
Sem dúvida, a economia paulista foi, duplamente, a mais afetada pelas transformações que
ocorreram no país desde o fim da década de 1970. De um lado, porque a longa crise atingiu mais
duramente sua estrutura produtiva industrial e, de outro, porque os efeitos negativos decorrentes da
“Guerra Fiscal” teriam, necessariamente, que ampliar, em São Paulo os efeitos diretos e indiretos que
deprimiram ou inibiram o desempenho de vários ramos da indústria paulista. Ainda,  a continuidade da
expansão da fronteira agropecuária e da mineral na periferia nacional, a despeito do baixo crescimento do
PIB nacional, também gerou diminuição do peso econômico de São Paulo na indústria nacional. Com
isso, a participação estadual na economia nacional – exceto no que tange à agropecuária – não poderia ser
diferente da apresentada na Tabela 1.

Tabela 1. Participação do Estado de São Paulo no PIB do Brasil (em %).

Setores 1970 1980 1989 2002 2003

Primário 18,0 14,2 15,5 26,6 23,9

Indústria geral 56,4 47,3 44,7 33,1 33,3

Terciário 35,0 34,8 36,1 33,3 32,9

Total 39,5 37,7 37,8 32,6 32,1

Fonte: (dados brutos) IBGE, Contas Regionais.

Aspecto ainda mais preocupante em nosso processo econômico dos últimos 25 anos, que é
revelado nos dados já apresentados e nos da Tabela 1, é a forte diminuição do peso da indústria de
transformação tanto no plano nacional quanto no estadual. Paralelamente ao medíocre crescimento
industrial, tivemos um certo renascer primário exportador, resultando em anômala situação em relação à
maioria dos casos históricos de desenvolvimento econômico, em que diminui a participação da renda
agropecuária no total do PIB. No caso do Brasil, a participação do setor primário, que vinha caindo desde
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a década de 1930, volta a subir na década de 1990, passando de 7,7% em 1989 a 9,4% em 2002 e, no caso
de São Paulo, o aumento foi ainda maior: de 3,5% para 7,7% do PIB estadual entre os mesmos anos. 

Antes, nossa indústria tinha alta participação no PIB paulista (ver Tabela 1), e sua composição
apresentava um padrão normal de desenvolvimento, mas, vinda a crise, a estrutura industrial se altera para 
pior. A participação de seus quatro segmentos principais no total do valor agregado industrial, entre 1980
e 2003, passou, respectivamente, à seguinte:

1. A indústria extrativa mineral, no período, teve menos de 0,1%;
2. A de serviços de utilidade pública subiu de 3,7% para 7,3%;
3. A de construção civil também subiu, de 7,3% para 12,8%;
4. E a de transformação caiu de 89,0% para 79,9%.

A pronunciada queda do peso da indústria de transformação no total industrial deve-se tanto à forte
compressão de seus preços relativos – notadamente com a valorização cambial e a enxurrada de importações 
pós Plano Real –, quanto por sua baixa taxa de crescimento. Mas esse aumento foi pouco maior do que o
verificado na construção civil e pouco menor do que o dos serviços de utilidade pública. Porém, ao
contrário, estes tiveram forte descompressão em seus preços absolutos – notadamente no caso dos serviços
de utilidade pública – graças à perversa (para os consumidores) política tarifária decorrente das
privatizações, alterando a estrutura de preços relativos setoriais e reforçando aquela anomalia. 

Dada a modesta participação dos três primeiros segmentos no PIB industrial, os problemas já
aventados e a modesta representação que têm nas estatísticas alternativas às do PIB, eles não serão objeto
de análise neste texto, restringindo-nos, portanto, à indústria de transformação.

1

}

A indústria de transformação de São Paulo:
desempenho recente

Comparadas as Tabelas 1 (Capítulo 1), 1 e 2 (deste capítulo), é possível identificar dois aspectos
básicos, relativos ao desempenho econômico do Brasil e de São Paulo no período analisado.

Tabela 2. Estado de São Paulo: crescimento e estrutura do PIB (em %).

Setor
Taxa média anual (%) Estrutura (%)

1980/1989 1989/2003 1970 1980 1989 2003

Primário 3,5 2,9 5,7 3,9 3,5 7,7

Secundário 0,6 0,5 43,8 51,2 48,3 43,9

Ind. de transformação 0,3 0,4 39,9 44,3 40,9 35,0

Terciário 2,4 2,1 50,4 44,9 48,2 48,4

Total 1,7 1,5 100 100 100 100

Fonte: (dados brutos) IBGE, Contas Regionais.

Como já dissemos, o período é de comportamento ciclotímico, o que é ainda mais perverso, haja
vista que, sempre que o PIB (ou a indústria) apresenta crescimento expressivo, cria a ilusão de que
“chegou a recuperação”.

2
 Resumidamente, o crescimento da indústria de transformação no Estado de São

Paulo, a partir de 1989, teve o seguinte comportamento:
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1. Esses dados alternativos são os referentes ao VAF (Valor Agregado Fiscal), apurados pela Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo. Embora a participação daqueles setores seja modesta na ótica da renda, não o é na do
emprego, tema que será tratado no Capítulo 6.

2. Para uma análise macroeconômica e setorial do Brasil e desse movimento irregular, no Brasil e na América
Latina, ver Cano (1999).



1. Acentuada crise entre 1989 e 1992, com forte queda na produção da indústria de transformação 
(taxa média anual de -5,4% para o Brasil e -6,3% para o estado), como decorrência da política
econômica adotada pelo governo Collor, com drástica e frustrada política de estabilização, o
início da abertura comercial e o ajustamento de corte neoliberal; 

2. Em 1993 e 1994, alterada a política econômica e implementada nova política de estabilização
(Plano Real), a indústria paulista ganhou alto, porém, efêmero crescimento (8,5% anuais), mas
sem recuperar o nível de 1989;

3. Os anos de 1995 a 1999 tiveram taxa média de crescimento sofrível (-0,4%), graças às crises de
1995, 1997, 1998 e 1999, à desbragada alta dos juros, ao corte do crédito nacional e à enxurrada
de importações;

4. A farra de gastos internacionais resultou na crise e forte desvalorização cambial no início de
1999, mas a enxurrada de importações só diminuiu a partir de 2000, quando a crise foi contida,
e a produção sobe expressivos 6,5%;

5. Porém, o desequilíbrio cambial permaneceu até 2002, com o que novos ajustes ortodoxos (altos
juros, baixo crédito nacional, queda do investimento, desemprego etc.) foram impostos, e nova
crise cambial, explicitada em meio ao ano eleitoral de 2002, só foi contornada, graças a novo
socorro do FMI. Com isso, voltamos a ter medíocre crescimento, com a taxa média de 2001-2002 
sendo de 0,7% e nula, de 2003-2002.

O crescimento acumulado do setor, que na década anterior fora de medíocres 8% para o Brasil e os
ainda piores 3% para São Paulo, entre 1989 e 2003, repetem-se, sendo o do Brasil de 11,5% e o de São
Paulo de 5,4%. Vejamos, sucintamente, o comportamento dos principais ramos industriais paulistas.

Dos 21 ramos antes pesquisados pelo IBGE, 5 não contavam com apuração estatística regular
(couros e peles, editorial, madeira, móveis e diversos), e por isso restringimos a análise aos 16 restantes,
que representam, no período, entre 92% e 94% do valor agregado setorial.

O comportamento irregular descrito, que se refere à média do setor, também vai se refletir em
vários ramos, salvo em casos específicos, como em fumo, atividade que já vinha sendo transferida para
outros estados, desde a década de 1980, praticamente desaparecendo na seguinte. Em geral, quase todos
foram muito mal entre 1989 e 1992, pelas razões já apontadas. Após o Plano Real, e, grosso modo, até
meados de 1998, graças ao crédito externo barato (porém, em geral dolarizado), à estabilização e melhoria 
temporária da renda real, os ramos produtores de bens de consumo tiveram crescimento significativo,
mas, passado o período, o desemprego aumenta, o rendimento do trabalho cai, e a crise cambial
inviabiliza aquele crédito, passando a ter performance negativa ou baixo crescimento. É o caso de
alimentos, bebidas, têxtil, vestuário e calçados, material de transporte. Contudo, alguns segmentos desses
mesmos ramos, graças ao peso de suas exportações, tiveram melhor desempenho durante todo o período
ou parte dele, como, por exemplo ,a produção de açúcar, que saltou de 1,1% do total da indústria de
transformação paulista em 1996 para 3,3% em 2003, segundo a PIA/IBGE. O setor automobilístico, após
a desvalorização cambial de 1999, também passaria por elevado desempenho exportador. Salvaram-se
farmacêutica, para a qual o aumento das compras públicas deve ter atuado em seu melhor desempenho, e
perfumaria, sabões e velas, o ramo de mais alto crescimento no Brasil e em São Paulo, desde 1980,
trajetória em que são muitos os fatores envolvidos.

São conhecidos, no período recente, a intensificação do uso de maquilagem pela mulher, cuja
participação no mercado de trabalho vem crescendo nos últimos 20 anos, mais do que a do homem, e a
diminuição do antigo preconceito masculino de usar produtos cosméticos e perfumarias, além do excessivo
aumento do marketing feito por esse ramo químico.

Outros, de uso difuso como bens intermediários para a indústria em geral, dado o baixo crescimento
desta, também apresentaram baixo crescimento: produtos plásticos, cuja produção nacional em 2002 foi
menor do que em 1989; minerais não metálicos, atrelado à construção civil; borracha, vinculada ao ramo de
material de transporte; metalúrgica¸ negativamente afetada pela forte queda do investimento e só parcialmente
compensada pelo aumento de exportações. Química apresentou desempenho menos pior, graças às
exportações de alguns de seus segmentos e à forte expansão do de combustíveis – especialmente de petróleo –
e petroquímica. O terceiro maior perdedor foi mecânica (cai 25% entre 1980 e 1989 e mais 24% entre 1989 e

A Indústria de Transformação – 1989-2003     |     CAPÍTULO 4

Eco no mia Pa u lis ta: di nâ mi ca so ci o e co nô mi ca en tre 1980 e 2005     |     193



2002), o que é explicado pela rarefação do investimento público e privado e pelo aumento das importações de
máquinas e equipamentos.

Os outros ramos de melhor desempenho foram papel e celulose, com expressivo conteúdo exportado,
que teve crescimento acumulado em torno de 28% em cada uma dessas duas décadas, e o de material elétrico e
eletrônico, que recupera o desempenho negativo da década de 1980, acumulando expansão de 55% entre 1989 e
2002, ante a nova parafernália de eletrônicos de consumo, a expansão da informática e dos investimentos e as
exportações de aparelhos de telecomunicações.

Os ramos têxtil (quedas de 7% no primeiro daqueles períodos e mais 28% no segundo) e o de vestuário
e calçados (quedas absurdas de 23% e 43% nos respectivos períodos), já citados, não têm explicações
quantificáveis para suas trágicas trajetórias, além das já apontadas. Outros efeitos, de difícil avaliação,
certamente influenciaram aqueles deploráveis índices: a “Guerra Fiscal”, dispersando sua produção na
periferia nacional, seguramente com grande grau de terceirização e informalização; mudança tecnológica
alterando custos, preços e produtividade; competição forçada com a enxurrada de importações; câmbio
depreciado em suas exportações etc.

Como já se fez referência, os efeitos depressivos sobre as empresas industriais afetaram
profundamente as empresas de capital nacional, estimulando acentuada desnacionalização. Por outro lado, a 
enxurrada de importações e a impossibilidade de competição desestruturaram alguns complexos e cadeias
produtivas industriais.

Entre os vários estudos sobre essa questão, o de Haguenauer e outros fizeram minuciosa
classificação das cadeias produtivas brasileiras na década de noventa (Haguenauer et al., 2001). Eles
conceituam cadeia produtiva como o conjunto das atividades que  compreende as diversas fases em que
matérias-primas (e outros insumos ou serviços) são processadas, montadas ou transformadas em produtos 
finais. Advertem ainda que, em estruturas industriais mais desenvolvidas – como a do Brasil –, sua
delimitação é muito difícil, dada a alta interdependência intra setorial, a interseção com outras cadeias e,
em alguns casos, a possibilidade de substituição de seus insumos. Desse conceito, passam ao de
complexos industriais, que seriam (...) conjuntos de cadeias produtivas que têm origem nas mesmas atividades ou 

convergem para as mesmas indústrias ou mercados

Em seguida, afirmam que aquele conceito é fundamental para a conceituação de complexos industriais,

que são (...) conjuntos de cadeias produtivas que têm origem nas mesmas atividades ou convergem para as mesmas

indústrias ou mercados (Ibid, p. 6). Assim, quanto mais densa e completa a estrutura industrial, aqueles
efeitos negativos decorrentes das políticas neoliberais são ainda mais destrutivos ou desestruturadores de
cadeias e complexos.

Embora o citado trabalho refira-se ao conjunto do Brasil, sua análise é útil a nosso estudo, dado
que a maior parte das cadeias produtivas e complexos situam-se em São Paulo. Conclui que, no período
1990-96, é nítida a retração nos complexos têxtil, metal-mecânico e químico, ao mesmo tempo em que
eram ampliados os pesos do complexo da construção civil e do agroindustrial.

As cadeias têxtil e vestuário e as intermediárias e finais dos complexos químico e metal-mecânico,
mais intensivas em tecnologia, foram fortemente afetadas pela enxurrada de importações e pelas dificuldades
de crédito interno. A importação de peças e componentes com maior teor de C&T aumentou
consideravelmente nos complexos têxtil e metal-mecânico e nas indústrias finais do complexo químico. Essa
substituição, fundamentalmente, ocorreu em indústrias intermediárias das próprias cadeias finais (autopeças,
componentes eletrônicos, princípios ativos para medicamentos e outros).

Os citados autores advertem que

pelo menos nos complexos química, têxtil e agroindústria – e parcial do metalmecânico – o aumento
de importações teria se dirigido mais ao consumo pessoal do que à busca de maior competitividade
nas atividades produtivas (Ibid, p. 19).

Diversas cadeias dos complexos da agroindústria, minério de ferro, siderurgia, metalurgia dos não-
ferrosos e, em menor medida, do complexo químico mantiveram-se competitivas, com elevadas exportações e
menor fragilidade às importações. Estas são cadeias de commodities, intensivas em recursos naturais e, mesmo 
assim, sofreram arranhões em seu desempenho exportador com a forte sobrevalorização cambial e a
deterioração das relações de trocas no período. Para todos os complexos, segundo os autores, o período
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1992-1996 testemunhou a estagnação das vendas externas em relação às internas, confirmando a preferência
pelo mercado interno e as condições cambiais desfavoráveis (Ibid, p. 18). 

A análise dos autores confirma, para o período 1996/99, as principais tendências observadas na
primeira metade da década. Todavia, a virada drástica da política cambial a partir de 1999 introduz novo
diferencial, embora continue o crédito proibitivo ao investimento produtivo. Nesses termos:

a. Os complexos de maior peso – construção e agroindústria – reforçaram sua participação no
produto nacional; 

b. Os segmentos produtores de “commodities” mantiveram posições, assim como as atividades
de maior conteúdo tecnológico evidenciaram sua vulnerabilidade; 

c. Algumas cadeias e microcomplexos finais acentuaram sua reduzida presença na pauta
exportadora – mobiliário, eletrônica, automotriz e outros veículos

3
;

d. Embora arrefecesse a introdução de importados no complexo têxtil e na cadeia petroquímica,
ampliaram-se nos químicos finais (aumento de importações mais que proporcional ao da
produção) e no conjunto da indústria metalmecânica (queda menos que proporcional das
importações ante a contração da produção) (Ibid, p. 26-27).

Daí 

ocorreu (...) um esgarçamento nos fluxos intracomplexos, concentrando-se os maiores impactos da
liberalização comercial principalmente nas etapas intermediárias dos complexos química e
metalmecânica, além das indústrias têxteis. Reduziu-se, assim, a transmissão de encadeamentos para 
trás a partir da demanda por produtos finais dos respectivos complexos, contribuindo para reduzir
também a escala e o dinamismo em suas bases, além de emprego e geração de renda no país.

A explicação complementar é ilustrativa: 

Estilizadamente, o ajuste caminhou em uma direção que, no extremo, levaria as indústrias
de base a exportarem para atividades intermediárias no exterior, das quais as indústrias de
produtos finais no país importariam seus insumos, rompendo-se a integração local desses
complexos (Ibid, p. 19). 

}

A desconcentração espacial
da indústria paulista4

Os dados da Tabela 3 mostram que a perda de participação estadual no VTI nacional da indústria
de transformação (dos 58,2% em 1970, chega a 43,8% em 2003) está, em grande medida, centrada na
acentuada perda de participação nacional de sua RMSP (dos 43,5% em 1970 cai para 16,8% em 2003),
mas que, entretanto, foi em grande parte compensada pelo notável aumento da participação nacional do
restante do estado. Esse movimento, portanto, subdivide-se em dois vetores: um que resulta na
canalização de parte da desconcentração para o próprio interior do estado, e outro, para o restante do país.

Tabela 3. Indústria de transformação: participação regional no VTI (em %).

1970 1980 1985 1989 1998 2003

Brasil, exclusive ESP 41,8 46,6 48,1 49,3 50,2 56,2

ESP 58,2 53,4 51,9 50,7 49,8 43,8

RMSP 43,5 33,6 29,4 28,7 24,6 16,8

 Interior 14,7 19,8 22,5 22,0 25,2 27,0

Fontes: VTI Br e ESP: 1970 e 1985: Censos Industriais; 1989-2003: ver Tabela 4. RMSP e Interior: participação inferida no VTI, via 
participação no VAF do ESP (dados da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo).

A Indústria de Transformação – 1989-2003     |     CAPÍTULO 4

Eco no mia Pa u lis ta: di nâ mi ca so ci o e co nô mi ca en tre 1980 e 2005     |     195

3. Só após a desvalorização de 1999 é que o setor automobilístico retomaria papel relevante na pauta exportadora.
4. Para este tópico, o texto se apóia, basicamente, para o período 1970-1995 em Cano (1998a, Capítulo 6) e, para os

anos mais recentes, em nova pesquisa que está sendo desenvolvida por esse autor.



Por outro lado, o crescimento vertiginoso e caótico da RMSP, além de outros efeitos negativos,
certamente lhe trouxe deseconomias de aglomeração e perdas relativas de competitividade, vis-à-vis o
desenvolvimento de outras RAs. Reforça essa questão o agravamento da questão ambiental, que tem levado o
governo estadual, por meio da CETESB, a fiscalizar e examinar com grande rigor o funcionamento ou a
intenção de expansão ou instalação de novas plantas industriais na região. Acrescenta-se ainda a “Guerra
Fiscal” entre vários municípios do estado, reforçando ainda mais as intenções de desconcentração.

A despeito de ainda manter a estrutura industrial mais densa e mais diversificada do país, bem como
uma alta concentração nacional – continua a ser o maior “estado” industrial do país – a desconcentração
afetou duramente vários de seus ramos, destacando-se os de material de transporte, metalúrgica, química,
alimentos, bebidas, fumo, madeira e couros, mantendo ainda a primazia em outros, mormente nos de maior
complexidade tecnológica.

A desconcentração que favorece o interior paulista decorre, sobretudo, de efeitos positivos
emanados das seguintes causas principais

5
:

1. Das grandes transformações e melhorias de sua infra-estrutura; 
2. Das transformações e modernização de sua agropecuária e agroindústria, que no período

tiveram ainda a seu favor a melhoria de preços externos, expandindo suas exportações. Como
exemplos maiores, lembremos da carne bovina e do açúcar, cujas exportações tiveram forte
expansão no período e cuja produção praticamente se realiza totalmente no interior;

3. Por várias razões que aqui não cabe repetir, a criação de excelentes condições para a implantação e
desenvolvimento de atividades de maior complexidade tecnológica, especialmente nas RAs de
Campinas e de São José dos Campos; 

4. Da “Guerra Fiscal” municipal, que, embora não tenha sido determinante maior, foi coadjuvante do
processo de desconcentração de parte importante do setor automobilístico; 

5. Da recuperação dos preços externos do petróleo a partir de 1998, sua forte elevação a partir de
2000, a grande expansão física na extração e refino nacional, e a desvalorização cambial a partir de
1999, o que provocou forte aumento do valor real produzido por esse setor, que também afetaria o
setor produtor de álcool de cana, recuperando seus níveis de produção a partir de 2000. Lembremos 
que esses dois segmentos produtores de combustíveis, no Estado de São Paulo, estão localizados
no interior (95% no caso do petróleo e 100% no caso de álcool de cana).

Daí que, advirta-se, só parte da diminuição na participação industrial estadual e nacional da
RMSP, mostrada pelas estatísticas, representaria, de fato, uma perda industrial, ou, como querem outros,
uma desindustrialização. O que se vê – naquilo que as informações nos permite – é que boa parte dessa
diminuição consiste fundamentalmente em efeito estatístico, decorrente de: 

1. Quedas maiores na RMSP do que as quedas ocorridas em outras regiões do estado e do país; 
2. Baixo crescimento em setores que também cresceram pouco nas demais regiões; 
3. Expansão, fora da RMSP, de setores cuja natureza ou requisitos técnicos praticamente os

obriga a localizarem-se em outras áreas; 
4. Partes das perdas reais (fechamento de plantas, de linhas de produção, desestruturação de cadeias

produtivas etc.), principalmente as ocorridas em decorrência das políticas neoliberais, significam,
acima de tudo, perdas reais do país e não apenas de São Paulo ou de sua RMSP.

Em termos quantitativos, os aumentos percentuais (físicos e em valor real) da produção de açúcar e 

álcool de cana e do refino de petróleo, atividades que se realizam praticamente 100% no interior, estão
muito próximos da queda percentual da participação estadual sofrida pela RMSP. 

O outro vetor espacial é o do restante do país, e as questões centrais que afetam esse tema têm sido
muito estudadas, pesquisadas e discutidas nas últimas três décadas, do que podemos resumir o seguinte: 

1. Os dados estatísticos industriais para o período que se estende até 1998 inclusive – salvo os das
Contas Regionais – dão razão àqueles que negavam a existência de um processo de acentuada
desconcentração, pois eles mostravam que a participação de São Paulo caíra menos de dois
pontos percentuais: de 51,9% em 1985 para 49,8% em 1998;
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5. Esses processos estão relatados nos documentos específicos ao setor industrial das RAs, neste trabalho.



