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Introdução  
 
 

O processo de desconcentração industrial a partir de São Paulo apresenta dois 
movimentos simultâneos: um em direção ao Interior e outro para outros estados, sobretudo a 
partir dos anos 1970.  
 A Região Metropolitana de São Paulo até anos 1970 concentrava a maior parte da 
produção industrial, a partir de então, sofre uma queda na participação industrial, enquanto 
que ocorre um crescimento no Interior, principalmente das regiões contíguas à Capital, como 
Campinas, Sorocaba e Santos. Nos anos 1990 a RMSP passa por um processo intenso de 
reestruturação produtiva, ocorrendo transformações industriais, na estrutura de produção e 
espacial, bem como alterações profundas nos processos de trabalho e no mercado de trabalho. 
 Se, por um lado, há uma reconcentração de indústria de alta tecnologia em São Paulo2, 
por outro lado, observa-se um crescimento da indústria do interior distante da Capital 
alterando sua estrutura industrial, ocorrendo uma mudança na participação dos ramos 
industriais, passando a ter presença de ramos de alta tecnologia e não apenas ramos 
tradicionais. 

O presente texto aborda a desconcentração da indústria e o crescimento do interior, 
particularmente da região Oeste Paulista, buscando mostrar o crescimento de regiões que 
estão distante da Capital do Estado. Para tal análise utilizamos dados referentes ao valor de 
transformação industrial (VTI), ao valor adicionado (VA), ao número de estabelecimentos 
industriais e aos investimentos anunciados. 

 
 

O crescimento na participação da indústria do interior: a região Oeste Paulista 
 
 

 A Região Metropolitana de São Paulo, a partir dos anos 1970, passa por um processo 
de desconcentração industrial em direção ao Interior e a outros estados brasileiros. Esse o 
movimento da indústria em direção ao Interior do Estado ocorre em função das 
“deseconomias de aglomeração” da metrópole paulista, como o aumento nos preços dos 
terrenos, congestionamento, entre outros. Já o movimento da indústria em direção a outros 
Estados ocorre, somando a esses fatores, devido às políticas dos Estados e ao Plano Nacional 
de Desenvolvimento – PND, que preconizava uma maior intervenção do Estado para 
propiciar o desenvolvimento regional e reduzir as desigualdades regionais. Além disso, pode-
se acrescentar a “guerra dos lugares3”, ou “guerra fiscal”, em que Estados e municípios 
                                                 
1 Eixo temático: Dinâmica Urbana - Redes urbanas, cidades médias e pequenas. 
2 Mais detalhes, consultar Tunes (2004) 
3 Mais detalhes, consultar Santos e Silveira (2001). 
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passaram a oferecer incentivos fiscais às empresas, como a isenção de impostos e taxas, bem 
como outros incentivos, como a cessão e doação de terrenos para sua instalação. 

Os dados da tabela 1 mostram a participação da indústria no período de 1970 e 1990. 
Observa-se que a partir dos anos 1970 há uma queda da participação de São Paulo no total 
produção industrial do país. Em 1970, o Estado detinha 58,1% da produção, passando para 
49,2% em 1990. A RMSP tinha uma participação de 43,40% em 1970, passando para 26,2% 
em 1990 e o interior tinha 14,7% em 1970, passando para 23,0% em 1990. 

Nesse mesmo período, outros Estados aumentaram sua participação na produção 
industrial, como a Bahia (de 1,5%, em 1970, para 4,0%, em 1990), Minas Gerais (de 6,4% em 
1970, para 8,7% em 1990), o Paraná (de 3,1% em 1970, para 5,7% em 1990), Santa Catarina 
(de 2,6% em 1970, para 4,2% em 1990) e o Rio Grande do Sul (de 6,3% em 1970, para 7,7% 
em 1990), conforme mostram os dados da tabela 1. 

 
Tabela 1 

Brasil, regiões e estados selecionados: 
Distribuição espacial da indústria de transformação 

1970-1990 
Regiões e Estados 1970 1975 1980 1985 1990 
Nordeste (menos BA) 4,2 4,5 4,4 4,8 4,5 
Bahia 1,5 2,1 3,1 3,8 4,0 
Minas Gerais 6,4 6,3 7,8 8,3 8,7 
Rio de Janeiro 15,7 13,6 10,2 9,5 9,8 
São Paulo 58,1 55,9 54,4 51,9 49,2 
A) Metrópole 43,4 38,8 34,2 29,4 26,2 
B) Interior 14,7 17,1 20,2 22,5 23,0 
Paraná 3,1 4,0 4,1 4,9 5,7 
Santa Catarina 2,6 3,3 3,9 3,9 4,2 
Rio Grande do Sul 6,3 7,5 7,9 7,9 7,7 
Outros Estados 2,1 2,8 4,2 5,0 6,2 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

            Fonte: Negri (1996, p.143) e IBGE/DEIND - Censo Industrial de 1985. 
  

