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RESUMO 
 
A duplicação rodoviária da BR 163 é uma importante obra que tem como objetivo 
trazer melhorias do trafego para toda população que faz o trajeto que liga Toledo a 
marechal. O objetivo deste trabalho foi o de avaliar o impacto da duplicação da BR-
163 para a cidade de Toledo, compreender se a construção dessa obra trará o 
desenvolvimento que as empresas precisam, e se busca entender e avaliar todos os 
pontos e aspectos a fim de repassar informações claras e objetivas para o leitor. De 
acordo com pesquisas feitas com a população residente de Toledo, de uma forma 
geral a opinião das pessoas que foram interrogadas e que a quantidade de pessoas 
que serão beneficiadas por essa movimentação e de até dois milhões de pessoas. 
Desta forma trará maior acesso, segurança, conforto, agilidade e menos gastos com 
manutenção de veículos, segundo os entrevistados. Sendo assim, esse artigo buscou 
transmitir informações sobre o processo de desenvolvimento e seus impactos na 
comunidade, sob o olhar desta comunidade, que uma duplicação de rodovia pode 
trazer para sociedade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, um grande estímulo ao transporte rodoviário motorizado teve seu 

início a partir da década de 40, pelo governo Getúlio Vargas, como parte do Plano 

Nacional de Rodovias. Porém, o plano nacional de rodovias, só teve início em 1958, 

com o Plano de Metas do governo de Juscelino Kubitscheck. Nessa época, o território 

brasileiro começou a ser entrecortado por diversas rodovias no intuito de interligar e 

integrar todo o território nacional e forjar um mercado interno consumidor. O primeiro 

trecho que ficou pronto foi a estrada Belém/Brasília. 

A duplicação rodoviária é uma importante obra que tem como objetivo trazer 

melhorias do trafego, para que se possa ter um maior escoamento não só de matérias 

primas, mas também como melhorias físicas, operacionais e ter uma movimentação 

com mais praticidade de riquezas. Porém uma duplicação exige que tenha um capital 

muito elevado, pois é necessária a contratação de organizações como, por exemplo, 

podemos citar empresas que tenha maquinários, mão de obra, matéria prima entre 

outros.  

O trecho da BR-163 entre os municípios de Toledo e Marechal Cândido 

Rondon, passando por Quatro Pontes, está compreendido entre os KM-235,5 e KM- 

274,4, totalizando 38,9quilômetrosdeextensão. O projeto prevê nove retornos sem 

desnível, sendo seis viadutos, três trincheiras, duas passarelas e 25,7 quilômetros de 

vias marginais. E diariamente, passam mais de 10 mil veículos pelo trecho. 

Empresas como Prati-Donaduzzi, BRF, Fiasul, Tectron, Cargill, entre outras, 

que estão localizadas em Toledo e geram inúmeras vagas de trabalho para pessoas 

que habitam nas proximidades da BR-163, ainda como a cidade de Toledo será 

beneficiada com essa movimentação, uma vez que a duplicação fará com que o 

número de pessoas aumente e assim elevando o giro financeiro. 

O objetivo deste trabalho é avaliar o impacto da duplicação da BR-163 para a 

cidade de Toledo, compreender se a construção dessa obra trará o desenvolvimento 

que as empresas precisam, se as empresas e o consumo de bens sofrerão impactos 

e como a cidade pode ser beneficiada ou afetada por conta disso. 

 



 
 

 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

Um dos principais objetivos da República Federativa do Brasil, como descrito 

na Constituição Brasileira de 1988 é a redução das desigualdades regionais, como 

um suporte estratégico de desenvolvimento do país. 

O desenvolvimento regional de uma região caracteriza-se por sua capacidade 

econômica, seus índices de qualidade de vida de sua sociedade e dos subsídios e 

políticas governamentais em todas as suas esferas, em especial da iniciativa e da 

capacidade de mobilização conjunta dos políticos, líderes intelectuais, empresariais e 

comunitários (PONTES, 2012). 