2. Os dados posteriores das PIAs, contudo, mostram uma queda mais acentuada daquela
participação, que atingiria 43,8% em 2003 e 43,1% em 2004, mas suas causas e momentos
específicos, contudo, são ainda objeto de novas discussões. Chega a ser mesmo estranha, tal
queda, em um curto espaço de tempo (1999-2000); 

3. Algumas das razões apresentadas sobre o mesmo fenômeno relativo à RMSP também se
aplicam na relação Estado de São Paulo e Brasil, mas demandam novas e difíceis pesquisas.

Nos últimos 20 anos, novos problemas metodológicos tornaram sua análise ainda mais complexa e 
de mais difícil entendimento. A partir de 1985, o país não mais produziu Censos Industriais, que
consistiam na fonte principal para esses estudos. Só a partir de 1996, quando se inicia a publicação da
Pesquisa Industrial Anual, é que se conta com uma fonte substitutiva para aquela. Ainda assim, uma série
de mudanças metodológicas entre ambas dificulta sobremodo o encadeamento histórico das séries e o
confronto entre seus dados. 

A alternativa com que contaram os pesquisadores, nesse interstício (1985-1996), foi a série da
produção física industrial – a conhecida PinPf do IBGE –, mas as tentativas de encadeamento pós 1985
bem como o exame das mudanças da estrutura produtiva, sempre esbarram em problemas graves, que
ocorreram (ou ainda ocorrem) em determinados momentos, como fortes valorizações e desvalorizações
cambiais, inflação alta, e efeitos de recessões e crises, que alteram violentamente os preços relativos, e,
portanto, as estruturas produtivas medidas em valor (ver Tabela 4).

Outras mudanças ainda mais graves se deram na metodologia das Contas Regionais –CR, do
IBGE, as quais, após 1985, usam, como variável principal, o Valor Agregado Bruto – VAB, cuja
evolução, no caso da indústria de transformação, difere da do Valor de Transformação Industrial – VTI,
usado nos antigos censos e na PIA.

Tabela 4. Indústria de transformação: participação do ESP no Brasil (%).

VTI1 (Censo e PIA) VTI2 (Via PINPF) VAB3 (CR)

1985 51,9 51,9 51,6

1989 – 50,7 49,9

1995 – 50,1 45,7

1996 50,9 48,9 43,7

1997 51,1 49,4 44,0

1998 51,2 49,8 43,5

1999 48,8 48,5 41,8

2000 47,2 48,7 42,0

2001 46,6 49,3 41,8

2002 45,4 48,1 40,6

2003 43,8 48,3 40,4

Fontes: 
1
 Valor de Transformação Industrial: 1985: Censo Industrial; 1996-2003 PIA; IBGE.

2
 Idem até 1985; 1989 a 2003: Participação no VTI em 85 projetada pelas taxas da PINPF: 1989, base 1985; 1995, base 1989;

1996-2003, bases anuais.
3
 Valor Agregado Bruto a preços correntes, Contas Regionais – IBGE.

Assim, se tomarmos essas duas variáveis para examinar a participação do Estado de São Paulo no
valor da produção industrial brasileira, constatamos que:

1. Os 51,9% apresentados em 1985, se projetados pela PinPf, cairiam para 50,7% em 1989, mas
para as CR, a cifra seria 49,9%; projetados para 1995, os dados respectivos seriam 50,1% e
45,7%, mostrando um aprofundamento entre as diferenças das duas variáveis;

2. A partir de 1996, contamos novamente com dados do VTI, que mostram a cifra de 50,9%, ao
passo que as CR, com o VAB, mostram 43,7%; continuada a série, pelo VTI (PIA), teríamos
em 2003 uma participação paulista de 43,8% ao passo que, pelas CR, teríamos 40,4%.
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Entendemos, neste trabalho, que não devemos tomar as cifras das CR como indicador preferencial, 
não só por apresentarem a queda muito pronunciada, mas principalmente porque tais diferenças se
apresentam fundamentalmente a partir do início da década de 1990, ao passo que os dados do VTI da PIA
ficam mais próximos aos estimados via PInPf.

Independentemente dessa discussão, cabe distinguir, neste momento, que o processo de
desconcentração interestadual sofreu fortes alterações, quando comparado com o que se verificou entre
1970 e 1985. Nesse período, ele ocorreu, sobretudo, pelos positivos efeitos das políticas de
desenvolvimento nacional e regional (notadamente o II PND), pelo elevado nível dos investimentos
públicos e privados e pelas elevadas taxas de crescimento da economia. Com isso, deu-se a intensificação
de nosso processo de industrialização e a conseqüente consolidação da integração do mercado nacional.
Isso, mais os efeitos positivos das políticas de expansão e diversificação das exportações, promoveu forte
expansão das fronteiras agropecuária e mineral.

Essa dinâmica fez com que a urbanização e a industrialização atingissem a maior parte da periferia
nacional. Assim, nesse período, a desconcentração industrial (e também a agropecuária) de São Paulo não se

explica por efeitos negativos de crises, e sim pelo fato de que o resto do Brasil, em média, teve crescimento
econômico positivo, alto e acima do também elevado crescimento de São Paulo. Como mostrou o citado trabalho
de Cano, as taxas médias anuais do crescimento industrial, entre 1970 e 1980, foram de cerca de 9% para o Brasil, 
8% para São Paulo, e as do agregado “Brasil, exclusive SP”, de 10%. Enquanto o volume da produção industrial
do Brasil aumentava 136% e o de SP 116%, o do resto do país crescia 163%. Assim, o volume de produção
industrial acrescido no resto do país eqüivaleu a 117% do volume produzido em SP em 1970.

Muito diferente tem sido a situação a partir do início da década de 1980. Como já vimos, entre 1980 e
1989, a produção nacional da indústria de transformação acumulou minúsculos 8,2% de crescimento,
enquanto a de SP foi ainda pior: 2,8%. Ao longo de 1989 e 1998 – em que tivemos quatro planos de
estabilização, hiperinflação, alta valorização cambial e vários anos de crise – os crescimentos acumulados de
ambas, respectivamente, foram de 3,2% e 0,6%. Após a desvalorização de 1999, o quadro foi um pouco menos 
ruim: entre 1998 e 2003, as cifras respectivas foram 6,1% e 3,1%. Assim, no período 1989-2003, os
respectivos crescimentos acumulados de 8,9% e 4,5% foram tão ruins quanto os de 1980-1989.

Mas as diferenças não se esgotam apenas na comparação das taxas de crescimento. Na década de 1980, a
indústria paulista, justamente por concentrar os segmentos mais complexos – como os da metal-mecânica,
material de transporte, química e da eletro- eletrônica – foi muito mais afetada que a do resto do país, não só pelo
mau desempenho da demanda, mas principalmente do investimento de modernização. Além disso,o fenômeno
da “Guerra Fiscal” crescia, estimulando desconcentrações produtivas espúrias.

A partir de 1989, a crise se aprofundaria, e já, em 1990, iniciavam-se as políticas de corte
neoliberal, aprofundadas em 1994, abrindo abruptamente a economia brasileira e, com a valorização
cambial, promovendo verdadeira enxurrada de importações. Com as privatizações e desnacionalizações,
a maior presença de empresas transnacionais promoveu reestruturações produtivas, eliminando plantas
ou linhas de produção, desestruturando cadeias produtivas etc., como assinalamos anteriormente.

A esses danos somam-se os do aumento da “Guerra Fiscal” que, com “vistas grossas” do governo
federal, generalizou-se por vários estados e vários setores. Os ramos por ela mais atingidos, ao que parece, 
foram o automobilístico, vestuário, têxtil, calçados e fumo, que praticamente desaparece de SP.

A continuidade da expansão exportadora manteve a dilatação da fronteira agropecuária e da mineral,
desconcentrando, com isso, vários outros segmentos industriais, como couros, frigorificação de carnes,
beneficiamento de grãos e de fibras, madeira, móveis, celulose, metalurgia e máquinas e implementos agrícolas.

Contudo, movimentos de desconcentração produtiva que se manifestam em um processo de
industrialização com medíocre crescimento precisam ser melhor examinados, antes de se tirar conclusões
“definitivas”. Com efeito, quando examinamos cada ramo industrial isoladamente, nos damos conta de
que a desconcentração (e também houve casos de aumento de concentração), no período que se estende de 
1980 a 2003, é fruto de várias causas, além das já apontadas. Houve causas de caráter mais “estatístico” do 
que real, como os de ramos em que houve “desconcentração”, apenas porque a queda de produção foi
maior em SP do que a do resto do Brasil, como em vestuário, calçados e mecânica, ou “concentração”,
naqueles em que a queda foi maior no resto do país do que em SP, como o têxtil, por exemplo. Mais
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complicado ainda, é o fato de que, na maioria dos ramos, ocorrem crescimentos (ou decréscimos) baixos
no Brasil e decréscimos (ou aumentos) também baixos em SP, não nos permitindo claramente saber o real
sentido do fenômeno.

Ao mesmo tempo, foram raros os ramos que apresentaram expressivas taxas de crescimento anual –
digamos, pelo menos de 3% – entre 1989 e 2002, como farmacêutica, perfumaria e bebidas, os três de maiores
taxas em SP do que no resto do país, também baixos, aumentando, portanto, sua concentração em SP.

Assim, a menos que mude radicalmente a condução da política econômica e que o país volte a ter
crescimento alto e persistente, o melhor entendimento sobre o tema da desconcentração industrial
permanecerá inconcluso.

}

Principais mudanças
na estrutura produtiva

Os fatos positivos e negativos assinalados nos tópicos anteriores geraram efeitos que alteraram a
estrutura produtiva da indústria estadual, cujos resultados, para cada um dos 23 gêneros, podem ser vistos
na Tabela 5. Os 23 gêneros são os estabelecidos pela CNAE (Classificação Nacional das Atividades
Econômicas), do IBGE, e permitem uma compatibilização a 2 dígitos, entre o Censo Industrial de 1985 e

as PIAs (Produção Industrial Anual) a partir de 1996.

Tabela 5. Estado de São Paulo: estrutura produtiva da indústria de transformação, segundo o VTI (%).

Gêneros de atividades 1985 1996 1998 2002 2004

Indústrias de transformação 100 100 100 100 100

15 Fabricação de produtos alimentícios e bebidas 8,8 14,2 14,2 14,1 12,6

16 Fabricação de produtos do fumo 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0

17 Fabricação de produtos têxteis 6,3 3,4 3,0 2,3 2,3

18 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 2,7 1,8 1,7 1,1 1,1

19 Preparação de couros e fabricação de artefatos
de couro, artigos de viagem e calçados

1,4 1,0 0,6 0,8 1,2

20 Fabricação de produtos de madeira 0,6 0,4 0,5 0,6 0,6

21 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 3,6 4,8 3,9 5,1 4,7

22 Edição, impressão e reprodução de gravações 1,9 5,8 6,3 3,6 4,1

23 Fabric. de coque, combustív.
Nucleares, álcool e refino de petróleo

8,7 6,1 5,3 12,7 11,7

24 Fabricação de produtos químicos 12,5 14,5 16,0 15,0 14,2

25 Fabricação de artigos de borracha e plástico 5,3 5,2 5,2 5,7 5,1

26 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 3,3 2,8 3,1 3,0 2,8

27 Metalurgia básica 6,2 3,1 3,0 4,5 6,0

28 Produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos 5,1 4,6 4,5 3,6 4,0

29 Fabricação de máquinas e equipamentos 10,7 8,7 8,4 7,7 7,9

30 Máquinas para escritório e equipamentos de informática 0,8 0,8 0,7 0,5 0,4

31 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 4,5 3,9 4,2 2,9 2,8

32 Material eletrônico, aparelhos e equip. de comunicações 2,9 3,3 3,4 1,7 2,2

33 Equip. médico-hospitalares, de precisão, ópticos e para
automação industrial, cronômetros e relógios

0,9 1,0 1,1 1,2 1,1

34 Montagem de veíc. automotores, reboques e carrocerias 8,8 11,7 11,4 10,2 10,9

Fonte: (dados brutos) IBGE – Tabulações especiais Censo Industrial 1985 e PIA 1996-2002.
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Para resumir a análise e sintetizar seus principais resultados, agregamos esses 23 gêneros segundo a
predominância de sua produção, em termos das chamadas categorias de uso: Bens de Consumo Não
Durável (BCND), Bens de Uso Intermediário (BI) e Bens de Consumo Durável e de Capital (BCDK). Os
gêneros  predominantemente produtores de BCND são: Mobiliário e Indústrias Diversas, Farmacêutico,
Perfumaria, Têxtil, Vestuário, Alimentos e Bebidas, Couro e Calçados, Fumo e Editorial e Gráfica. Os de BI
são: Metalúrgica Básica, Minerais Não Metálicos, Madeira, Papel e Celulose, Borracha, Combustíveis,
Produtos Químicos, Matérias Plásticas e Reciclagem. Os BCDK são: Produtos de Metal, Máquinas,
Máquinas para escritório, Máquinas elétricas, Material Eletrônico e de Comunicações, Equipamentos
diversos, Veículos automotores, Outros equipamentos  de transporte.

Por outro lado, tanto por razões metodológicas quanto por especificidades de períodos, faremos os
seguintes cortes analíticos periódicos: 

1. 1985-1998: pela inexistência de dados estruturais entre 1985 e 1996, dado que foi um longo
período de crise, com média baixa de crescimento, implantação e consolidação do  Plano Real,
aprofundando a partir de  1994 a valorização cambial e o déficit comercial e ampliando os efeitos
negativos sobre a estrutura industrial (enxurrada de importações industriais, desestruturação de
cadeias produtivas, fechamento de plantas etc.; 

2. 1998-2002: o período em que explode a crise cambial (1/1999), com  forte desvalorização cambial,  
mas cujos efeitos positivos sobre a balança comercial (estímulo às exportações e restrição às
importações) só se manifestariam, com maior ímpeto, a partir de 2004;

3. 2002-2004: ante a forte expansão do comércio internacional, as exportações voltam a crescer
mais, mas as importações ainda se mantêm restringidas, devido ao baixo crescimento da
economia entre 2001 e 2003.

Examinemos de início o grupo produtor de BCND. Ao longo do período 1985-1998, esse grupo
apresenta comportamento distinto entre seus vários gêneros: o alto desemprego e a deterioração salarial
não só restringem o consumo interno de vários desses bens, mas ao mesmo tempo estimulam suas
exportações, que explicam a maior parte do aumento da participação do gênero de alimentos, cuja
participação na produção paulista sobe de 8,8% para 14,2% no período. Tecidos, vestuário e calçados,
além de atingidos pela crise, sofrem também a nefasta ação da “Guerra Fiscal”, que encolhe essa produção 
em SP, e a expande, moderadamente, na periferia. Editorial e Gráfica beneficiou-se da enorme expansão
dos serviços de gravação eletrônica, e sua participação sobe, de 1,9% para elevados 6,1%. No conjunto, a
soma algébrica das variações positivas e negativas  fez com que o grupo aumentasse ligeiramente, de 25%
para 28% sua participação na produção paulista. 

No período seguinte, o agravamento da crise faria com que a maior parte de seus gêneros tivessem
resultados pífios, caindo a participação do grupo para 24%. Entre 2002 e 2004, as exportações contiveram
parte da crise, mas, mesmo assim, a participação do grupo cai para 23%, com todos seus gêneros tendo
crescimento nulo ou negativo.

Cabe ainda observar que, nesse grupo, ao longo de todos os períodos analisados, o gênero de  fumo  
sofreu profunda reestruturação produtiva de seu oligopólio, com fechamento de muitas plantas industriais 
e forte reconcentração em poucas, situando hoje no sul do país 82% de sua produção (69% no RS),
perdendo fortemente participação na produção industrial paulista.  

Entre 1985 e 1998, a produção do grupo de BI teve comportamento negativo em todos os gêneros,
seja pela crise geral que se abate na indústria, pela enxurrada de importações (por exemplo: auto peças,
eletrônicos etc.),  pelo débil aumento das exportações e, ainda, pela queda do preço do petróleo (de US$
26 para US$ 12), afetando o valor da produção do gênero combustíveis. Esses fatos fizeram com que   a
participação  do grupo caísse, de 40% para 37% do total da produção paulista.

No período 1998-2002, a reação das exportações – notadamente de papel, celulose, químicos, aço
etc. –, a expansão do refino de petróleo e o retorno de seu preço  a US$ 23  proporcionaram taxas mais altas 
de crescimento para seus gêneros – à exceção de minerais não-metálicos e borracha e plásticos,
basicamente voltados para o mercado interno –, fazendo com que o grupo elevasse sua  participação na
estrutura produtiva para 47%. Contudo, no período final, o agravamento da crise proporciona resultados
constrangedores para todos os gêneros, retrocedendo sua participação para 45%.
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Nesse grupo, cabe ainda lembrar as especificidades de dois de seus gêneros: 
w O da madeira que, com a devastação de nossas matas e a maior concentração espacial em certas

unidades federadas, “relocalizou” parte importante de sua produção, da qual hoje se concentram 
50%  também no sul do país;

w O de reciclagem,  o qual, embora São Paulo, em 2003, concentrasse  36% de sua produção, tinha
peso de apenas 0,1% no total da produção industrial paulista.

No que tange ao grupo BCDK,  no primeiro período, a prolongada crise provocou fortes quedas na
produção dos gêneros produtores de máquinas e equipamentos, enquanto as exportações e a reconcentração de 
renda proporcionaram leve crescimento dos gêneros de material elétrico-eletrônico e de transportes,
compensando a queda daqueles e fazendo com que se mantivesse a participação do grupo no total da produção
(em torno de 35%). Com isso, pode-se depreender que a violência da crise e a política de abertura comercial
desregrada paralisaram a trajetória evolutiva da estrutura produtiva, no sentido da continuidade do aumento da
participação dos bens de capital. A expansão da indústria eletrônica na Zona Franca de Manaus e a guerra
fiscal estimulando a indústria automotiva em outros estados foram também fatores importantes para o
constrangimento desse setor, na indústria paulista.

No período 1998-2002, a profundidade da crise afetou negativamente todos os gêneros desse
grupo, fazendo com que sua participação no total da indústria regredisse para 30%. No período
2002-2004, a reviravolta das contas externas não foi suficiente para repor a dinâmica do grupo, uma vez
que o investimento público e o privado se situaram em níveis muito baixos. O forte aumento das
exportações de material eletrônico (notadamente de comunicações e de veículos) proporcionou uma
pequena recuperação da participação do grupo no total industrial, que passa para 32%.

O exame desses dados corrobora a análise dos itens anteriores, no sentido da fraca dinâmica industrial
do período, de sua regressão estrutural, desnudando que, se algo cresceu, se deve, fundamentalmente, às
exportações e ao consumo das camadas mais altas da população, graças tanto à concentração da renda quanto à 
ampliação ao sistema de crédito ao consumidor.

}

Comércio exterior
do Estado de São Paulo

Desde as últimas décadas do século XIX, com o café, a inserção externa da economia paulista foi
extremamente importante, tanto para seu crescimento, como para suas subseqüentes transformações. A
partir da década de 1920, quando já concentrava 31% da produção industrial do país, a expansão de seu
comércio interestadual não só integrou o mercado nacional, como também reforçou sobremodo sua
economia. Vejamos inicialmente alguns dados sobre essa segunda forma de inserção.

O comércio interestadual de São Paulo
Tem sido alta a participação de suas exportações para o resto do Brasil (Xb-sp) e das importações

que faz do restante do país (Mb-sp) sobre a economia paulista. Já a de seu comércio internacional (Xi e
Mi), embora importante, tem menor peso. As interestaduais ganharam maior destaque a partir da “crise de
1929”, quando se inicia a integração do mercado nacional sob o comando da industrialização concentrada
em São Paulo.

Essas exportações, em 1939, representavam 18,3% do PIB paulista, enquanto as importações eram de
10,8%, com o que o saldo dessas vendas (Xb-sp – Mb-sp) equivalia a 7,5%. Acelerada a industrialização,
avançou sobremodo a integração do mercado nacional, ampliando ainda mais o comércio interestadual,
elevando fortemente aqueles coeficientes: em 1968, o de exportação passa a 40% e o de importação para
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17,9%, gerando um saldo de 22,1%. Nesse momento, as vendas internas (Xb-sp) perfaziam pouco mais de
quatro vezes as externas (Xi), proporção que parece se manter nos dias atuais.

Entre as décadas de 1930 e meados da de 1950, os manufaturados pesavam 75% na pauta
exportadora, que aumenta para 83% em 1968. Na pauta importadora, ao longo de todo o período,
alimentos e matérias-primas compreendiam 80% de seu valor.

No entanto, as estatísticas do comércio interestadual são descontínuas e de complexa construção
metodológica, o que nos adverte para maior cautela em usá-las. Das mais recentes (1997 a 1999), não
recomendamos as de 1998. As dos anos restantes mostram relações Xb-sp/PIBsp em torno de 49% e
Mb-sp/PIBsp, de 33%, resultando em um saldo de 16%, conforme dados brutos do CONFAZ.

Esses resultados mostram que a integração prosseguiu e que o mercado nacional teve forte
expansão, com São Paulo comprando e vendendo cada vez mais ao resto do país. 

O comércio internacional de São Paulo
Antes de 1930, a participação de São Paulo nas exportações internacionais do país girava em torno

de 35%, e a das importações, em torno de 20%. Com a reestruturação de sua agropecuária após a “Crise de
1929” e a subseqüente industrialização, aquelas cifras sobem, mantendo-se, até meados da década de
1950, em torno de, respectivamente, 50% e 40%. 

A partir daí, entretanto, as exportações paulistas cresceram menos que as do restante do país, mas
suas importações (notadamente de bens de produção), por força da industrialização avançada, cresceram
mais, invertendo o saldo da balança comercial externa e tornando o déficit estrutural. Em 1968, aquelas
cifras eram de, respectivamente, 35% e 52%.

Com isso, o coeficiente de exportação foi se reduzindo, dos 23,9% de 1939, para apenas 7,9% em
1968, ao passo que o de importações caía menos, de 15,6% para 12,9%. Dessa forma, o saldo desse
comércio(Xi-Mi), que era alto, de 8,3% em 1939, torna-se negativo, sendo de –5% em 1968.

