
dniversidade de São Paulo 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Jlumanas 

Departamento de Geografia 

A · Mão de Obra Ocupada na Atividade Industrial de 
São José dos Campos e Jacareí: 

Movimentos Migratórios e Movimentos Pendulares 

Dissertação de Mestrado 

Léa France•coni 

Orientadora: Profa. Dra. Léa Goldensteiri · 

São Paulo - 1978 



Agradecirrentos 

À professora Léa, orientadora deste trab:tlho, 
pelo longo voto de confiança e 
pela postura científica aberta. 

As muitas outras pessoas que auxiliaram na 
elaboração deste trabaJho, entre as quais cito 
Ana Maria C. ff .arangoni e Claudete B. Junqueira 
do Laboratório .de Geografia Hum:ma (IGEOG-USP) 
pelo acompanharrento em vârias de suas etapas. 



!NDICE 

página 

INTRODUÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Capítulo I ~ A ATIVIDADE INDUSTRIAL EM SÃO JOS~ DOS 
E LTACARE! . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

1. Os municípios de São José dos Campos e Jacareí ........ 9 
2. Obje±ivos e técnicas de pesquisa ...................... 11 
3. O crescimento da atividade industrial .............•... 12 

3 .1. A evolução da implantação indus-trial ............• 12 
3.2. O crescimento recente e as características atuais. 20 

4. A concentração da atividade industrial em São José dos 
C~mpos •••••.••..•.•••••••.•••.•••. . • . . . . . . • . • . • . • . . • • • . 3 6 

CapÍ tu lo II - A MÃO-DE-'OBRA INDUSTRIAL DE SÃO JOS!: DOS 
CAMPOS ••••••••••.•••.••. ~ ~ ...•.•.••.•.••..•• 

1. A proposta inicial da pesquisa e sua . . 
ampliação 

) 

post~ 

rior ............ · ........... ........... · · · · · · · · · · · · · · · · · 
2. Considerações sobre o estudo das migrações •.•..•••.•.. 
3. ·o levantamento de campo: necessidade, amplitude e amo~ 

tra~em .................................. ~ ............ . 
4. A mao-de-obra industrial •..•.•....•...•....•....•..•.• 

4.1. Estrutura demogr~fica interna e nível de escolari 
dade ... ·• . · ......•..•••.. · •..•...............••..... 

4. 2. Caracterl:sti.cas de emprego: funçao, salários e · ou 
tros as:e_ectos .• ·• ·• ·. ·. ·• ·. ·. '· ·• ·• :. ·• · •••..•• ·• ·• · •.....••.... ~ 

5. A participaçao dos m:i:grantes na mão-de...:obra industrial, 
5.1. A origem dos fluxos migratSrios ..•.......•..•.... 
5.2. As motivações para a ~igração .•.. , ..•••...•..•..• 

Capítulo !TI - OS MOVIMENTOS PENDULARES PARA SÃO JOS!: DOS 

41 

41 
42 

46 
48 

48 

52 
63 
63 
73 

CAMPOS , •• , •• , ... , , ••••.••.••••.••••. · • • • • . • • 8 O 

1. Considerações sobre o estudo dos movimentos pendulares 
2. Os fluxos de migração diária ..•.•.....•.•.•...•••..•.. 
3. Caracterização da mão-de-qbra flutuante··••••••••··••· 

3.l,.. A participação dos migrantes nos fluxos dos movi 

80 
84 
86 

mentos pendulares •.•. ·.- · .... ·. ·.: • ... ·. ·. · •..•. ·~ . . • • • • • • . • 86 
3.2. A composição do grupo quanto a aspectos demográfi 

3.3. 
3.4. 
3.5. 

.COS •• , , ••••••••••••. ••••••••••••• • • • • • , • • • • • • • • li!: , • 

Particularidades relativas â funçâo .•.•.•••••. ,., 
O percu:_-s~ domicíli?-emgrego . ••. . · . ', .• ••• •· •••••••. , • 
As condiço'es de habitaçao •••••••••••••••••••••••• 

88 
88 
93 
9.4 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ••. , •••.•••• , •• ·, •••••• ·, ·• · ••••• , ••.. •.•. 101 

ANEXOS: Tabelas . , ••..••• , •• · ••••••••. , • , • ·• ·• · •.•••••• , ••.•• , 104 
Modelos dos questionários ••••.••• ,, •• ,.~ •••••.••• 106 

REFER~NCIAS BIBLIOGRÁFICAS •....... -•. · ~ ..•..•.• , •..• , • , ••. , 109 



INTRODUÇ.~O 

O presente trabalho discorre sobre a atividade in 

dustrial, com ~nfase nos movimentos migrat6rios de sua ~io~ 

de-obra, considerados em duas dimensões espaço-temporais, a 

primeira, de carát€r permanente ou s~mipermanente e em esca 

la regional, a segunda, de caráter diârio e em escala local. 

A busca de respostas a questões sobre a problemática das ci 

dades médias em processo de industrialização, assim como a 

pre~cupaçao com a i~vestigação das transformações em curso 

no Médio Vale do Para~ba Paulista, em função de sua inclusão 

na área de expansão do capitalismo industrial brasileiro,tal 

como ele tem se caracterizado nos Último_s anos, l _evou-me 
.. 
a 

escolha de dois municípios ali localizados e, particul~rme~ 

te, a seus espaços urbanos, como área de pesquisa. ·Não pr~ 

tendo explicar o processo de acumulação capitalis"ta em si 

mesmo. Limito-me às modificações decorrentes de sua expansão 

na distribuição espacial da mão-de-obra industrial. e à inves 

tigação de possíveis correlações, embora ao longo de sua ela 

boração estivesse presente a preocupação de não perder de 

vista o processo global do desenvolvimento e suas especifici 

dades na área escolhida. 

As preocupações específicas em relação ao espaço, 

tomado como objeto amplo da Geografia, também estiveram pr~ 

sentes ao longo de toda elaboração do trabalho, principalme~ 

te em relação ao espaço urbano - sede da industrialização -

lugar onde se realiza mais intensamente a produção. Para ali 

se dirigem os fluxos migratórios mais intensos, responsáveis 

pela f ormaçao de uma reserva de força de trabalho indispensá 

vel à produção e à acumulação. 

O pr_ocessQ .de industrial j zação gera. a concentração 

de atividades e consequentes álterações na utilização do es 
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paço e é responsável por mudanças consideráveis em termos de 

o~upaçao e dinamismo de troca de populações. 

As migrações atuam como redistribuidoras de popul~ 

ção, cuja concentração nas áreas de maior expressão da ativi 

dade industrial assume importante papel de "acumulação" de · 

reserva q~ força de trabalho. Elas dirigem-se, portanto, ao 

espaço onde a produção/acumulação se realiza. As implicações 

espaciais d~ concentração industrial serao consideradas des 

se ponto de vista, 

A presença de indústrias no Brasil remonta a mea 

dos do século passado, porém, ainda que o processo de indus 

trialização iniciado em fins desse século tenha sido signifi 

cativo mesmo antes de 1930, como demonstra, entre outros, 

recente trabalho de Melo (1), tem-se dado grande destaque 

o 
.... 
a 

atividade industrial nos programas econômicos adotados pelo 

Brasil em busca do desenvolvime~to, recentemente~ 

Desde 1930 no Brasil, "o Estag_o opera continuamen 

te transferindo recursos e ganhos para a empresa industrial, 

fazendo dela o centro do sistema" conforme Oliveira (2). Des 

de então, atravessando diferentes fases, a industrialização 

é a tônica da economia até o atual modelo econômico, centra 

do na grande empresa, seja de capital particular ou estatal. 

A acumulação capitalista no Brasil atribui, portanto, grande?: 

importância ao crescimento industrial e estabelece incenti 

vos e legislação estimuladores da economia, com as conseq~en 

tes transformações espaciais. 

O Vale do ParaÍbá ( 3), parte da região br-asileira 

onde é mais acent~ado o processo de industrialização, o Su 

deste, responde a essa tendência e apresenta-se como área al 

ternativa para a descentralização ir.dustrial da Grande São 

Paulo, o que representa a expansão da atividade industrial 

para outros espaços. Região de alguma tradição industrial, ·o 

Vale do Paraíba apresenta características particulares qua~ 

to a alguns. aspectos, entre eles o da urbanização, ~~ comp~ 

(1) J .M. CAROOSO DE MELI..D refere-se ao '.'nascimento e consolidação do 
capital industrial" a pro:p5sito do período 1888-1933, em O - aapi td isrro 
tzaidio. 