 
Em 2000, continua a tendência de queda na participação da indústria paulista de 

transformação, em relação ao Brasil, atinge 47,8% e também da RMSP, atinge 20,7%, 
enquanto que a participação do interior continua em ascensão atingindo 27,1%, segundo 
dados do IBGE. 

Como pudemos observar essa queda da participação da indústria de São Paulo se dá 
não apenas em relação à produção nacional, mas também ao Interior. Os dados da tabela 2 
sobre o valor de transformação industrial (VTI)4, no período de (1960-1985) mostram uma 
perda da participação da metrópole e um crescimento do Interior.  

Na Região Metropolitana de São Paulo, em 1970, em relação ao ano de 1960, 
observou-se um pequeno acréscimo na participação do VTI passando de 73,79% para 74,69%. 
Já a partir de 1975, verificou-se uma queda na sua participação para 69,41%. Em 1980, a queda 
na participação do VTI continua, passando para 62,94% e atingindo 56,6% em 1985.  

Além da queda da participação da indústria, ocorreu uma queda do PIB industrial 
conforme destacou Negri (1996 p.137). A partir de 1970 a RMSP, em relação ao país, teve uma 
queda do PIB industrial de 58,2% para 49,2% entre os anos 1970 e 1980.  

                                                                                                                                                         
 
4 VTI – Valor de Transformação Industrial – é definido com a diferença entre o valor bruto da produção 
industrial e os custos das operações industriais (COT) na empresa. 
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Ao mesmo tempo, no período analisado, observou-se um crescimento da indústria no 
Interior. Sua participação passou de 25,31% em 1970 para 30,59% em 1975. Em 1980, atinge a 
participação de 37,06% e passa para 43,4% em 1985, ocorrendo assim, um crescimento 
significativo da indústria no Interior do Estado. (cf. tabela 2) 

 
Tabela 2 

Estado de São Paulo e regiões: 
Distribuição Espacial do valor de transformação da indústria de transformação (VTI) 

1960-1985 
 
REGIÕES 

VTI (%) 
1960 1970 1975 1980 1985 

Estado de São Paulo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Região Metropolitana de São Paulo 73,79 74,7 69,41 62,94 56,6 
São Paulo (capital) 54,81 48,15 44,00 34,84 29,8 
Outros municípios 18,98 26,54 25,41 28,10 26,8 
Interior 26,21 25,31 30,59 37,06 43,4 
Litoral 4,03 2,80 2,52 3,74 4,5 
Vale do Paraíba 2,00 3,26 4,24 5,50 7,9 
Sorocaba 3,31 2,19 2,41 4,08 4,3 
Campinas 8,91 10,55 15,09 15,82 16,9 
Ribeirão Preto 3,18 2,98 3,07 4,39 5,5 
Bauru 1,41 0,93 0,97 1,30 1,4 
Região Oeste 3,7 2,5 2,3 2,3 2,9 
São José do Rio Preto 0,64 0,54 0,64 0,70 - 
Araçatuba 0,84 0,51 0,35 0,37 - 
Presidente Prudente 1,17 0,71 0,58 0,46 - 
Marília 0,99 0,84 0,72 0,70 - 
Fonte: FIBGE - Censos Industriais - 1960, 1970, 1975 e 1980 apud SEADE (1988, p. 126) e Negri (1996 p.198 e 208). 

 
O crescimento da indústria no Interior apresentou melhor desempenho para regiões de 

Campinas, Vale do Paraíba, Sorocaba, Ribeirão Preto e Bauru, como se pode observar na 
tabela 2. 

Para o conjunto das regiões compreendidas pelo Oeste Paulista, Araçatuba, Presidente 
Prudente, Marília e São José do Rio Preto, segundo dados dos Censos Industriais do IBGE, 
houve uma queda de participação do VTI. Em 1960 era de 3,7 % passando para 2,5% para em 
1970. Em 1975 e 1980, a participação do VTI permaneceu em 2,3%. Já em 1985, houve um 
crescimento da participação do valor de transformação industrial, passando para 2,9%. 

Observa-se que as regiões de São José do Rio Preto e Araçatuba, salvo as oscilações 
tiveram um crescimento do valor de transformação industrial, enquanto que as regiões de 
Presidente Prudente e Marília apresentaram uma queda na participação do VTI, no período 
analisado. 