Os dados do tópico anterior nos permitem avaliar o resultado líquido, pela soma dos saldos
interestaduais com os internacionais. Assim, em 1939, o efeito líquido foi de 15,8%, que cresce um pouco, 
para 17,1% em 1968. Como se vê, foi a vigorosa expansão do mercado interno que possibilitou o
financiamento – só em moeda nacional, é claro – daquele desequilíbrio.

Dado que as últimas cifras do comércio interestadual são as do período 1997-1999, nossa análise
nesse item não pode ser mais atualizada. Por outro lado, como 1997 foi ano atípico com elevadíssimas
importações internacionais, usamos os dados de 1999 para o comércio externo, que mostram coeficientes
de 9,4% para Xi/PIBsp e de 12,5% para Mi/PIBsp, com saldo de –3,1%. Assim, o efeito líquido reduziu-se 
fortemente, com o saldo resultante de aproximadamente 13%. 

Entre 1989 e 2002, a taxa média anual de crescimento das exportações brasileiras foi de 4,4%,
abaixo da média mundial (5,8%). Para isso, colaborou o movimento internacional descendente de preços
de commodites, a alta valorização cambial praticada em vários anos do período, no Brasil, bem como a
ausência de políticas mais agressivas industriais e de comércio exterior. Esse mau desempenho foi ainda
influenciado pelo baixo crescimento da economia mundial e a reestruturação produtiva passiva que
sofremos, pela imposição das políticas neoliberais. Os efeitos foram ainda mais perniciosos para as
exportações de manufaturados, que cresceram à média anual de apenas 4,6% (a mundial foi de 6,4%),
despencando nossa precária participação mundial nesse segmento, de 0,9% para 0,7%. 

O quadro só mudaria após a desvalorização cambial de 1999, fazendo com que as exportações
brasileiras (Tabela 6) chegassem a US$ 96,5 bilhões em 2004; as importações, por sua vez, reduzem-se
expressivamente em 2002 e 2003 e voltam a crescer em 2004, resultando em um saldo positivo acumulado 
de US$ 74,2 bilhões de 2001 a 2004. 

Contudo, o período de 2003-2004, em que as exportações mundiais cresceram à média anual de 18%
(e as brasileiras a 26%) não pode ser caracterizado, no presente momento, como uma tendência, dado que o
fenômeno é fruto de várias causas: a enorme expansão do déficit dos EUA, o espetacular crescimento do
PIB e do comércio da China, a alta dos preços internacionais disso decorrente e um forte aumento do
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comércio intrafirma. O dólar desvalorizado no Brasil está sendo compensado pela alta produtividade
resultante da expansão da fronteira agrícola, por contratos assinados antes da mudança cambial, pelo crédito 
oficial, pela redução de impostos sobre exportações, pelo débil crescimento do mercado interno e pelo
aumento do comércio intrafirma. Contudo, as importações já estão, a partir de 2004, crescendo acima de
30% anuais, e as originárias da China já começam a fazer sérios estragos. 

Tabela 6. Evolução do comércio exterior (US$ bilhões e %).

Produtos

Brasil Estado de São Paulo

Valor
Taxa média de

crescimento (%)
Valor

Taxa média de
crescimento (%)

1989 2002 2004 2002/1989 2004/2002 1989 2002 2004 2002/1989 2004/2002

Total 34,1 59,3 96,5 4,4 27,5 12,0 20,1 31,0 4,0 24,2

Básicos 9,5 17,0 28,5 4,5 29,7 0,9 1,3 2,8 3,2 44,8

Semimanufaturados (1) 5,8 9,0 13,4 3,4 22,4 0,7 1,5 2,5 6,2 28,0

Manufaturados (2) 18,7 33,4 52,9 4,6 25,9 10,4 16,9 25,4 3,8 22,6

Industriais (1 + 2) 24,5 42,4 66,3 4,3 25,0 11,1 18,4 27,9 3,9 23,1

Fonte: (dados brutos) MDIC.

Já apontamos que a indústria paulista foi a mais atingida pela política neoliberal, com fechamento
de plantas e desestruturação de cadeias produtivas, sofrendo ainda os efeitos negativos da “Guerra Fiscal” 
e do deslocamento da fronteira agropecuária, agroindustrial e mineral, com o que não apenas perdeu
participação no valor da produção industrial nacional, mas teve, ainda, pior desempenho exportador.
Salvo em semimanufaturados, de reduzido peso em sua pauta exportadora, teve nos demais segmentos
taxas abaixo das nacionais, como se vê na Tabela 7. 

Isso se deve aos percalços sofridos pela indústria paulista, com a crise da década de 1980, que se
prolonga até 1992, e com a enxurrada de importações que se inicia em 1993 e se estende até 2001. No
primeiro momento, o baixo crescimento do mercado interno e as desvalorizações cambiais inverteram o
saldo da balança comercial paulista, tornando-o positivo entre 1984 e 1993. No segundo, embora o
crescimento industrial tenha sido tão medíocre como no anterior, câmbio ruim e abertura restringiram o
aumento das exportações e estimularam importações.

Tabela 7. Comércio exterior: estrutura e participação no PIB setorial (em %).

Produtos

Estrutura (%) Export./PIB1

Brasil ESP Brasil ESP

1989 2004 1989 2004 1989 2004 1989 2004

Total 100 100 100 100 8 16 8 16

Básicos 28 29 7 9 20 37 16 19

Semimanufaturados (1) 17 14 6 8 ... ... ... ...

Manufaturados (2) 54 55 86 82 18 28 16 42

Industriais (1+ 2) 71 69 92 90 23 44 17 46

NE 1 2 1 1 ... ... ... ...
1
 Estimados pela participação setorial no PIB.

Fonte: MDIC: (dados brutos) IBGE (PIB). 

A Tabela 7 nos dá uma idéia de quanto nos atrasamos em relação ao resto do mundo, em termos de
melhoria de nossa pauta exportadora. Observa-se que a estrutura da pauta em 2004, praticamente, é a
mesma de 1989, ou seja, a participação dos produtos industrializados decorre, na verdade, das políticas
industriais e de grandes investimentos que fizemos no decorrer da década de 1970 e início da seguinte,
dado que, a partir daí, o estado brasileiro teve pálida presença nesse mister. 
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É bom frisar que o retorno a saldos negativos (de 1994 a 2001, quando os déficits acumulam a
espantosa cifra de US$ 53 bilhões, 96% deles em manufaturados) difere daqueles do passado, que
decorriam – desde meados da década de 1950 – da dinâmica de crescimento industrial, que impunha
crescentes importações de bens de capital e de insumos. Entre 1994 e 2001, o déficit acumulado em
manufaturados, para o agregado Brasil exclusive São Paulo, acumulou US$ 60,8 bilhões, e outros –US$
6,7 bilhões entre 2001 e 2004. Agora, eles decorreram da fragilidade de nossa competitividade, tanto para
aumentar nossas exportações de produtos manufaturados, quanto para conter as acrescidas importações.

Isso se traduziu no abandono de linhas de produto com maior agregação de tecnologia e na redução 
dos níveis de integração vertical com ampliação do conteúdo importado de partes e componentes. Nesse
sentido, crescem substancialmente os coeficientes importados das indústrias de máquinas e
equipamentos, de material e aparelhos eletrônicos e de comunicação; de beneficiamento, fiação e
tecelagem de fibras artificiais e naturais; automobilística, de tratores e máquinas de terraplanagem; de
equipamentos para produção e distribuição de energia elétrica nos anos 1989-1996 (Miranda, 2001).

Em sua minuciosa pesquisa sobre nosso desempenho exportador nos anos noventa e início do
novo século, Miranda ressalta – como conseqüência das transformações internacionais, das políticas
macroeconômicas liberais e do ajuste empresarial defensivo – as características assimétricas,
desfavoráveis, de nossas exportações em relação aos produtos importados:

a. A dominância de commodities agrícolas minerais e manufaturadas a partir de recursos naturais
– portanto, produtos com baixa intensidade tecnológica – configura uma pauta de exportações
com participação elevada de produtos com demanda internacional decrescente;

b. Em contraste, a pauta de importações é o somatório de produtos oriundos de setores dinâmicos e de
elevado conteúdo tecnológico, vale dizer, com demandas crescentes no comércio internacional.

Acompanhando o movimento nacional, há redução das importações para São Paulo de 2001 a
2003 e forte subida das exportações em 2003 e 2004, com o saldo comercial paulista tornando-se positivo, 
acumulando US$ 6,9 bilhões de 2002 a 2004. Nesse sentido, não é fácil depreender uma tendência, já que,
com o auxílio da Tabela 4, se é verdade que as exportações paulistas variaram de 14,8% de 2002 a 2003 e
de 34,5% de 2003 a 2004, as importações que entraram no estado variaram 2,4% de 2002 a 2003, mas
33,4% de 2003 a 2004. De forma semelhante, os resultados expressivos em manufaturados de 2003 e
2004, com superávits da ordem de US$ 1,9 bilhão e US$ 2,9 bilhões, não permitem depreender uma

tendência, tendo em vista o forte aumento de importações de manufaturados em 2004.

}

A participação das RAs
do estado na produção industrial

O exame mais minucioso da realidade industrial e de outros aspectos de cada uma das RAs foi
efetuado na Parte B deste documento. A rápida descrição abrangida nos parágrafos seguintes constitui,
portanto, síntese de textos e tabelas inseridos naqueles documentos.

Na seção A indústria de transformação de São Paulo: desempenho recente (p. 192), chamou-se
atenção para o processo de desconcentração regional da indústria paulista, sobretudo em direção às quatro 
principais RAs vizinhas da RMSP. Ainda que resumidamente, mostraremos que essa desconcentração
obedece a determinantes muito claros: no centro, norte e oeste do estado, será a expansão e diversificação
da agropecuária que proporcionará a expansão mais que proporcional da agroindústria. 

Nas RAs vizinhas mais industrializadas (Campinas, São José dos Campos, Santos e Sorocaba), os
determinantes são de várias ordens: intensificação da urbanização; maiores custos de aglomeração na
RMSP; elevado crescimento e modernização da infra-estrutura de transportes e comunicações; grandes
investimentos públicos federais e estaduais em C&T, nas décadas de 1970 e 1980; e também a explicitação
de um forte sindicalismo nas décadas citadas, concentrado na cidade de São Paulo e no ABC.
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A “Guerra Fiscal” municipal, embora de menor impacto, também favoreceu o processo de
desconcentração para a maioria das RAs. As quatro maiores, que respondiam por 33% da VAF industrial em
1990, receberam 74% da produção desconcentrada, passando a responder por quase 48%. Salvo a RA de
Registro, que manteve sua participação desde 1985, as demais aumentaram sua participação no total estadual.

Todavia, a presença da indústria de transformação na RMSP não deixou de ser marcante,
participando ainda com 38% do VAF estadual. A Tabela 8 mostra essas cifras, em que aquelas quatro
RAs, mais a RMSP, totalizavam uma participação estadual de 92,84% em 1980, 91,21% em 1990,
elevados 88,15% em 2000 e 86,19% em 2003.

A RMSP tem a estrutura produtiva industrial mais diversificada do estado (e do país), a despeito de 
sua elevada participação estadual em nível de ramos, desde a menor, de 14% no caso de combustíveis, à
maior, de 84%, no de perfumaria e cosméticos. 

Em sua estrutura interna, não se apresentam graus tão elevados de concentração: os mais altos são
os de material de transporte, que perfaz em 13,9% do VAF da RMSP, e o de produtos químicos (10,2%),
com os demais ramos participando com bem menos do que isso. Adotado, porém, o conceito mais
abrangente de complexo industrial, os somatórios de setores integrantes dos complexos metal-mecânico e 
químico/petroquímico atingem, respectivamente, 38,6% e 35,6% do VAF da Região Metropolitana, vale
dizer, uma participação conjunta de mais de 70% do total. 

Na vizinha RA de Campinas, grande beneficiária do processo de desconcentração industrial, os
setores de maior peso no VAF regional são combustíveis – predominantemente derivados de petróleo –
(24,7% no ano de 2003), alimentícios (11,2%), químicos (9,9%) e material de transporte (9,8%). Em
termos de complexos industriais, os setores químico e petroquímico ultrapassaram 40% do VAF total,
enquanto metal-mecânica situava-se em 27%. Tal como na RMSP, ambos totalizam cerca de 70% do
VAF regional. Adicionam-se certos setores da metal-mecânica, de presença bastante recente na RA, e de
modesta participação no VAF (material eletrônico e equipamentos de comunicações; equipamentos de
informática), cuja importância é estratégica, não só no âmbito regional e estadual, mas também nacional,
em aspectos relacionados com ciência, tecnologia e inovação.

Tabela 8. Indústria de transformação do Estado de São Paulo – Valor Adicionado Fiscal – 1980-2003 (%RA/Total
estadual).

Região administrativa 1980 1985 1990 1995 2000 2003

RMSP 64,38 57,59 58,11 51,86 41,50 38,30

Campinas 15,16 17,51 19,22 21,48 23,29 26,76

SJ dos Campos 5,00 6,35 6,35 8,75 13,97 10,75

Sorocaba 3,98 4,94 4,92 5,23 5,18 5,61

Santos 4,32 4,07 2,61 3,22 4,21 4,77

Ribeirão Preto 1,13 1,63 1,19 1,90 2,12 2,44

Central 1,79 2,29 1,75 1,76 2,07 2,31

SJ. do Rio Preto 0,56 0,68 0,95 1,00 1,41 1,81

Bauru 1,11 1,38 1,21 1,51 1,57 1,66

Marília 0,54 0,80 0,87 0,81 0,97 1,39

Franca 0,75 0,94 1,18 0,85 1,17 1,28

Araçatuba 0,33 0,49 0,66 0,65 1,00 1,10

Barretos 0,42 0,69 0,51 0,48 0,80 0,95

P. Prudente 0,37 0,41 0,35 0,36 0,52 0,64

Registro 0,17 0,22 0,12 0,13 0,21 0,21

Total RAs 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: (dados brutos) Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.

Também vizinha da RMSP, a RA de São José dos Campos abriga dois setores econômicos com
peso muito expressivo no VAF regional: combustíveis, predominantemente derivados de petróleo – 31%
em 2003 –, e material de transportes (25%). O somatório de setores componentes dos complexos de
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química/petroquímica e da metal-mecânica somaram, respectivamente, cerca de 43% e 40% no período.
Em particular, avulta a presença do parque aeroespacial brasileiro.

A RM da Baixada Santista, onde se localizam o principal porto do país e serviços auxiliares às
atividades relacionadas ao comércio exterior brasileiro, sedia 3 setores industriais de forte peso no VAF
regional: combustíveis, predominando os derivados de petróleo (46,5% em 2003); siderurgia (23,7%) e
produtos químicos (22%). Dessa forma, sua base industrial está fortemente concentrada nos complexos
químico/petroquímico (cerca de 70%) e metal-mecânico (cerca de 25%). 

A RA de Sorocaba, outra das regiões circunvizinhas da RMSP, tem pauta produtiva industrial menos 
concentrada, em que se destacam produtos alimentícios (17% do VAF regional em 2003), minerais não
metálicos (8,3%), material de transporte (cerca de 10%), produtos químicos (cerca de 10%) e máquinas e
equipamentos (7,4%). Em termos de complexos industriais, sobressaem os setores componentes da
metal-mecânica (cerca de 39%), produtos alimentícios/bebidas (20,5%) e química (16,7%).

À medida que o foco analítico desloca-se para o centro, o norte e para o oeste do estado, a estrutura de
suas RAs mostra forte presença agroindustrial, com alta participação do beneficiamento ou transformação de
produtos alimentares, bebidas e álcool de cana-de-açúcar. Lembre-se ainda de que, em algumas delas, ocorre
também desenvolvimento de aglomerações produtivas de outro gênero, como o de calçados nas RAs de
Franca e de Araçatuba, por exemplo. Como atividades complementares à agroindústria, também se
desenvolveram, em algumas dessas RAs, importantes segmentos de máquinas agrícolas e fertilizantes.

Os principais setores da RA de Bauru em 2003 eram produtos alimentícios/bebidas (cerca de 60%
do VAF regional); papel e celulose (cerca de 7%); álcool (cerca de 6%) e máquinas e equipamentos (cerca
de 5%). Presentes estão também alguns setores dos complexos da química, da construção, têxtil, além de
couros e calçados. Na RA Central (São Carlos), repete-se o alto peso de produtos alimentícios/bebidas
(cerca de 55,5%), com volume expressivo de beneficiamento de frutas cítricas. Máquinas e equipamentos
e outros setores do complexo metal-mecânico tinham participação conjunta de cerca de 37%.

Em 2003, na RA de Ribeirão Preto, destacavam-se os setores de produtos alimentícios (cerca de 40% 
do VAF regional), álcool (21% ), papel e celulose (cerca de 10%), setores da química (cerca de 8%) e da
metal-mecânica (cerca de 12%). Na RA de Franca, o maior peso na produção industrial é o de produtos
alimentícios/bebidas (cerca de 47% do VAF em 2003), seguindo-lhe a aglomeração produtiva de couros e
calçados (cerca de 19%) – de expressão nacional – e a de álcool (cerca de 12%) e setores da metal-mecânica
e química. Na RA de Barretos, a participação de produtos alimentícios é ainda maior (cerca de 78% do VAF
regional) que somada à de álcool (14,2%) totaliza 92% da produção regional. 

Na RA de São José do Rio Preto também se destacam os setores alimentícios/bebidas (cerca de
66% do VAF regional) e de álcool (cerca de 4%), aos quais se somam produtos de metal e outros setores
do complexo metal-mecânico (cerca de 10,7%) e móveis (cerca de 6,7%). Na RA de Araçatuba, produtos
alimentícios (cerca de 49% do VAF regional em 2003) e álcool (cerca de 25%) também têm elevada
participação, a que se soma o setor couro-calçadista (cerca de 12%). 

O mesmo fenômeno se dá na RA de Presidente Prudente, na qual os alimentos e álcool somam 80% 
da produção regional, com o de produtos alimentícios perfazendo 65%. Na RA de Marília, também
predominam os produtos alimentícios/bebidas (cerca de 61% do VAF regional em 2003), seguindo-lhes o 
complexo metal-mecânico (cerca de 22%) e o álcool (cerca de 7%).

Ao sul do Estado, a RA de Registro tinha como setores industriais principais, além de produtos
alimentícios (6%s do VAF), o complexo extrativo de mineral de rochas fosfóricas, cimento e fertilizantes, 
que, juntos, concentravam cerca de 90% do VAF regional em 2003.

A Pesquisa sobre Intenções de Investimentos no Estado de São Paulo, realizada pela Fundação Seade,
cuja fonte são declarações de empresários, mostra, para o período 1999-2003, que cerca de 35% do volume de
investimento estimado se concentraria na RMSP e cerca de 40% localizar-se-ia nas quatro principais RAs
vizinhas, proporções semelhantes à atual concentração da produção.

6
 Contudo, essas informações são apenas

declarações e não se dispõe da eventual concretização de tais promessas de investimentos.
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}

Aglomerações industriais em São Paulo
Como se viu no item anterior, a RMSP e suas quatro RAs vizinhas mais industrializadas

concentram os setores de maior complexidade, como o químico/petroquímico, o metal-mecânico e o
eletrônico. Nas demais, a concentração se dá nos setores leves, característicos da produção agroindustrial
e de bens de consumo não durável. Contudo, a análise específica das 15 RAs evidencia que, mesmo
naquelas em que o setor alimentar era predominante, houve diversificação produtiva, via reestruturação
produtiva ou instalação de atividades novas. 

Mas a análise baseada somente nos dados do VAF oculta algumas realidades econômicas que
precisam ser apontadas, relacionadas com a geração de empregos, a política de exportações e o
desenvolvimento tecnológico. E ela também nos dá uma idéia apenas parcial sobre temas relevantes como 
é o das aglomerações industriais, que podem ser de importância local, estadual, ou, em alguns casos,
nacional. Elas, em geral, agregam indústrias mais tradicionais, quase sempre vinculadas à produção de
bens não duráveis de consumo, como calçados, móveis, confecções, jóias, cerâmicas e outras.

Em recente trabalho, Suzigan et al. (ANO) precisaram os assim denominados “sistemas locais de
produção e inovação” e os “arranjos produtivos locais (APLs)” do ponto de vista teórico, tendo em mente sua
hierarquização de acordo com o grau de importância estadual e local. Passo seguinte, identificaram os de maior 
interesse para futuras conjugações pertinentes de políticas parceiras público-privadas em São Paulo.

O trabalho parte de definições da Rede de Pesquisa em SPLs – Sistemas Produtivos e Inovativos
Locais (Redesist) (www.ie.ufrj.br/redesist/), coordenada pelo IE/UFRJ:

a. SPLs: “aglomerados de agentes econômicos, políticos e sociais, localizados em um mesmo
território, ...(com) vínculos consistentes de articulação, interação, cooperação e aprendizagem.
Incluem não apenas empresas – produtoras de bens e serviços finais, fornecedoras..., prestadoras
de serviços, comercializadoras, clientes,... associações - mas também outras instituições públicas 
e privadas voltadas à formação e treinamento de recursos humanos, pesquisa, desenvolvimento e 
engenharia, promoção e financiamento”.

b. Arranjos produtivos locais (APLs): “aglomerações produtivas cujas articulações entre os
agentes locais não é suficientemente desenvolvida para caracterizá-las como sistemas”.

A metodologia supracitada buscou identificar, delimitar geograficamente e caracterizar
estruturalmente os SPLs, por meio de “a” um indicador da concentração espacial (coeficiente de Gini
Locacional) das classes industriais (268 classes a 4 dígitos) e “b” um índice da especialização produtiva
da região (63 microrregiões geográficas) em cada uma das classes de indústria (quociente locacional).

Para evitar que:
1. O elevado índice de especialização decorresse da baixa densidade da estrutura industrial local;
2. O elevado quociente locacional de uma região pudesse decorrer da presença local de grande

empresa, foram utilizadas, como variáveis de controle, o número de estabelecimentos e a
participação na classe industrial no Estado de São Paulo.

Conforme seus autores, os dados da RAIS oferecem algumas limitações, como: a presença de
apenas relações contratuais formalizadas; a autoclassificação das empresas; a dificuldade de classificação 
de empresa multiplantas e multiprodutos. 