(2) FRANCISCO DE OLIVEIRA, A ea:mJmia brasi.-Zeira: C!PÍ.nca à rá:W du 
dista, P·. 14. 

(3) Assim será citado, neste trabaTho, o Médio Vê!.le do Pare.íba Paulis 
ta, compreendendo os municípios da micro-região hawgênea 259 Vale do pã 
raíba, definida pelo IBGE em 1968. -
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rado a outras ár~as do Estado de São Paulo. O grande cresci 
mento das cidades, particularmente as maiores, e sua locali 
z~ção entre Rio de Janeiro e São Paulo, al~m das vantagens 
econômicas quanto à infra-estrutura para indústria; existen 
te em várias cidades, tornam o Vale particularmente atraente 
para a implãntação industrial. 

Já n~ década de 60, apresentava atividade indµ~ 

trial significativa. Mllller (4) observava, então, que sua 
"moderna industrialização está .j.ntimamente ligada a~ cresci · 
men·to do parque fabril da "Grande São Paulo"" e destacava o 
caráter de extravasamento industrial d~ Metrópole para o Va 
le. Um dos fatos que comprovam esse caráter é a própria es 
trutura industrial do Vale, marcada pelo predomínio dos seto 
res de indústria dinâmico e intermediário sobre o setor tra 
dicional, semelhante à da Grande são Paulo e diversa do res 
tante do Estado, como será examinado adiante. A par desse fa 
to, na Grande São . Paulo estão. os centros de decisão de suas 
indústrias, além de· entidades de suporte financeiro, funda 
mentais para a atividade industrial. 

o extravasamento da indús~ria da aglomeração pa~ 

listana representa a expansão dos problemas de habitaç~º' de 
transporte e da aceleração da mobilidade de população e 
outros que se inscrevem no espaço e constituem questões. que 
justificam estudo específico. 

Os municípios nos q~ais se centrou o presente tra 
balho foram selecionados mediante observação empírica e pela 
análise de algumas informações estatísticas. Localizados a 
pequena distância da cida~e de São Paulo,. cerca de 90· e 75km · . ~ . 
respectivament.e, c~ntiguos, seus centros urbanos distam cer 
ca de 17km (15 minutos pela rodovia)~ A ligação intensa en 
tre · as cidades de São José dos Campos e Jacareí, evidente 
pela procura de serviço escolar, comércio, emprego nos dife 
rentes setores de São José por parte dos moradores em Jaca 
rei, levou .à verificação de que ambos constituíam 
pÍcio ao estudo da vida de relações interurbanas, 
primeiro deste trabalho. 

campo pro 
.. .-

objetivo 

Os municípios de São José dos Campos .e Jacareí, co 
locam-se entre os mais populosos do Vale do Paraíba. Ambos 

(4). NICE L. MULI.ER' O fa1D Ul'b(ll'D na bacia àJ rio Paratba,,p.83. 
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vêm apresentando grande crescÍJIC!n:to.--econômico, destacam-s~ 

quanto ao v~lor da produção, em espe.cial no qlÃe tange à ati 
vidade industrial. Apresent~ altas taxas de lÃrbanização e 
de crescimento demográfico, que correspo~dem nao apenas ao 
crescimento vegetativo, mas também ao afluxo de · corren~es 
migratórias de outras regiões dQ país e de outras ãreàs do 
próprio Sudeste, caracterizando-os como áreas de grande mo 
bilidade de população. 

São José dos Campos colocava-se' como ·."gr.ande cen 
tro industrial" ao lado de Taubaté, por ocasião da pesquisa 
de Mtlller (5), realizada em 1964/65. Desde aí começa a se 
destacar e o processo de industrialização se intensifica no 
fim da década, com a implantação efetiva de novas e maio 
res indústrias e com a ampliação de outras já existentes,
resultando em grande aumento do pessoal ocupado nessa ativi 
dade. Jacareí, que na pesquisa citada se situava como "mé 
dio centro industrial", cresc~ mais lentamente. 

A primeira idéia do trabalho colocava como probl~ 
ma central da pesquisa~ o estudo dos movimentos pendulares, 
que comporiam um dos aspectos da "intensa vida de relações" 
entre São José dos Campos· e Jacareí~ esta Última enviando 
grande contingente de pessoas para trabalhar e estudar em 
São José. Posteriormente, o centro de interesse foi -·modifi 
cado, porém mantida a área e, em parte, a temática. A yeri 
ficação, já na fase inicial da pesquisa, de que os movimen 
tos pendulares constituíam aspecto menor das transforma 
çJ>es _ trazidas pela industrialização e urbanizaçd:o levou-me 
a empreender também o estudo das migrações inter e intra-r~ 
gionais, já que o contingente populacional deslocado em ca 
ráter mais permanente se apresentou como muito mais signi 
ficativo. A limitação à atividade industrial surgiu por sua 
maior significância como forn~cedora de empregos nos dois 
municípios. Ao colocar a mão-d.e-obra efetivamente ocupada 
na atividade industrial como objeto de estudo, pretende e~ 

p_lic~r alguns problemas relativos à população local através 
do estudo dos problemas relativos ao pessoal ocupado no se 
tor de maior -absorção de mão-de-obra. 

(5) Nice Mllller, op. cit. p. 120 
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Nã~ se trata,- portanto, de um estqdo sobre as mi 
grações, mas de um tr~balho sobre a mão-de--obra _ indusJ::rial, 
centrando aí o aspecto migratório ou partindo de um enfoque 
mig~.atóx--io. O ~rabalfo propõe-se _ demonstrar o encadeament~ 

da industrializaç~o-u~banização-migração e para isso desta 
ca_ a atividade industrial e suas peculiaridades na''. área e~ 

tudada, as características.da mão-de-obra industrial quanto 
~ sua estrutura interna e alguns aspectos sócio-econ&micos . . . - . .. .. e os movimentos m1grator1os, tentando manter na analise as 
relações recíprocas entre eles, principalmente a medida_ com 
que a concentráção industrial colabora para alterar o uso 
do espaço urbano e alterar o arranjo da distribuição espa 
cial da população.' 

A idéia de estuçiar as duas cidades atende ao int~ 

r.esse em identif~car situações diferentes •quanto à migração 
Um estudo sobre movimentos migratórios seria completo com 
a análise da área de destino do migrante, como também da 
área de saída, o que foi possível apenas quanto aos movime~ 
tos pendulares, na impossibilidade de levantar dados refe 
rentes às áreas de origem dos fluxos migratórios intra e in 
ter-regionais, por limitações de tempo e de custos. 

Procurei colocar aqui as principais linhas da pe~ 
quisa, sendo que farei referências ao instrumental de aooio 
teórico a-cada momento do trabalho em que se fizer necessâ 
rio. 

\ 
A principal fonte de informações foi o levanta 

ment'o de camp~>, efetuado através da aplicação de questioná 
rios dirigidos aos estabelecimentos industriais (Questioná 
rio-1) e a parte <lo pessoal ocupado nesses estabelecimea 
tos definida por amostragem (Questionário-2) e querecolh~ 
ram os dados primários nos quais se baseia a pesquisa,ao 
lado de algumas fontes secundárias que serão oportunamente 
citadas (modelos dos questionários em #..nexo.) . O tratamento 
·estatístico desses dados limitou-se ao cálculo - das fre 
qUências e à elaboração de tabeias de contingência, Embora 
contasse com recursos materiais que · permitiri~~ o uso de 
técnicas mais sofisticadas (6). Outros detalhes relativos 
às técnicas de pesquisa irão sendo explicitados no traba 
lho. 

( 6) Os recursos uateriai.S citados fo:ram -oferecidos pelo Centn> de Can 
putação Eletrônica da Universidade de são PaUJo, CCJJO parte de programa ele 
bOl sa pare. pós-gm<lüação e eh qual participei durante o ano de 1977. 