Se os três setores econômicos e governamentais - público, privado e social - 

estiverem estruturados apenas dentro dos limites de suas próprias capacidades, e as 

possibilidades de ações se restringem. As soluções devem transcender essas 

fronteiras para gerar novas parcerias entre os setores, com a finalidade de um futuro 

promissor (PONTES, 2012). Segundo Lezana (2003, apud PONTES, 2012, p. 4): 

 
O desenvolvimento local depende da formação de um processo 
empreendedor e inovador, fortemente articulado, onde um dos fatores 
condicionantes é a atuação dos agentes integradores. Quando as empresas 
locais formam parte de uma rede de intercâmbios e de relações econômicas, 
comerciais e tecnológicas, a incerteza se reduz e a sinergia e a cooperação 
entre as empresas se potenciam, o que provoca um fortalecimento 
competitivo do bairro. 

 

Em tese, cita Borges (2010, p. 11), “a questão regional sempre esteve 

presente nos objetivos de desenvolvimento da política pública brasileira”. 

Complementa também que um dos problemas marcantes no processo de 

regionalização são as desigualdades econômicas e sociais, sendo uma constante 

preocupação aos governantes, e para a solução deste problema, buscam por meio de 

uma administração de políticas alternativas para as regiões periféricas, conduzi-las ao 

crescimento econômico e a inserção na economia regional.  



 
Desde modo, o desenvolvimento regional proporciona em relação as suas 

capacidades produtivas uma melhor visão de suas potencialidades.  

 
Nessa perspectiva o crescimento da região tem como fator impulsionador a 
demanda que o resto do mundo exerce sobre os seus produtos. Isso não é 
difícil de entender. Se o resto do mundo não estivesse interessado em soja, 
o Oeste Paranaense não seria o que é hoje (ROLIM apud BORGES, 2010 p. 
11). 

 

Levando em conta este processo, o desenvolvimento regional baseia-se 

também na integração de cada região e seus níveis de desenvolvimento, podendo ser 

analisadas de formas diferenciadas.  

 

2.2 CRESCIMENTO ECONÔMICO 

 

Quando se refere ao crescimento econômico, vem em duas formas, primeiro 

como extensivamente usando mais recursos, tais como físicos, humanos e naturais e 

intensivamente usando a mesma quantidade de recursos de forma mais eficiente. 

Ao longo dos anos, o transporte vem assumindo um papel essencial e 

estratégico no desenvolvimento das nações e corporações. Um dos maiores 

destaques se refere à qualidade de serviços, tempo de entrega de mercadorias, 

diminuição da taxa de desempregados, sendo assim agregando valores aos serviços 

prestados e diminuindo custos operacionais. 

Segundo Caixeta (2001, p. 88) “a possibilidade de disponibilidade de bens 

anteriormente não oferecidos a consumidores, assim como, a possibilidade de 

expansão dos mercados merece destaque, pelo fato de promover a integração entre 

sociedades produtoras”. Ainda neste contexto, o transporte viabiliza a racionalidade 

produtiva potencializando o mercado e permitindo produções de escala para esses 

grandes mercados. 

É função de promover a especialização regional da produção, gerando 

vantagens e lucros, através da operacionalidade dos fluxos inter-regionais. Nessas 

circunstâncias, os transportes interferem direta e indiretamente nos custos da 

comercialização dos produtos, produzindo vantagens e desvantagens para os 

produtores em geral. 



 
Os investimentos direcionados ao sistema de transporte devem, no entanto, 

apresentar funcionalidade econômica, como por exemplo, a BR 163 que pode trazer 

várias funções econômicas que ajudam no desenvolvimento das regiões favorecidas, 

destinando-se diretamente aos projetos mais produtivos. Por outro lado, o 

desenvolvimento do sistema ideal de transporte é influenciado por fatores relativos ao 

alcance de metas de ordem econômica e não-econômica. 