A caracterização de um SPL ou de um APL requereu que determinada microrregião satisfizesse
critérios aplicados aos indicadores mencionados. Identificados os relevantes (abrangendo 64 classes de
indústrias), eles foram classificados por sua especialização e por seu peso na estrutura industrial da classe
no Estado de São Paulo resultando uma tipologia de 4 casos, a saber: 

a. Núcleos de desenvolvimento setorial-regional: 20 classes concentradas em algumas microrregiões,
com elevada importância para a região e para o setor estadual da atividade econômica. Exemplo:
SLPs de calçados de Birigüi e Franca; móveis de Votuporanga;

b. Vetor de desenvolvimento local: 15 aglomerações com elevado índice de especialização: mais
importantes para as respectivas regiões; porém, menos para a estrutura produtiva estadual.
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Exemplo: cerâmica estrutural na região de Dracena; fabricação e confecção de malhas em
Amparo; confecções na região de Campos do Jordão;

c. Vetores avançados: 17 aglomerações com elevada participação na produção e emprego setorial
estadual, mas pouco expressivas em termos da estrutura produtiva local. Caso típico de RMs:
elevada densidade industrial e pequena especialização. Exemplo: indústria do vestuário na RMSP;

d. Embrião de arranjo produtivo: 12 aglomerações com pequena importância local e estadual.
Aglomerações embrionárias ou decadentes. Exemplo: calçados de couro em Ourinhos; artefatos
têxteis e cerâmicos em Pirassununga; máquinas agrícolas em Ribeirão Preto.

A tipologia de sistemas locais, proposta pelos autores citados, combinou:
a. A im por tân cia da ati vi da de eco nô mi ca para a re gião (men su ra da pelo ín di ce de “es pe ci a li -

za ção”);
b. A importância da região para o setor (mensurada pela participação da microrregião no total do

estado de São Paulo naquela classe). Disso resultou a seguinte classificação das principais
aglomerações industriais locais em São Paulo:

Sistemas Locais Importância local Importância estadual

Franca - calçados Elevada Elevada

Birigüi - calçados Elevada Elevada

Limeira - jóias Elevada Elevada

R. Preto - equip. médicos Elevada Elevada

Araraquara - artef. têxteis Elevada Elevada

S. Paulo - equip. médicos Reduzida Elevada

S. Paulo - material eletrônico Reduzida Elevada

S. Paulo - vestuário Reduzida Elevada

Campinas - têxtil Reduzida Elevada

Campinas - telecom/eq.óticos Reduzida Elevada

Dracena - cerâmica Elevada Reduzida

C. do Jordão - confecções Elevada Reduzida

Amparo - confecções Elevada Reduzida

Jaú - calçados Elevada Reduzida

S. J. do R. Preto - jóias Elevada Reduzida

Ourinhos - calçados Reduzida Reduzida

Pirassununga - cerâmica Reduzida Reduzida

Mogi Mirim - cerâmica Reduzida Reduzida

Limeira - máq - ferramenta Reduzida Reduzida

R. Preto - máq. agrícolas Reduzida Reduzida

Quadro 1. Sistemas locais de produção.
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Araçatuba
A RA de Araçatuba, em 2003, respondia por 1,1% da indústria de transformação do Estado de São

Paulo (Tabela 9), mas essa participação era de apenas 0,3% em 1980, dado que teve a mais alta taxa de
crescimento industrial do estado. Isso decorreu do processo de interiorização da indústria paulista,
beneficiando principalmente o crescimento de sua agroindústria e da produção de calçados. No total do
interior, sua participação dobra, passando de 0,9% em 1980 para 1,8% em 2003, o que lhe confere a maior
taxa de crescimento industrial, também do interior.

Tabela 9. Participação da RA de Araçatuba no total da indústria de transformação do Estado de São Paulo e do
interior (em %).

RA 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003

 RA Aracatuba/ESP 0,3 0,5 0,7 0,7 1,0 1,2 1,2 1,1

 RA Aracatuba/Interior ESP 0,9 1,2 1,6 1,4 1,7 2,0 1,9 1,8

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda/SP. Elaboração própria.

Sua maior expressão na indústria de transformação estadual está no gênero couros e calçados, que
correspondia, em 2003, a 22,7% do VAF estadual desse segmento. Em outros três, também apresentava

expressão relativa: produtos alimentícios, móveis e eletrodomésticos, que correspondiam, respectivamente, a
4%, 3% e 2,2% do total estadual desses segmentos. Os demais ramos não tinham peso expressivo.

Desde meados do século anterior, sua indústria é caracterizada pelo beneficiamento e transformação de 
produtos agrícolas – antes, com beneficiamento de fibras, oleaginosas e frigorificação, hoje também com
ampliação do setor sucroalcooleiro –, conformando uma base pouco diversificada, centrada prioritariamente
em ramos tradicionais. Sua estrutura industrial está  fortemente concentrada pela  produção de alimentos, 
couro e calçados  e combustíveis, que respondem, conjuntamente, por 86% do VAF regional.

Em 2003, produtos alimentícios perfazia 49,4% do produto industrial regional, e seus maiores
destaques na produção estadual eram: carne bovina, com grande participação na exportação, que
representava 14,7% do total estadual; leite C, com 13,5%, látex de seringueira, 11%, e açúcar, 3,4%.
combustíveis era o segundo maior (24,9%), representado pelo álcool de cana, cuja produção regional
eqüivalia a 8% do total estadual.

Tabela 10. Estrutura da indústria de transformação da RA de Araçatuba – principais gêneros 2000-2003 (em %).

Gêneros 2000 2001 2002 2003

Indústria – Produtos alimentícios 47,9 50,3 51,2 49,4

Indústria – Combustíveis 18,5 23,4 24,5 24,9

Indústria – Couros e calçados 13,7 12,2 11,0 11,7

Demais gêneros 19,9 14,0 13,2 14,0

Fonte: Secretária de Estado da Fazenda/SP. Elaboração própria.
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Couros e calçados era o terceiro, com 11,7%, e representava a segunda maior concentração
calçadista do estado, perfazendo 22,7% do total estadual. Seu principal produto é o calçado infantil,
basicamente destinado ao mercado externo, onde já penetra em 60 países.

Espacialmente, a indústria regional encontra-se concentrada na RG de Araçatuba, que representa
80,2% do total da RA, enquanto a RG de Andradina fica com 19,8%. Nessa última, destaca-se o
município de Sud Menucci, maior produtor de álcool da RA.

O município de Araçatuba representava 15,1% da indústria da RA em 2003, com destaque para
combustíveis (álcool de cana) – cuja participação de 13,8% no total da RA era a quarta maior dentre os
municípios. Juntamente com Santo Antônio do Aracanguá (15,5%), Sud Menucci (15,5%) e Guararapes
(14,4%), perfazia 60% da produção de álcool da RA. Sua participação em produtos alimentícios, em
2003, foi de 15,0%, superado apenas pelo município de Valparaíso que produzia quase ¼ do total da RA.
Esse último município, inclusive, é o terceiro na indústria de transformação da RA, respondendo por
12,4% de seu total.

O município de Birigui é o de maior peso industrial, respondendo por 16,5% da indústria de toda
região, com destaque para a indústria de couros e calçados, com mais de 90,0% da produção da RA nesse
gênero e 20% da estadual do gênero, o que lhe conferiu a condição de um dos principais Arranjos

Produtivos Locais – APLs do interior paulista, conforme descrito adiante.
O APL de Birigui, por sua importância para a região, merece comentários adicionais. O IBGE

registrava, em 2000, a presença de 342 empresas no município, dentre as quais 236 no setor calçadista. Por
outro lado, 85% da produção calçadista estava direcionada ao calçado infantil (Rizzo, 2004). Informações
para 2004 do Sindicato da Indústria de Calçados e Vestuário de Birigüi registram 164 empresas formais com 
19 mil trabalhadores. De acordo com o mesmo Sindicato (Ibid, p. 6), as empresas produziram, em 2000, 300
mil pares de calçados por dia útil ou 7 milhões de pares/mês, com um volume de exportações da ordem de
10%.  O perfil empresarial era conformado por 64% de microempresas (de 1 a 10 empregados) ou pequenas
empresas (11 a 100 empregados), mas 54% da produção derivava de grandes empresas.

A facilidade de criação de novas empresas (pouco capital para iniciar um negócio próprio) e o
oferecimento de produtos com qualidade média, preço acessível, disponibilidade de todas as numerações,
modelagem sempre atualizada (cópia de modelos), fornecimento confiável, além de eficiente rede de
circulação pela rodovia Marechal Rondon, fizeram com que o arranjo produtivo de Birigüi crescesse nos anos
oitenta (Ibid, p. 25-38). Cresceram também setores afins, tais como empresas de cadarços e palmilhas, dos
escritórios de representação, das facas e colas industriais, dos fornecedores e fábricas de solados, das
transportadoras etc. Ainda, novas empresas espraiaram-se para, pelo menos, 15 municípios.

8

}

Região Metropolitana da Baixada Santista
A RMBS, embora tenha aumentado um pouco sua participação no VAF total da indústria de

transformação do Estado de São Paulo, entre 1980 e 2003, passando de 4,3% para 4,8%, teve crescimento
muito abaixo da média do conjunto do interior do estado, sofrendo grande perda em sua participação
relativa no interior, que passa de 12,1% para 7,7%. Dado que os segmentos de petróleo, químico e
siderúrgico abarcam 92% de sua produção industrial, as razões para aquela queda  residem exatamente
sobre a performance dessas indústrias. Refino de petróleo, além de ter apresentado queda de preços reais
ao longo da década de 1990 e até recentemente, teve a maior parte da expansão física de seu refino em
outras regiões do Brasil. A siderurgia (principalmente a Cosipa) passou por sérios problemas, só
resolvidos recentemente, alguns anos após sua privatização. O setor químico, como um todo, foi um dos
que mais sofreu com a longa crise que atravessamos desde a década de 1980, tendo sido um dos que menos 
cresceu em São Paulo e no Brasil.
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Tabela 11. Participação da RM da Baixada Santista no total da indústria de transformação do Estado de São Paulo e
do Interior  – 1980-2003 (em %).

RA 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003

RMBS  / ESP 12,1 9,6 6,2 6,7 7,2 7,5 8,1 7,7

RMBS / Interior de ESP 4,3 4,1 2,6 3,2 4,2 4,4 5,0 4,8

Fonte: Secretária de Estado da Fazenda/SP. Elaboração própria.

Os principais setores da RM da Baixada Santista, em 2003, estavam fortemente concentrados nos
complexos petroquímica (46,5%), produtos químicos (22,1%) e metalurgia básica-siderúrgica (24%).
Conseqüentemente, o restante da indústria é muito diversificado, com participações relativamente
pequenas: produtos alimentícios (2,7%), produtos de plástico (1,5%) e minerais não-metálicos (1,3%). 

Tabela 12.Estrutura da indústria de transformação da RM  da Baixada Santista – principais gêneros 2000-2003 (em %).

Gênero 2000 2001 2002 2003

Indústria – Combustiveis 50,7 54,8 53,5 46,5

Indústria – Metalurgia básica – ferrosos 17,1 16,4 21,3 23,7

Indústria – Produtos quimicos 21,9 22,8 18,7 22,0

Demais gêneros 10,3 6,0 6,4 7,7

Fonte: Secretária de Estado da Fazenda/SP. Elaboração própria.

Dentro desse conjunto, pelas razões anteriormente expostas, o desempenho das atividades de produtos
químicos e metalurgia básica – ferrosos (siderúrgica) sofreu abalos importantes nos anos noventa. As
dificuldades na Companhia Siderúrgica Paulista (COSIPA) traduziram-se na redução da produção de aço ao
final dos anos noventa: de 3,5 milhões t de aço bruto em 1998 baixou para  2,6 milhões t em 1999-2000 e  2,5
milhões t em 2001, voltando a subir a produção em 2002 (3,9 milhões t)  e 2003 (4,1 milhões t)

9
.

Em 2003, a participação da RM da Baixada Santista no total da indústria de transformação de São
Paulo era bastante expressiva nos três setores já mencionados, embora com relevo diverso: a Metalúrgica
básica – siderurgia representava 33% da produção estadual; Petroquímica, 14%, e Produtos Químicos, 11%. 

Com percentuais menos significativos: produtos de plástico e minerais não-metálicos, cada
um com 2%. 

O VAF industrial regional, em 2003,  estava fortemente concentrado na cidade de  Cubatão (83%),
seguindo-se a cidade de Santos  (11,3%). Via de conseqüência, os três setores produtivos principais
situam-se justamente em ambos: combustíveis – petroquímica, em Cubatão (83,9%) e Santos (16,1%);
produtos químicos, em Cubatão (81,8%), Guarujá (12,3%) e Santos (3,4%) e metalurgia siderúrgica em
Cubatão (100,0%).

Quanto às aglomerações industriais propriamente ditas, destaca-se o município de Santos que,
segundo documentos analíticos do IPRS-2003, abrigava indústrias ligadas à pesca, à metalúrgica, à fabricação
de calçados e à fabricação de blocos e artefatos de cimento. Cubatão sedia considerável petroquímica, em
torno do pólo formado ao redor da refinaria Presidente Bernardes (Petrobrás) e da COSIPA. 

}

Barretos
Essa RA, em 2003, respondia por 1% da indústria de transformação estadual (Tabela 13). Assim

como as demais RAs – exclusive a RMSP – aumentou sua participação na indústria estadual, graças ao
processo de interiorização do desenvolvimento paulista. Sua participação estadual passa de 0,4% em
1980 para 0,5% em 1990 e 1,0% em 2003. Em relação à indústria de transformação do interior, sua
ascensão foi mais modesta, passando de  1,2% em 1980 para 1,5% em 2003, crescendo, contudo, acima da 
média do conjunto do interior.
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Tabela 13. Participação da RA de Barretos no total da indústria de transformação do Estado de São Paulo e do interior 
(em %).

RA 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003

Barretos  / ESP 0,4 0,7 0,5 0,5 0,8 0,9 1,0 1,0

Barretos / Interior de ESP 1,2 1,6 1,2 1,0 1,4 1,5 1,7 1,5

Fonte: Secretária de Estado da Fazenda/SP. Elaboração própria.

Em apenas um gênero – produtos alimentícios – a RA apresentava, em 2003, expressiva
relevância, perfazendo 5,4% do total estadual desse gênero. Nos demais, a participação era bastante
reduzida, em média, abaixo de 0,5%.

Desde meados do século XX, a indústria dessa região é caracterizada pelo beneficiamento de
produtos agrícolas, tendo uma base pouco diversificada, fortemente concentrada no gênero produtos
alimentícios

10
 que em 2003 representava 77,6% de sua indústria de transformação. Os segmentos mais

expressivos em termos estaduais eram os de beneficiamento de algodão, de oleaginosas e suco de laranja. O
outro gênero com alta expressão estadual era o de combustíveis (14,2%) – álcool de cana. Os dois, juntos,
representavam cerca de 92% do VAF industrial da RA em 2003.

Tabela 14. Estrutura da indústria de transformação da RA de Barretos – principais gêneros 2000-2003 (em %).

Gêneros 2000 2001 2002 2003

Indústria – Produtos alimentícios 76,7 70,3 66,3 77,6

Indústria – Combustíveis 16,7 22,5 27,8 14,2

Demais gêneros 6,6 7,3 5,9 8,3

Fonte: Secretária de Estado da Fazenda/SP. Elaboração própria.

As atividades sucroalcooleiras respondem pela maior parte da evolução da indústria da RA no
período recente. O gênero combustíveis foi impulsionado pela produção de álcool. Embora seja difícil a
comparação entre dados anteriores a 2000 e os posteriores, em decorrência da mudança de classificação
das atividades econômicas, estimamos  que a produção de álcool em 1980 não atingia  mais de 1,6% da
indústria de transformação da região. Em 1990, já representava mais de 7% e em 1995 mais de 18%
estimulada pela política federal de incentivo a essa atividade (o Pró-álcool). Em 2003, como salientamos,
essa participação caiu para 14,2%, decorrência da queda de sua  produção e de seus preços reais. Dado que 
a queda dessa produção foi maior no estado do que na RA, esta teve aumentada sua participação estadual
nesse produto, de 4,9% para 5,4% no período.

Em contraposição a essa queda, observa-se, no mesmo período, aumento expressivo na produção
de açúcar com taxa média anual de 7,9% ante 7,8% do estado. Com isso, a RA de Barretos amplia
ligeiramente sua participação, saltando de 4,2% na safra de 1994 para 4,3% do total estadual dessa
mercadoria na safra 2002.

Os demais segmentos eram menos expressivos, e em apenas quatro deles a participação na estrutura da
indústria regional superava 1%: Máquinas e Equipamentos, Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, Artigos 
de borracha e Produtos químicos. 

O município de Bebedouro, em 2003, apresentava o maior peso, concentrando 17,9% do VAF
industrial regional, seguido por Barretos (14,4%), Colina e Guaíra (ambos 13,2%) e Olímpia (10,2%). Juntos
totalizavam quase 70,0% da indústria de transformação da RA. Os dois principais gêneros também se
encontram concentrados nesses municípios. Bebedouro, Olímpia e Barretos representavam, respectivamente,
20,6%, 16,5% e 14,2% da produção da indústria de produtos alimentícios regional. A de combustíveis
encontrava-se mais concentrada em Guaíra, em 2003, que participava com 47,4% do total da RA, seguido por
Terra Roxa (12,9%) e Barretos (9,3%), representando juntos 70,0%  do total da região.

CAPÍTULO 4     |     Wil son Cano, Carlos A. Brandão, Cláudio S. Maciel e Fernando C. de Macedo

212     |     Eco no mia Pa u lis ta: di nâ mi ca so ci o e co nô mi ca en tre 1980 e 2005

10. Os estabelecimentos industriais de maior porte (acima de 100 empregados) pertencem ao setor de Produtos
Alimentícios. Nos anos noventa, houve queda importante de empregos no Frigorífico Anglo – tradicional
absorvedor de mão-de-obra – e no setor de confecções (Fonte: www.investimentos.sp.gov.br e SEBRAE). 



}

Bauru
A RA de Bauru, embora tenha aumentado sua participação no VAF industrial do estado, passando-a de 

1,1% em 1980 para 1,7% em 2003, cresceu, no período, menos do que a média interiorana, com o que sua
fração no total industrial do interior cai, de 3,1% em  1980, para 2,7% em 2003. Seus principais setores são
produtos alimentícios/bebidas (cerca de 60% do VAF regional); papel e celulose (cerca de 7%); álcool (cerca
de 5%) e diversos segmentos de máquinas (cerca de 5%). A estrutura industrial da RA (Tabela 16) encontra-se, 
portanto, fortemente atrelada à produção agroindustrial.

Em 2003, seus gêneros industriais de maior expressão estadual eram:
1. Bebidas, perfazendo 10,7% do VAF do gênero estadual, em que se destacavam cervejas e

outras bebidas alcoólicas ou não, e sucos de frutas;
2. Couros e calçados, com 6,5%;
3. Pro du tos ali men tí ci os, com 5,6%, em que so bres sa íam as car nes bo vi na e de fran go, res pec ti -

va men te, com 8,7% e 5,7% do to tal es ta du al, le i te, com 4% e be ne fi ci a men to de café, com 6%;
4. Edição, impressão e gravações, com 3,5%. 

Tabela 15. Participação da RA Bauru no total da indústria de transformação do Estado de São Paulo e do interior (em %).

RA 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003

Bauru / ESP 1,1 1,4 1,2 1,5 1,6 1,6 1,8 1,7

Bauru / Interior de ESP 3,1 3,3 2,9 3,1 2,7 2,7 2,9 2,7

Fonte: Secretária de Estado da Fazenda/SP. Elaboração própria.

Em uma análise retrospectiva, o conjunto dos setores relacionados às atividades agroindustriais
evolui de 46% para 52% do VAF regional entre 1980 e 1985, decrescendo, nos dez anos seguintes, para
41%, sobretudo pelo decréscimo percentual de produtos alimentícios (36% em 1995). Na presente
década, esse último setor ascende ao nível de participação que apresentara em 1985. É de notar a forte
expansão do beneficiamento de carnes (frigorificadas) entre 1980 e 1990. 

As atividades sucroalcooleiras também têm participação importante. Na safra 2002, a RA de Bauru
respondeu por 8,5% da produção de álcool do estado e por 16,6% da de açúcar. Nesta, houve aumento em
relação à safra 1994, quando a participação regional era de 15,6% do total do estado. O crescimento da
produção física entre as duas safras foi expressivo – de 8,5% a.a –, acima da média estadual de 7,8%. 

Tabela 16. Estrutura da indústria de transformação da RA de Bauru – principais gêneros 2000-2003 (em %).

Gêneros 2000 2001 2002 2003

Indústria – Produtos alimentícios 47,9 50,0 48,8 46,4

Indústria – Bebidas 10,2 10,6 11,8 13,0

Indústria – Papel e celulose 4,7 3,3 6,1 6,7

Indústria – Edição, impressão e gravações 6,8 5,4 5,0 5,7

Indústria – Combustíveis 6,2 4,9 6,9 4,9

Indústria – Máquinas e equipamentos 3,3 3,7 4,2 4,6

Demais gêneros 20,9 22,1 17,2 18,7

Fonte: Secretária de Estado da Fazenda/SP. Elaboração própria.

Do ponto de vista da distribuição espacial, a RG de Bauru concentra 61,7% da indústria regional,

seguida pela de Jaú, com 27,1%, e a de Lins, com 11,2%. Os municípios com maior peso são: Agudos,
com 16,4% da indústria regional; Bauru, com 15,6%, e Lençóis Paulista, com 12,5%, todos na RG de
Bauru. Em seguida, na RG de Jaú, aparece o município homônimo com 9,6% da produção da RA.

Agudos destaca-se por concentrar quase toda indústria de bebidas da região (97,3%) em decorrência de 
uma unidade da AMBEV que funciona no município desde 1951 e é responsável pela produção de 3% da
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cerveja consumida no país. No gênero madeiras, a presença de uma unidade do Grupo Duratex S/A explica a
concentração no município de 81,5% da produção regional. O grupo possui moderna fábrica de chapas do tipo
MDF, utilizada na indústria moveleira e, desde 1998, uma unidade de pisos laminados de MDF denominado
Duraflor, além de área florestal de 13.000 hectares.