Capítulo I 

A ATIVIDADE . INDUSTRIAL EM SÃO JOS~ DOS CAMPOS E JACARE! 

1. Os municípios de São José dos Campos e Jacareí 

A área pesquisada incorpora-se espacialmente à re 

gião industri'alizada· do Sudeste brasileiro. Os municípios de • São José dos Campos e Jacareí, com 126.572 e 53.022 habitan 

tes respectivamente, de acordo com os dados censitários de 

1970, colocam-se entre os mais populosos do Vale do Paraíba. 

A população de ambos corresponde a 23% do total do Vale. Em 

1976, segundo estimativas oficiais do Estado de São Paulo, a 

população de São José dos Ca~pos atingiu 208.527 habitantes 

e a de Jacareí, 79.300. Ambos os municípios têm atingido ní 

vel alto de crescimento econômico, considerando-se critérios 

de produção industrial e arrecadação de impostos. A arrecad~ 
ção de ICM do município de São José é a maior do ya1e pauli~ 

ta: em 1971, o total foi quatro vezes superior ao do segundo 

colocado, que foi Jacareí (1'). A produção industrial de am 
' ~ 

bos correspondia, em 1970, a 54,4% do total do Vale do Parai 

ba, sendo 42,6% e 11,8% os percentuais que' cabem, respectiv~ 

mente, a São José dos Campos e Jacareí. A proximidade da 

Grande São Paulo e a localização junto ao eixo de circulação 

Rio-São Paulo são aspectos que colaboraram para sua inserção 

no Sudeste industrializado e para seu crescimento. 

C~m uma população urbana, em 1970, de 113.362 e 

42.397 pessoas, correspondendo a 89,6% e 80,0% da população 

municipal, São José dos Campos e Jacareí apresentam altas 

táxas de crescimento demográfico e de urbanização (2). Cres 

(1) SÃO PAULO (ESTAOO), Finanças PÚb"lica3 e Estaduais - Z97Z., nov/72. 
(2) Taxa de urbanização: :Propon;ão de população urbana em relação a 

população total. 



cimento demográfico que corresponde nao apenas 
. . . 

.. 
as taxas 

10. 

de 

crescimento natural, mas se deve ao afluxo de migrantes, carac 
. -

terizando-os como área de gra~de mobi~idade de população,'.diri 

gida principalmente às áreas urbanas, e, em boa parte, coristi 

tuindo mão-de-obra ocupada na atividade industrial. ~ a ativi 

dade que absorve a maior parte da população ocupada: 

Tabela I-1 

SÃO JOS~ DOS CAMPOS E JACAREÍ 
fESSOAL OCUPADO POR SETOR DE ATIVIDADE - 1970 

SETOR PESSOAL OCUPADO 
DE s. J. Campos Jacarei 

ATIVIDADE N9 % N9 % 

Primário 4.746 18,3 2.600 26,5 
Secundário 17.866 69,1 5.847 59,l 
Terciário 3.243 12,5 1.353 13,8 

TOTAL 25.855 100,0 9.800 100,0 

Fonte: Censos A ro ecuario g p ' Industrial e 
Comercial, 1970, IBGE. 

O crescimento da atividade industrial intensificou 

toda a situação de mobilidade da população e atrai populações 

de áreas vizinhas, predominantemente rurais, ou áreas com al 

ta densidade demográfica, como,por exemplo, o Alto Vale do 

Paraíba, o Sul de Minas, a Zona da Mata mineira e 

áreas muito urbanY~adas como a Grande São Paulo e o 

Médio Vale do Paraíba Paulista. 

mesmo de 
próprio 

Conforme análise de dados censitários efetuada pela 

Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo 

para base do Projeto Macro-eixo, os gêneros industriais que 

mais cresceram no Vale fol;'am os·de "Material de Transporte" 

(58,1% entre 1960 e 1970), ''P,rodutos Químicos'' (37 ,0%,no me~ 

mo período), e ''Metalurgia'', sendo que grande parte desse au 

mente é explicaqo pelo crescimento das indústrias localizadas 

em São José dos Campos e Jacareí (3). 

(3) Calculado pela equipe do Projeto Macro-Eixo, da Secretaria de 
E:oriomia e Planejamento do Estado de São Paulo, utilizando dados censitá 
rios. · 
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2. Objetivos e técnicas da pesquisa industrial 

Com o objetivo de caracterizar a atividade indus 

trial e testar a premissa de que seu crescimento seria respon 

sável pela intensificação dos fluxos migratórios para a área 

e pela gênese dos movimentos pendulares, foi levantada uma sé 

rie de informações sobre cada estabelecimento industrial. 

Os dados que .constituem suporte para as observações 

e análises deste _capítulo foram levantados através de pesqui 

sa direta, necessária ante a insuficiência de informações e..ê_ 

t~tísticas básicas que cobrissem todas as indústrias de São 

José dos Campos e Jacareí. Insufici~ncia que não se refere ao 

volume de informações e pesquisas sobre a atividade indus 

trial local (principalmente em São José dos Campos, onde ha 

via vários levantamentos), mas sim de critérios abrangentes e 

confiáveis na sua obtenção. Ao mesmo tempo em que realizava 

o levantamento para esta pesquisa, outros semelhantes eram 

~ealizados nas mesmas indústrias por parte de Órgãos tais · co 

mo 6 SENAI, a Secretaria de Planejamento, o IBGE, a Prefeitu 

ra de São José dos Campos e outros, cuja origem nao foi iden 

tificada. Houve, portanto, uma superposição de levantamentos, 

o que, além do problema já citado, provoca indisposição das 

empresas contra os pesquisadores, circunstância que elas uti 

lizam como justificativa para o mau atendimento . ou o forneci 

mento incompleto das informações solicitadas, quando elas não 

sao pura e simplesmente negadas. 

Foram aplicados questionários (Questionário-1, mode 

lo em Anexo), diretamente ao - universo das indústrias de trans 

formação de São José dos Campos e Jacareí, solicitando infor 
maçõe9 relativas à discriminação da atividade principal, ao 

porte do estabelecimento avaliado através do dimensionamento 

físico (área total e construída), ao elemento humano (volume 

de pessoal ocupado)e à produção (vdlor da produção, energia 

consumida), assim como a discriminação dos benefícios propor 

cionados ao pessoal ocupado, sob a forma de assistência médi 

ca, social e outras. Previamente não foram consideradas as pa -

darias e olarias, além das indústrias com menos de 5 pessoas 

ocupadas em 1973, segundo várias fontes estatísticas, sendo 

básica a Relação dos 2/3 (4) para São José dos Campos e um 

(4) Relação enviada anualrrente ao Ministério do 'r.rabalho por todas as 
empresas urba.nas, de onde constam, entre outras, info:rm3.ções sobre a natu 
ralidade, função e salário mensal dos ~regados registrados. 
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levantamento direto prévio para Jacareí. Essa restrição 
. . 

deveu-se ao fato de que os estabelecimentos com menos de cin 

co pessoas ocupadas, embora sejam em grande número e muito 

disseminados, ocupem no conjunto pequena parte do pessoal 

total ocupado nas indústrias de ambos os municípios e, por 

tanto, alongariam demais a pesquisa de campo na obtenção de 

dados não muito significativos para o estudo proposto. Houve 

restrição is olarias e panificadoras, inclusive aquelas que 

estivessem no limite de pessoal ocupado aceito, porque o regi 

me de trabalho familiar nas olarias as colocam i parte da in 

dÚstria moderna e a associação i atividade comercial, no caso 

das panificadoras - de mercearia ou bar - dificulta o isola 

mento dos aspectos relativos à atividade industrial especifi 

c~mente. Optei pela exclusão desses estabelecimentos na pe~ 

quisa, tendo em vista também que não alteraria de modo signi 

ficativo o número total do pessoal ocupado. A aplicação dos 

questionários foi realizada entre abril e setembro de 1974, 

iuntamente com a aplicação dos questionários à mão-de-obra 

ocupada nessas indústrias (Questionário-2, modelo em Anexo) 

e .que serao analisados nos c~pítulos II e III. O resultado fi 

nal foi um total de 56 indústrias pesquisadas em São José 

dos Campos e 51 em Jacareí, totais que correspondem a uma 

ausência de resposta de 15,1% e 12,1% em relação ao número 

de indústrias previsto. 