2.3 OS CORREDORES DE DESENVOLVIMENTO DO OESTE DO PARANÁ 

 

Corredor é uma faixa de que está em constante desenvolvimento, com limites 

específicos em ambas as laterais. Dentro desses limites concentram-se atividades e 

movimento de bens e pessoas. O autor complementa, explicando que a atração de 

uma cidade não depende apenas das demandas de sua população, mas também das 

interações com qualquer estabelecimento que esteja fora dela mesma. Essas 

interações externas ocorrem por meio de vias de transporte e comunicação e podem 

ser medidas em termos de atratividade destes locais externos. 

Existem funções que são desempenhadas por corredores, dentre elas: função 

de ligação, função de desbloqueio novas oportunidades de desenvolvimento 

econômico e social como resultado de mobilidade e acessibilidade, função de 

coordenação, desenvolvimento concentrado, função de facilitação, redução de 

distâncias de deslocamento, tempo e custos, função de desenvolvimento, pela criação 

de vantagens comparativas e de aglomeração, função de 

mobilidade/movimento/transporte, função de acesso/atividade marca as inter-relações 

entre uso da terra, atividade econômica e qual é a acessibilidade potencial para 

ambos, considerando uma ligação de transporte. 

No caso da região Oeste do Estado do Paraná, observa se que o crescimento 

é baseado com forças externas, ou seja, na base de exportação e na alteridade da 

totalidade espacial. O município da região Oeste tem como único setor forte da 

economia, sendo assim dependendo do setor agrícola. 

Na mesorregião estão presentes duas Rodovias Federais como BR 163 e BR 

277 que ligam os municípios polos. E que são usadas por diversos tipos de usuários 

como empresas que necessitam de melhorias nas rodovias para que os produtos 

comercializados cheguem com facilidades aos seus consumidores, e também 



 
moradoras que praticam o uso da mesma e tenha uma boa deslocação até o seu 

destino final. 

 

2.4 AS ESTRADAS NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 

 

Em meio à década de 50, Juscelino Kubitschek assumiu a presidência da 

República Federativa do Brasil com o discurso de modernização e transformação da 

economia brasileira por meio de um ousado plano de governo, capaz de fazer o país 

crescer cinquenta anos em cinco, o denominado “Plano de Metas” (1956 – 1960), que 

previa os investimentos em esferas estratégicas da economia brasileira, como 

energia, transporte, alimentação, indústria de base, educação e construção de 

Brasília. (PEREIRA e LESSA, 2011) 

No “Plano de Metas”, o setor de transporte rodoviário estava inserido nas 

metas sete, oito, vinte e sete e na meta síntese:  

 

2.4.1 Meta Seta 

 

A meta sete estabelecida foi “A meta de pavimentação fixada inicialmente pelo 

Presidente Juscelino Kubitschek de 3.000 km. Esta meta foi revisada e ampliada para 

5.000 km, a serem pavimentadas entre 1956 e 1960 com revestimento superior, 

exclusivamente pelo Governo Federal.” BRASIL. (1958, p. 86 – 87 apud PEREIRA e 

LESSA, 2011, p. 6) 

 

2.4.2 Meta Oito 

 

Na meta oito, o governo federal previa um programa de construção de 

rodovias que “visava inicialmente à meta de 10.000 km de novas rodovias de primeira 

classe. Esse programa foi então ampliado para 12.000 km, incluindo importantes 

ligações de Brasília com diversas regiões do país”. BRASIL (1958, p. 86 – 87 apud 

PEREIRA e LESSA, 2011, p. 6) 

 

2.4.3 Meta Vinte e Sete 



 
 

A meta vinte e sete era destinada à indústria automobilística, que previa “A 

meta de produção a ser atingida em 1960 deverá ser de 170.000 veículos, assim 

distribuídos 80.000 caminhões, 25.000 jipes, 25.000 utilitários e 40.000 automóveis”. 