11
 Bauru concentra quase toda atividade (95,0%) de edição,

impressões e gravações, enquanto Lençóis Paulista responde por 2/3 da produção regional de papel e celulose
e por 11,5% da de produtos alimentícios. Nesse município, está sediado o grupo Lwart, que se dedica ao refino
de óleos lubrificantes (desde 1975), à produção de celulose (1986), ao reflorestamento de eucalipto e à
fabricação de produtos asfálticos (1997).

Quanto às aglomerações industriais, Jaú sedia um APL de calçados femininos de couro que,
segundo a tipologia de Suzigan et al. (2003), mesmo com reduzida importância para o setor no estado, tem 
elevada representação local. As fontes divergem sobre o número de empresas componentes do APL –
entre 180

12
 e 220

13
, micro e pequenas em sua maioria, que teriam capacidade instalada para produção de

100.000 pares de calçados/dia, destinada para o mercado interno, com a participação de 65% do emprego
gerado no município.

O APL de produtores de artigos de raspa de couro em Bocaína, RG de Jaú, estende-se aos municípios
de Mineiros do Tietê, Boa Esperança do Sul, Bariri e Dois Córregos. Sua produção envolve produtos variados
em couro, sobressaindo as luvas, com giro em torno de 100 a 200 mil pares por mês, algo como  60% da
produção nacional. Conforme a tipologia de Suzigan et al. (ANO), esse APL parece estar ainda longe de poder
ser considerado maduro. Pesquisa específica do IE/NEIT/UNICAMP (2001a, 2001b) levantou, para 2001,
130 estabelecimentos, majoritariamente de pequeno porte, representando 85% do número de
estabelecimentos e 65% do total de empregados formais da indústria de transformação do município. 

}

Campinas
Essa RA, em 1980, respondia por 15,1% do VAF da indústria de transformação do Estado de São

Paulo, quase dobrando sua participação em 2003 (26,8%). Foi a região que mais ganhou no processo de
interiorização da indústria paulista, com seu peso relativo sendo menor apenas do que o da RMSP. Sua
taxa de crescimento no período esteve pouco acima da média do interior do estado, com o que sua
participação neste sobe um pouco no período, de 42,6% para  43,4%.

Tabela 17. Participação da RA Campinas no total da indústria de transformação do Estado de São Paulo e do interior 
1980-2003 (em %).

RA 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003

Campinas/ESP 15,1 17,4 19,2 21,5 23,3 23,9 25 26,8

Campinas/Interior de ESP 42,6 41,3 45,9 44,6 39,8 40,2 40,3 43,4

Fonte: Secretária de Estado da Fazenda/SP. Elaboração própria.

Sua estrutura industrial é muito diversificada, concentrando elevada participação estadual em quase
todos seus gêneros. Dos 29 ramos pesquisados, em apenas 4 deles, concentrava menos de 10% da produção
estadual e, em 3, menos de 4%. Sua grande e excelente base agrícola estimulou uma agroindústria também
concentrada e diversificada. Por outro lado, dada sua trajetória industrial desde o início do século passado,  tem 
apresentado grande articulação com os principais centros metropolitanos do país. 
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11. O site do SEBRAE – www.sebraesp.com.br em junho de 2005 – menciona 180 indústrias formais de calçados;
800 prestadores de serviços (bancas), classificados em pequenas empresas; 3 curtumes classificados em
pequenas empresas em Jaú e 180 em Bocaina.

12. O estudo da FINEP, arranjos produtivos locais no Brasil (2001, p. 367-370), aponta 220 empresas, localizadas
em Jaú, Barra Bonita, Dois Córregos, Mineiros do Tietê, Bocaina e Bariri.

13. Fonte: www.agudos.sp.gov.br.



A Tabela 18 destaca as principais concentrações:
1. No conjunto do setor químico, realçam os segmentos de combustíveis (57% do refino de

petróleo e 12% do álcool de cana), com 42%; borracha e plásticos, cerca de 24% em ambos
casos; farmacêutica (19%) e perfumaria (13%); e outros produtos químicos  (28%);

2. Os setores da metal-mecânica: material de transportes (23%), produtos de metal (21%),
máquinas e equipamentos (cerca de 22%), metalurgia básica (14%) e material eletrônico e de
informática  (cerca de 55% em ambos casos);

3. Os setores de alimentos (22%) e bebidas (34%), estimulados pela alta concentração estadual
de, entre outros, café (30%); laranja industrial  (26%); carnes bovina (6,7%), de frango (44%) e 
suína (31%); leite B (23%) e C (10%);

4. Expressivas, em minerais não-metálicos ( 28%), papel e celulose (41%), e têxtil (46%);
5. Reciclagem, que, embora alta (31%), tem reduzida expressão na RA.
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Tabela 18. Participação da RA de Campinas no total da indústria de transformação do Estado de São Paulo e estrutura da indústria da RA
2000-2003 (em %).

RA no total do Estado Estrutura da Indústria da RA

2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003

Artigos de borracha 27,8 27,7 29,5 24,9 2,0 2,0 2,2 2,0

Artigos de perfumaria e cosméticos 4,0 8,2 15,6 13,3 0,1 0,3 0,6 0,5

Bebidas 30,1 37,4 31,3 33,7 2,4 2,8 2,5 2,5

Combustíveis 38,0 34,9 37,9 41,8 23,5 22,6 24,3 24,7

Couros e calçados 7,9 6,2 5,3 5,2 0,2 0,2 0,1 0,1

Diversas 13,5 14,8 14,2 16,3 0,5 0,6 0,5 0,5

Edição, impressão e gravações 5,4 3,3 3,3 3,2 0,6 0,4 0,4 0,3

Eletrodomésticos 17,4 20,8 26,9 26,5 0,9 0,8 0,9 0,8

Equipamentos médicos, óticos, de automação e precisão 16,9 16,2 13,9 16,7 0,5 0,5 0,4 0,4

Fumo – – 0,00 – – – 0,0 –

Madeira 17,1 16,0 16,7 22,2 0,4 0,4 0,4 0,6

Máquinas e equipamentos 23,1 21,4 23,6 22,1 5,1 5,1 5,7 4,7

Máquinas para escritório e equipamento de informática 32,7 23,0 21,9 49,5 1,2 1,0 0,7 1,4

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 14,5 17,4 20,6 17,2 1,9 2,2 2,0 1,6

Material de transporte (montadoras e autopeças) 18,8 19,4 20,5 23,0 10,5 10,3 10,3 9,8

Material eletrônico e equipamento de comunicações 30,5 36,9 32,6 57,3 3,6 4,3 2,3 3,5

Metalurgia básica – ferrosos 14,7 15,6 13,9 13,8 1,5 1,7 1,8 1,7

Metalurgia básica – não-ferrosos 2,9 3,0 3,6 2,8 0,2 0,2 0,2 0,1

Minerais não-metálicos 26,2 26,7 26,9 28,1 3,3 3,2 3,1 3,0

Móveis 16,1 20,4 20,4 18,4 0,5 0,7 0,6 0,5

Papel e celulose 38,3 40,3 39,8 40,9 6,8 6,7 6,4 6,7

Produtos alimentícios 20,6 22,8 21,3 21,7 10,8 12,2 11,5 11,2

Produtos de metal 19,8 18,8 21,7 21,3 2,9 2,7 3,2 2,8

Produtos de plástico 22,4 22,5 23,2 22,8 3,1 3,1 2,9 2,9

Produtos farmacêuticos 12,7 13,8 18,0 19,0 2,9 2,8 3,1 3,2

Produtos químicos 23,1 23,1 26,5 28,1 9,3 8,3 9,1 9,9

Reciclagem 37,0 24,1 17,4 30,1 0,1 0,1 0,0 0,1

Têxtil 40,4 42,7 44,1 45,8 4,6 4,4 4,1 4,1

Vestuário e acessórios 10,9 11,9 12,1 12,4 0,5 0,5 0,5 0,5

Total 23,3 23,9 25,0 26,8 – – – –



Desde a década de 1960, essa RA tem a indústria mais vigorosa e expressiva do interior, abrigando

plantas modernas sucroalcooleiras, alimentícias, têxteis, de papel e celulose, química, petroquímica e

metal-mecânica, consolidando posição ímpar no cenário nacional. Esse processo ampliou-se com a forte

desconcentração da indústria da RMSP a partir da década de 1970. Embora seja grande a heterogeneidade

entre seus municípios, o valor da produção industrial da RA de Campinas é o segundo do país, superado

apenas pelo da RMSP.

Em relação a sua estrutura industrial, os principais ramos são de: combustíveis  (24,7% do VAF

industrial regional), alimentos (11,2%), outros produtos químicos (9,9%), material de transporte (9,8%),

máquinas e equipamentos, elétricos ou não (8%) e papel e celulose (6,7%). Esses segmentos somam

70,3% do VAF industrial da RA em 2003.

Os setores de material eletrônico e equipamentos de comunicações e equipamentos de informática, de

presença bastante recente na RA e de modesta participação no VAF, têm, entretanto, grande importância

estratégica, não só no âmbito regional e estadual, mas também nacional, em aspectos relacionados com

ciência, tecnologia e inovação. Digno de registro especial, como fruto de investimentos recentes, aquele

primeiro  setor quase dobrou sua participação estadual de 2000 para 2003, agora da ordem de 57,3%. Outra

presença significativa foi, no período 2000-2003, do setor de bebidas, que mantém médias anuais em torno dos 

33% do total estadual.

Em 2003, o VAF industrial regional estava concentrado na RG de Campinas (66,5%), seguindo-se 

as RGs de Jundiaí  (11,2%),  Limeira  (8,4%), Piracicaba (5,7%), Rio Claro  (3,1%),  S. J. Boa Vista (2,7%) 

e Bragança Paulista (2,3%). De acordo com a ordenação dos setores de maior expressão, combustíveis

concentra-se praticamente na RG de Campinas que abarca 98,6% do gênero. Destaca-se nessa RG o

município de Paulínia, responsável pela totalidade 98,57%. Produtos alimentícios encontra-se mais bem

distribuído embora as RG de Limeira (28,8%) e a de Campinas (25,9%) representem mais de 54% do total

da RA, com particular destaque para o município de Araras, na primeira RG, que sozinho concentra

15,7% do gênero na RA. O setor de produtos químicos concentra-se na RG de Campinas (74,3%), com

Paulínia respondendo por mais de 1/3 na produção regional. No que diz respeito ao setor de material de

transporte, a RG de Campinas concentra 2/3 da produção regional. Nela destacam-se os município de

Campinas (20,0% do total da RA) e Indaiatuba (12,0%).

Dentre os municípios, Jaguariúna (na RG de Campinas) concentra 82,7% da indústria de material

eletrônico e equipamentos de comunicação; Mogi Guaçu (na RG Campinas) responde por 21,8% da

produção de papel e celulose, a mesma participação de Limeira (na RG de Limeira). Jundiaí (RG do

mesmo nome) concentra metade da indústria regional de bebidas, enquanto Campinas e Pirassununga

(RA de Limeira) respondem respectivamente por 29,0% e 13,4%. Americana (RA de Campinas)

concentra 60,0% da indústria de borracha e mais de 2/3 da têxtil. Piracicaba (na RG homônima) concentra

¼ da produção regional de máquinas e equipamentos.

Observam-se processos de desconcentração industrial tanto inter-regionais (basicamente da

RMSP para a RAC), quanto de natureza intraregional (por exemplo, do município-sede para seu entorno

metropolitano), alguns determinados, dentre outros fatores, por movimentos inerentes à lógica de

localização industrial, principalmente pela excelente oferta regional de transporte – aéreo, rodoviário e

ferroviário – além de outros, induzidos por políticas de atração e/ou “guerra fiscal” dentro do próprio

espaço regional. O espaço metropolitano adensa sua malha industrial, aumentando sua participação. A

RMC detinha 53,4% do VAF industrial da RA em 1980, aumentando para 56,3% em 1990 e atingindo

62,2% em 2003. A participação de Paulínia, por exemplo, saltou de 6,2% em 1980 para 29,4% em 2003,

desempenho explicado pela consolidação da Refinaria do Planalto e da expansão da produção e pelos

preços favoráveis ao petróleo. 

Outras localizações industriais como Indaiatuba e Jaguariúna, gozando das vantagens do espaço

metropolitano, ganham expressão. Chama atenção o quanto as RGs de Jundiaí e Piracicaba diminuem sua

participação, com destaque para as perdas concentradas em seus municípios-sede. 
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Os vários Arranjos Produtivos Locais têm uma importância seguramente variada, em diferentes
estágios de maturação. Está ocorrendo maior institucionalização de alguns deles, incluídos suporte
técnico e aporte de recursos financeiros apreciáveis. Esse processo vem se estendendo também a
aglomerações que datam de muitas décadas, algumas estimuladas provavelmente por dotação local de
recursos: cerâmica; móveis coloniais em Itatiba; confecções e malharia na região das “águas medicinais”,
quer dizer, Serra Negra, Amparo, Socorro, Lindóia e adjacências, onde sempre se desenvolveu grande
concentração turística e artesanal e agora estão sendo reorganizados como APLs.  

O APL de semi-jóias folheadas e bijuterias de metal  em Limeira se consolidou nos anos 90,
reunindo cerca de 600 micro e pequenas empresas e 45 mil postos de trabalho formais e informais. Além
do mercado interno, exportam cerca de US$ 10 milhões para vários países. Alguns dos desafios a
enfrentar são: mecanização precária da produção, falta de parâmetros precisos de controle de espessura e
de outras características do produto; mão-de-obra com baixa formação; relações de cooperação ainda
limitadas, principalmente para o desenvolvimento de tecnologias em produção, design e gestão;
dificuldades quanto a financiamento público etc. (Cerrón, 2004, p. 61-68). 

Outras aglomerações de importância regional estão relacionadas com a produção de  cerâmica.
Começando com o pólo cerâmico de Santa Gertrudes (RG de Rio Claro), que envolve as cidades de Santa
Gertrudes, Cordeirópolis, Rio Claro, Limeira, Araras, Piracicaba e Iracemápolis, esse aglomerado reúne
mais de 50 empresas de grande, médio e pequeno porte com 6,2 mil trabalhadores diretos, respondendo por
65% da produção paulista de pisos e revestimentos, 40% da produção e 22% das exportações brasileiras.
Proximidade de grandes centros consumidores e boas rodovias de escoamento; disponibilidade de argila
para uso imediato ao forno, embora não de padrão internacional; forte importação tecnológica de processo e
de produto, da Itália e Espanha; relação cooperativa limitada; deficiências na produção de design são
algumas de suas características (Ibid, p. 41-46). 

Na área de cerâmicas, a RA de Campinas também sedia a aglomeração de produtores de artefatos
cerâmicos refratários e não-refratários de Pedreira, com 191 estabelecimentos de pequeno porte na sua
quase totalidade e cerca de 2.000 empregos formais. Apesar da heterogeneidade em termos da atualização 
dos processos produtivos, o aglomerado tem enfrentado bem a concorrência de outros pólos cerâmicos e
dos produtos substitutos (plástico e vidro), com  boa participação no mercado nacional (utilitários de
cerâmica branca) e alguma penetração de exportações no caso de isolantes elétricos. Continuar a enfrentar 
os produtos substitutos, diversificar e diferenciar mais produtos e realizar pesquisas de mercado e
tecnológicas conjuntas são os desafios que se colocam aos produtores (NEIT/IE, 2001b). 

Além disso, os derivados de cerâmica, vermelha ou artística, de Tambaú (RG de São João da Boa
Vista) podem ser considerados um pólo potencial, tendo em vista que agrega 96 empresas cerâmicas de
micro e pequeno porte e 2.000 empregados. Empresas de gestão familiar; dependência do fornecimento
(irregular) de argila por outras empresas, sendo várias clandestinas; produção endereçada ao mercado
local e regional (Estado de São Paulo e sul de Minas Gerais), com tendências de expansão ao mercado
nacional; baixa especialização da mão-de-obra; heterogeneidade nas tecnologias de processo e produto
são algumas das características desse aglomerado (Resende, 1998, p. 117). 

Outros APLs poderiam ainda ser lembrados: máquinas-ferramenta de Limeira; equipamentos
médicos em Campinas;  cerâmica em Mogi-Guaçu e em Vargem Grande do Sul; malhas em Socorro;
móveis em Itatiba.

}

Central
Essa RA, embora tenha aumentado sua participação no VAF total da indústria de transformação do 

Estado de São Paulo, entre 1980 e 2003, passando de 1,8% para 2,3%, teve crescimento abaixo da média
do conjunto do interior do estado, perdendo, assim, participação relativa no interior, passando de 5,0%
para 3,7%.
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Tabela 19. Participação da RA Central no total da indústria de transformação do Estado de São Paulo e do interior 
1980-2003 (em %).

RA 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003

Central  / ESP 1,8 2,3 1,8 1,8 2,1 2,1 2,1 2,3

Central / Interior de ESP 5 5,4 4,2 3,7 3,5 3,5 3,4 3,7

Fonte: Secretária de Estado da Fazenda/SP. Elaboração própria.

Em 2003, as maiores participações da RA Central no total da indústria de transformação de São
Paulo eram as dos ramos de: indústrias diversas (13%),

14
 produtos alimentícios (8,8%), eletrodomésticos

(8%),
15

 máquinas e equipamentos (7,8%) e produtos têxteis (4,4%). Ressalta-se que, entre 1980 e 2003,
dobra a participação de Produtos mecânicos e quadruplica a de  têxteis. Os setores de Indústrias Diversas e 
de Eletrodomésticos, embora tenham expressão maior no estado, detêm menor  participação na estrutura
dessa  RA de forte base agrícola.  Os ramos de bebidas, em que pese  representar apenas 2,9%, concentra,
contudo, a maior parcela da produção e exportação brasileira de suco de laranja.

Os mesmos ramos citados respondem por 87,1% do VAF industrial da RA. O de alimentos (52,9%)
decorre de sua excelente base agrícola, que lhe estimulou o desenvolvimento de uma expressiva
agroindustrialização, detendo alta percentagem em relação à produção similar estadual: açúcar (10%);
carnes bovina (2,3%), de frango (16,8%) e suína (4,2%); leite B (10,7%) e C (3,1%). As atividades da 
agroindústria sucroalcooleira se desdobram, em Araraquara, com as presenças das Usinas Zanin, Maringá e
Tamoio, por além de 15 outras usinas, que  se situam nas adjacências do município, processando 25 milhões
de toneladas de cana.

16

Tabela 20. Estrutura da indústria de transformação da RA Central – principais gêneros 2000-2003 (em %).

Gêneros 2000 2001 2002 2003

Indústria - Produtos alimentícios 46,4 45,9 45,0 52,9

Indústria - Máquinas e equipamentos 15,5 18,3 25,8 19,1

Indústria – Diversas 5,2 4,3 5,2 5,0

Indústria – Têxtil 4,6 4,7 4,7 4,5

Indústria – Minerais não metálicos 2,8 2,7 2,7 2,8

Indústria – Eletrodomésticos 3,1 2,8 2,7 2,7

Indústria – Bebidas 2,6 2,6 3,0 2,6

Demais gêneros 19,8 18,7 11,0 10,5

Fonte: Secretária de Estado da Fazenda/SP. Elaboração própria.

O setor de bebidas (2,6%) basicamente compreende a produção de suco de laranja. A Cutrale
(Araraquara), a Citrosuco (Matão) e a Cargill (adquirida pelas duas primeiras) concentram cerca de 70%
do mercado processador brasileiro, cujo movimento atinge 80% das exportações mundiais e um
faturamento de US$ 1,5 bilhão só com as operações brasileiras.

17

O setor de máquinas e equipamentos (19%) conta com algumas empresas de relevo, a começar
pela Tecumseh do Brasil, situada em São Carlos e responsável pela produção de 10% da produção
mundial de compressores herméticos, vale dizer, 15,8 milhões de unidades/ano. A empresa congrega
6.200 empregos diretos e origina  17% da arrecadação de ICMS do município e responde por  1/3 da
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14. Cabe acentuar a presença das duas unidades de produção da A W. Faber-Castell em São Carlos, responsável pela
oferta de 1.000 itens de material de escrita e arte e cosméticos, exportados para mais de 70 países, em particular
1,5 bilhão da lápis de madeira plantada/ano.

15. Cabe acentuar a presença da Latina, mas também das duas unidades fabris da Electrolux em São Carlos, que
produzem 3800 refrigeradores/dia e 2600 lavadoras/dia, empregando cerca de 1250 pessoas.

16. www.araraquara.sp.gov.br, em outubro de 2005.
17. www.agrineg.com, em outubro de 2005.



energia elétrica consumida.
18

 Outras empresas relacionadas ao setor e sitiadas em São Carlos são a
Prominas Brasil (sondas e equipamentos de perfuração), a Siltomac (máquinas para a pecuária) e a
Hece (transformação de plásticos). Do setor mecânica destacam-se, em Araraquara, a FMC do Brasil e
a Inepar

19
.

Em uma análise retrospectiva, as cadeias agroindustriais retrocedem de 50% para 36% do VAF
regional entre 1980 e 1990, crescendo, nos  dez anos seguintes, para 53%,  pela boa evolução de produtos
alimentícios e bebidas. Na presente década, produtos alimentícios, sobretudo, ultrapassam o nível de
participação que apresentaram em 1985. Os setores material elétrico, eletrônico, eletrodomésticos e
equipamentos de comunicações tiveram presença crescente no primeiro qüinqüênio dos anos noventa,
atingindo 10% em 1995; o movimento posterior é de forte redução na participação, descendo para  cerca
de 4% em 2003. Dentro do complexo têxtil, produtos têxteis apresentam uma trajetória descendente nos
anos oitenta, sofrem os expressivos impactos da crise setorial  nos noventa, mas recuperam e ultrapassam
a posição de 1980 na presente década. O movimento de vestuário e confecções é de  queda muito forte,
desde o nível médio de 6% entre os anos de 1980 e 1995 para menos de 1% a partir de 2000. Da mesma
forma, a produção Metalúrgica Básica e Produtos de Metal, que estava situada em uma média de 4% de
1980 a 1995, cai para cerca de 2,4% nos anos 2000. 

Espacialmente, 55,7% da produção industrial encontra-se na RG de Araraquara e 44,3% na de São
Carlos, em 2003.  Três municípios concentravam 2/3 da produção: São Carlos (27,4%), Matão (22,2%) e
Araraquara (15,1%). Essa última representa 45,5% da têxtil regional e 15,3% das atividades  de produtos
alimentícios. Matão responde por 35,3% da produção de máquinas e equipamentos e 27,8% de produtos
alimentícios. São Carlos concentra quase 60,0% da indústria de máquinas e equipamentos e responde por
quase toda produção de indústrias diversas e eletrodomésticos.

