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Wilson Cano*  

Primeiramente, ao analisarmos as questões pertinentes às perspectivas do         
desenvolvimento econômico do interior paulista, devemos lembrar que não estamos tratando           
de um espaço homogêneo, mas, ao contrário, de um espaço formado por diferentes regiões              
que obedecem a histórias e dinâmicas distintas e cuja reprodução deve ser pensada em seus               
espaços específicos. Em segundo lugar, devemos entender qual foi a dinâmica de            
crescimento deste interior nos últimos dez anos, especificamente entre 1975 a 1985. Ele se              
baseou no Pró-álcool, nos investimentos e estímulos federal e estadual em informática e             
microeletrônica, na implantação das duas maiores refinarias nacionais de petróleo          
(Paulínia e São José dos Campos) e na política de incentivos às exportações. Estas              
frutificaram de maneira muito dinâmica no interior paulista devido à existência da agricultura e              
da agroindústria mais desenvolvidas do país.  
Na verdade, de descentralização industrial houve muito pouco, se entendermos este conceito 
como a mudança espacial de determinada atividade econômica de um lugar a outro. 
Implantaram-se no interior setores novos que não estavam centrados ou concentrados 
em determinados pontos do território econômico do Estado de São Paulo. Portanto, a 
descentralização industrial propriamente dita foi pequena, de algumas plantas 
têxteis e de confecções, de uma ou outra de material de transporte. Os setores novos, 
de ponta, não podem ser caracterizados como parte de um processo de descentralização.  
Nesses dez anos, de 1975 a 1985, a descentralização da indústria ocorreu no sentido              
de que a Grande São Paulo perdeu posição para o conjunto do Brasil e para o interior do                  
estado, com este último tornando-se a segunda concentração industrial do país. A região de              
Campinas tomada isoladamente é a quarta, só superada pelo Estado do Rio de             
Janeiro.  

Professor do Instituto de Economia da Universidade de Campinas.  
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Cabe agora indagar quais seriam as perspectivas econômicas do interior 
paulista. Há no horizonte próximo possibilidades de que o crescimento, sob a mesma 
forma dos anos precedentes, tenha prosseguimento no futuro? Diríamos o seguinte: é uma 
incógnita, dado que, evidentemente, não estamos tratando de uma economia 
isolada. Se recordarmos a particularidade da expansão fantástica da economia do interior 
paulista de 1975 em diante, veremos que ela esteve dentro do contexto nacional, da 
questão energética, das exportações e também articulada com o desenvolvimento 
da indústria de ponta, principalmente da microeletrônica, da informática e das 
telecomunicações, que tiveram um crescimento muito acelerado nos últimos 
anos. Foi sob estas condições que o interior pôde se destacar, embora o país 
estivesse numa conjuntura de crise. Entretanto, atualmente o país se defronta com 
problemas fundamentais para que a expansão e a transformação avancem. Eles se resumem a 

dois grandes campos: o internacional e o interno. O panorama internacional, se estava obscuro a 
três ou quatro meses atrás, hoje, infelizmente, está totalmente atravessado 
pelo pessimismo, cujos traços parecem estar se acentuando no seguinte 
sentido:  
Primeiro, parte da renovação tecnológica, até há pouco vista como science fiction, está 
tomando rumo muito complexo para o país em termos de setores produtivos. Ela não se 
resume a alterações de processos produtivos mas também transforma a estrutura 
concorrencial da indústria moderna. Por exemplo, nos jornais da primeira semana de 
dezembro (1987) lia-se a notícia de que a empresa Dupont fez uma reunião com as 
três plantas industriais argentinas e as cinco brasileiras para reexaminar o que 
fazer com as oito plantas, se produzia a Lycra aqui ou nos EUA, os aditivos no 
Brasil ou na Argentina. Desta forma, independentemente do estado brasileiro ser ativo em 
relação a uma política industrial, a reestruturação a nível da concorrência 
inter-empresarial irá acontecer em vários setores, implicando uma nova redivisão 
internacional do trabalho. Por exemplo, na Alemanha estamos assistindo ao retorno 
pujante do setor têxtil, com este país voltando a ser grande exportador; a França, passando a 
ser o maior exportador de confecções e o segundo de têxteis, e a Itália, com grande 
desenvolvimento microeletrônico, hoje é o terceiro ou quarto exportador de 
equipamentos do mundo, superando a Inglaterra e a França. Estamos vivendo 



transformações que a dois anos passados colocávamos como conjecturas, mas que 
hoje estão se processando.  
Segundo, em 1988 estaremos num ano eleitoral americano, onde os dois grandes 
partidos acertarão os ponteiros no sentido do encurtamento do déficit na balança 
comercial. Isto pode significar um ajuste violento em quatro países: no Japão, o maior 
exportador para os EUA, na Alemanha, na Coréia e em Taiwan, e no Brasil. Evidentemente, 
se há um encurtamento do déficit, os países que possuem uma condição superavitária 
de comércio em relação aos EUA deverão ou reorientar seus fluxos de 
exportação ou simplesmente encolhê-lo. Acontece que os japoneses e 
alemães não estão a fim de aumentar seu desemprego e gerar mais inflação, a 
Coréia e o Brasil também não desejam diminuir o ritmo de produção e de suas 
exportações, de tal forma que teremos um quadro no comércio internacional 
complicado, podendo  
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ser agravado ainda mais pela desvalorização do dólar e por um 
aumento das taxas de juros.  