(BRASIL, 1958, p. 101 apud PEREIRA e LESSA, 2011, p. 6) 

Avaliando os resultados do Plano de Metas, segundo Faro E Silva (1991, apud 

PEREIRA e LESSA, 2011, p. 6) 

 
“As três metas citadas anteriormente foram superadas, uma vez que foram 
pavimentados 6.202 km e construídos 14.970 km de rodovias, e foram 
fabricadas 199.180 unidades de veículos”. 
 

No plano de integração nacional, o comando de Juscelino Kubitschek sugeria 

a modernização do transporte ferroviário, desenraizando modais ferroviários 

antieconômicos, e priorizando os investimentos na infraestrutura rodoviária em prol do 

desenvolvimento das estradas e modais rodoviários. (PEREIRA e LESSA, 2011)  

 
O transporte rodoviário veio interligar as regiões brasileiras através de 
estradas de rodagem, com o objetivo de fazer a integração das atividades 
econômicas e comerciais, em prol de interesses nacionais e internacionais. A 
melhoria na infraestrutura de transportes exigia a pavimentação de rodovias 
(federais, estaduais e municipais) e a criação de eixos rodoviários, 
principalmente na região concentrada responsável pelos fluxos comerciais da 
produção industrial e agrícola. (SANTOS E SILVEIRA, 2003, apud PEREIRA 
e LESSA, 2011, p. 7) 

 

 

2.5 OS MUNICÍPIOS PARANAENSES COM MAIORES ÍNDICES DO PRODUTO 

BRUTO NO AGRONEGÓCIO 

 

O agronegócio tem como finalidade executar funções com objetivo de dar 

apoio no processo de industrialização, gerando um melhor desenvolvimento e 

crescimento econômico. 

 
A formação do agronegócio paranaense se dá, portanto, em sintonia com o 
movimento dos mercados mundiais, não apenas por se integrar no comércio 
de commodities modernas em substituição às culturas tradicionais, mas por 
construir uma rede articulada entre a agropecuária e as indústrias de meios de 
produção e de processamento. (PAULA, 2005, p. 35 apud. KURESKI; MAIA; 
RODRIGUES, 2013, pp. 303-304) 

 



 
Com isso fez com que esse processo tivesse como origem uma nova forma 

no agronegócio que compõe nas suas atividades. Assim nas áreas de maior fertilidade 

foram ocupadas pela produção de soja e trigo, enquanto a produção de alimentos 

básicos foi gradativamente transposta para áreas de menor fertilidade. O maior 

movimento no meio rural passou a se localizar nas propriedades maiores, onde as 

transformações tecnológicas iniciadas nos anos 60 encontraram maior repercussão e 

viabilidade. Desse modo, a base rural do agronegócio paranaense já surge integrada 

aos mercados mundiais. 

Os 77 municípios que possuíam 18,3% do emprego formal do Estado em 2004 

(BRASIL, 2005 apud DIAS e LIMA, 2007), 21,03% do valor bruto de produção na safra 

2002/2003 (PARANÁ, 2003 apud DIAS e LIMA, 2007), 15,58% do valor de saída para 

o Estado, 14,84% do valor de saída para outros estados, e 15,99% do valor de saída 

para o exterior em 2004 (PARANÁ, 2004 apud DIAS e LIMA, 2007). Nota-se que 

estamos se referindo a uma importante região do Estado do Paraná, que será uma 

das maiores beneficiadas através de uma ligação mais ágil e barata com Curitiba. 

Município desta região tem como destaque, Londrina e Ponta Grossa e 

também aquelas que tem junção a indústria extrativa e proveito de madeira e papel, 

como Jaguariaíva e Telêmaco Borba. A construção desta via pode trazer muitos 

benefícios econômicos e um bom conforto para os moradores dos municípios servidos 

por ela, que passam a gozar de um caminho mais rápido e seguro para melhorias de 

aspectos da vida em sociedade. 