Essa queda na participação do VTI pode estar atrelada às mudanças que ocorreram na 
agricultura. Muitas empresas industriais que dependiam especialmente de produtos agrícolas 
regionais fecharam seus estabelecimentos. Somente, em 1985 é que começa ocorrer um 
crescimento na participação da indústria, mesmo não fazendo parte do processo de 
desconcentração industrial a partir da Região Metropolitana.  

Indubitavelmente, o desempenho da indústria do Interior está associado às políticas 
estaduais, que foram decisivas na contribuição de infra-estrutura, criando condições 
importantes para a instalação da indústria. No entanto, deve se salientar que essas políticas 
não atingiram todo o território paulista, as regiões do Oeste Paulista, por exemplo, foram 
pouco beneficiadas. 
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Negri (1988) ao discutir acerca do desenvolvimento industrial do interior aponta-nos 
alguns elementos importantes para o processo de desconcentração: a intensificação do processo 
de modernização da agricultura paulista (cana, soja e cítricos), sobretudo para exportação; a 
instalação de duas grandes refinarias de petróleo, pela Petrobrás, um em Paulínia e a outra em 
São José dos Campos; a consolidação da principal pólo petroquímico do país, em Cubatão e 
também pela expansão da Cosipa no setor siderúrgico; a política econômica do governo federal, 
instituindo o Proálcool em meados dos anos 1970 – regiões de Ribeirão Preto e Campinas; a 
implantação dos ramos de informática, microeletrônica e de telecomunicações na região de 
Campinas, basicamente por estatais federais e institutos de pesquisa e, também, pela influência 
da pesquisa na UNICAMP e; a implantação do complexo aeronáutico para fins civis e militares e 
indústria de material bélico, no Vale do Paraíba.  

Assim, os governos federais e estaduais direcionaram investimentos produtivos para o 
restante do país e para o Interior do Estado. O governo estadual investiu na rede rodoviária 
encurtando distâncias e efetuou melhorias em portos e aeroportos, além de gerar planos para 
políticas de interiorização da indústria e programas para criação de regiões de governo e 
distritos industriais, conforme Negri (1988).  
   Com base nos dados de participação da indústria a partir dos anos 2000, observa-se um 
crescimento das regiões fora da área metropolitana, conforme se pode observar na tabela 3. 
    Nos anos de 2000-2004 observa-se uma retomada do crescimento e não houve queda 
da participação da indústria. No Brasil o crescimento foi de 11,54%; no Estado de São Paulo 
o crescimento atingiu 7,08%; nos demais Estados foi de 13,52%; para RMSP foi o pior 
desempenho, atingindo 2,51% e para as demais regiões do Estado de São Paulo, o 
crescimento foi de 11,54%, sinalizando o crescimento do Interior, e no conjunto da região 
Oeste, o crescimento atingiu o índice de 10,35%. (tabela 3) 
 

Tabela 3 
Brasil, Estados, RAs  

Distribuição territorial da indústria - 1985-2004 (nº de estabelecimentos) 
 
  1985 1990 1995 2000 2004 Variação 

1985-
1990 
(%) 

Variação 
1990-
1995 

Variação 
1995-
2000 

Variaç
ão 
2000-
2004 

Variaçã
o do 
período 
– 1985-
2004 

Brasil 1.49770 2.01508 2.20468 2.55203 2.84673 26,67 9,40 17,75 11,54 90,07 
São Paulo 55.936 74.851 77.977 78.393 83.949 33,81 4,17 0,53 7,08 50,08 
Demais 
estados 

93.834 126.617 142.420 176.810 200.724 34,93 12,48 24,14 13,52 113,91 

RMSP 32.957 41.786 42.158 38.684 39.656 26,78 0,89 -8,24 2,51 20,32 
Demais RAs  22979 33105 35819 39709 44293 44,06 8,19 10,86 11,54 99,75 
RA de 
Araçatuba 

879 1.252 1.323 1.573 1.725 42,43 5,67 18,89 9,66 96,24 

RA de 
Marília 

1.100 1.491 1.665 1.779 1.918 35,54 11,67 6,84 7,81 74,36 

RA de 
Presidente 
Prudente  

925 1.291 1.281 1.336 1.384 39,56 - 0,77 4,29 3,59 49,62 

RA São José 
do Rio Preto 

1.734 2.442 2.470 3.047 3.509 40,83 1,14 23,36 15,16 102,36 

 Fonte: RAIS/MTE ,1985,1990,1995,2000 e 2004 
 Org. Maria Terezinha Serafim Gomes 
 Nota:  RAs: Região Administrativas 
 

 Os dados da tabela 3 revelam que o acumulado do período de 1985-2004, um 
crescimento maior da indústria da transformação nas regiões administrativas (exceto a 
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RMSP), nos demais estados brasileiros, excluindo São Paulo, de 99,75%, 113,91%, 
respectivamente. Esses dados revelam o processo de desconcentração industrial em direção ao 
Interior e a outros estados. 