3. O crescimento da atividade industrial 

3.1. A evolução da implantação industrial 

A evolução da implantação industrial em São José 

dos Càmpos e Jacareí reflete a orientação. da economia brasi 

leira durante as Últimas décadas relativa à atividade indus 

trial, conforme se torna perceptível ao analisar as indústrias 

que permaneceram até 1974. A periodização elaborada para essa 

parte fundamenta-se no próprio ritmo de instalação dessas in 

dÚstrias, marcando fases de maior ou menor intensidade de no 

vas implantações e também no tipo de estabelecimento (ver, p~ 

ra esta parte, as tabelas I-2, I-3 e I-4). Entretanto, os p~ 

rÍodos definidos são facilmente comparaveis aos da evolução 

da atividade industrial no Brasil e notadamente no Sudeste. 
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As indústrias instaladas até 1945 . pertencem ao 

setor tradicional (5): são têxteis,, alimentícia, de minerais 

não metálicos ou editorial-gráfica e provêm de um período his 

toricamente marcado pela presença de indústrias têxteis e ali 

mentícias no Estado de São Paulo. Entre as dez instaladas até 

essa data, duas de Ja~areí são anterióres a 191~: Malharia 

N.S. Conceição, fabricante de meias, cuja data de início de 

funcionamento declarada foi 1909, porém é prováveL.que _ seja 

mais antiga °c6), e a fábrica de Biscoitos Jacareí, de 1899.Nu 

ma época de rápida expansão do parque industrial do Estado de 

São Paulo, conforme Dean (7). O mesmo autor menciona o aumen 

to do número de indústrias de tecelagem, ''durante os primei 

ros trinta anos da República'', e a presença de "~mas poucas 

malharias, destinadas principalmente a produzir meias'' (8), 

das quais algumas iocalizadas naquele município. 

Outros quatro estabelecimentos industriais instala 

ram-se após 1914 e ainda antes de 1930: são duas têxteis - Te 

celagem Paraíba, em São José (1925), e Avante (fábrica de 

meias em Jacareí, 1922) - uma cerâmica em São José (Paulo 

Becker, 1921) e um jornal ("Diário de São José dos Campos'~ em 

1924). 

Os fatores locacionais declarados por essas indús 

trias restringem-se à facilidade de obtenção de matérias-pri 

mas e a condições familiares; empregam entre 5 e 500 pessoas 

por estabelecimento e localizam-se no centro de suas cidades 

ou próximo a ele, com exceção da Tecelagem que emprega mais 

de 1.200 pessoas e da Cerâmica que está afastada da parte cen 

tral de São José. 

A partir de 1946 até 1954 surgem as primeiras repre 

sentantes do setor chamado intermediário: três em Jacareí 

fogos de artifício (Caramuru, hoje extinta) - tintas e sol 

( 5) O agrupamento por setores foi baseado em Pastore & l.Dpes, A mão 
de obra especializada na indústria paulista, alterado em parte pela inclu 
são cb gênero industrial "minerais não metálicos'' no Setor Tradicional em 
lugar do Setor Intermediário, dadas as características d.os estabelecimentm 
desse gênero nos llU.ll1icípios em questão. Ver, a respeito, Lá Corte e Che 
nery. . 

(6) A inform3.ção é de que existiria há mais tempo com outra razão so 
cial, embora Milller cite a data de 1918, Op. cit., p.150. 

(7) WARREN DEAN, A industrialização de São Paulo, p.115. 
(8) Idem, p. 91. 
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Tabela I - 2 

SÃO JOS~ DOS CAMPOS E JACARE! 

IND0STRIAS POR SETORES, SEGUNDO DATA 
DE IN!CIO DE FUNCIONAMENTO, ·1974 

São José dos Campos 

SETOR 

TRADICIONAL INTERMEDIÁRIO DINÂMICO DIVERSAS 
N9 % N9 % N9 % N9 % 

6 - - - - - -
(100,0%) 28,6 - - -

3 14,3 1 7,1 - - - -
(75,0%) (25,0%) - -

3 14,3 4 28,6 7 36 ,8 - -
(21,4%) (28,6%) (50,0%) -

2 9,5 3 21,4 4 21,1 - -
(22,2%) (33,3%) (44,4%) -

6 28,6 6 28,6 6 31,6 2 100,0 
(30,0%) ( 30 ,0%) (30,0%) (10,0%) 

l 4,7 - - 2 10,5 - -
(33,3%) - (66,6%) -

21 100,0 14 100,0 19 100,0 2 100,0 
(37,5%) (25,0%) (33,9%) (3,6%) 

dacareí 

SETOR 

TRADICIONAL INTEru1EDIÁRIO DINÂMICO DIVERSAS 
N9 n· 

"E N9 % ·;.-.;9 % N9 % 

4 12,9 - - - - - -
(100,0%) - - -

8 25,8 3 18,8 - - - -
(72' 7%) (27,3%) - -

6 19,3 7 43,8 2 66,7 - -
(40,0%) (46,7%) (13,3%) -

1 3,2 - - 1 33,3 - -
(50,0%) - (50,0%) -
11 35,5 6 37,5 - - 1 100,0 

(61,1%) (33,3%) - (100,0%) 

1 3,2 - - - - - -
(100 ,0%) - - -

31 100,0 16 100,0 3 100,0 1 100,0 
(60,8% (31,4%) (5,9%) (1,9%) 

Questionário-1. levantamento de cam.po. 1974. 

TOTAL 
N9 % 

6 % 
(100,0%) 1(1,7 

4 
(100 ,0%) 7,1 

14 
(100 ,0%) 25,0 

9 
(100,0%) 16,1 

20 
(100,0%) 35,7 

3 
(100,0%) 5,4 

56 100,0 
(100,0%) 

TOTAL 
};9 % 

4 7,8 
(100,0%) 

11 21,6 
(100,0%) 

15 :29 ,5 
..(100 ,0%) 

2 . 3,9 
(100 ,0%) 

18 35,3 
(100,0%) 

1 1,9 
(100 ,0%) 

51 100,0 
(100,0) 



Até so 
?:.;R!ooo 

1:9 \ 

Até lSllS 2 7,7 
(33,3\) 

1946 a lS511 2 7,7 
C50,0\) 

1955 a 1963 3 ll,5 
(2l,~\) 

ÚE4 a l'.)57 6 23,l 
(66,7\) 

19E9 a 19711 13 so,o 
(65,IJ\) 

TOTAL 2ô 100,0 
(119,l\) 

Até ~o 
PER1'o::o 

:~9 \ 

Até l9toS l "·º (25,0\) 

1946 a 19511 4 16,0 
(36,4\) 

l9SS 4 l9t3 5 20,0 
(33,3\) 

l'H." • 19t7 2 8,0 
100,0\) 

19&8 a l971l 13 52,0 
(72 ,2\) 

TO':'AL 2S 100,0 
(~O,O\) 

Tabela I-3 

SÃO JOS( DOS CAMPOS E JACARE! 

IND0STRIAS SEGlillDO Cl.ASSCS DE PESSOAL OCUl'ADO, 
POR PERIODO DE rn!cro DE FUNCIOllAMENTO 

s. Jos; dos Carepos 

PESSOAL OCUPADO 

Sl a lCO lCl a 220 221 a soo so::. a l20C 

i:c:> .. ?!9 \ ::9 \ !i9 .. 
1 11,l l 33,3 l 33,3 - -

(16,7\) Cl6,7\) (!6, 7\) -
l ll,l - - - - - -

(25,0"6) - - -
3 33,3 l 33,3 - - t; 80,0 

(21,4\) (7,l\) (2t,ô'O) 

2 72,2 l 33,3 - - - -
(22,2\) (ll,l\) - -

2 22,2 - - 2 66, 7 l 20,0 
(lG,O\) - (10,0\) (5,0\) 

9 100,C 3 ~ºº·º 3 100,0 s lOC,O 
(17,0\) (S,7\) (5. 7\) (9,1;\) 

Ja.:areí 

PESSOAL OCIJPADO 

51 a lOC 101 a 220 221 a soo 501 a 1200 

l19 \ 1\9 ' 1':9 \ N'i' \ 

l 33,3 - . - 2 20,0 - -
(25,0\) - (50,0\) -

- - 5 SO,O l 10,0 l 100,0 
- (1;5 ,5\) (S,l\) (9,l\) 

l 33,3 4 40,0 " "º·º - -
(f., 7\) (26,7\) (26,7\) -

-- - - - - - -- - - -
1 33,3 l 10,0 3 30,0 - -

(5,Ei\) (~,6'!.) (16,7\) -
~ 100,0 10 lCO,O 10 100,0 l lOO,O 

(6,C\) (20,0\) (20,G\) (2,0\) 

For.tf:: Qi;cstior.ário-l, levant.:i:ner.to de campo, 1974. 