Essas estradas poderiam ser tomadas como estimulador para a 

industrialização e oferta de serviços ligados à logística, já que unem as diversas 

regiões produtoras de gêneros agropecuários com os municípios de maior capacidade 

de volumes de cargas, que correspondem aos pontos estratégicos das ferrovias 

existentes. A principal conexão entre rodovias e ferrovias encontra-se em Cascavel, 

Cianorte, Londrina, Apucarana e Ponta Grossa.  

A ligação entre o Noroeste e o Oeste permite a inclusão tanto com Cianorte 

quanto com Cascavel. Oportunidades como As Estradas da Liberdade tem como 

objetivo viabilizar o abrangimento social e econômico de regiões subdesenvolvidas 

em uma nova lógica de transportes, que acrescenta ao modal ferroviário para 

distâncias maiores, permitindo diminuir custos para a sociedade e o Estado como um 



 
todo. 

 

2.6 O IDH DA REGIÃO DO OESTE DO PARANÁ 

 

A mesorregião Oeste do Paraná é composta por 50 municípios agrupados em 

três Microrregiões, sendo Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo, possuindo uma 

população de 1.219.558 habitantes (IPARDES, 2012). O município de Cascavel, 

considerado um dos centros econômicos do Paraná, destaca-se na produção de grãos 

como na pecuária. 

Já Foz de Iguaçu tem como principais atividades econômicas o turismo e a 

geração de energia elétrica (IPARDES, 2013 apud LIMA, HERSEN e KLEIN, 2016). 

Já Toledo que juntamente com Cascavel forma um eixo de desenvolvimento 

agroindustrial. Seu solo fértil garante ao município uma posição entre os maiores 

produtores de grãos do Estado do Paraná. 

As pessoas acabam deixando de lado a importância do seu bem-estar 

econômico, tanto entre regiões como entre famílias. Dentre as causas do 

desenvolvimento econômico regional desequilibrado está o progresso desigual em 

áreas específicas, como o próprio setor educacional. Assim, uma das alternativas para 

melhorar superar dificuldades e diminuir disparidades regionais seria a realização de 

investimentos com efeitos contributivos ao crescimento econômico, bem como no 

setor educacional. Isso acaba se associando no crescimento econômico ao capital 

humano. Se não acontecer incentivo ao equilíbrio do capital humano entre regiões, a 

consequência será a continuidade das disparidades econômico-regionais existentes. 

(VIANA e LIMA, 2010). 

De uma forma geral, para a teoria do capital humano, a educação torna as 

pessoas mais produtivas, aumentando seus salários e influenciando no progresso 

econômico. Além dos possíveis benefícios que a educação propicia ao sistema 

econômico e a sociedade como um todo, existem algumas situações que podem 

impedir seu desempenho, entre elas, há o diferencial entre quantidade e qualidade da 

educação. Mesmo com um possível aumento contínuo da educação, ela pode não 

suprir um nível qualitativo suficiente para aumentar a produtividade e o progresso 

econômico e social da população. 



 
 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Atendendo os objetivos da pesquisa os dados coletados serão levantados 

através da pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Segundo Ludke e André 

(1986), pesquisar significa desenvolver uma comparação entre os dados e as ratificas, 

as informações coletadas sobre um determinado assunto e o conhecimento teórico 

acumulado a respeito dele. 

O método científico é um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicas 

para alcançar o conhecimento. Para que o mesmo seja visto como conhecimento 

científico, é necessário a identificação dos passos para a sua averiguação, ou seja, 

definir o método que propiciou a chegada do conhecimento. 

 

3.2 DELIAMENTO DA PESQUISA 

 

Neste trabalho se busca entender e avaliar todos os pontos e aspectos a fim 

de repassar informações claras e objetivas para o leitor. A busca da pesquisa é de 

forma quantitativa que procura um objetivo claro, mas também de forma qualitativa 

que se faz análise do objeto analisado, estudando as suas especificidades, 

experiências individuais e opiniões de cada entrevistador.  