Na tabela 4, os dados mostram a distribuição territorial da indústria no Estado de São 
Paulo. No geral, o Estado ganhou estabelecimentos industriais no período de 1985-2004, no 
entanto, algumas regiões administrativas perderam estabelecimentos industriais, dentre elas, a 
de São Paulo perdeu (- 8,24%) dos estabelecimentos no ano de 2000 em relação ao ano de 
1995; Barretos teve uma queda de (-9,42%) em 1995 em relação ao ano de 1990, Registro 
perdeu (-24,39%) dos estabelecimentos em 1995 em relação ao ano de 1990 e também perdeu 
(-1,19%) dos estabelecimentos entre 2000 e 2004; Santos perdeu (-26,14%) dos 
estabelecimentos em 2000 em relação ao ano de 1995 e (-2,64) em 2004 em relação a 2000; e 
Presidente Prudente teve uma pequena perda de (-0,77%) entre os anos de 1990 a 1995. As 
demais regiões administrativas são “ganhadoras” de estabelecimentos industriais. 

 
Tabela 4 

Regiões Administrativas do Estado de São Paulo 
Participação dos Estabelecimentos Industriais 

1985,1990,1995,2000 e 2004 
 (nº de estabelecimentos) 
Regiões Administrativas  1985 1990 1995 2000 2004 
São Paulo  32.957 41.786  42.158  38.684  39.656 
Araçatuba  879 1.252  1.323  1.573  1.725 
Barretos  375 520  471  521  576 
Bauru  1.193 1.701  2.029  2.258  2.477 
Campinas  8.116 11.702  12.882  14.596  16.222 
Central  1.263 1.845  2.090  2.209  2.462 
Franca 968 1.676  1.756  2.250  2.955 
Marilia  1.100 1.491  1.665  1.779  1.918 
Presidente Prudente  925 1.291  1.281  1.336  1.384 
Registro  228 328  248  251  248 
Ribeirão Preto  1.281 1.730  1.943  2.045  2.327 
São José dos Campos  1.309 2.098  2.298  2.342  2.535 
Santos  1.066 1.372  1.377  1.017  996 
São José do Rio Preto  1.734 2.442  2.470  3.047  3.509 
Sorocaba  2.504 3.617  3.986  4.485  4.959 
Total  55.936 74.851  77.977  78.393  83.949 

     Fonte: RAIS, 1985,1990,1995,2000 e 2004 
  

 
Para o ano de 2005, a tendência de crescimento na participação dos estabelecimentos 

industriais continua em todas as regiões administrativas, exceto na região de Registro, que 
apresentou uma queda de apenas dois estabelecimentos, passando de 248 em 2004 para 246 
em 2005. 

Os dados apresentados nos permitem dizer que, nesse processo de desconcentração 
industrial, se por um lado, ocorre um movimento de desconcentração da atividade industrial a 
outros Estados, por outro, há um fortalecimento das capitais das regiões administrativas, 
estimulando o aumento das indústrias provenientes das atividades agrárias ou não. Um dos 
fatores desse crescimento foi agricultura moderna, que impulsionou o surgimento de 
agroindústrias (produção de açúcar e álcool, suco concentrado) e também de indústrias 
correlatas e de apoio.  

Sendo assim, o crescimento da indústria nas regiões de Araçatuba e São José do Rio 
Preto pode estar associado à implantação do Pró-Álcool e da produção de laranja, 
respectivamente, que contribuíram para o surgimento de novas indústrias. 
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O fenômeno de desconcentração industrial não afetou por igual o território paulista. 
Desde início seu impacto maior foi sobre a Região Metropolitana de São Paulo e seu entorno.  

Nesse processo de desconcentração da indústria corolário da reestruturação produtiva 
e de suas implicações territoriais, a metrópole não deixará de ser a principal área industrial do 
país, mas continuará a perder peso, como mostram os dados sobre o valor adicionado na 
indústria de transformação5. 

