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REGIAO SUDOESTE DO PARANÁ: CONDICIONANTES DA IMPLANTAÇÃO
DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES TÊXTEIS, APÓS A DÉCADA DE 1970 E
SUAS PERSPECTIVAS PARA OS PRÓXIMOS 05 ANOS1.
Sonia Mara dos Santos Migliorini2
A indústria de confecções têxteis da Mesorregião Sudoeste do Paraná, que teve
seu princípio no final da década de 1970 e início da década de 1980, vem
apresentando elevado crescimento no número de estabelecimentos, assim como
em sua participação na formação da renda e do emprego do setor industrial.
Levando em consideração a forte expansão dessa indústria na Região Sudoeste,
especialmente após a abertura da economia à concorrência externa no início dos
anos de 1990, quando o número de estabelecimentos industriais desse segmento
apresentou redução em todo o País, esse trabalho tem como objetivo geral
analisar os condicionantes da implantação da indústria têxtil na Mesorregião
Sudoeste após a década de 1970 e suas perspectivas para os próximos 05 anos.
Para embasar a pesquisa utilizaremos Coutinho e Ferraz, Porter, Esser e MeyerStamer. Através de questionários qualitativos semi-abertos pretendemos
conhecer os fatores que serve de atração para a implantação dessa indústria na
Região e que propiciam seu desenvolvimento, bem como identificar os mercados
atingidos pela indústria de confecções têxteis da Região em suas várias escalas
geográficas. Outros objetivos específicos desse trabalho são: verificar as
transformações ocorridas com a industrialização da Mesorregião Sudoeste após a
década de 1970, com destaque para a indústria têxtil e seus efeitos em termos de
geração de emprego e renda e averiguar a importância atual da industrial têxtil no
desenvolvimento da Região e as perspectivas dessa indústria para os próximos
05 anos. Os estudos realizados sobre essa pesquisa, até o momento, apontam
que atualmente essa indústria possui uma grande importância na economia
regional, ocupando a segunda posição na formação de empregos e renda do
setor industrial. Ao termino dessa pesquisa pretendemos não apenas responder
os objetivos proposto, mas também oferecer subsídios teóricos úteis para a
pesquisa em geografia econômica e para o planejamento do setor industrial da
Mesorregião Sudoeste.
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