre os municípios que 
obtiveram os maiores ou os menores resultados para o MEB no terceiro quinquênio: 

· Toledo manteve três setores especializados nos dois anos, sendo que 
apresentou uma reestruturação, já que em 2010 os setores de exportação eram 
as IAT, as IMBT e as IBT e, em 2015, o setor das Indústrias de Construção 
Civil substituíram as IMBT; 

· Marechal Cândido Rondon também manteve dois setores especializados, 
mantendo as IBT nos dois anos e os Serviços Industriais de Utilidade Pública 
(SIUP) substituindo o setor das Indústrias da Construção Civil no ano de 2015; 

· Santa Lúcia manteve os mesmos setores exportadores em ambos os anos, IBT 
e SPIC; 

· Já Foz do Iguaçu incorporou aos setores exportadores dos SIUP, SIC e SPIC 
do ano de 2010, as Indústrias da Construção Civil, no ano de 2015; 

· O município de Assis Chateaubriand - como ocorreu com a Microrregião de 
União da Vitória - obteve um MEB Negativo no período em que diversificou sua 
economia, passando de dois setores exportadores (Agropecuária e SPIC) em 
2000, para três (Agropecuária, IAT e SPIC) em 2015 ou seja, os setores 
exportadores perderam empregos básicos para os setores locais; 

· Cafelândia, entretanto, obteve um MEB Negativo mesmo sem alterações nos 
setores exportadores de sua economia, mantendo tanto em 2010 como em 
2015 as Indústrias da Construção Civil e as IBT como os setores 
especializados; 

· O mesmo ocorre com Guaraniaçu, que manteve os mesmos setores 
exportadores (Agropecuária e SPIC) nos dois anos analisados. 

A análise do Shifit-Share no terceiro quinquênio para os municípios com Alto MEB, 
representados na Figura 6, indica algumas similaridades entre eles. Para Toledo, Marechal 
Cândido Rondon e Santa Lúcia, que não diversificaram suas economias no período, mas que 
obtiveram Altos valores para o MEB, o aproveitamento foi endógeno, ou seja, os setores locais 
impulsionaram o crescimento do emprego e, também, fomentaram os setores exportadores; 
Foz do Iguaçu, que aumentou a quantidade de setores especializados no período, observou 
sua economia ser estimulada tanto por fatores exógenos quanto endógenos, corroborando os 
resultados do MEB.  

Para os municípios com os maiores MEB Negativos no terceiro quinquênio, observa-
se que o impulso endógeno foi o mais significativo. Cafelândia, mesmo perdendo empregos 
básicos, obteve 20,1% de crescimento no emprego total, resultado também apontado pelo 
Shifit-Share endógeno; Guaraniaçu, com aproveitamento endógeno no Shifit-Share e 
manutenção dos setores especializados, perdeu empregos básicos, mas com ampliação de 
15,0% dos vínculos empregatícios totais; Já Assis Chateaubriand, que diversificou sua 
economia entre 2010 e 2015, aparece no Shift-Share com aproveitamento endógeno e 
exógeno no período, embora as forças endógenas tenham sido mais significativas, já que o 
município perdeu empregos básicos mesmo com um crescimento de 14,4% dos postos de 
trabalho totais. 

O município de Ibema foi o único com resultado Negativo para o MEB (-99,8) no 
período total (2000 a 2015). Os resultados do MEB do primeiro e do segundo quinquênios 
também foram negativos para o Município (-0,8 e -4,2 respectivamente) que, mesmo 
apresentando o MEB Médio Baixo (3,2) no terceiro quinquênio, não foi capaz de recuperar o 
patamar de empregos básicos do ano inicial: em 2000, o município contava com 374 
empregos básicos em dois setores de exportação (Agropecuária e IBT); no ano de 2015, 
mesmo apresentando, então, três setores especializados (Agropecuária, IBT e SPIC), possuía 
369 empregos básicos. Novamente, assim como ocorreu com a Microrregião de União da 
Vitória, a diversificação dos setores especializados não promoveu a ampliação dos empregos 
básicos em Ibema. O emprego total no Município cresceu 68,5% entre 2000 e 2015. 
    