Essa região sofre impactos da reestruturação produtiva em curso, mas “longe de 
esvaziar a RMSP agrega papel de principal centro financeiro e de grande prestador de 
serviços produtivos.” (ARAÚJO,2001,p.21) 

Lencioni (1998,p.31) ressalta que: 
 

Essa expansão da manha urbana metropolitana modificou a cidade de São 
Paulo que foi, cada vez mais, se afirmando como centro de serviços e, cada 
vez menos, como centro industrial. A expansão do emprego em geral se deu 
no Interior. Em 1993, a região metropolitana teve uma redução de 0,51% do 
emprego, enquanto que o Interior conheceu uma ampliação de 2,2%. Na 
Capital, a porcentagem de pessoas ocupadas na indústria de transformação 
que era de 29,8 em 1985 passou a 26,0% em 1991. Em contrapartida, a 
evolução dos empregos no setor terciário é o que vem tendo maior 
dinamismo na cidade de São Paulo, tendo crescido 53,9% no período de 
1977 a 1987. Os serviços mais especializados, relativos à gerência, às 
finanças, à propaganda, ao marketing, ao planejamento e à consultoria  
concentram-se na Capital. Aí que se concentra cerca de 81,1% dos depósitos 
financeiros, além de 1/3 das agências  bancárias do Estado de São Paulo. 
 
 

Ainda, para Lencioni (1994, p.54) “[...] relocalização da industrial expressa na 
expansão do aglomerado metropolitano, que redefine a primazia do capital, não a Capital do 
capital, no sentido da produção, sobretudo, como a Capital da gestão".  

Essa expansão da indústria em direção ao Interior foi favorecida pela existência de 
infra-estrutura, rede viária, transportes e também pelo papel das telecomunicações e 
informática, que faz com que setor produtivo e gestão estejam ligados à distância pari passu. 
Acreditamos que a necessidade de comunicação tornou-se imprescindível para a expansão da 
indústria, sem a qual seria impossível essa dispersão das atividades econômicas no espaço. 

A expansão da indústria em direção ao Interior ocorre principalmente nos eixos 
rodoviários, particularmente nas cidades médias, que possuem vantagens aglomerativas e 
serviços urbanos, no entanto as empresas que se dispersão continuam com relações estreitas 
com a Capital. 

Analisando o Valor Adicionado da indústria de transformação no período de 1980 a 
2001, observam-se alterações significativas em todas as regiões administrativas do Estado de 
São Paulo. A RMSP perde sua participação em 11,7%, passando de 64,4% em 1980 para 
52,7%, em 2001. Apesar de manter a tendência de queda em todo o período, em 1996 houve 
crescimento atingindo um índice próximo ao ano de 1980, com uma participação de 60,4%. O 
Interior apresentou crescimento de 10,9%, passando de 35,6%, em 1980 para 46,5%, em 
1994. No entanto, em 1990, apresentou uma pequena queda em relação ao ano de 1985, 
passando de 42,4% para 42,1%. (cf. tabela 3) 

 
 
 

                                                 
5  O IBGE fez Censos Industriais até 1985 a partir dessa data utilizaremos dados do SEADE para Valor 
Adicionado e não mais Valor Transformação Industrial. 
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Tabela 3 
Estado de São Paulo e regiões administrativas: 

Participação no valor adicionado da indústria6 de transformação 
1980-2001 (em %) 

Regiões 
Administrativas 

1980 1985 1990 1994 1996 2001 

Estado de São 
Paulo 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

RM de São Paulo 64,4 57,6 57,9 53,5 60,4 52,7 
Interior 35,6 42,4 42,1 46,5 - - 
Araçatuba 0,3 0,5 0,7 0,7 0,6 0,6 
Barretos 0,4 0,7 0,5 0,5 0,8 0,7 
Bauru 1,1 1,4 1,2 1,5 1,4 1,7 
Campinas 15,2 17,5 19,5 20,1 16,1 19,6 
Franca 0,7 0,9 1,2 1,0 0,6 0,8 
Marília 0,5 0,8 0,9 0,8 0,6 0,9 
Presidente 
Prudente 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Registro 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 
Ribeirão Preto 1,1 1,6 1,2 1,6 2,2 2,0 
Santos 4,3 4,1 2,6 3,4 2,1 2,9* 
 São José dos 
Campos 

5,0 6,4 6,4 8,8 6,5 10,8 

São José do Rio 
Preto 

0,6 0,7 1,0 0,9 1,0 1,0 

Sorocaba  4,0 5,0 5,0 4,8 5,2 4,1 
Central 1,8 2,3 1,8 2,1 1,9 1,6 

               Fonte: Secretaria da Fazenda – Fundação SEADE;  PAEP, 1996 e 2001 
• Refere-se à Região Metropolitana da Baixada Santista (pertence à mesma RAs de Santos) 

 
 
Para o conjunto das regiões do Oeste Paulista, houve uma tendência de crescimento da 

participação do valor adicionado em todo o período analisado. Em Araçatuba, passou de 0,3% 
em 1980 para 0,6% em 2001. Em Marília, a participação do VA passou de 0,5%, em 1980 
para 0,9%, em 2001. Em Presidente Prudente não houve alterações, mantendo a participação 
do VA em torno de 0,4%. Em São José do Rio Preto, passou de 0,6%, em 1980 para 1,0%, em 
2001. No entanto, houve alterações, ora crescimento, ora redução. 