Uma parte importante da base industrial do município de São Carlos (Fernandes; Côrtes,
2000, p. 167-210) guarda  semelhanças com o caso de Campinas, no que se refere aos atrativos
infra-estruturais: presença de malhas de transporte, estrutura industrial consolidada, mão-de-obra
qualificada e infra-estrutura científica e de pesquisa e desenvolvimento de excelência.

20

Particularizando alguns arranjos produtivos locais, o de produtores cerâmicos de Porto Ferreira (RG
de São Carlos), segundo a tipologia de Suzigan et al. (2003), deve ser considerado como um arranjo em fase
de consolidação e de grande inserção local. A aglomeração industrial espraia-se pelos municípios de Porto
Ferreira (cerâmica branca e vermelha), Tambaú, Vargem Grande do Sul, Leme e Santa Cruz da Conceição
(apenas cerâmica vermelha, todas as demais). No caso de Porto Ferreira, reúne 182 estabelecimentos
majoritariamente de pequeno porte, com cerca de 2.600 empregados formais, eqüivalendo a 48% do
número de estabelecimentos e 52% dos empregos formais na indústria de transformação do município
(NESUR/IE, 2001a).

Os processos produtivos da indústria cerâmica têm se renovado na área de fornos e moldagem,
aperfeiçoando-se também a concepção de projetos. Em termos de produtos – endereçados fundamentalmente
ao mercado interno – distinguem-se, tecnologicamente e em preços, aqueles englobados pela cerâmica
artística ou branca (decorativa e utilitária) em relação aos de cerâmica vermelha (lajes e tijolos).

O APL de cama, mesa e banho e enxoval de bebê de Ibitinga (RG de Araraquara) envolve 248
empresas formais, que representam cerca de 66% do total da indústria do município e 77% do emprego
industrial. A produção de artefatos têxteis agrega 190 dessas empresas, sendo 160 micro, 28 pequenas, 1
média e 1 grande empresa. Todavia, uma pesquisa de campo avaliou que a informalidade já se estende por
outras 274 empresas (190 em artefatos têxteis), que geram 2000 postos informais (Lorenzo; Florian,
2004, p. 2-8).
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18. www.revistadofrio.com.br, em outubro de 2005.
19. A Inepar, grande fabricante de equipamentos para a área de energia elétrica, apresentou problemas financeiros

graves nos últimos anos, vindo a reestruturar a empresa e concentrar suas atividades em Araraquara (com o
fechamento das unidades de Curitiba e Jacareí) (Valor Econômico, 04/04/2003).

20. Sobre o tema, consultar o Capítulo 10, Ciência e tecnologia (C&T) no ESP (p. XX), do presente livro.



Atividades de bordados semelhantes aos de Ibitinga migraram para Itápolis e Borborema. Outro
fluxo de migrantes foi para Tabatinga. De proporções muito menores, o APL de confecção de bichos de

pelúcia e enxoval de bebê em Tabatinga (RG de Araraquara) está se construindo com o apoio da
Associação Comercial e da Câmara de Tabatinga, da Secretaria da Ciência e Tecnologia, Turismo e
Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e do SEBRAE

21
.
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Franca
A RA de Franca, em 2003, respondia por 1,3% da indústria de transformação do Estado de São

Paulo (Tabela 21). Desde 1980, sua participação  vem aumentando graças ao processo de interiorização
da indústria paulista. Exceção foi a primeira metade da década de 1990, quando as mudanças
macroeconômicas – sobrevalorização cambial, abertura comercial e a  enxurrada de importações –
afetaram suas principais atividades  (calçadista e alimentícias), reduzindo-lhe participação tanto no total
da indústria estadual quanto na do interior. 

A partir de 1995, sua indústria  volta a ganhar peso no total de São Paulo, mantendo-se em 2003
com  participação pouco  maior do que a de 1990. Contudo,  sua participação no total do interior, em 2003
(de 2,1%), era idêntica à de 1980, dado que seu crescimento acompanhou a média interiorana no período.

Tabela 21. Participação da RA Franca no total da indústria de transformação do Estado de São Paulo e do interior
(em %).

RA 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003

Franca / ESP 0,8 0,9 1,2 0,9 1,2 1,1 1,3 1,3

Franca / Interior de ESP 2,1 2,2 2,8 1,8 2,0 1,9 2,1 2,1

Fonte: Secretária de Estado da Fazenda/SP. Elaboração própria.

Em 2003, sua participação na indústria estadual era mais expressiva  em apenas 2 gêneros: couros
e calçados e produtos alimentícios os quais representavam, respectivamente, 42,4% e 4,4% do  VAF 
estadual de cada um desses gêneros. Os demais não apresentavam participação estadual expressiva,
exceção a metalurgia básica de não-ferrosos (1,7%) e máquinas e equipamentos (1,6%).

Em sua estrutura industrial (Tabela 22), produtos alimentares (46,9%), couros e calçados (18,8%) e 
combustíveis (12,2%)  respondiam por 78% do VAF industrial  da RA em 2003. No primeiro, destaca-se o
beneficiamento de algodão, café e oleaginosas, carnes e açúcar (nesta, perfaz 3% do total estadual).

Combustíveis (álcool de cana) teve forte crescimento na estrutura industrial da RA graças à política
federal do Pró-álcool, a partir da década de 1980. Essa RA, na safra de 2002, respondeu por 8,5% da produção
total de álcool no estado (anidro e hidratado), contra 6,4% em 1994. Foi uma da poucas RAs que apresentou
taxa de crescimento no período 1994-2002 positiva  (2,2%)  ante uma média estadual de -1,3% a.a.

Tabela 22. Estrutura da indústria de transformação da RA de Franca – principais gêneros 2000-2003 (em %).

Gêneros 2000 2001 2002 2003

Indústria – Produtos alimentícios 47,4 45,7 51,3 46,9

Indústria – Couros e calçados 20,2 20,7 16,9 18,8

Indústria – Combustíveis 12,9 14,1 13,6 12,2

Indústria – Máquinas e equipamentos 4,9 5,2 4,6 7,0

Indústria – Produtos químicos 4,4 4,1 3,9 4,6

Indústria – Metalurgia básica – ferrosos 4,0 4,3 4,6 4,5

Demais gêneros 6,2 6,0 5,2 6,1

Fonte: Secretária de Estado da Fazenda/SP. Elaboração própria.
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O gênero couros e calçados, pelo peso da RA no estado, merece alguns comentários. Para o Brasil, o
desempenho dessa indústria foi negativo na década de 1990, decrescendo em média a 2,8% a.a. entre 1991 e
2003. O impacto sobre São Paulo foi ainda maior, ante a “Guerra Fiscal”, que promoveu desconcentração no 
segmento,  especialmente em direção ao Nordeste. Com isso, São Paulo reduziu sua participação  no total do
Brasil, de 21,1% em 1996 para 11,2% em 2003. Dado o peso de Franca na indústria paulista, ela foi 
fortemente afetada por esse movimento, o que  se refletiu na sua queda de 1,2% em 1990 para 0,8% do total
da indústria de transformação paulista em 1995, recuperando-se posteriormente.

A indústria calçadista de Franca tem  elevada importância local e estadual, conformando um importante
APL, segundo a tipologia de Suzigan et al. (2003). Agrega 500 empresas de calçados (preponderantemente
masculinos) e mais  300 outras integrantes da cadeia produtiva (curtumes, formas, facas, adesivos, máquinas,
produtos químicos etc.). A capacidade instalada é de 37,2 milhões de pares/ano, cujas vendas representam 6% da
produção brasileira. O tamanho médio das empresas  de calçados e couros é de 13 empregados, preponderando as 
pequenas e médias. O setor fatura cerca de R$ 2,5 bilhões, sendo R$ 1 bilhão em calçados e R$ 1,5 bilhão nos
demais segmentos, sabendo-se que as exportações atingem 12% a 15% da produção. 

Espacialmente, a RG de Franca, em 2003, respondia por 60,6% da produção industrial da RA, e a RG 
de São Joaquim da Barra, 39,4%. Quatro municípios  respondem por quase 50% da indústria de
transformação: Franca (23,3%) e Batatais (14,2%), localizadas na primeira, e Morro Agudo (12,2%) e
Orlândia (10,5%), na segunda. No de Franca está 97,5% da indústria regional de couros e calçados,
constituindo-se no segundo principal APL do país nessa atividade, atrás do Vale dos Sinos (RS). Batatais
sedia  41,9% da produção de combustíveis (álcool), 59,0% da de madeira e 2/3 da de máquinas e
equipamentos ligados à produção agrícola. Morro Agudo responde por 1/4 da de gênero produtos
alimentares, e Orlândia, 13,0%. Esta ainda é responsável por  75,8% da metalurgia dos não-ferrosos e por
mais de 90,0% da produção regional de material eletrônico e equipamentos de comunicação e máquinas,
aparelhos e materiais elétricos.

}

Marília
A RA de Marília, em 2003, respondia por 1,4% da indústria de transformação do Estado de São

Paulo e por 2,3% da do interior. Em 1980, esses números eram respectivamente 0,5% e 1,5%, indicando
que, no período, sua indústria cresceu acima das médias estadual e do interior.

 De longa data, sua indústria assentou-se na transformação de produtos agrícolas, tendo base pouco
diversificada, centrada prioritariamente nos ramos tradicionais, de porte pequeno ou médio. A partir dos
anos sessenta, inicia um processo de relativa diversificação, sem, contudo, alterar a predominância das
atividades ligadas à agroindústria, especialmente produtos alimentares e combustíveis.

Tabela 23. Participação da RA de Marília no total da indústria de transformação do Estado de São Paulo e do interior
(em %).

RA 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003

Marília  / ESP 0,5 0,8 0,9 0,8 1,0 1,1 1,3 1,4

Marília / Interior de ESP 1,5 1,9 2,1 1,7 1,7 1,9 2,0 2,3

Fonte: Secretária de Estado da Fazenda/SP. Elaboração própria.

Em cinco gêneros, sua participação na indústria estadual era superior a 2,0%, em 2003: bebidas
que respondia por 2,1%; equipamentos médicos, óticos, de automação e precisão, com 2,3%; máquinas e
equipamentos, com 3,8%; móveis, com 4,3% e produtos alimentícios, com 5,9%.
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Tabela 24. Estrutura da indústria de transformação da RA de Marília – principais gêneros 2000-2003 (em %).

Gêneros 2000 2001 2002 2003

Indústria - Produtos alimentícios 55,0 59,8 60,3 58,2

Indústria – Máquinas e equipamentos 11,2 10,9 12,8 15,6

Indústria – Combustíveis 10,1 8,0 6,6 7,3

Indústria - Produtos de metal 6,3 5,5 4,8 4,0

Demais gêneros 17,4 15,7 15,4 14,9

Fonte: Secretária de Estado da Fazenda/SP. Elaboração própria.

Três gêneros respondiam por cerca de 81,0% da indústria de transformação regional: produtos
alimentícios, com 58,2% do total de sua indústria; máquinas e equipamentos, com 15,6%, e combustíveis, 
com 7,3%. Os dois primeiros vinculam-se a atividades da agroindústria, especialmente a sucroalcooleira,
com particular destaque para açúcar que apresentou expressivo crescimento de 8,5% a.a. entre 1994 e
2002 (Fonte: SEADE), passando de 398,2 mil toneladas para 764,8 mil toneladas no mesmo período. Em
2001, a produção atingiu 1.019,7 mil toneladas, a maior da história da RA. Seu ritmo de crescimento anual 
foi superior à média estadual de 7,8% a.a., razão pela qual aumentou sua participação no total estadual de
6,1% para 6,4% no período em questão. A produção de álcool também é relevante, representando, em
2002, 7,7% do total do estado. 

Espacialmente, a RG de Marília concentrava, em 2003, 37,2% da produção industrial da região, com
destaques para os municípios de Pompéia e Marília, que totalizam juntos 33,4% da produção industrial da RA.
O primeiro era responsável por 84,0% da produção regional de máquinas e equipamentos, e o segundo
respondia por 18,9% da de produtos alimentícios. O segundo era responsável ainda por 11,7% da produção de
álcool da RA.

A RG de Ourinhos representava 29,9% da indústria regional, destacando-se os municípios de
Ourinhos e de Santa Cruz do Rio Pardo, com respectivamente 13,8% e 15,6% da indústria regional de
produtos alimentícios. Na de Assis, com 22,7% do total da RA, o município de Paraguaçu-Paulista é o
principal, com destaques para combustíveis e produtos alimentícios que totalizavam 13,0% e 11,2%

respectivamente da indústria regional. Por fim, a RG de Tupã respondia por 10,2% da indústria de
transformação regional.

Quanto às aglomerações industriais (APLs), assinala-se  a de alimentos em Marília. Outras duas
merecem atenção: a de Garça, em eletroeletrônicos, e a de calçados, em Ourinhos, que encontram-se
embrionariamente organizadas indicando necessidade de intervenções públicas para alcançarem

maturidade. Em Tupã (RG de Tupã), algumas referências parecem apontar para a configuração de  um

arranjo produtivo moveleiro, que já conta com 54 empresas e 700 empregados. Os produtos ofertados são
mesas, racks, estantes, cômodas e móveis sob encomenda. Infelizmente, as informações disponíveis  não
permitem melhor juízo sobre o grau de maturidade desse arranjo.

}

Presidente Prudente
Essa RA, em 2003, conforme se vê na Tabela 25, respondia por 0,6% da indústria de

transformação do Estado de São Paulo, marca superior apenas à RA de Registro (0,2%). Área pouco
industrializada, ainda que tenha ganhado peso no total do Estado de São Paulo (em 1980 representava
0,4%), sua indústria de transformação nas últimas duas décadas apenas acompanhou o crescimento da do
interior. Em 2003, sua participação no total da indústria do interior era a mesma de 1980: 1%, cifra  em
torno da qual oscilou  em todo período analisado.
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Tabela 25. Participação da RA de Presidente Prudente no total da indústria de transformação do Estado de São Paulo
e do interior (em %).

RA 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003

Presidente Prudente / ESP 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,6

Presidente Prudente / Interior de ESP 1,0 1,0 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,0

Fonte: Secretária de Estado da Fazenda/SP. Elaboração própria.

Em apenas quatro gêneros, sua participação no VAF da indústria de transformação estadual, em
2003, foi igual ou superior a 1,0%: vestuário e acessórios (1,2%), MÓVEIS (1,1%), couros e calçados
(1%) e Produtos alimentícios (3%). Essa última, como já constatado, possui caráter relativamente
desconcentrado, apresentando participação importante em todas as RAs do interior. Sua evolução
desconcentrada decorre, fundamentalmente, da expansão e modernização da agropecuária e sua
conseqüente agroindustrialização.

É justamente esse gênero que, em 2003, apresentava maior participação na estrutura industrial da
RA, com 65,0%, com destaque para abate bovino, produção de carne e preparação de produtos de carne,
atividades que tornaram a região a maior exportadora de carne bovina do país. Recentemente, a produção

de açúcar tem aumentado saltando de apenas 500  toneladas na safra 1994 para 142,8 mil toneladas na
safra 2002. Com isso, a participação da RA que era insignificante (0,01% total do estado de São Paulo)
atinge 1,2% do total estadual na safra 2002. Cabe ainda destacar a produção de leite B e C, que detinha
cerca de 9% da produção estadual.

Tabela 26. Estrutura da indústria de transformação da RA de Presidente Prudente – principais gêneros 2000-2003 (em %).

Participação por gêneros no total da Ind. Transf. da RA 2000 2001 2002 2003

Indústria - Produtos alimentícios 67,5 63,1 64,5 65,0

Indústria – Combustíveis 11,4 18,2 16,2 15,2

Indústria - Papel e celulose 3,8 3,3 2,9 3,3

Indústria - Produtos químicos 3,1 3,0 2,1 3,3

Demais gêneros 14,3 12,4 14,3 13,1

Além de produtos alimentícios, destacava-se combustíveis, que responde por 15,2% da indústria
de transformação (em 2003). Trata-se do álcool de cana, que já chegou a representar, em 1995, mais de
23,0% da indústria de transformação da RA. Observa-se, na segunda metade da década de 1990, redução
na produção física do combustível, que decresceu à taxa média anual de –0,2% entre a safra de 1994 e
2002, queda menor que a média do Estado de São Paulo, que foi de -1,3%. Nessa última safra, a produção
de álcool da RA representava 3% da paulista. 

Do ponto de vista espacial, a RG de Presidente Prudente concentra a maior parcela da produção
industrial, com 68,3% do total da RA. Nela se encontram os dois maiores municípios industriais: a sede
regional, que responde por 17,9% do total da indústria da RA, e Rancharia, com 7,8%. As duas produzem,
ainda, 27,0% do total do gênero produtos alimentícios. O município de Presidente Prudente destaca-se
pela produção de bebidas, concentrando 92,7% do total da RA. Sobressai, ainda, o município de Teodoro
Sampaio, com 21,8% da produção regional de combústivel.

A RG de Dracena é a de menor participação, com 8,9% do total da RA, enquanto a RG de
Adamantina concentra 22,8%. Nesta, cabe apontar os municípios de Lucélia e Adamantina que concentram, 
respectivamente, 24,4% e 19,0% da produção de combustíveis, e o de Osvaldo Cruz, com 6,9% da de
produtos alimentícios.
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Registro
A RA de Registro, em 1980 representava apenas 0,2% do VAF da indústria de transformação estadual,

a mesma participação verificada em 2003. De acanhada base agropecuária, modesto grau de urbanização e
com baixo contingente demográfico, tendo em parte apreciável de seu território várias áreas de preservação
ambiental, esta RA pouco se beneficiou da interiorização do desenvolvimento paulista, sendo assim a menor
área industrial do estado.

Tabela 27. participação da RA de Registro no total da indústria de transformação do Estado de São Paulo e do interior  
– 1980-2003 (em %).

RA 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003

Registro / Interior de ESP 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3

Registro / ESP 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

Fonte: Secretária de Estado da Fazenda/SP. Elaboração própria.

Levando-se em conta a pequena representação industrial da RA, os únicos gêneros que tinham
participação expressiva em termos estaduais eram, em 2003, metalurgia de não-ferrosos (1,7%), minerais
não-metálicos (1,9%) e produtos químicos (1,3%). No ramo de produtos alimentares, de baixa
participação estadual, destacavam-se o leite C (0,6% do total estadual) e a carne bubalina (0,7%).

Sua pequena expressão reflete-se em uma estrutura setorial pouco diversificada: dos 29 gêneros da 
pesquisa industrial, em 15 deles, os registros de produção indicam números iguais ou inferiores a 0,01%
do VAF industrial da região; em outros 10, os registros indicam cifras maiores do que 0,01% e menores do 
que 1%; em apenas 4, encontram-se 97,4% do VAF total. São eles: produtos químicos (55,8%), minerais
não-metálicos (24,3%), metalurgia básica – não-ferrosos (10,8%) e produtos alimentícios (6,5%).

A empresa Bunge Fertilizantes tem papel relevante na segmentação da indústria regional atuando
no Complexo Alcalino-Carbonatítico no município de Cajati. Da mesma forma, no setor de minerais
não-metálicos, a fábrica de cimento CIMPOR, no mesmo município, apresentou forte expansão nos anos
noventa, ampliando sua capacidade de produção de 530 mil t de clínquer para 990 mil t, além de iniciar a
produção de argamassa, com média de 240 mil t/ano

22
. Sua produção de cimento é de 1,2 milhão de t/ano.

Em decorrência dessas empresas, Cajati concentrava, em 2003, 80,0% da indústria regional,
seguida longinquamente por Juquiá (5,9%), Miracatu (5,5%) e Registro  (3,6%).

}

Ribeirão Preto
Essa RA mais que duplicou sua participação no VAF industrial do estado, passando-a de 1,1% em

1980 para 2,4% em 2003, e cresceu, no período, acima das médias do estado e do interior, aumentando
também sua participação na produção interiorana, no mesmo período, de 3,2% para 4%.

Tabela 28.  Participação da RA de Ribeirão Preto no total da indústria de transformação do Estado de São Paulo e do
interior (em %).

RA 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003

Ribeirão Preto / ESP 1,1 1,6 1,2 1,9 2,1 2,2 2,5 2,4

Ribeirão Preto / Interior de ESP 3,2 3,9 2,8 4 3,6 3,7 4,1 4,0

Fonte: Secretária de Estado da Fazenda/SP. Elaboração própria.
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Apesar de concentrar 71% de sua produção em 3 gêneros principais – o de alimentos, com 40%, o
de combustíveis, com 21%, e o de papel e celulose, com 10% –, apresenta estrutura diversificada, com 8
outros ramos somando 24%, e os restantes, cerca de 5%. Além dos ramos citados, sobressaem os de
máquinas e equipamentos, com 6,2%, bebidas, com 2,0%, e outros produtos químicos, com 7%.

Em 3 de seus gêneros industriais, a RA apresenta expressiva participação na produção respectiva
estadual, acima de sua média: equipamento médicos, óticos, de automação e precisão (notadamente em
equipamentos da área de saúde), com 9,1% do total estadual  em 2003;  produtos alimentícios, com  7,1%,
e papel e celulose, com 5,6%. O de combustíveis, a despeito de que seu VAF corresponda apenas a 3,2%
do total estadual, produz cerca de 25% do álcool (de cana) carburante. 

Produtos alimentícios continua como o de maior peso na estrutura industrial da RA. Nesse gênero,
destacam-se a produção de açúcar (28,3% da produção estadual em 2003) e outros como suco de laranja,
beneficiamento de café (6% do total estadual), frutas, soja e amendoim, além de seus derivados. O peso
significativo do gênero Combustíveis decorre do crescimento da produção do álcool, muito estimulada na 
região pelos incentivos federais a partir da década de 1980. A RA, desde 1985, produz cerca de 25% do
álcool de cana carburante do Estado de São Paulo.

Tabela 29. Estrutura da indústria de transformação da RA de Ribeirão Preto – principais gêneros 2000-2003 (em %).