 
 



Figura 6 - Variação diferencial e proporcional (Shift-Share) das atividades econômicas dos 
municípios da Mesorregião Oeste Paranaense – 2000/2015 
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Fonte: Elaboração dos autores a partir de resultados da pesquisa. 
 

Ao analisar os resultados do Shift-Share para Ibema, observa-se que no primeiro 
quinquênio, o município apresentou aproveitamento exógeno que, entretanto, não contribuiu 
para evitar que fossem perdidos vínculos empregatícios básicos nos setores exportadores da 
economia. No período entre 2010 e 2015, único caso em que o município exibe um 
crescimento do emprego básico, Ibema favorece-se principalmente de fatores endógenos, 
com a geração de 3,2 empregos locais para cada emprego básico criado. 

O município de Cascavel, capital regional da Mesorregião Oeste Paranaense, também 
se destaca quanto ao MEB: foi o único município da Mesorregião a apresentar resultado Alto 
para o multiplicador no período total (2000 a 2015), com 35,8 empregos locais gerados para 
cada emprego básico criados. Também para o primeiro e o terceiro quinquênios o Município 
apresentou resultado MEB Alto (10,4 e 8,4 respectivamente), mas no segundo quinquênio 
(2005 a 2010) o município perdeu 2.075 postos de trabalho básicos nos setores exportadores, 
correspondendo a 38,6% de redução, resultando um MEB negativo no período. Mesmo 
mostrando recuperação do emprego básico nos períodos seguintes, Cascavel não recuperou 
em 2015 o patamar de empregos básicos, nos setores de exportação, que apresentava em 
2005 - no ano de 2005 contava 5.371 empregos básicos e no ano de 2015 esse número foi 
de 5.118, mesmo com o emprego total crescendo 60,4% no período. 

Os resultados do MEB para Cascavel indicam uma forte motivação endógena na 
dinâmica econômica do município, podendo também ser observado ao analisar-se os 
resultados do Shift-Share. Na análise diferencial proporcional para Cascavel, os resultados 
apontam um aproveitamento endógeno no primeiro quinquênio, quando o MEB indica a 
criação de 10,4 empregos locais para cada emprego básico que foi gerado no período. 



Novamente, observa-se para Cascavel o que ocorreu com Ibema, quando fatores endógenos 
favoreceram os setores especializados.  

Entre os anos de 2005 e 2010, único período em que Cascavel apresenta MEB 
Negativo, o município perde dois setores especializados, Agropecuária e SICAT, 
permanecendo especializado apenas nos setores da Indústria da Construção Civil e SIC - 
quando comparados à especialização macrorregional -, mesmo favorecendo-se de fatores 
internos e externos para impulsionar sua economia, há a perda de um (1) posto de emprego 
básico para cada 11,2 novos empregos locais gerados. A recuperação ocorre no terceiro 
quinquênio (2010-2015), quando a economia, ainda impulsionada por fatores endógenos e 
exógenos, gera 8,4 empregos locais para cada emprego básico criado no período, 
adicionando em seus setores exportadores as Indústrias de Média-Baixa Tecnologia (IMBT). 

O município de Foz do Iguaçu foi o único a apresentar apenas aproveitamento 
exógeno no Shifit-Share do período total (2000 a 2015), bem como as microrregiões de 
Londrina e Curitiba. Uma relação possível entre estas três regiões é o fato de serem as que 
apresentam a maior relação entre os empregos básicos nos setores de serviços. Para o 
município de Foz do Iguaçu, 91,4% dos empregos básicos no ano de 2015 estavam nos 
setores dos SIC e SPIC; para a Microrregião de Londrina, 84,6% dos postos de trabalho 
básicos estavam concentrados nos setores dos SICAT e SIC; enquanto na Microrregião de 
Curitiba, os três setores de serviços - SICAT, SIC e SPIC - respondiam por 74,4% dos 
empregos básicos. 

Contudo, a análise dos setores exportadores realizada para todas microrregiões e 
todos os municípios mostra uma distribuição bastante distinta de especializações, ainda mais 
se forem comparadas as especializações dos municípios do Oeste Paranaense com as 
microrregiões do Paraná. 

As Figuras 7 e 8 apresentam a concentração das especializações para as regiões 
examinadas nos cinco anos analisados. 