Os dados mostram o crescimento do VA, em algumas regiões do Oeste. Esse 
crescimento pode estar associado à implantação de novas indústrias.  

Dada às diferenças regionais, não se pode considerar o Interior como um único 
agregado. Nessa direção, Negri e Pacheco (1994, p.66) ressaltam que [...] que o tratamento do 
Interior como um único agregado por vezes esconde diferenças importantes nas dinâmicas 
regionais internas do Estado.  

Negri e Pacheco (1994), afirmaram que 
 

 É no interior de São Paulo que se encontram as maiores 
possibilidades de crescimento da indústria. Mas este processo, 
também, não irá se refletir por igual em todo o território paulista. Os 
maiores ganhos ficarão por conta da rede de cidades médias 
localizadas ao longo dos grandes eixos de circulação da malha 
viária do interior, em especial na região de Campinas e nas suas 

                                                 
6 Valor Adicionado – mede o valor que se agrega a um produto, é calculado para as empresas  e constitui  na 
diferença entre valor bruto da produção (calculado pelo total de receitas) 
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ligações com Sorocaba e Ribeirão Preto. O Oeste do estado, ainda 
que continue aumentando sua participação no total estadual, o fará 
marginalmente, e o litoral passará a enfrentar restrições similares às 
que já atingem a Grande São Paulo. O Vale do Paraíba, mesmo que 
não venha a perder peso na indústria paulista, continuará sendo 
negativamente afetado pela reestruturação das grandes empresas 
localizadas na região. (p.77) (grifo nosso) 
 

Não obstante, Negri afirmar que na “região Oeste a participação da indústria continua 
marginalmente”, essa região vem aumentando a participação no número de estabelecimentos e 
também de empregos na indústria, redefinindo o papel das cidades médias na divisão territorial 
do trabalho, graças ao avanço da modernização de algumas empresas que vêm passando por um 
processo de reestruturação, com a incorporação de inovações  tecnológicas. 

As cidades médias são “ganhadoras” no processo de desconcentração industrial e da 
reestruturação produtiva. Podem ser consideradas como lugares de “possibilidades”. Essas 
cidades médias continuam sendo atrativas tanto para população como para empresas.  

Essas cidades médias tendem a ser “novas áreas de localização industrial” e de 
investimentos nacionais e estrangeiros “fora do espaço metropolitano”, como podemos 
observar pelos investimentos anunciados no Estado de São Paulo nos últimos anos.  

Esses investimentos anunciados envolvem a implantação de empresas, ampliação da já 
existente modernização e implementação de P&D (pesquisa e desenvolvimento). Para o ano 
2005, quando se trata de implantação, ampliação e modernização, é maior a participação do 
Interior (74,98%, 59,15% e 41,60%, respectivamente). Quanto à P&D (pesquisa e 
desenvolvimento), é maior a participação da RMSP com 66,64%, conforme SEADE, 2005. 
  A partir dos anos 1990, esse processo desconcentração industrial continuou, apesar de 
alguns autores7 afirmarem que ela perdeu fôlego. Podemos observar, na distribuição espacial 
dos investimentos anunciados no interregno de 1996-2005, que algumas regiões foram 
beneficiadas, sobretudo as regiões RMSP (31,55%), Campinas (15,60%), São José dos 
Campos (12,13%) e RMBS (5,20%), pela ordem de importância, conforme mostram os dados 
do SEADE (1996-2005). 

Analisando a participação dos investimentos anunciados no período de 1995-1998, 
verificou-se que as regiões que mais receberam investimentos foram RMSP, seguidas da 
região de Campinas, São José dos Campos e RMBS. Para o período de 1996-2005, observa-se 
a mesma tendência, porém, para o ano de 2005, um fato novo ocorre: as regiões que mais 
tiveram investimentos foram as de São José dos Campos, Campinas, RMSP, RMBS e a 
Araçatuba, esta última localizada na região Oeste do estado. O que se percebe é que os 
investimentos deixaram de se concentrar próximos à metrópole e se espalham pelo interior 
mais distante. A região metropolitana de São Paulo, que ocupava a primeira posição, passa 
para a terceira em 2005.  