Gêneros 2000 2001 2002 2003

Indústria Produtos Alimentícios 48,7 46,4 45,1 40,0

Indústria – Combustíveis 7,5 12,2 12,1 20,8

Indústria – Papel e celulose 14,1 13,7 11,1 10,1

Indústria – Produtos químicos 7,6 6,1 6,9 6,8

Indústria – Máquinas e equipamentos 5,6 5,2 6,5 6,2

Indústria – Equipamentos médicos, óticos, de automação e precisão 2,8 3,1 2,5 2,5

Indústria – Bebidas 1,0 1,1 2,6 2,3

Indústria – Produtos de metal 1,7 1,8 3,9 2,1

Indústria – Artigos de borracha 1,7 2,1 2,0 2,1

Fonte: Secretária de Estado da Fazenda/SP. Elaboração própria.

Comparativamente com a década de 1980, a região passou por importantes mudanças em sua
estrutura produtiva. Por exemplo, o gênero papel e papelão – terceiro maior atualmente, que na década de
1980 pesava cerca de 2% do VAF regional – a partir da  de 1990, cresce fortemente sua participação,
atingindo 10% em  2003, resultado da implantação,  em 1993, da fábrica Copimax, do grupo Votorantim,
no município de Luiz Antônio. Também de longa data é a expansão de equipamentos médicos, óticos, de
automação e precisão, produção estimulada pela localização, no município-sede, de um grande centro de
ensino, pesquisa e de serviços hospitalares, médicos e odontológicos.

Espacialmente, a produção encontra-se concentrada em sete municípios, que respondem por

quase 80% da produção industrial da região: Ribeirão Preto – o mais industrializado – com cerca de 1/3,
com destaques para bebidas (90,6% da produção da RA) – explicada, em grande parte, pela presença de
uma antiga e grande cervejaria – e fabricação de equipamentos médicos, óticos, de automação e precisão
com 2/3 da produção desse gênero (Sertãozinho produz 1/3 restante) na RA. Essa atividade forma um
importante APL  de produtos médicos-odontológicos, cuja especialização é, em grande parte, atribuída  à
presença da USP, com sua área médica-hospitalar local. Além dessas atividades, o município concentra
75,6% da produção de combustíveis (álcool de cana).

O município de Luiz Antônio tem participação de 12,8% na indústria regional, graças à presença
da fábrica da Copimax, principal responsável pela produção de papel e papelão da RA, com quase 97%

dessa atividade. Sertãozinho, com 11,0% da indústria regional, destaca-se, além da produção de
equipamentos médicos-odontológicos, por concentrar cerca de 97% da indústria regional de material
eletrônico e equipamentos de comunicação e 36,7% de máquinas e equipamentos, voltados à fabricação
de equipamentos  para a área eletro-eletrônica, hidráulica e pneumática, destinados, especialmente, a
processos ligados ao setor sucroalcooleiro.
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Jaboticabal, com 8,6%, é o maior em produtos alimentícios (16,9%), com destaques para a
produção de massas na fábrica Basilar cuja unidade, nesse segmento,  é uma das maiores plantas  da
América Latina, com capacidade produtiva  de 260 toneladas de macarrão por dia.

23
 É de se notar também, 

no município, a produção de açúcar.
Pitangueiras perfaz 5% da indústria  da RA, representados por Combustíveis, cuja produção

alcooleira é de 11,3% do total da RA,  e por Produtos alimentícios (6,6% da RA). Completam a lista Monte 
Alto e Pontal, ambos com 4,2% do total da RA.

Quanto aos APLs na RA, segundo metodologia de Suzigan et al. (2003), existe um de grande

relevância:  o  de equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos, em Ribeirão Preto, que reúne 51
estabelecimentos, dentre os quais  31 estão direcionados para a  produção de aparelhos e instrumentos.
Somam-se, também, 322 estabelecimentos ligados ao comércio desses produtos (Telles, 2002).

A multiplicação de tais  empresas e a possibilidade de utilização de mão-de-obra especializada
estiveram vinculadas à diferenciada estrutura de saúde da região (Campomar; Cezarino, 2004, p. 2-3). 
Dessa forma, muitas empresas foram fundadas por ex-funcionários de empresas mais antigas; a interação
entre fornecedores e clientes é o fator que melhor  responde por um certo dinamismo tecnológico. Embora
suas vendas estejam muito voltadas para o mercado interno, alguns mercados-alvo externos estão sendo
conquistados e já representem cerca de 14% do faturamento das empresas  locais (Idid, 12-20).  

}

São José do Rio Preto
Essa RA, em 2003, respondia por 1,8% da indústria de transformação do Estado de São Paulo, mas

essa participação era de apenas 0,6% em 1980, dado que teve a segunda mais alta taxa de crescimento
industrial do estado. Isto decorreu do processo de interiorização da indústria paulista, beneficiando
principalmente o crescimento de sua agroindústria, mas, por força do dinamismo regional, estimulando
também acentuada  diversificação  de sua indústria. No total do interior, sua participação quase dobra,
passando de 1,6% em 1980 para 2,9% em 2003, o que lhe confere ter tido a segunda maior taxa de
crescimento industrial, também do interior.

Tabela 30. Participação da RA de São José do Rio Preto no total da indústria de transformação do Estado de São
Paulo e do interior – 1980-2003 (em %).

RA 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003

São José do Rio Preto / ESP 0,6 0,7 1,0 1,0 1,4 1,5 1,9 1,8

São José do Rio Preto / Interior de ESP 1,6 1,6 2,3 2,1 2,4 2,6 3 2,9

Fonte: Secretária de Estado da Fazenda/SP. Elaboração própria.

Em 2003, a participação dessa RA no total da indústria de transformação de São Paulo era mais
expressiva nos setores de: móveis (18%), cuja produção de 1980 para cá mais que dobrou sua participação no
estado; produtos alimentícios (8,5%); vestuário e acessórios (3,5%); artigos de borracha (3%); equipamentos
médicos, óticos, de automação e precisão (2,8%); couro e calçados (2,4%).

O principal gênero de sua estrutura industrial em 2003 era o de produtos alimentícios, que
respondia por 65% do VAF regional, seguido por móveis (6,7%); combustíveis (3,8%) e artigos de
borracha (3,6%). Em Alimentos, a alta concentração decorre da expressiva participação estadual da RA
nos seguintes produtos:

1. Beneficiamento agrícola: algodão (31%), arroz (8%), café (6%), laranja (17%), látex de
seringueira (54%);

2. Pecuária: carnes bovina (16%), de frango (7%) e suína (5%), e leite C (20%);
3. Açúcar (5%) e álcool (em torno de 12% do total estadual).
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Tabela 31. Estrutura da indústria de transformação da RA de São José do Rio Preto – principais gêneros 2000-2003
(em %).

Participação por gêneros no total da Ind. Transf. da RA 2000 2001 2002 2003

Indústria – Produtos alimentícios 60,4 63,2 65,4 64,8

Indústria – Móveis 7,8 8,3 6,9 6,7

Indústria – Combustíveis 4,3 3,4 4,8 3,8

Indústria – Artigos de borracha 1,2 1,5 2,3 3,6

Indústria – Produtos de metal 5,0 3,5 3,9 3,1

Demais gêneros 21,3 20,2 16,6 18,0

Fonte: Secretária de Estado da Fazenda/SP. Elaboração própria.

Em uma análise retrospectiva, os setores ligados às atividades agroindustriais  decrescem de 45%
em 1980 para 40% em 1990 e 1995,  sobretudo, pela redução percentual do  beneficiamento de produtos
do reino vegetal e de carnes.  De 1995 a 2000, a expansão daquelas atividades foi muito acentuada, 50%,
notadamente produtos alimentícios, que chegou a 60% e continuou a se elevar. 

Nos anos oitenta, a indústria de móveis alcançou participação  entre 15% e 20% do VAF regional,
descendo para 13% em 1995 e níveis médios de 7% na presente década. A importância dessas atividades
merecerá comentários adiante, na análise dos APLs de Votuporanga e Mirassol.

O VAF industrial regional repartia-se, em 2003, de forma mais pronunciada nas RGs de São José do
Rio Preto  (47,6%) e  de Catanduva  (33,7%), seguidas pelas  de Votuporanga  (8,0%),  Fernandópolis 
(6,4%) e  Jales  (4,3%). O setor econômico principal, produtos alimentícios, desdobrava-se nos municípios
de Ariranha (10,2%), Catanduva (9,9%) e Novo Horizonte (8,5%) da RG Catanduva (42,1%), assim como
nos municípios de Orindiúva (7,5%), José Bonifácio (6,1%) e Guapiaçú (5,2%) da RG de São José do Rio
Preto (40,4%). O setor de móveis adquiriu expressão na RG de São José do Rio Preto (64,1%),
compreendendo a própria São José (25,0%), Mirassol (17,6%) e Jaci (11,1%), mas também na RG de
Votuporanga (20,3%), incluídos Votuporanga (10,4%) e Valentim Gentil (8,6%).
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Por sua vez, a produção de álcool estava distribuída entre a RG de S. J. Rio Preto (36,7%),
particularmente em Monte Aprazível (12,7%) e Onda Verde (9,3%); no município de Fernandópolis
(23,6%) da RG de Fernandópolis (29,90%) e em Marapoama (7,3%) e  Urupês (6,7%) da RG de Catanduva
(25,4%). Finalmente, o setor de equipamentos médicos, de que se trata a seguir, concentrava-se em São José
do Rio Preto (95,8%).

Quanto às aglomerações industriais relevantes, o APL de móveis em Votuporanga (RG de
Votuporanga) representa cerca de 50% das atividades econômicas do município. Agrega 350 empresas 
na região – das quais 170 na cidade de Votuporanga, majoritariamente pequenas e médias, empregando
cerca de 7.000 pessoas. É variável o grau de atualização tecnológica das empresas, decorrendo que  a
produção ainda não alcançou um elevado padrão competitivo, que possibilite volumes apreciáveis de
exportação. O impeditivo básico continua a ser a falta de design próprio, valendo-se as empresas da cópia
de modelos estrangeiros. Todavia, parece ser considerável o grau de associativismo, o que tem
possibilitado a reestruturação da produção, do gerenciamento e das atividades de marketing, afora ações
específicas relativas ao design (Suzigan et al., 2001, p. 709-10).

O Pólo Moveleiro de Mirassol (RG de São José do Rio Preto) é integrado pelos municípios de
Mirassol, Bálsamo, Jaci, Neves Paulista, agregando 10 empresas médias e 60 de pequeno porte, com
cerca de 3.000 empregados. Significa dizer que o Pólo responde por mais de 50% das atividades
econômicas do município, conforme pesquisa específica, realizada pelo Núcleo de Economia Urbana e
Regional do Instituto de Economia da UNICAMP (IE/NESUR). A produção moveleira de Mirassol
também não alcançou elevado padrão competitivo que possibilite volumes apreciáveis de exportação. O
impeditivo básico igualmente diz respeito à falta de design próprio. 
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 O município de São José do Rio Preto sedia um APL de jóias que, segundo a tipologia de Suzigan et al.
(2003), é considerado um “vetor de desenvolvimento local” porque, mesmo com reduzida importância para o
setor, tem elevada importância local. Trata-se de um aglomerado de 150 empresas ligadas ao pólo gerando
4.000 empregos.  

Em Novo Horizonte, RG de Catanduva, vem se desenvolvendo um APL de confecção de moda
infantil, praia, cama e mesa.  A última menção  está relacionada com  a produção  de ventiladores de teto

em Catanduva, aglomerado que dificilmente poderia ser caracterizado como um cluster. Para tal,
concorrem cerca de 10 empresas, que fabricam em conjunto cerca de 2 milhões de ventiladores por ano,
empregando 5 mil trabalhadores (Suzigan et al., ANO?).

}

São José dos Campos
Essa RA, em 1980, respondia por 5% do VAF da indústria de transformação do Estado de São

Paulo, mais que dobrando sua participação em 2003 (10,8%), embora em 2000 tenha chegado a 14,0%.
Foi uma das principais regiões ganhadoras no processo de interiorização da indústria paulista, com seu
peso relativo sendo menor apenas do que o da RMSP e o da RA de Campinas. Chegou a representar quase
¼ da indústria do interior do estado em 2000, mas, em 2003, seu peso era de 17,4%.

Tabela 32. Participação da RA de São José dos Campos no total da indústria de transformação do Estado de São Paulo e do interior 
1980-2003 (em %).

RA 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003

São José  dos Campos / ESP 5 6,3 6,4 8,8 14 13,6 12,9 10,8

São José  dos Campos / Interior de ESP 14 15 15,2 18,3 23,9 23 20,8 17,4

Fonte: Secretária de Estado da Fazenda/SP. Elaboração própria.

Sua estrutura industrial é muito diversificada e concentrada em ramos dinâmicos mais intensivos
em capital e tecnologia, apresentando grande articulação com os principais centros metropolitanos do
país. Em diversos gêneros, sua participação no total da indústria de transformação  estadual é expressiva.

A tabela a seguir, mostra aquelas altas participações, das quais destacamos as seguintes:
1. No conjunto do setor químico, realçam os segmentos de combustíveis (predominantemente

refino de petróleo), com 21%; produtos químicos farmacêuticos e plásticos, com participações
entre 5% e 8%;

2. O de material de transportes, com 23,8%; 
3. O setor metalúrgico, em que despontam produtos de metal (4,5%), máquinas e equipamentos

(3% a 6%), metalurgia básica (15%) e material  eletrônico (18%);
4. Bebidas (20,9%), minerais não-metálicos e papel e celulose, ambos com 11%;
5. Reciclagem, que, embora a mais alta (39,5%), tem reduzida expressão na RA. 

Em relação a sua estrutura industrial, os principais ramos na RA são de material de transporte
(montadoras e autopeças), que continua a representar cerca de  25%; combustíveis (predominantemente
refino de petróleo), com  médias em torno de 31%, média ligeiramente cadente, dado que as maiores
expansões da produção das refinarias da Petrobrás ocorreram em outras RAs e outros estados do país; o
conjunto dos demais segmentos químicos (11,4%) e o metálico e elétrico-eletrônico (14,3). Esses
segmentos somam 81,7% do VAF industrial da RA.

A produção industrial da RA, em 2003, estava fortemente concentrada na RG de São José dos Campos

(67,2%), seguindo-se as RGs de Taubaté (17,7%), Caraguatatuba (8,3%), Guaratinguetá  (5,0%) e Cruzeiro
(1,8%). Em termos setoriais, as maiores concentrações de davam nos seguintes  municípios: material de
transporte, em São José dos Campos (63,4%), Taubaté (26,6%) e Cruzeiro (5,4%); combustíveis – derivados
de petróleo, em São José dos Campos (73,4%) e São Sebastião (RG de Caraguatatuba – 26,5%); produtos
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químicos, em São José dos Campos (31,2%) e Jacareí (mesma RG – 22,3%), Guaratinguetá (26,8%) e Taubaté 
(7,5%); met. básica não-ferrosos, em Pindamonhangaba (RG Taubaté – 99,9%); papel e celulose, em São José
dos Campos (90,2%) e  Taubaté (7,6%). 

Quanto às aglomerações industriais, o município de São José dos Campos apresenta-se como um
importante complexo industrial, com larga presença nos ramos automotivo, de telecomunicações, de
defesa, químico, petrolífero e aeronáutico. 

Em relação ao último, cuja produção é reconhecida pela sua qualidade e competitividade em nível
mundial, destaca-se sobremodo a Empresa Brasileira de Aeronáutica – Embraer, com 9.000 empregados
diretos e 4.000 indiretos, faturamento de US$ 4,2 bilhões e exportações no valor de US$ 3,1 bilhões em
2002, para EUA e países da Europa. A líder coordena cerca de 40 empresas de base tecnológica,
centralizando e organizando as atividades de projetos e montagem aeronáutica.

Tabela 33. Participação da RA de São José dos Campos no total da indústria de transformação do Estado de São
Paulo – gêneros selecionados 2000-2003 (em %).

RA no total do Estado

2000 2001 2002 2003

Artigos de borracha 2,9 3,3 3,6 3,9

Artigos de perfumaria e cosméticos 0,0 0,1 0,2 0,1

Bebidas 22,6 26,1 24,3 20,9

Combustíveis 30,1 27,4 21,4 21,1

Couros e calçados 0,2 0,2 0,1 0,2

Diversas 1,1 0,8 1,2 1,7

Edição, impressão e gravações 0,5 0,3 0,4 0,4

Eletrodomésticos 0,0 – 0,3 0,5

Equipamentos médicos, óticos, de automação e precisão 0,7 0,4 0,8 0,2

Fumo 0,0 – – –

Madeira 1,7 2,2 3,1 3,9

Máquinas e equipamentos 6,2 7,5 8,4 5,9

Máquinas para escritório e equipamento de informática 4,3 9,7 8,5 3,3

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 3,5 3,4 3,9 3,6

Material de transporte (montadoras e autopeças) 29,5 29,5 33,9 23,8

Material eletrônico e equipamento de comunicações 37,2 33,0 25,8 18,3

Metalurgia básica – ferrosos 12,3 13,3 17,2 15,2

Metalurgia básica – não-ferrosos 25,5 20,9 20,3 15,3

Minerais não-metálicos 9,3 9,4 9,8 10,6

Móveis 1,8 1,0 1,8 1,0

Papel e celulose 13,7 11,5 9,0 10,6

Produtos alimentícios 3,4 4,0 3,1 2,7

Produtos de metal 8,0 7,6 8,0 4,5

Produtos de plástico 4,8 5,4 5,1 4,7

Produtos farmacêuticos 7,3 7,9 8,0 5,3

Produtos químicos 10,0 8,6 7,6 8,8

Reciclagem 22,1 55,3 56,7 39,5

Têxtil 4,8 4,3 4,7 5,0

Vestuário e acessórios 0,8 0,7 0,8 0,7

Total 14,0 13,6 12,9 10,8

Fonte: Secretária de Estado da Fazenda/SP. Elaboração própria.
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São Paulo
Principal núcleo industrial do país, a RMSP vem perdendo sua participação no VAF total estadual

da indústria de transformação desde 1970 quando tinha 74,7%. Cai para 64,3% em 1980, 51,8% em 1995,
41,5% em 2000 e 38,3% em 2003.   

Tabela 34. Participação da RM de São Paulo  no total da  indústria de transformação do Estado de São Paulo (em %).

1970 1980 1990 1995 2000 2003

RMSP / ESP 74,7 64,3 58,0 51,8 41,5 38,3

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda – SP. Para o ano de 1970, São Paulo no limiar do século XXI.

É o principal pólo industrial do estado e do país, abrigando um conjunto notável de centros
estratégicos de relevância nacional com elevado conteúdo tecnológico, mão-de-obra especializada e
proximidade dos centros consumidores. Contudo, é importante analisar as razões da perda relativa de sua
participação nos contextos estadual e nacional. Essa questão insere-se em uma problemática maior que
respeita à assim denominada desconcentração espacial da indústria paulista. Tal complexidade que tem
recebido tratamentos analíticos um tanto apressados, que, muitas vezes, não subdividem as questões em dois 
planos básicos – a canalização de parte da desconcentração da RMSP para o próprio interior do estado, e
outro, para o restante do país – e/ou que não distinguem real diminuição na participação industrial estadual e
nacional da RMSP e não levam na devida conta os efeitos estatísticos gerados por diversos fatores.

Sem dúvida, como geralmente acontece nos grandes centros industriais, os espaços econômicos
metropolitanos, em razão de seu acelerado e desordenado processo de crescimento, acabam gerando um
ambiente produtivo, em que estão presentes o que a literatura especializada denomina externalidades
negativas, isto é, deseconomias de aglomeração, desvantagens locacionais e tendência a acumular perdas
relativas de competitividade vis-à-vis o desenvolvimento de outras regiões de menor complexidade e
concentração industriais. 

Tais deseconomias abrangeriam: a elevação do preço dos terrenos metropolitanos; alto nível de
pressão e, em alguns casos, saturação em sua infra-estrutura econômica e suporte de serviços urbanos
(congestionamento, aumento dos custos de transporte etc.); o maior nível de controle ambiental, com
maior capacidade de monitoramento e controle na RMSP das atividades industriais.

A ampla oferta de vantagens fiscais, financeiras, logísticas etc que ocorre no âmbito da Guerra
Fiscal entre vários municípios do estado reforça mais ainda as intenções de investimento interiorizado.

Mas cabe ainda lembrar outros fatores que induzem à desconcentração, tais como:
1. As grandes transformações e melhorias de infra-estrutura, tanto no interior paulista como em

outras partes da periferia nacional;
2. As mudanças estruturais, modernização e expansão da agropecuária e agroindústria e, ainda,

da extração e redução mineral, de maior estímulo exportador, em grande parte realizadas fora
do contexto espacial da RMSP;

3. A criação de excelentes condições para a implantação e desenvolvimento de atividades de
maior complexidade tecnológica, especialmente nas RAs de Campinas e São José dos
Campos,e de algumas localidades do resto do país;

4. A grande expansão física na extração e refino (do petróleo) nacional e (recuperação dos níveis
de produção) do setor produtor de álcool de cana, a partir de 2000. Esses dois segmentos
produtores de combustíveis, no Estado de São Paulo, estão localizados no interior (95% no
caso de petróleo e 100% no caso de álcool de cana).

Há todo um debate que defende a existência de um “momento pós-industrial” e de
“desindustrialização” da RMSP; porém, apesar das inúmeras deficiências estatísticas, para uma análise mais
conclusiva do processo de desconcentração, é fundamental advertir que apenas parte da diminuição na
participação industrial estadual e nacional da RMSP, expressa nas informações disponíveis, representaria, de
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fato, uma perda industrial. Parcela importante dessa perda relativa consiste fundamentalmente em efeito
estatístico, decorrente de:

1. Quedas maiores na RMSP do que as quedas ocorridas em outras regiões do estado e do país;
2. Baixo crescimento em setores que também cresceram pouco nas demais regiões;
3. Expansão, fora da RMSP, de setores cuja natureza ou requisitos técnicos praticamente os

obriga a localizarem-se em outras áreas; partes das perdas reais (fechamento de plantas, de
linhas de produção, desestruturação de cadeias produtivas etc.), principalmente as havidas em
decorrência das políticas neoliberais, significam, acima de tudo,

4. Perdas reais da indústria do país e não apenas de São Paulo ou de sua área metropolitana. 

É fato que a RMSP tem a estrutura produtiva industrial mais diversificada do estado (e do país), a
despeito de – como se analisa a seguir – sua elevada participação estadual em nível de ramos, desde a
menor, de 14%, no caso de combustíveis, à maior, de 84%, no de perfumaria e cosméticos. 