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRAGEM 

 

Nesta pesquisa será aplicado um questionário dirigido a empresas instaladas 

e que utiliza a BR 163, de forma individual cada entrevistado deverá responder dez 

perguntas, nas quais haverão de múltiplas escolhas como também diretas com o 

objetivo central sobre os benefícios que a duplicação trará para as pessoas, pequenas 

e grandes empresas da região. 

 

3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 



 
 

O artigo busca uma forma de coleta de dados para que possa atender os 

objetivos deste estudo. Transmitir informações de confiabilidade e veracidade de 

acontecimentos e os impactos que uma duplicação de rodovia pode trazer para 

sociedade, sendo assim, meio de pesquisas, como o questionário irá contribuir de 

forma positiva para sanar dúvidas e questionamentos da população do Oeste do 

Paraná. 

 

4 DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida e aplicada em dez pessoas que transitam a 

BR 163 todos os dias, nas quais as mesmas trabalham nas empresas Cargill 

Alimentos e Grupo Angtec localizadas em Toledo. Foi direcionado dez perguntas com 

opções de até três respostas e uma descritiva que pedia a opinião do entrevistado de 

uma visão porcentual. 

O objetivo geral do questionário aplicado foi tentar buscar saber a opinião de 

cada indivíduo sobre os benefícios que a duplicação da BR 163 irá trazer para a cidade 

de Toledo.  

Dentro das dez questões, foram:  

1. Sobre a duplicação da BR 163, quais serão os benefícios econômicos 

que irão trazer para sua empresa? 

2. Na sua opinião, qual será o porcentual de diminuição de acidentes na 

BR 163 após a duplicação? 

3. Na sua opinião, qual a quantidade de pessoas que serão beneficiadas 

pela duplicação da BR 163? 

4. Quais as cidades do Paraná que terão mudanças com a duplicação? 

5. Você acredita que a agilidade na entrega da sua mercadoria irá 

melhorar? 

6. Em relação ao turismo local, qual motivo levará ao turista ou agências 

de viagens utilizarem a BR 163? 



 
7. Em sua opinião, com a duplicação as sinalizações de acesso às vias irão 

ser de fácil entendimento? 

8. Em sua opinião, o dinheiro gasto com a duplicação da BR 163 foi um 

investimento ou uma despesa? 

9. Em relação à mão de obra terceirizada você acredita que irá diminuir o 

custo para sua empresa? 

10. Quantos colaboradores você acredita que foram beneficiados com mais 

empregos por conta da duplicação da BR 163? 

 

4.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

A partir da pesquisa realizada foram coletados os dados nas quais foram 

pegas as respostas de maior resultado de uma visão geral dos dez entrevistados. As 

pessoas responsáveis por este seguimento ocupavam cargos tais quais jovens 

aprendizes, estagiários, auxiliares administrativos, financeiro, Recursos Humanos 

(RH), eletricistas, diretor e gerente. 

 

 

4.2.1 Sobre a duplicação da BR 163, quais serão os benefícios econômicos que 
irão trazer para sua empresa? 

 

A atividade de exportação e importação é crucial para o avanço econômico de 

um país, além da extrema importância de geração e criação de novos empregos. 

Dentre os entrevistados a maioria concordou que o maior benefício econômico que a 

duplicação irá trazer será esta atividade que trará o proveito de empresas instaladas 

na cidade de Toledo como a diminuição de custos, aumento de vendas e lucros, 

crescimento na produtividade. 

 

4.2.2 Na sua opinião, qual será o percentual de diminuição de acidentes na BR 
163 após a duplicação? 

 

De acordo com as respostas dos entrevistados a maioria tem a opinião que 

mais de 50% (cinquenta por cento) será o porcentual de diminuição de acidentes, 

como mostra o Gráfico 1. 