 
Figura 7 - Distribuição dos setores de exportação para as microrregiões do Paraná – 
2000/2015 
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Fonte: Elaboração dos autores a partir de resultados da pesquisa. 
 



Três setores se destacam significativamente entre as especializações das 
microrregiões nos quatro anos analisados: Agropecuária, IBT e SPIC, na ordem em grau de 
importância. Também, é possível destacar o fato de que, ao longo do período, a proporção de 
microrregiões especializadas nestes setores cresceu, ao passo que os outros setores 
passaram por instabilidades, com a quantidade de microrregiões especializadas aumentando 
ou diminuindo entre os períodos. 

A relação entre estes três setores é muito nítida, já que as IBT, voltadas principalmente 
ao setor alimentício, estão fortemente associadas à Agropecuária no Estado, que gera 
encadeamentos também para o setor dos SPIC, ligado ao comércio e transporte, além de 
incorporar a Administração Pública, muito significativa em regiões em que a Agropecuária é 
uma das principais especializações e sem setores industriais significativos na geração de 
emprego ou de exportação. 

 
Figura 8 - Distribuição dos setores de exportação para os municípios da Mesorregião Oeste 
Paranaense – 2000/2015 
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Fonte: Elaboração dos autores a partir de resultados da pesquisa. 
 

Para os municípios da Mesorregião Oeste Paranaense, os três setores de maior 
especialização são os mesmos que os das microrregiões - Agropecuária, IBT e SPIC, mas 
em proporções distintas, havendo, inclusive, alternância de importância entre Agropecuária e 
SICAT durante os anos analisados. Todavia, o setor das IBT, embora muito significativo para 
a geração de empregos na Mesorregião, aparece em terceiro lugar na quantidade de 
municípios especializados nos quatro anos, destacando a concentração do setor já 
apresentada por Rodrigues & Alves (2017a; 2017b). 

Também como ocorre nas microrregiões, os demais setores econômicos não 
conseguem se estabilizar entre os municípios, embora as IMBT tenham apresentado 
importância significativa. 

 
 

 
 



Conclusões 
 
O objetivo geral deste estudo foi analisar as causas dos dinamismos socioeconômicos 

diferenciados dos quinquênios entre 2000 e 2015, e como estes dinamismos se refletiram na 
geração e multiplicação de empregos para outros setores da economia numa análise 
comparativa entre os municípios da Mesorregião Oeste Paranaense e as microrregiões do 
Estado do Paraná 

Os resultados demonstraram que as particularidades e a dinâmica econômica 
apresentada pelos municípios nos períodos analisados são distintas daquelas apresentadas 
pelas microrregiões, principalmente considerando-se o aproveitamento dos setores de 
exportação para a geração de empregos locais e as especializações das regiões. Entretanto, 
assim como ocorreu para as microrregiões, o primeiro quinquênio foi o mais positivo para os 
municípios do Oeste Paranaense. 

O primeiro objetivo da pesquisa, identificar quais foram os municípios/microrregiões 
que apresentaram dinamismos socioeconômicos a partir de fatores endógenos/exógenos, foi 
respondido com os resultados do Shift-Share que reforçaram os resultados do multiplicador 
do emprego básico (MEB), mostrando que as forças endógenas e exógenas foram 
significativas para a especialização e composição econômica e do emprego nas regiões. 
Tanto para a economia das microrregiões como a dos municípios, os fatores endógenos 
mostraram-se mais impulsionadores para a geração de empregos, caracterizando os 
mercados locais como os maiores demandantes quando analisado o período total. Já, a 
análise do primeiro quinquênio demonstrou aproveitamentos tanto endógenos como 
exógenos para a maior parte dos municípios e microrregiões apresentando grande dinamismo 
no período. O segundo quinquênio foi marcado por um período de baixo dinamismo, com 
grande número de regiões sem nenhum aproveitamento para o fomento econômico. 

As regiões que mais se destacaram no período total, obtendo aproveitamentos 
endógenos e exógenos para estimular a economia foram as microrregiões de Maringá e 
Paranaguá e os municípios de Cafelândia, Cascavel, Jesuítas e Marechal Cândido Rondon.  

Uma similaridade entre os municípios do Oeste Paranaense e as microrregiões do 
Paraná é com relação aos setores maiores empregadores, sendo a Agropecuária, as IBT e 
os SPIC, embora em graus de importância diferentes. 