Esse crescimento do Interior nos investimentos anunciados deve-se ao aumento de 
produção de etanol na região. Em Araçatuba grande parte dos investimentos foi destinada à 
indústria de produção de papel e papelão a partir do bagaço da cana. 

         De modo geral, a indústria Paulista teve 53,50% dos investimentos por setor de 
atividade econômica realizados no período de 1996-2005. No Estado de São Paulo, os ramos 
que mais tiveram investimentos foram pela ordem de importância: 10,59% setor automotivo; 
8,73% eletricidade, gás e água quente; 6,38% produtos químicos; 3,35% setor de metalurgia 
básica e 3,29% setor de refino de Petróleo e álcool. Para RMSP, tivemos os seguintes 

                                                 
7 Cf. PACHECO (1998). 
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investimentos: 13,55% setor automotivo; 6,25% produtos químicos; 2,50% de eletricidade, gás 
e água quente; 2,34% no ramo de material eletrônico e equipamentos comunicação. 

Para as regiões do Oeste Paulista, no período de 1996-2005, os investimentos 
anunciados por ramos industriais em Araçatuba eram em ordem de 1.894,89 milhões, ou seja, 
89,21% do total, tendo como os principais setores: alimentos e bebidas (37,19%), eletricidade, 
gás e água quente (25,21%), papel e celulose (22,21%) refino de petróleo e álcool (3,85%).  

Em Araçatuba, o maior investimento foi a empresa Mestra Química/Pinex Export, que 
anunciou investimentos na ordem de US$ 443,24 milhões de dólares, com a implantação de 
uma fábrica de papelão produzido a partir de bagaço da cana, conforme os dados do SEADE 
(2005). Vale ressaltar que do total de investimentos anunciados, 89,21% foi destinado ao setor 
industrial. 

Em Araçatuba também foram anunciados investimentos para a construção de mais 
uma unidade produtiva da Nestlé de leite em pó infantil, além da instalação de uma unidade 
da Dedini, um dos maiores produtores de álcool do Brasil. 

É interessante destacar que apesar da grande participação do ramo de calçados na 
região de Araçatuba, com o pólo calçadista de Birigui, não foram observados grandes 
investimentos nesse setor naquela cidade.  

Em Marília, os investimentos na indústria foram de 78,89% e os ramos que se 
destacaram foram: alimentos (40,43%), eletricidade, gás e água quente (24,80%), metalurgia 
básica (7,96%), máquinas e equipamentos (1,61%) e refino de petróleo e álcool (1,32%).  

Em Presidente Prudente, a indústria recebeu 70,93% dos investimentos anunciados, 
destacando os ramos de: alimentos (42,76%¨), metalurgia básica (13,30%), couros e calçados 
(10,46%) e refino de petróleo e álcool (4,08%). Em 2005, os maiores investimentos foram 
para setor de álcool, com a implantação de uma unidade de produção, da Usina de Açúcar e 
Álcool Cocal, de Paraguaçu Paulista, no município de Narandiba e o curtume Vitapelli, em 
Presidente Prudente. 

Em São José do Rio Preto os investimentos anunciados para indústria foram de 
60,71% e os setores que mais se destacaram: alimentos e bebidas (36,83%), refino de petróleo 
e álcool (12,66%), eletricidade, gás e água quente (3,77%), móveis e indústria diversas 
(2,47%), produtos farmacêuticos (2,03%).  

 Não obstante, o crescimento do ramo de químico de produtos farmacêuticos, ele não 
foi o ramo que recebeu os maiores investimentos. De modo geral, foi o setor de alimentos que 
mais recebeu investimentos, seguido da eletricidade e refino de petróleo e produção de álcool.  
 Vale assinalar que, entre esses investimentos, muitos são oriundos de outros países. 
Nessa direção, o espaço regional também entra na corrida dessa nova fase de capitais 
estrangeiros. Na região Oeste, com relação aos investimentos anunciados para todos os 
setores de atividade econômica, sua grande maioria é nacional, contudo, notou-se a presença 
de capital estrangeiro vindo de vários países, como: EUA, França, Inglaterra, Itália, Japão, 
Suíça, Canadá, Holanda, Espanha, Dinamarca, Chile, Portugal, Argentina, e Coréia com 
investimentos individuais. Também existem parcerias de empresas brasileiras com a 
Argentina, Portugal, Itália e França. A predominância destes investimentos está nos 
municípios sedes das regiões administrativas. Estes investimentos referem-se à implantação e 
ampliação, envolvendo empresas de todos os setores de atividade econômica. (SEADE,2004) 
 Com os anúncios de investimentos no setor industrial da região Oeste, ele sofre 
alteração na sua estrutura de composição de capital. Observa-se um movimento paradoxal: de 
um lado, a forte presença do capital local, base da indústria regional, e do outro lado, a 
entrada de capital de fora, seja nacional ou internacional, sobretudo no setor de álcool,  
dinamizando a região.  