 
 

Gráfico 1 – Diminuição de Acidentes 

 

Fonte: Da própria pesquisa, 2018. 

 

4.2.3 Na sua opinião, qual a quantidade de pessoas que serão beneficiadas pela 
duplicação da BR 163? 

 

Com a duplicação da BR 163 além das empresas beneficiadas, traz também 

para as pessoas moradoras de Toledo e de cidades vizinhas. Os entrevistados de 

uma forma geral têm a opinião que até dois milhões de pessoas serão beneficiadas 

nesse andamento. 

Desta forma trará maior acesso, segurança, conforto, agilidade e menos gastos 

com manutenção de veículos, segundo os entrevistados. 

 

4.2.4 Quais as cidades do Paraná que terão mudanças com a duplicação? 

 

De forma unânime os entrevistados têm a seguinte opinião, que Toledo será 

à cidade que mais terá mudanças com o processo de duplicação da BR 163. Segundo 

eles por ser uma cidade menor que as outras discutidas (Cascavel e Curitiba) e que 

também pode sofrer mudanças pelo maior tráfego de veículos na cidade.  

 

4.2.5 Você acredita que a agilidade na entrega da sua mercadoria irá melhorar? 

 

Na pesquisa aplicada, esta pergunta tinha como opções de resposta sim e 

não, nove dos entrevistados responderam sim, pois será mais rápido e ágil no 



 
andamento de entregas, mesmo com muitos carros trafegando diminuirá os acidentes 

e o trânsito fluirá melhor, fazendo com que as empresas consigam trabalhar ainda 

melhor. 

Um dos entrevistados, ao contrário dos demais respondeu que não, segundo 

ele não fará diferença da entrega e terá o mesmo andamento e segmento na 

mercadoria.  

 

4.2.6 Em relação ao turismo local, qual motivo levará ao turista ou agências de 
viagens utilizarem a BR 163? 

 

O turismo vem dando destaque cada vez mais para o estado do Paraná, 

grandes cidades têm como maior influência e atenção por suas belezas naturais, um 

exemplo é Foz do Iguaçu, município do Paraná que vem ganhando cada vez mais 

destaque para os turistas de todo o Brasil, mas também de outros países. 

Além de ser um atrativo, também é variada que faz que os visitantes tenham 

experiências diferenciadas, como passeios a natureza que se destaca as cataratas e 

parque das aves, tecnologia e ciência tendo a Hidrelétrica de Itaipu, a experiência 

internacional de Paraguai e Argentina, compras, jogos em cassinos entre outros 

atrativos que faz com que a viagem a turismo seja para todos os gostos, além de ser 

um local de fácil acesso. 

Todos os entrevistados têm a seguinte opinião, que o motivo maior de turistas 

e agências de viagens utilizarem a BR 163 será pela qualidade de vida, trazendo para 

as pessoas mais ânimo individual, menos stress, conhecimento e mais alegria.  

 

4.2.7  Em sua opinião, com a duplicação as sinalizações de acesso às vias irão 

ser de fácil entendimento? 

 

A necessidade de sinalização nas vias é de fato inegável sua importância, 

além de organizar o trânsito, traz também segurança para aqueles que utilizam a 

mesma. Segundo todos os entrevistados, consequentemente com a duplicação da BR 

163, sinalizações de acesso às vias trará mais segurança e conforto, fazendo assim 

que as mesmas sejam de fácil entendimento para todos os usuários, beneficiando 

todas as pessoas de todos os lugares que trafegam por ali.   



 
 

4.2.8 Em sua opinião, o dinheiro gasto com a duplicação da BR 163 foi um 
investimento ou uma despesa? 

 

De acordo com os dez entrevistados todos concordam que a duplicação foi 

um investimento bem-sucedido para todos, contribuindo para as empresas na qual 

trabalham, gerando mais lucros, eficiência, rapidez e agilidade.  