Outra semelhança da dinâmica socioeconômica e do MEB entre os municípios da 
Mesorregião Oeste Paranaense e as microrregiões do Estado está nos resultados obtidos 
para o MEB do terceiro quinquênio, já que, para todos, este foi o período analisado que 
apresentou a maior concentração de MEB Alto e Médio Alto, mas que igualmente foi o 
quinquênio em que se registrou o maior número de MEB Negativos. O mesmo ocorreu com o 
segundo quinquênio, que foi o período de menor dinamismo em todo o Estado, refletindo nos 
resultados do MEB tanto para as microrregiões quanto para os municípios analisados. 

Assim, ao procurar responder ao segundo objetivo, analisar o multiplicador de 
emprego para os municípios da Mesorregião Oeste Paranaense e as microrregiões do Estado 
do Paraná entre 2000 e 2015, foi identificado que o comportamento do MEB, tanto para as 
microrregiões paranaenses como para os municípios do Oeste Paranaense, teve o primeiro 
quinquênio (2000 a 2005) como o mais positivo para a economia das regiões analisadas; o 
segundo quinquênio (2005 a 2010) como o de maior estagnação do emprego; e o terceiro 
quinquênio (2010 a 2015) como o de maior desequilíbrio econômico e do emprego para as 
microrregiões e municípios. 

No período total, apenas duas regiões apresentaram MEB Negativo, a microrregião de 
União da Vitória e o município de Ibema. Já o Município de Cascavel foi o único dos municípios 
a apresentar MEB Alto entre 2000 e 2015, enquanto 17 microrregiões apresentaram este 
resultado no mesmo período, com destaque para as de Foz do Iguaçu e Cascavel - ambas do 
Oeste Paranaense - que apresentaram MEB de 187,0 e 110,5 respectivamente. Quanto a 
regularidade, a Microrregião de Curitiba foi a única região a apresentar MEB acima de 5,5 em 
todos os períodos analisados. 

O terceiro objetivo, analisar se os municípios/microrregiões com estruturas 



produtivas mais diversificadas possuem maiores multiplicadores de emprego e quais são os 
setores influenciadores, apresentou resultados distintos. Três microrregiões - Curitiba, 
Londrina e Rio Negro - apresentaram especialização (QL > 1) em cinco setores ou mais em 
todos os anos analisados, mas ao contrário do que ocorreu em Curitiba, que apresentou 
resultados elevados para o MEB em todos os períodos, Londrina apresentou MEB Negativo 
e Rio Negro MEB Médio Baixo no segundo quinquênio. Nenhum dos municípios apresentou 
regularidade na especialização setorial, sendo que apenas quatro aparecem com cinco ou 
mais especializações em apenas dois anos analisados: Itaipulândia e Nova Santa Rosa, em 
2005 e 2015; Quatro Pontes, em 2000 e 2015; e Santa Tereza do Oeste, nos anos de 2010 e 
2015. Entretanto, os resultados do MEB para os municípios de Nova Santa Rosa e Quatro 
Pontes no último quinquênio foram os únicos a apresentar valores Médio Alto, estando todos 
os outros abaixo desta qualificação. 

Já o Município de Cascavel que apresentou MEB Alto em três dos períodos analisados, 
mostrou maior diversificação - com cinco setores especializados - apenas no ano 2000. O 
mesmo ocorreu com as microrregiões de Campo Mourão, Francisco Beltrão, Guarapuava, 
Maringá e Pato Branco, que também apresentaram MEB Alto em três períodos, mas com 
especialização em pelo menos cinco setores em apenas dois períodos para Maringá e Pato 
Branco, um período para Campo Mourão e nenhum período para Francisco Beltrão e 
Guarapuava. 

Desta forma, foi possível inferir que a dinâmica econômica não está diretamente 
relacionada ao multiplicador de empregos. Todavia, a relação entre o tamanho e a 
composição dos setores básicos e exportadores das economias com o multiplicador de 
empregos e a dinâmica setorial pode ser objeto de estudo futuro, podendo indicar 
direcionamentos, inclusive, de políticas de crescimento e desenvolvimento para estas regiões. 
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