12Cl. a :r.ais TO:'AL 

119 \ l"" '· \ 

::. 111,3 ~ ll,3 

1 
(16,7\) C::.CG ,Ct.) 

l 11>,3 I; 7,S 
(25,0'..) (10~ ,\'.'~. ) 

3 l;2 ,9 1 l~ 26,11 
(21,4\) (lOC,C\) 

- - s 17,C 
- (lCé,0~) 
~ ZS,6 :?C 37,7 . 

(10,0\) uoo .o~> 

7 100,C 53 lCO,O 
(13,2\) ( lCC ,C~) 

::<o:. a ::'ais TJTA!. 

1 N'i' \ 1;9 \ 
1 

- - I; 8,0 
(lOO,J\) 

- - 11 22,0 
- (lCC ,O\) 

l 100,0\ 15 30,0 
(6,7~) ClC0,0\) 

- - ~ 11,0 . 
- OCJ,0\) 

- lS 36,0 
- C.O~ ,O'>) 

l 100,0 50 100,0 
(2,0\) Ci.00,0\) 



Tabelol I-11 

SÃO Josr. DOS CAMPOS E JACARE! 
INDU'STRIAS SEGUllDO o PERf'ooo DE rn (CII) DE FUN CIONAHCITÓ POR PRINCIPAi. 

MOTIVO PARA A INSTALAÇll:'.l - 197" 
são Jo,;é elos C.:.:npcn 

r:m.m .J1. ! •J .•. •dfin:-, . :; rn 
MOTIVO A~e 1'145 13•16 ·1 1'3::4 IJ~~a1%J l '.l'. 4 ,, 1':'6 7 lJf.8 a lJ ' " ,. ·10 l C.fC!'!ll.l .ot(1 .. 

li? \ N~ i :;? l _;•1 \ ia \ m ') N'( ·1 

Si tuao;::io g~ ioa - - - - lj 30,8 - . - 2 9,5 - - 6 10 , ·. 
- - e 66,7\> - e 33,3'\) - C\'JO,O\) 

Ux:alização geováf ica - - - - lj 30,8 3 . 33,3 5 23,8 l 33,3 13 23, '. 
- - e 30,8\) ( 23,1\) ( 38,5\) ( 7,7\) (lQO,O\) 

Cordiçóes f am.i.liares 1 16,7 '2 50,0 2 15,4 2 22,2 5 23,8 1 33,3 13 2?, : 
e 1,n> ( 15,4\) ( 15,4\) ( 15,4\) ( 38,5\) ( 7,7\) (100 ,O\l 

Fornecer a ind. prÓxima - - - - - - 1 11,l - - - - :!. 1,: - - - ClCO,O\) - - 000 ,O\) 
Facilidade mat. prir..a 3 50,0 1 25,0 - - - - - - - - 4 7, '. 

( 75,0\) ( 25,0\) - - - - (100,0\) 
Sair de são Pctulo - - - - 1 7,7 l 11,l l 4,8 - - 3 s,1 

- - ( 33,3\) ( 33,3\) ( 33,3\) - (100,0\) 
CondiÇÕes físicas - - - - - - - - l "•e 1 33,3 2 ' . ., 

- - - - ( 50,0\) ( 50,0\) (100,0\) 
Outro 1 16,7 - - - - 1 11,l lj 19,0 - - 6 10." 

( 16,7\) - - ( 16,7\) ( 66,7\) - (l·:;o 10\) 
Não. infonna 1 16,7 1 25,0 2 15,4 1 11,1 3 lll,3 - - A 14; 

( 12 ,5\) ( 12,5\) ( 25,0\) ( 12 ,5\) ( 37,5\) - (lC0,0\) 

TOTAL 6 loo;o lj 100,0 13 100,0 9 100,0 21 100,0 3 100,0 56 100,• 
( 10, 7\) e 7 ,1\) ( 23 '2\) ( 16,1\) ( 37,5\) ( 5,4\) ClCO,O\) 

Jacareí 

1 , l lLl\.' ! ~:~ i .-. :c_-.•:>lf.:·.·., ;1u 
MOTIVO Ate 1945 b4'> a 13~4 B;~. a 19-~ 3 i s;:. a l 9SJ -:'.9'E ~ <! ! G 14 N~o i ro.ror-:-n ~o::al 

;.<9 '\ 1'9 ., w \ _;y ~ !·~-? \ 119 • i't9 

Situ3ção geográfica 1 25,0 3 27,3 5 33,3 - - 2 11,l - - 11 2::. 
( 9,1\) ( 27,3\) ( 45,5\) - ( 18 '2'\) - (100,C\l 

Locali=ação i;.eográfic.--:i - - - - l 6,7 l 50,0 2 11,l - - .. ~; 

- - ( 25,0\) ( 25,0\) ( 50,0\) - (100,0\) 

Con:!ições familiares l 25,0 2 18,2 2 13,3 l 50,0 .. 22, 7. - - 10 19 

( 11,1 \) ( 22,2\) ( 22 ,2\) ( 11,1\) ( 1111,11\) - ClOO ,O\l 
Fornecer a ind. pró.x.L-:a - - l 9,1 1 5,7 - - - - - - 2 3 

- e 50,0\) e 50,0\) - - - (100 ,O\) 

Facilidade m.'lt. pri.JM l 25,0 - - - - - - l 5,6 - - 2 -
( 50,0'!.) - - - e 50,0\) - (lJO ,OU 

Sair de são Paulo - - - - 1 6,7 - - l 5,6 - - 2 3 

- - ( SO,O\) - ( 50,0\) - (100,0\l 
t!:»-de-obra - - 2 18,2 2 13,3 - - 2 11,l - - 6 11. 

- e 33,3\) ( 33,3\) - ( 33,3\) - (100,0'!.) 
InccntillOS !iscais - - l 9,1 2 13,3 - - l 5,6 - - 4 ; . 

- ( 25,0\) ( SO,O\) - ( 2s,oi> - (lJO,O\) -
Outro - - 2 ·18,2 l 6,7 - - 3 16,7 1 100,0 7 l) 

- ( 28,6\) ( 111,3\) - e 42,80 ( 14,3\) ooo,o\> 
tGo inferna 1 25,0 - - - - - - 2 11,l - 3 s -( 33, J•!,) - - - ( S6,7\) - (100,0\) 

'rorAL 4 100,0 11 100,0 H lCJ,O 2 100,0 18 lCCl,C l 100,C 51 lOC 
e 7,8\) e 21,6\) ( 29,4\) ( J,'l\) ( 35,J\) ( 2,0\) CluO,OH 

Fonte: Question.lrio-1, LevantJmc•nt.o de C<lmpo, 1!1714. 
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ventes (Castelo, Filibra, hoje Rohm & Haas) e uma indú.stria 

química em São José dos Campos (Rhodia). Entretanto o setor 

tradicional predomina entre as novas indústrias (75% das de 

São_José e 72,7% de Jacareí). Dessa fase, permanecem 15 esta · 

belecimentos industriais, sendo quatro em São José (7,5% do 

total do município)~ onze .em Jacareí (22,0%), indicando au 

mento do número de instalações de novas indústrias, em rela 

çao ao período anterior. 

?ara Jacareí, essa fase apresenta um aumento do nú 

mero de novas instalações industriais, possuindo em média 

maior número de pessoas ocupadas por unidade e explicando sua 

presença no município por outros motivos, além da presença de 

matérias-primas ou das condições familiares: explicam-se pela 

situação geográfica do município, pela facilidade de obtenção 

de mão-de-obra, por incentivos fiscais - que, até onde foi 

possível pesquisar, se referem a incentivos locais, do muni 
, . 

c1p10 - ou outros motivos menos frequentes. Corresponde PºE 
tanto a um período de expansão da atividade industrial, assim 

como de diversificação de gêneros industriais. A escolha de 

sítios mais distantes do centro da cidade para sua instalação, 

explicável pelo próprio tipo de indústria, pode ser notada na 

fase em questão. 