 

 

10

No entanto, de maneira geral, o capital de origem local foi importante para o 
surgimento de empresas não ligadas às atividades agropecuárias, contribuindo, dessa forma, 
para o desenvolvimento da indústria no Oeste Paulista. 
 A pesquisa empírica realizada com 55 empresas industriais localizadas nas cidades 
médias, Araçatuba, Birigui, Marília, Presidente Prudente e São José do Rio Preto reforçou 
essas considerações sobre a presença marcante do capital local, perfazendo 76% das empresas 
pesquisadas. 

Apesar da forte presença do capital local, contudo, em algumas dessas cidades 
percebemos algumas alterações na composição do capital das empresas com a entrada do 
capital de fora, seja nacional ou estrangeiro, no caso de Marília, com a aquisição de empresas 
pela Nestlé e, em Araçatuba, a presença da Parmalat e Nestlé. 

Além disso, observou-se a presença do capital nacional de fora (empresas que 
possuem sua matriz em outros lugares fora do município). No entanto, “[...] a presença deste 
capital é mais recente, dentre elas, destaca, o Refrigerante Marília pertence ao grupo SPAIPA 
S/A, a Yoki, grupo com sede em São Paulo e especializado na produção de cereais, farináceos 
e temperos (Kitano), que instalou uma fábrica de doces de amendoim em Marília no final da 
década de 1990 e a Hikari, também com sede em São Paulo e dedicados a embalagens de 
cereais e farináceos”. (MOURÃO, 2002, p. 89) 

Não obstante, a presença de capital estrangeiro e de “fora” na região Oeste Paulista, 
pode se dizer que, particularmente nas cidades analisadas, foi o capital local quem sustentou a 
indústria, sobretudo após 1970, com a crise da agricultura que levou as empresas de capital 
externo (estritamente ligadas ao setor agropecuário) a deixarem essas cidades. As empresas de 
capital local passaram por um processo de reestruturação, seja do próprio capital, em que 
pequenas unidades fabris foram adquiridas por maiores, centralizando assim o capital, ou 
também na própria organização da produção, buscando modernizar para permanecer no 
mercado ou ampliá-lo.  
 Nesse processo de reestruturação em curso as empresas buscam as inovações 
tecnológicas de processo e de produto e da certificação ISO, elas buscam também no âmbito 
da gestão e organização do processo produtivo, os seguintes métodos e técnicas: just in time, 
kanban, kaizen, layout, redução do tamanho da planta, parcerias com fornecedores, sistema 
CAD/CAM, células de produção, controle estatístico de processo, desverticalização da 
produção, informatização, automatização, Programa de Qualidade Total, eliminação de 
estoques, desativação de linhas de produção e ampliação de produtos.  
   
 
Considerações finais 
 
    Não obstante, as mudanças na direção dos novos investimentos anunciados pelas 
empresas num processo de desconcentração industrial, São Paulo não perdeu a importância 
como centro industrial. Continua a localizar aquelas empresas industriais que produzem 
produtos de maior valor agregado e tecnologia. Além disso, aquelas empresas que saíram da 
Capital, continuaram mantendo relação estreita com a cidade, pois nessa área ainda 
permanecem os centros de decisão e de planejamento.  

Por outro lado, muitas empresas que se localizam no Interior e capitais regionais 
possuem escritório em São Paulo, seja administrativo, marketing ou comercial. Nesse sentido, 
a relação do Interior com à metrópole não se dá apenas com as empresas que a deixaram, mas 
também com aquelas que nunca estiveram localizadas na metrópole, geradas por capital local. 
    Dessa forma, as indústrias localizadas do Interior copiam a lógica de estratégia de 
reprodução daquelas localizadas na metrópole.  
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 O capital local foi e é importante para o crescimento da indústria do interior do Estado 
de São Paulo, já que os lucros são reinvestidos na própria região. O que nos levar a dizer que, 
o êxito da indústria do Oeste Paulista está relacionado à dinâmica interna do território. 
 Em suma, esse crescimento da indústria do Oeste Paulista está atrelado ao dinamismo à 
indústria de capital local. Todavia, nos últimos anos observa-se a presença do “capital de 
fora” seja nacional ou internacional que acabam gerando um dinamismo em âmbito da 
inovação das empresas industriais. 
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