Em sua estrutura interna, não se apresentam graus tão elevados de concentração. Adotado, porém,
o conceito mais abrangente de complexo industrial, os somatórios de setores integrantes dos complexos
metal-mecânico e químico/petroquímico atingem, respectivamente, 38,6% e 35,6% do VAF da Região
Metropolitana, vale dizer, uma participação conjunta de mais de 70% do total.

Tabela 35. Estrutura da indústria de transformação da RM de São Paulo – 2000-2003 (em %).

Participação por gêneros no total da Ind. Transf. da RA 2000 2001 2002 2003

Indústria - Minerais não metálicos 2,4 2,5 2,8 2,6

Indústria – Madeira 0,2 0,3 0,3 0,3

Indústria – Móveis 0,9 0,9 0,9 0,8

Indústria – Máquinas e equipamentos 6,2 7,4 7,1 6,9

Indústria – Máquinas para escritório e equipamento de informática 1,3 1,6 1,5 0,9

Indústria – Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 4,8 4,9 4,0 4,0

Indústria – Material de transporte (montadoras e autopecas) 14,6 14,1 13,6 13,9

Indústria – Material eletrônico e equipamento de comunicações 1,9 1,9 1,7 0,9

Indústria – Metalurgia básica – ferrosos 1,9 2,2 2,4 2,8

Indústria – Metalurgia básica - não-ferrosos 1,3 1,2 1,3 1,7

Indústria – Eletrodomésticos 2,1 1,4 1,2 1,2

Indústria – Equipamentos médicos, óticos, de automação e precisão 1,1 1,3 1,1 1,0

Indústria – Produtos de metal 4,7 5,0 5,4 5,6

Indústria – Couros e calcados 0,2 0,2 0,3 0,2

Indústria – Têxtil 2,6 2,4 2,2 2,2

Indústria – Vestuário e acessórios 2,0 1,8 1,8 1,8

Indústria - Produtos alimentícios 5,6 5,0 4,8 5,3

Indústria – Bebidas 0,9 0,7 1,0 0,8

Indústria – Fumo 1,9 0,0 0,1 0,1

Indústria – Artigos de borracha 2,4 2,5 2,8 3,5

Indústria – Artigos de perfumaria e cosméticos 1,8 2 2,1 2,4

Indústria – Combustíveis 3,6 5,3 6,2 5,7

Indústria – Produtos de plástico 4,5 4,8 4,8 5,1

Indústria – Produtos farmacêuticos 10,2 9,0 8,1 8,7

Indústria – Produtos químicos 10,7 9,8 10,2 10,2

Indústria – Papel e celulose 3,3 3,2 3,8 4,0

Indústria – Diversas 1,2 1,3 1,4 1,2

Indústria – Edição, impressão e gravações 5,6 6,9 7,0 6,4

Indústria – Reciclagem 0,0 0,0 0,0 0,0

Total da indústria de transformação da RMSP 100,0 100,00 100,0 100,0

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda – SP.
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Os setores mais concentrados são: o de material de transporte (montadoras e autopeças), que perfaz
13,9% do VAF da RMSP e o de produtos químicos (10,2%), que mantém sua importância histórica. O
primeiro é o líder indiscutível, com médias anuais sempre acima dos 13%. Destacam-se os que, de alguma
forma, foram fortemente afetados, seja pela política de abertura comercial ou pela desconcentração espacial. 
O de Material Elétrico e de Comunicações, no período 2000-2003, manteve-se pouco acima da metade da
média que apresentou nas duas últimas décadas (atualmente, 7%). Outros, do complexo metal-mecânico,
também tiveram perdas: as atividades de Metalurgia Básica e de Produtos de Metal, situadas em 13% nos
anos 80, passaram para 7,9% em 2000 e 10% em 2003, seja pela força da entrada indiscriminada de
importações, seja pela desconcentração espacial dos segmentos produtores de máquinas e implementos para 
a agricultura. Deve-se registrar que praticamente toda a expansão siderúrgica, de cobre e de alumínio após a
década de 1970 – II PND e pós-privatização – deu-se fora do Estado de São Paulo, promovendo uma
desconcentração nessas atividades. Os setores componentes do complexo Têxtil representavam cerca de
10% do VAF regional nos anos oitenta, baixando para 7,3% em 1995 e cerca de 4,5% nos anos correntes. 

Inversamente, certos segmentos do complexo agroindustrial, alguns deles mais voltados à exportação,
ganham peso no período dos anos oitenta a 2000, e as principais razões disso talvez sejam que:

1. Seus principais insumos originam-se no exterior ou em outros estados do país, como, por
exemplo, Farmacêutica e Perfumaria, que dobram sua participação no VAF regional entre os
anos oitenta e 1995, continuando a se expandir nos anos 2000, situando-se no patamar de 11%;

2. São segmentos em que os custos de transporte podem ser compensados pelo maior teor de
valor agregado, como é o caso de certos móveis de madeira;

3. Casos mais raros, como no setor de Papel e Celulose, que ainda mantém 3% a 4% do VAF
regional, parte do qual ainda pode contar com algumas áreas de reflorestamento próximas. 

Mantêm suas médias de participação os setores de Minerais Não-Metálicos, Produtos de Plástico e 
Artigos de Borracha. O setor de Edição, Impressão e Gravações – com peso de 90% no estado – assegurou
uma média elevada no VAF regional desde 2000 (cerca de 7%); todavia, o exame do setor em termos de
valor da transformação industrial estadual permite constatar  queda pronunciada de 1998 em diante,
denunciando aspectos como contrabando, “pirataria industrial” e informalização.

Quanto ao peso na produção setorial estadual no período 2000-2003, em todos os setores
enumerados – exceto combustíveis – a RMSP mantém médias sempre maiores que 15%, sendo metade da
pauta industrial encontrada com mais de 50% de participação. Elencando os setores por ordem de
importância regional, têm-se as seguintes participações no estado: material de transporte (montadoras e
autopeças) chegou a representar entre 60% e 70% no período 1980-95, baixando para 45% nos anos 2000, 
tendo em vista novos investimentos em outras RAs e em outros estados do país; produtos químicos
descem da média de 55% nos anos oitenta para 45% nos anos 2000. Aliás, o complexo químico como um
todo sai do patamar de 60%-50% do período 1980-1995 para próximo de 40% nos anos 2000. É
importante ressaltar que também nesse caso não se trata de uma perda da RMSP, dado que a grande
expansão de refino de petróleo e da petroquímica, a partir de 70, dá-se fora desse território. O setor de
Material Elétrico e de Comunicações e outros setores do complexo metal-mecânico também tiveram
perdas no total estadual, tal como no caso regional – conforme dito anteriormente, seja pela força da
entrada indiscriminada de importações, seja pela desconcentração espacial dos segmentos produtores de
máquinas e implementos para a agricultura –, de sorte que o complexo, situado entre 70%-60% no período 
1980-95, vai para menos de 50% na presente década.  A regressão dos setores componentes do complexo
Têxtil dentro da região teve correspondência no plano estadual, passando de 50%-60% no período
1980-95 para 45%, no máximo, nos anos correntes.  

Embora os setores de Produtos Alimentícios e Bebidas tenham ganhado peso na RMSP no período dos
anos 1980 a 2000, perderam-no no plano estadual. A atividade regional do setor de Papel e Celulose, mantida
estável no período longo, sofre decréscimo percentual no estado, de 55% dos anos oitenta para menos de 40%
desde 1995. O setor de Produtos Farmacêuticos, Médicos e Perfumaria, que aumentou continuamente sua
participação no VAF regional entre os anos oitenta e 2003, manteve a elevada participação de 70%-80% no
plano estadual dentro do citado período. Finalmente, o complexo da Construção da RMSP vem
testemunhando a redução de seu peso estadual desde os anos oitenta, passando de 55% naquele período para
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uma média de 35% nos anos 2000, e isso se deve à notável expansão nacional da urbanização, que estimula a
atração das indústrias leves do setor, mas também à necessária desconcentração territorial de segmentos
vinculados a recursos naturais distantes, como cimento e madeira.

Redistribuições importantes de atividades industriais ocorreram dentro do espaço metropolitano,
em uma espécie de movimento de transbordamento e espraiamento para municípios da periferia da RM e
do seu entorno mais imediato, que apresentam condições razoáveis de infra-estrutura. Assim, enquanto a
cidade de São Paulo perde participação no conjunto metropolitano (de 56,1%, em 1980, para 36,8%, em
2003), vários municípios atraem plantas industriais importantes (por exemplo, Barueri, Diadema,
Guarulhos, Mauá, Taboão da Serra etc).

Tabela 36. Distribuição da indústria de transformação da RM de São Paulo por municípios (em %)

Cidade 1980 1985 1990 1995 2000 2003

Arujá 0,14 0,21 0,24 0,32 0,33 0,42

Barueri 0,54 1,04 1,45 2,82 5,10 3,88

Biritiba-Mirim 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00

Caieiras 0,30 0,35 0,35 0,36 0,17 0,42

Cajamar 0,23 0,46 0,77 0,84 0,94 1,41

Carapicuíba 0,20 0,22 0,18 0,24 0,21 0,29

Cotia 0,96 1,03 1,05 1,29 1,43 1,49

Diadema 2,67 3,64 4,43 4,36 4,02 4,11

Embu 0,31 0,44 0,60 0,57 0,50 0,56

Embu-Guaçu 0,05 0,06 0,09 0,14 0,21 0,16

Ferraz de Vasconcelos 0,14 0,35 0,33 0,36 0,26 0,29

Francisco Morato 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01

Franco da Rocha 0,19 0,17 0,18 0,09 0,27 0,74

Guararema 0,03 0,03 0,03 0,03 0,55 0,21

Guarulhos 6,58 7,84 6,51 9,79 9,77 9,84

Itapecerica da Serra 0,30 0,33 0,46 0,62 0,92 0,49

Itapevi 0,22 0,20 0,37 0,42 0,86 0,73

Itaquaquecetuba 0,28 0,48 0,67 0,64 0,47 0,62

Jandira 0,20 0,31 0,34 0,19 0,45 0,55

Juquitiba 0,00 0,01 0,01 0,00 0,02 0,02

Mairiporã 0,06 0,09 0,11 0,08 0,08 0,07

Mauá 1,88 2,29 3,45 2,70 5,18 5,21

Mogi das Cruzes 1,42 1,70 1,55 1,58 1,64 1,87

Osasco 2,93 3,09 2,82 1,88 2,00 2,09

Pirapora do Bom Jesus 0,09 0,30 0,05 0,01 0,07 0,04

Poá 0,15 0,16 0,22 0,30 0,22 0,26

Ribeirão Pires 0,43 0,65 0,67 0,84 0,32 0,38

Rio Grande da Serra 0,04 0,05 0,06 0,04 0,02 0,04

Salesópolis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Santa Isabel 0,15 0,11 0,14 0,11 0,09 0,13

Santana de Parnaíba 0,06 0,13 0,16 0,27 0,42 0,39

Santo André 6,82 6,28 5,59 4,23 3,87 4,65

São Bernardo do Campo 10,96 10,27 11,41 14,84 12,12 12,76

São Caetano do Sul 3,22 2,98 1,77 3,41 2,84 3,47

São Lourenço da Serra – – – 0,01 0,01 0,01

São Paulo 56,10 51,30 50,56 42,36 38,65 36,80

Suzano 1,79 2,29 2,08 2,80 3,56 3,64

Taboão da Serra 0,54 0,97 1,05 1,27 2,22 1,72

Vargem Grande Paulista – 0,13 0,14 0,18 0,22 0,22

RG total 100 100 100 100 100 100

Total 100 100 100 100 100 100

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda – SP.
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Quanto às aglomerações industriais relevantes, no município de São Paulo, são identificadas
diversas. No entanto, muitos estudos trabalham com uma definição genérica de APL, embora no caso de
regiões metropolitanas, com elevada densidade industrial, pequena especialização e complexa rede de
relações intersetoriais, seja bastante problemática a utilização de tal denominação.

Alguns estudos identificaram os agrupamentos industriais de vestuário, equipamentos médicos e
material eletrônico. Aglomerado setorial e territorial relevante é também o de autopeças, ferramentaria e
plástico na Região do ABC Paulista, englobando as cidades de Diadema, São Bernardo do Campo, Santo
André, Mauá, São Caetano do Sul, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra.  Originado da criação do Pólo
Petroquímico paulista no Distrito de Capuava (município de Santo André nos anos setenta), formado por
cerca de 500 empresas (majoritariamente de 1 a 99 empregados) e 18.000 trabalhadores, esse setor
transforma produtos da segunda geração da cadeia produtiva da indústria petroquímica em produtos
plásticos diversos, desde embalagens até produtos especiais para áreas médicas ou sofisticados
componentes para as indústrias automobilística, farmacêutica, eletrônica, entre outras (Souza, 1998).

Geograficamente, Osasco e Guarulhos são municípios que sediam indústrias variadas; esse último
abriga aglomeração industrial relevante de confecção de moda feminina e masculina, lingerie, uniformes
etc, que reúne 100 estabelecimentos têxteis; 300 confecções; 1.200 prestadores de serviços; 500
estabelecimentos, somados a 250 armarinhos e comércio de tecidos.

25

Outros arranjos setoriais de expressão, que englobam diversos municípios da RMSP, são o de
Móveis e de Cerâmica de revestimento. A produção de móveis seriados, para escritório, sob encomenda,
significa um aglomerado de cerca de 2.100 empresas e 9.000 empregos em São Paulo e 450 empresas e
6.000 empregos no Grande ABC. O nível tecnológico da produção é heterogêneo, desde a tecnologia
artesanal dos móveis sob encomenda até processos atualizados no caso de móveis seriados.

25
 

Ademais, são significativos: produtos farmacêuticos em Taboão da Serra; papel e celulose em
Suzano; combustíveis em São Caetano do Sul e Mauá; artigos de higiene pessoal e cosméticos em
Diadema. Esse último agrega cerca de 100 empresas no Pólo Brasileiro de Cosmético. Empregam 11 mil
pessoas em atividade, oito mil em empregos diretos; produzem 36 milhões de unidades para um mercado
interno em expansão, mas também exportam.

26
 O Pólo já desenvolveu forte ação compartilhada, mas

verifica-se forte ameaça de aquisições por empresas estrangeiras. 

}

Sorocaba
Essa RA, embora tenha aumentado sua participação no VAF total da indústria de transformação do

Estado de São Paulo, entre 1980 e 2003, passando de 4% para 5,6%, teve crescimento abaixo da média do
conjunto do interior do estado, perdendo, assim,  participação relativa nele, passando de 11,2% para 9,1%.

Tabela 37. Participação da RA de Sorocaba no total da indústria de transformação do Estado de São Paulo e do
interior – 1980-2003 (em %).

RA 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003

Sorocaba  / ESP 4,0 4,9 4,9 5,2 5,2 5 5,1 5,6

Sorocaba / Interior de ESP 11,2 11,6 11,8 10,9 8,9 8,4 8,2 9,1

Fonte: Secretária de Estado da Fazenda/SP. Elaboração própria.

Observa-se na tabela 38 que a participação da RA no total do respectivo gênero da indústria
paulista é relevante  para muitos deles, em especial, 16 gêneros têm participação maior do que 5,6%, que é
a relação RA/ESP. Cabe destacar, especialmente: madeira (43,7%); metalurgia de não-ferrosos, com
predomínio do alumínio (34%); minerais não-metálicos, predominando cimento (17,1%)

27
;  máquinas e

equipamentos: não-elétricos (7,3%) e elétricos (11,1%); equipamentos médicos (9,9%) e bebidas (9,6%).
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Tabela 38. Participação da RA de Sorocaba no total da indústria de transformação do Estado de São Paulo e estrutura
da indústria da RA 2000-2003 (em %).

RA no total do Estado Estrutura da Indústria da RA

2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003

Artigos de borracha 3,3 3,6 3,2 3,1 1,1 1,2 1,2 1,2

Artigos de perfumaria e cosméticos 2,3 2,4 1,8 1,5 0,4 0,4 0,4 0,3

Bebidas 12,5 4,0 5,5 9,6 4,4 1,4 2,2 3,5

Combustíveis 0,2 0,1 0,2 0,2 0,5 0,4 0,5 0,5

Couros e calçados 0,9 0,9 1,4 0,7 0,1 0,1 0,2 0,1

Diversas 10,8 10,3 10,6 11,0 1,8 1,9 1,9 1,7

Edição, impressão e gravações 2,1 1,4 1,3 1,7 1,1 0,9 0,7 0,8

Eletrodomésticos 3,1 5,6 5,4 3,5 0,7 1,0 0,9 0,5

Equipamentos médicos, óticos, de automação e precisão 4,8 4,2 9,8 9,9 0,7 0,6 1,3 1,2

Fumo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Madeira 44,3 42,4 45,0 43,8 4,7 5,0 5,4 5,2

Máquinas e equipamentos 6,7 4,5 5,6 7,4 6,6 5,1 6,7 7,4

Máquinas para escritório e equipamento de informática 1,2 6,1 1,4 1,8 0,2 1,3 0,2 0,2

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 12,1 10,3 8,9 11,1 7,0 6,3 4,3 4,8

Material de transporte (montadoras e autopeças) 3,6 3,7 4,0 4,9 9,0 9,2 10,0 9,9

Material eletrônico e equipamento de comunicações 2,6 2,4 4,4 2,6 1,4 1,3 1,5 0,8

Metalurgia básica – ferrosos 3,6 3,6 2,3 2,4 1,6 1,8 1,4 1,4

Metalurgia básica – não-ferrosos 29,0 31,5 34,1 34,1 7,2 7,8 8,3 8,5

Minerais não-metálicos 21,3 21,1 18,9 17,1 12,1 12,0 10,8 8,6

Móveis 4,7 4,5 4,5 5,6 0,7 0,7 0,7 0,7

Papel e celulose 3,6 3,6 3,4 3,7 2,9 2,9 2,7 2,9

Produtos alimentícios 5,4 6,0 6,4 7,0 12,7 15,4 17,2 17,0

Produtos de metal 6,8 6,5 5,5 6,2 4,5 4,5 4,0 3,9

Produtos de plástico 7,0 6,4 6,8 7,7 4,3 4,2 4,2 4,6

Produtos farmacêuticos 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4

Produtos químicos 4,9 5,5 5,0 5,8 8,8 9,5 8,5 9,7

Reciclagem 2,6 2,3 6,8 6,7 0,0 0,0 0,1 0,1

Têxtil 6,9 6,0 6,9 6,5 3,6 3,0 3,2 2,8

Vestuário e acessórios 7,8 7,0 7,0 8,1 1,7 1,5 1,4 1,4

Total 5,2 5,0 5,1 5,6 – – – –

Fonte: Secretária de Estado da Fazenda/SP. Elaboração própria.

A RA de Sorocaba apresenta uma estrutura produtiva muito diversificada, e, dos 29 ramos
pesquisados, 6 deles concentram 61,1% do VAF regional e têm pesos superiores a 5,6 % do VAF da RA,
sobressaindo não só segmentos de insumos básicos, mas também de bens de capital e de consumo durável
e não durável. A RA tem, em síntese, uma tessitura industrial que se aproxima um pouco de regiões de
forte aglomeração urbana e industrial, como as metropolitanas. Certamente, sua proximidade com a

RMSP influenciou esse fenômeno.
Cabe destacar, entre eles, produtos alimentícios (17,0%) e bebidas (3,5%), fortemente relacionados

com a excelente base agrícola regional, em que vários produtos têm elevado peso no total produzido no
Estado: algodão (11%); arroz (10%); café (11%); carnes bovina (12%), de frango (20%) e suína (35%); laranja 
industrial (8%); leite B (6%) e C (11%); milho (25%) e soja (11%),  os dois principais ingredientes  para ração
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animal. Em seguida aparecem material de transportes  (9,9%); produtos químicos (9,7%); minerais
não-metálicos (8,6%); metalurgia básica – não-ferrosos (8,5%) e máquinas e equipamento (7,4%).

A ordenação dos setores sofreu algumas mudanças: o setor mais relevante – produtos
alimentícios  – partiu de uma participação de 3,3% em 1980 e subiu para 6,5% em 1990,  13% em 2000 e
17% em 2002-2003. Material de transporte ganhou peso considerável de 1980 (3,6%) para 1990
(8,7%), chegando praticamente a 10% em 2002-2003. As atividades de produtos químicos oscilaram na 
faixa de 5% no período 1980-95, subindo para 9%-10% nos anos correntes. O setor de minerais
não-metálicos confirmou sua tradição, em um patamar de 10%-12%, ainda que apresentando  perda
pequena de  importância relativa em 2003. As atividades metalúrgicas (ferrosos e não-ferrosos) e
produtos de metal decrescem de 20% em 1985 para 12,2% em 1995, situando-se em torno de 13% na
presente década. Finalmente, sofrem quedas continuadas, como registrado, produtos têxteis, vestuário
e acessórios, papel e celulose e bebidas.

A produção da RA é muito concentrada na RG de Sorocaba (70,7%), seguida pela de Itapetininga
(13,9%), de Botucatu  (8,0%), de Itapeva (4,3%) e de Avaré (3,1%). Cinco Municípios – todos na RG de
Sorocaba – respondem por mais de 50% da produção: Sorocaba (27,7%); Itu (8,7%); Alumínio (6,7%);
Salto (5,2%) e Salto de Pirapora (5,0%). Sorocaba concentra 76,9% da produção regional de máquinas e
equipamentos.

Quanto às aglomerações industriais relevantes, cabe assinalar a presença de  vários APLs na
região: Itu, cerâmica vermelha; Cerquilho, confecções infantis; Itapetininga, hortifruticultura; Piraju,
café fino e Laranjal Paulista, cerâmica estrutural.

Esses arranjos produtivos ainda são, via de regra, “embriões” de potenciais  aglomerações (Suzigan et
al., 2003) caracterizadas por ações conjuntas. Exemplificando com o caso da confecção infantil em Cerquilho
e Tietê (ambos na  RG de Itapetininga)

28
, esses dois municípios reúnem 52 confecções que empregam cada

uma entre 10 e 30 funcionários. Por sua vez, cada confecção contrata, em média, 2 a 3 oficinas de costura,
sendo que cada oficina tem, em média, de 10 a 30 costureiras.
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