 

4.2.9  Em relação à mão de obra terceirizada você acredita que irá diminuir o 
custo para sua empresa? 

 

A terceirização de serviços se tornou uma atividade muito comum em todos 

os lugares. Atualmente as vantagens são muitas e atraem muitas empresas, algumas 

delas são contar com novos especialistas, com profissionais e equipes mais 

especializados, experientes e com conhecimentos técnicos, além de diminuir custos 

com treinamentos internos. 

Outro benefício que traz a terceirização é construir parcerias com 

fornecedores e não apenas contratar serviços, além de otimizar tempo dos 

funcionários que acabam não ficando tão sobrecarregados, outra vantagem muito 

importante é a redução de custos operacionais, pois seus custos são menores se 

comparados com os necessários para a criação de uma equipe interna para realização 

das mesmas atividades. 

Nesse intuito, os entrevistados em geral têm a seguinte opinião que a mão de 

obra terceirizada será mais lucrativa, fazendo com que diminuía custos para a 

empresa na qual trabalham e tendo como vantagem principal mais lucros para as 

mesmas. 

 

4.2.10 Quantos colaboradores você acredita que foram beneficiados com ais 

empregos por conta da duplicação da BR 163? 

 

De acordo com as respostas dos entrevistados, ficou dividido sobre qual seria 

o número de pessoas que seriam beneficiadas com a duplicação, porém com uma 

diferença pequena a maioria tem a seguinte opinião a qual até quatro mil pessoas 

serão beneficiadas, como mostra o Gráfico 2 a seguir. 



 
 

Gráfico 2 – Número de Pessoas que serão beneficiadas com mais empregos 

 

Fonte: Da própria pesquisa, 2018. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Conforme citado no artigo acima concluímos que a duplicação rodoviária é 

uma importante obra que tem como objetivo trazer melhorias do trafego na região que 

liga Toledo e marechal, para que se possa ter um maior escoamento de matérias 

primas, mas também como melhorias físicas, operacionais e ter uma movimentação 

com mais praticidade de riquezas. 

Essa movimentação de serviço pode trazer soluções que devem transcender 

essas fronteiras para gerar novas parcerias entre os setores - público, privado e social, 

com a finalidade de um futuro promissor. 

Esse desenvolvimento local depende da formação de um processo 

empreendedor e inovador, fortemente articulado, onde um dos fatores condicionantes 

é a atuação dos agentes integradores. 

Também podemos citar o desenvolvimento regional que proporciona em 

relação as suas capacidades produtivas uma melhor visão de suas potencialidades, e 

se baseasse também na integração de cada região e seus níveis de desenvolvimento, 

podendo ser analisadas de formas diferenciadas.  

Com o desenvolvimento da região, podemos avaliar que o crescimento 

econômico vem em duas formas, primeiro como extensivamente usando mais 

recursos, tais como físicos, humanos e naturais e intensivamente usando a mesma 

40%
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quantidade de recursos de forma mais eficiente. 

Hoje em dia o transporte vem assumindo um papel essencial e estratégico no 

desenvolvimento das nações e corporações. Um dos maiores destaques se refere à 

qualidade de serviços, tempo de entrega de mercadorias, diminuição da taxa de 

desempregados, sendo assim, agregando valores aos serviços prestados e 

diminuindo custos operacionais. 

Sendo assim o objetivo deste artigo é avaliar o impacto da duplicação da BR-

163 para a cidade de Toledo, compreender se a construção dessa obra trará o 

desenvolvimento que as empresas precisam, se as empresas e o consumo de bens 

sofrerão impactos e como a cidade pode ser beneficiada ou afetada por conta disso. 

O artigo busca uma forma de transmitir informações de confiabilidade e 

veracidade de acontecimentos e os impactos que uma duplicação de rodovia pode 

trazer para sociedade, sendo assim, meio de pesquisas, como o questionário irá 

contribuir de forma positiva para sanar dúvidas e questionamentos da população do 

Oeste do Paraná. 
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