Para São José dos Campos é um período f~aco. Dos 

quatro estabelecimentos remanescentes, apenas um emprega hoje 

grande quantidade de pessoal: a Rhodia, com mais de 1.200 em 

pregados; e explicam sua presença no município pelos mesmos 

motivos que os estabelecimentos instalados no período anterio~ 

ou seja, condições familiares e facilidade de obtenção de ma 

térias-primas, com exceção da mesma empresa, que nao os reve 

lou. Também em São José surge a tendência· à localização a 

maior distância do centro da cidade, embora ainda próximo ao 

perímetro urbano, e o início da. diversificação quanto ao gên~ 

ro industrial. 

Entre 1955 e 1963, período de aceleração do proce~ 

so de industria+ização brasileiro, as primeiras indústr'ias do 

setor dinâmico instalam-se nos dois municípios. Os generos 

"Metalurgia", "Material Elétrico e de Comunicação" e "Materi 

al de Transporte e Mecânica'' fazem-se presentes através de em 

presas tais como Winding, Ericsson e General Motors, em São 

José dos · campos, e Schrader, em Jacareí (ligada à produção de 

componentes para a indústria de pneus), todas com evidente li 
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gaçao com a indústria automobilística. Essa fase engloba o . 

período desenvolvimentista, marcado pelo incentivo à produção 

de bens de consumo duráveis e pela prioridade ·ã indústria au 

tomobilística. Inclui também o início da depressão econômica 

que finda em 1967 (9). ~nesse _período que a indústria aero 

náutica se inicia em São José. 

Alguns novos gêneros, componentes do setor tradicio 

nal, como "Madeira e Mobiliário", "Artefatos de tecidos, con 

fecções e Calçados'', passam a ser implantados nos dois municí 

pios, e "Papel e papelão", oo setor intermediário, é implant~ 

do em Jacareí. 

Nesse período, tem início a entrada, em grande qua~ 

tidade, de indústrias transnacionais na área ligadas à prod~ 

ção dos novos gêneros, sejam dinâmicos (a maioria) ou tradi

cionais. As indústrias desse período são de grande porte, em 

. termos de pessoal ocupado: metade das indústrias que empregam 

mais de 500 ' pessoas nos dois municípios (58,3% de São José 

dos Campos e 50,0% de JacareÍ). 

Essa fase coincide com a ampliação da área de loca 

lização industrial. Os eixos rodoviários passam a atrair mais 

as indústrias, como resultado da opção nacional de ampliação 

do transporte rodoviário e implantação da indústria automobi 

lÍstica. A boa situação geográfica é o motivo principal para 

escolha do local pelas indústrias, declarado pelos estabeleci 

ment'os ali chegados nessa fase. Sair da Grande São Paulo apa 

rece como um motivo para tanto, indício da preocupação com as 

deseconomias de aglomeração geradas na Metrópole e que mais 

tarde transpareceria na propensão governamental de descentra 

lizar a atividade industrial. 

Tem início o crescimento industr1al mais acentuado 

de São José dos Campos, de modo a caracterizá-lo, já em 1960, 

como centro industrial diversificado (10). Nesse ponto, abre

se a diferenciação dos gêneros industriais entre os dois muni 

cípios, com a instalação sucessiva de 17 indústrias dinâmicas 

em São José (desde 1955 até 1974) e apenas 3 em Jacareí. So 

bre esse aspecto são feitas observações mais adiante, quando 

(9) PAUL SINGER, "Evolução da economia brasileira.: 1955 - 1975'' in: 
A Crise do "Milagre", p. 99. 

(10) "''Grande centro poli-industrial, sem predomiriância de qualquer 
setor industrial'', confo:nre Nice L. Mtlller, Op. Cit. p. 133. 
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me detenho na estrutura industrial de ambos. 

Parte das indústrias que perduraram até hoje sao re 

sultantes dessa época. A presença de matérias-primas deixa de 

ser motivo para a localização industrial nos dois ~unicípios, 

o que parece ligado não só ao aspecto transporte, que facili 

ta a busca de materiais em zonas mais distanciadas, mas tam 

bém ao próprio tipo de indústrias que requerem matérias-pri 

mas já industrializadas e cuja fonte principal estaria então 

localizada nos grandes centros industriais do Estado de São 

Paulo e Rio de Janeiro. Isso não acontecia com relação às 

mais antigas - minerais não metálicos, alimentícia e têx 

til - muito mais ligadas à produção agrícola e mineral da 

região. 

O breve período de 1964 a 1967 corresponde 
.. 
a reces 

sao econômica e caracteriza-se pelo pequeno número verificado 

de novas implantações, sendo estas de pequenas indústrias que 

empregavam no máximo cerca de ·200 pessoas por unidade na oca 

sião da pesquisa. 

O período seguinte foi de auge da atividade indus~ 

al em São José dos Campos, correspondente a um grande número 

de novas implantações e à ·ampliação de unidades já existentes 

em período relativamente curto. Coincide com a ''inflexão para 

cima" da economia nacional iniciada em 1968 (11). Entre 1970 

e 1974 instalaram-se 37,7% do total de estabelecimentos indus 

triais pesquisados. A maioria é constituída de pequenos esta 

belecimentos (65% empregam até 50 pessoas por unidade), porém 

os maiores são responsáveis pela maior oferta de empregos. 

Nesse período predominam as novas indústrias metalúrgicas em 

São José e Jacareí e de material elétrico em São José dos Cam 

pos; instalam-se peia situação geográfica ou por condições fa 

mostram 

José dos 

miliares, ou, então, por outros motivos diversos que 

múltiplas tendências para explicar a escolha de São 

Campos e Jacareí para implantação industrial, do ponto de 

vista das empresas entrevistadas. 

Algumas indústrias deixaram de fornecer informações 

sobre vários itens do questionário, até mesmo sobre uma que~ 

tão simples como é a data de início de funcionamento de . esta 

(11) Pàul Singer, op. cit. p~ 112. 
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belecimento pesquisado,ou então deram informações contraditó 

rias. Um exemplo é o da Johnson, que não declara a data de 

início de funcionamento no questionário, afirma em entrevista 

telefônrca posterior a data de 1972 e é citada em obra edita 

da em 1969 (12). 

3.2. O crescimento recente e as características atuais 

O número de pessoas ocupadas na atividade industrial 
em São José dos Campos aumentou entre 1970 e 1973 em 74,3%, o 

que em números absolutos representa aumento superior a 12.000 

pessoas em 3 anos, conforme a tabela I-5. Trata-se de aumento 

extraordinário, o que se deve não só às novas indústrias, mas 

também à ampliação dos estabelecimentos industriais já exis 

tentes. Ao mesmo tempo, o aumento de pessoal ocupado nas ·in 

dÚstrias de Jacareí correspondeu a 24,2%. Essa defasagem en 

tre São José e Jacareí explica em parte a movimentação diária 

de mão-de-obra que se verifica entre ambos, assunto que é tra 

tado no Último capítulo e outros problemas de utilização do 

espaço urbano. 

Tabela I-5 

SÃO JOS~ DOS CAMPOS E JACARE! 
EVOLUÇÃO DO TOTAL DE PESSOAS OCUPADAS NA 

·ATIVIDADE INDUSTRIAL - 1940/1973 

S.J.Canipos Jacarei 
DATA N9 de % de N9 de % de 

pessoas aumento pessoas aumento 

1940 2.034 1.620 

1950 3.515 72,8 1. 719 6,1 

1960 6.003 70,8 2.873 67,1 

1970 17.886 197,6 5.847 104,5 
1973 31.151 74,3 7.265 24,2 

. . Fonte: Censos Industriais de 1940, 1950, 
1960 e 1970. 
Questionário-1, Levantamento de 
Campo, 1974. 

A estrutura industrial, ou seja, a composição das 

(12) Nice L.MUller aponta a data de 1953 para sua instalação no munici 
pio, op. cit. p.138. 