No campo interno, a situação nacional conforma hoje dois problemas basilares -o do             
déficit público e o da dívida extema, que são os irmãos gêmeos da desgraça              
latinoamericana, e continuam presentes e intocáveis. Em relação à dívida externa, retrocedemos            
com a guinada bastante equivocada e talvez danosa para o país derivada da negociação do               
Ministro Bresser Pereira, que negociou tomando mais dívida para pagar juros, quando            
a política adotada pelo Ministro Dilson Funaro foi a da moratória, a do não pagamento               
dos juros, e representava um grande avanço. Portanto, permanecem em pé os dois             
problemas basilares e com eles continua presente um terceiro, também não           
solucionado, que é o do financiamento de longo prazo tanto para o setor público como               
para a inversão privada. Com esses três problemas permanecendo emperrados como           
atualmente estão, fica extremamente difícil imaginar o país se modernizando, insumindo as            
grandes modificações tecnológicas pelas quais passa hoje o mercado industrial e           



mantendo-se tão competitivo quando tem sido nos últimos anos.  
Outro fator complicador é a situação da política econômica atual, em que a discussão              
do papel do Estado em termos da disputa privatização versus estatização, está            
sendo realizada de uma maneira vil, porque muitos querem a privatização no interesse             
próprio, e não social. O Estado hoje foi submetido a interesses privados (municipais, estaduais              
e federais), a uma plêiade de subsídios vergonhosos, como os recentemente divulgados            
nos casos da cana-de-açúcar, um verdadeiro ultraje para o pouco de seriedade que possa              
restar para as elites brasileiras e o governo. Os incentivos fiscais são generalizados; há              
incentivos para tudo neste país, desde hotéis de curta permanência até a implantação de              
um pólo petroquímico, como a questão da malfadada “operação hospital” com enormes            
repasses para o setor privado. Nesta semana, o BNDES forneceu a bagatela de 4,4              
bilhões de cruzados para atender a empresas de amigos pessoais do sr. Presidente da              
República e houve ainda a volta de uma série de investimentos mirabolantes, que             
pensávamos sepultados, dado que um deles inclusive foi objeto de páginas           
policiais, o caso da ferrovia Norte-Sul. Então continuam os subsídios, o descalabro            
dos incentivos, a "operação hospital" e investimentos que em absoluto podem ser            
chamados de prioritários. Estamos ouvindo falar recentemente em trem-bala, em          
duplicação de leito ferroviário, etc. Duplicação de leito ferroviário é coisa tão            
anacrônica que não conseguimos entender como é que um técnico pode projetá-la.            
É algo espantoso. Infelizmente vamos assistir e até quem sabe bater palmas na             
inauguração de uma segunda linha.  
Então, com a impossibilidade concreta de se manejar com seriedade e           
objetividade o Estado, no que tange à condução do gasto público, só resta a              
esperança de que o quadro político ou se desanuvie no sentido da promulgação da              
nova constituição e do encaminhamento do processo eleitoral, ou, infelizmente, e           
torçamos para que isto não ocorra, o céu vire realmente uma penumbra e tenhamos de               
embarcar novamente num clima de fechadura política. De qualquer forma o quadro é             
extremamente conturbado, a questão de representatividade política da nação  
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está em xeque e estamos assistindo a câmaras municipais despersonalizadas, 

estado municipal capturado pelos interesses da construção civil local, os 
vereadores, quase todos, submetidos a este processo. No plano estadual, 

fenômeno parecido ocorre com as Assembléias Legislativas vergadas sobre o peso destes 
interesses “maiores”, e no federal este ignominoso “Centrão” e seus apêndices de direita 

tentando realmente perpetuar o descalabro do assalto dos interesses privados ao 
Estado brasileiro, e pior que tudo, com a questão social e urbana continuando a ser posta 



de lado. Corremos o risco do país entrar realmente no retrocesso. Não 
esqueçamos que iremos iniciar 1988 com uma recessão que poderá ser mais 

profunda que a de 1983, se o quadro internacional se agravar como suspeitamos, e 
com as questões sociais intocadas. Portanto, com um processo de agravamento político e 

social muito sério pela marginalidade a que foi submetida grande parte da população 
brasileira.  

Ficam então colocadas questões econômicas de grande peso, como as da dívida 
externa, a do déficit público e a do financiamento, questões políticas como o processo 
eleitoral e a forma de representação popular, além do desiderato da questão social. Fica 

extremamente difícil imaginar que o Estado brasileiro possa vir agora a tentar remontar 
um novo projeto de desenvolvimento, deixando de lado, outra vez, a questão social. Ela 

terá que estar dentro deste projeto de desenvolvimento e para isto teremos que 
passar o primeiro período da borrasca política. Em função do apresentado fica 

difícil pensar se a economia do interior do estado irá continuar tendo o processo de 
crescimento acelerado e transformador que teve nos últimos anos. Não sabemos, 

porque se evidentemente a crise for profunda e a crise internacional se agravar, 
teremos desta vez problemas na dinâmica de exportações, um encolhimento da demanda 

efetiva no que tange à questão do consumo e do investimento interno e, portanto, 
uma crise tão grave que frente a ela teremos saudades do período recessivo de 

1981 a 1983.  
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