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DISPARIDADES REGIONAIS DO PRODUTO
INTERNO BRUTO PARANAENSE
INTRODUÇÃO
Esta pesquisa analisa a concentração de renda no Estado do Paraná, para os anos de 2002 e 2014, no âmbito intermunicipal,
para os 399 municípios paranaenses, baseada na metodologia de Williamson (1977), apoiados em dados de PIB per capita e
população. Para tanto foi feito uma pesquisa de cunho bibliográfico e também na base de dados IPARDES.
CONCLUSÃO

DESENVOLVIMENTO
A desigualdade de rendimentos está associada ao nível

O objetivo da pesquisa foi analisar as disparidades de

baixo de renda média per capita, a baixas taxas de

rendimento e concentração de renda entre os municípios do

crescimento do rendimento per capita. As mudanças na

Paraná, no período de 2002 a 2014. A média do PIB per capita

estrutura industrial, econômica, social e institucional,

para os municípios em 2014 foi de R$ 24.204,00, sendo que

juntamente com a mobilidade de capital, são atuantes em

247 municípios ficaram abaixo desta média e apenas 152

favor da diminuição das disparidades de crescimento

acima. Destacando-se o município de Guaraqueçaba como

econômico. Segundo Viana e Ferrera de Lima (2009) as

mais pobre com PIB per capita de R$ 8.723,00, e o município

mesorregiões com maior taxa de crescimento atraem fluxos

de Saudade do Iguaçu, como mais rico com PIB per capita de

populacionais de outras regiões, porque apresentam

R$105.459,00, doze vezes maior que o município mais pobre.

maiores oportunidades de emprego e renda, o que reduz a

Por fim, o grau de desigualdade regional no Paraná é alto nas

taxa de crescimento do PIB per capita regional, resultando

regiões de renda intermediária, mas consistentemente menor,

no crescimento desigual, ou seja, propicia o acúmulo de

à

riqueza e espelha a disparidade de rendimento.

desenvolvimento mais altos. As regiões que estão abaixo da

medida

que

se

desloca

para

regiões

níveis

de

classe de renda intermediária não geraram altos níveis de
oscilações no perfil desigualdade regional posto que se
mantiveram estagnadas em termos de participação no PIB per
capita no último decênio.

REFERÊNCIAS
VIANA, Giomar; FERRERA DE LIMA, Jandir. Capital humano e crescimento econômico: o caso
da economia paranaense no início do século XXI. Revista Paranaense de Desenvolvimento,

Figura 1: PIB per capita dos municípios do Estado do Paraná

nº. 116, p. 139-167, 2009.
WILLIAMSON, Jeffrey. “Desigualdade Regional e o Processo de Desenvolvimento Nacional:
Descrição dos Padrões”. In:SCHWARTZMAN, Jacques (org.). Economia regional: textos
escolhidos. Belo Horizonte: CEDEPLAR, p. 53-116, 1977.