. 21. 

indústrias por gênercsconstitui indicador do estágio . de cre~ 

cimento industrial. A estrutura industrial do Vale do Parai 
. . 

ba, revela, em 1968, o predomínio dos gêneros de indústria 

perte.ncentes aos setores dinâmico e intermediário. A propor 

ção de 33 ,1% de indústrias ''dinâmicas" é semelhante à regi~ 

trada na Grande São Paulo, onde a proporção desse tipo de 

indústria atinge 42,7%, enquanto nas outras regioes adminis 

trativas do.Estado de São Paulo é inferior a 20% ·ao total de 

indústrias (13). 

A mesma fonte mostra a menor importância relativa 

do setor tradicional no Vale do Paraíba, Grande São Paulo e 

São Paulo exterior ao qual as indústrias dessas regioes peE 

tencem em proporçao que oscila entre 24,5% e 31,7% e a situa 

ção inversa para as restantes regiões, onde essa 

varia entre 57,6% e 90,2%. 

Tabela I-6 
ESTADO DE SÃO PAULO: VALOR DE VENDAS INDUSTRIAIS 

POR REGIÕES ADMINISTRATIVAS - 1970 

REGIÕES SETOR DE IND0STRIA (%) 
ADMINISTRATIVAS Tradi Inter Dina - -cionãl med. mico 

Grande São Paulo 31,7 25,6 42,7 
São Paulo exterior 24,5 64,8 10,7 
Vale do Paraíba 29,6 37,3 33,1 
Soro caba 57,6 24,l 18,3 
Campinas 64,5 19 'o. 16,5 
Ribeirão Preto 81,1 8,9 10,0 
Bauru 75,5 20,9 3,6 
S.José do Rio Preto 64,7 33,9 1,4 
Araçatuba 90,2 8,9 0,9 
Presidente Prudente 7C,8 22,0 1,2 

. Fonte: Revista Economia Paulista, ano.l, n9 5 . 

proporçao 

Comparação semelhante realizada entre São José dos 

Campos e Jacareí demonstra que possuem estrutura industrial 

diferenciada. O crescimento industrial de Jacareí baseou-se 

no predomínio do setor tradicional, enquanto em São José os 

setores intermediário e dinâmico são predominantes. O municí 

pio de São José tende a se aproximar do tipo de estrutura in 

dustrial do Vale. Verifica-se, a partir de 1955, um aumento 

na instalação de estabelecimentos industriais pe-rtencentes 

(13) Confonne indica o Relatório cb Grupo de Descentralização Indus 
trial da Secretaria da Fazenda oo Estacb de São Paulo, Eooncxnia Paulista-; 
1 (5), fev.1970. A divisão em· regiões administrativas do Estacb de São 
Paulo é apresentada no São Paulo Desenvolvimento Atlas, 1970. 
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aos setores intermediário e dinâmico, como já foi exposto, 

tendência que se acentua a partir de 1967. Portanto, o grande 
crescimento do ·perÍodo 1968-74 baseou-se nesse tipo de indús 

tria. Em Jacareí, a situação é inversa, dominando o setor fra 

dicional, como acontece na maior parte do Estado de São Paul~ 

De acordo com a tabela I-2, 60,8% das indústrias de 

Jacareí pertencem ao setor tradicional, 5,9% ao setor dinâmi 

coe 31,4% ao setor intermediário. Já em São José dos Campos, 

ao setor ~radicional pertencem 37,5% do total de estabeleci 

mentos industriais, enquanto cabem 33,9% ao setor dinâmico e 

2 5, 0% ao intermediário. As indústrias ''diversas'' poderiam ser 

encaixadas no setor dinâmico pela análise das características 

de cada uma, principalmente quanto àquelas localizadas em São 

José, e das características do próprio setor. 

Até aqui as observações sobre composição da estrutu 

ra industrial dos municípios de São José dos Campos e Jacareí . 

ativeram-se à quantidade de estabelecimentos industriais pr~ 

sentes. A seguir procurarei demonstrar o que eles representam 

em termos de alguns indicadores econômicos. 

Em São José, 61,1% do valor da produção industrial 

em 1973 foram devidos às indústrias de material de transport~ 

mecânica e de material elétrico e de comunicação, gêneros 

estes que constituem o setor dinâmico dessa cidade. Em Jaca 

reí, as indústrias do setor dinâmico respondem a pequena par 

cela do valor global da produção industrial (5,4%) ~nquanto 

os setores tradicional e intermediário dividem equitativame~ . 

te o restante, conforme os dados na tabela I-7. 

O consumo de energia elétrica e o número de empr~ 

gos oferecidos distribuem-se setorialmente da mesma forma, ou 

seja, maior importância das indústrias dinâmicas em São José 

(58,1% da energia cons~mida pela atividade industrial e 55,4% 

do pessoal ocupado), e maior impor~ância das indústrias tradi 

cionais e intermediárias em Jacareí (tradicionais: 22,8% do 

consumo de energia e 54,2% do pessoal ocupado; intermediárias: 

74,6% da energia consumida e 38,1% do pessoal ocupado). Em 

Jacareí o setor intermediário é representado quase que .intei 

ramente por urna Única indústria, a Simão? de celulose e pape~ 

que é também a maior do município. 



GtllERO E SETOR 

Xinerais n3o Qetálicos 

Madeira e mobiliário 

Têxtil 

Artefatos de tecidos, 
ccr.!ecções e calçados 

Produtos alimentares e 
tebidas 

Editorial e gráfica 

Tradicional (Si.:!:i-Total) 

Metalúrgica 

Química e mat. plástico 

Inter::iediário (51.:b-Total) 

l'!at. transporte e rr.ecânica 

f'!at. elétrico e êe co~unic. 

tir.âmico (Suh-Total) 

Diversas 

TOTAL 

TABEI..A . I - 7 

SÃO JOSC DOS CAMPOS E JACA~E! 

EllERGIA ELCTRICA CONSUMIDA NAS IND0STRIAS, 
POR GtNERO E SETOR - 1973 

VALOR DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL (mil cruz~iros) 

S. J. dos Campos Jacareí 

V..ilor 

12.279.568 
(94,7\) 

l. 712. 279 
(9,3\) 

114.563 . 503 
(35,5\) 

*247.038.835 
(93,l'I) 

58.478.174 
(77,0\) 

1.007.534 
Cl.9\l 

435.01s.sg3 
(58,H) 

110.506.082 
(70,3\) . 

244.543.881 
(67,11\) 

28 5. 0.49. 9 6 3 
(48,7\) 

1.029. 36l. 3112 
(96,7\) 

605.8i5.195 
(100,0\) 

l.f.35.236.537 
(97,9\) 

319.576.166 

Valor 

0,4 689.127 
( 5 ,3\) 

O,l 16.759.139 
( 90, 7\) 

4,3 208 . 120.275 
(64,S'O) 

9,2 18.179.646 
(6,8\) 

2,2 

0,0 

17.473.409 
(23,()\) 

50.95~.175 
(98,1\) 

16,3 312.180.770 
(41,8\) 

1,5 17.098.942 
(29,7\) 

9,1 118.173.685 
(32,6\) 

10,6 299.630.700 
(5l,3\l 

3e,5 

22,5 

61,l 

11,9 

35.226.722 
(3,3\) 

35.226.722 
(2,l\) 

450 

O,l 

2,6 

2,8 

Z,7 

7,9 

1;8, 2 

2,6 

18,3 

46,3 

38,5 

Total 

Valor 

12.968.695 
( lvO ,0\) 

18 . 471.417 
ClOO,C\) 

322.653. 778 
(lOJ,O ~ ) 

265. 2lS.1iSl 
(100,0\) 

75.351.593 
(lCJ,ú~) 

51. 96õ. 7C9 
(100,0\) 

747.260.€63 
(lCO,O~l 

S7.60S . C24 
Cl00,0\) 

362.717.566 
ClCC ,C\l 

584.E SC .Eô3 
(lOO ,0\) 

1.06li.SSS.064 
(lGC,Ot) 

s~s . e7$.l9S 
(100,0'1.l 

5,4 l.670.463.259 
(100,0~) 

0,0 319.57&.616 

e ,4 

0,5 

~.1 

s,u 

2,3 

l,6 

22,S 

10,9 

17,6 

32 ,O 

J.S, 2 

50, ,3 

9,6 

2.674.942.559 
ceo,5\i 

100,016117.942.l.66 
(Hi,5\) 

100,0 3.321.980.751 100,0 
(lOO ,O\) 

Obs.: Os ~ercentuais cm coluna correspondem ao total geral da co-luna. Os parcentuais abaixo 
dos dados correspondem ao total da linha. 
• indica a utilização· do faturarnento de 1971, inflacionado a níval de 1973. 

Fcc1te: Questionârio-l, levantamento de campo, 19711. 



'l'abela I - 8 

SÃO JOSf DOS CAMPOS E JACARE! 

ENERGIA ELfTRICA CONSUMIDA NAS INDGSTRIAS , 
POR G~NERO E SETOR - 1973 

} * 
ENERGIA ELÉTRICA ( KW/ h ) 

Gt:NERO E SETOR s. J. Campos J ac a r · 

Minerais nao metálicos 

Madeira e mobiliário 

Textil 

Artéf atos de tecido e 
calçados 

Produtos alimentares e 
bebidas 

Editorial e gráfica 

.Tradicional (Sub-Total) 

Metalúrgica 

Química e mat. plástico 

Papel e papelão 

Intermediário (Sub-Total) 

Mat. transporte e mecânica 

Mat. elétrico e de comunic. 

Dinâmico (Sub-Total) 

Diversas 

TOTAL 

TOTAL 

537. 022 

18.570 

26. 701. 900 

1.600 .000 

2.458.073 

1.420 

31. 316. 985 

83.538 

93.041. 74 2 

-

93.125.280 

144.829. 689 

44.917.174 

189.746.86 3 

12.304.000 

326.493.128 

% TOTf\ 
- · 

0 ,2 1.486 

0,0 G4 2 . SC7 

8,2 22 .30 6 . 91 2 

0 ,5 2. 075 . 600 

9,6 901. 35 8 

0,0 20 . 964 

9,6 25.948. 887 

o,o 982. 35 Ll 

28 ,5 5.9S6.3 3Lf 

- 77 .98 3. 00C 

28,5 84 . 921.6 88 

44,4 2 . 893 . 688 

13 ,8 -

58,1 2 . 893 . 29 l 

3,8 n/c 
-· 

100,0 113.763. SGG 

.. 
l. 

% 

o,o 
0,6 

19,6 

1,8 

0 ,8 

0,0 

22 ,8 

0 ,9 

5,2 

68 ,5 

74,6 

2 ,5 

2,5 

100 ,0 

-~·; Setor correspondente ao sub-total do s generos dü;crimin<h:< 1.me-
diatamente acima. 

Fonte: Questionário-1, levantamento de campo , 1974. 



25. 

O valor da produção industrial de São José dos Cam 

pos atinge níveis superiores aos de Jacareí: participa do va 

lor da produção g~obal com 80,5% e Jacareí com os 19,5% res 

tantes (tabela I-7). A indústria de São José adquiriu carac 

terísticas de concentração de grande produção industrial, de 

grande número de empregos em termos absolutos e grande consu 

mo energético, em número relativamente pequeno de estabeleci 

mentos, representando o grande capital internacional e concen 

trando-se em gêneros de produção pertencentes ao setor dinâmi 

co. 

As indústrias de São José empregam, em média, maior 

número de pessoas do que as de Jacareí. A média de pessoas em 

cada estabelecimento correspondente a São José é de 535,9. Al 

guns gêneros industriais, tais como ''Artefatos de tecidos ,co_!! 

fecções e calçados", ''Têxtil", "Material de Transporte" e as 

"Diversas", apresentam média superior a mil pessoas por esta 

belecimento. Em Jacareí a média é bem menor: 142,4 pessoas em 

cada estabelecimento: o gênero "Papel e papelão" é aquele que 

atinge a mais alta média, com. 627,5 pessoas, número este mui 

to marcado pela presença da Simão, empregadora na ocasião da 

pesquisa, de cerca de mil pessoas. Ver, tabela A-1, em Anexo. 

As figuras 1 e 2 podem ser Úteis para visualizar a 

magnitude das indústrias dos dois municípios, quanto ao pe~ 

soal ocupado. 

A diferenciação da estrutura industrial de São José 

e Jacareí explica-se pela evolução da implantação industrial 

na área. A semelhança entre São José e Grande São Paulo refle 

te um dos motivos desencadeadores de seu crescimento: o extra 

vasamento industrial da Grande São Paulo, enquanto Jacareí 

recebe os efeitos desse extravasamento de maneira indireta. ~ 

provável que haja modificação da tendência encontrada no mo 

mento estudado, como conseqüência do desestimulo às novas im 

plantações industriais no município de São José, surgido em 

1973, e que . resulta da constatação de uma ampliação dos pr~ 

blemas urbanos a uma escala de difícil controle, em coriseqUên 

eia do rápido crescimento industrial. 

A irreversibilidade da expansão da atividade indus 

trial em função das opções do desenvolvimento brasileiro e, 

em escaia~ regional, das vantagens oferecidas pelo Vale do Pa 

raÍba, pàrticularmente na área estudada, leva a crer que have 



Tabela I - 9 

SÃO JOS~ DOS CAMPOS E JACARE! 

PESSOAL OCUPADO NAS IND0STRIAS, 
POR G~NERO E SETOR - 1973. 

PESSOAL · OCUPADO 

G~NERO E * Jacareí SETOR s. J. Campos 

TOTAL % TOTAL 

.Minerais nao metálicos 520 1,7 85 

Madeira e mobiliário 44 0,1 317 

Textil 3.151 10,2 2.608 

Artefatos de tecido e 3.706 12,0 713 
calçados 

Produtos alimentares e 356 1,1 188 
bebidas 

Editorial e gráfica 43 O,l 24 

Tradicional (Sub-Total) 7.820 25,4 3.935 

Metalúrgica 825 2,7 326 

Química e mat. plástico 2.514 8,1 1.186 

Papel e Papelão - ·- 1.255 

Intermediário (Sub-Total) 3.339 10,8 2.767 

Mat. transporte e mecânica . 9.892 32,l 547 

Mat. elétrico e de comunic. 7.189 23,3 -

Dinâmico (Sub-Total) 17.081 55,4 547 

Diversas 2.590 8,4 16 

TOTAL 30.830 100,0 7.265 

% 

1,2 

4,4 

35,9 

9,8 

2,6 

0,3 

54,2 

4,5 

1,6 

17,3 

38,l 

7,5 

-

7,5 

0,2 

100,0 

* Setor correspondente ao sub-total dos gêneros discriminaàos 
imediatamente aci~a. 

Fonte: Questionário-1, levantamento de campo, 1974. 
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rã reorganização da localização industrial. Nesse momento, Ja 

careí seria um centro de acolhida das novas indústrias. 

A concentração demográfica, a facilidade de circula 

ção e a própria concentração industrial na área propiciam eco 

nomias mui to atraentes para as indústrias em expansão, .. refoE 

çadas pelas deseconomias apresentadas pela Grande São Paulo e 

pelas restrições a alguns tipos de indústrias na Metrópole. 

As ligações entre as indústrias do Vale e a Grande 

São Paulo evidenciam-se pela complementaridade entre estabel~ 

cimentos industriais de uma mesma empresa, localizados nas 

cidades estudadas e na Grande São Paulo. Na Metrópole está a 

matriz de 17,9% dos estabelecimentos industriais de São José 

e 25,0% dos de Jacareí. 

Tabela I-10 

SÃO JOS~ DOS CAMPOS E JACAREf 
IND0STRIAS SEGUNDO A LOCALIZAÇÃO DA 

MATRIZ BRASILEIRA - 1974 

LOCALIZAÇÃO S.J.Campos JacareÍ 
N9 % N<? % 

Local . 45 80,4 32 72,7 
Grande S.Paulo 10 17,9 11 25,0 
Outro 1 1,8 1 2,4 

TOTAL 56 100,0 44 100,0 

Fonte:Questionario-1, Levantamento 
de Campo, 1974. 

As principais correntes de abastecimento em maté 

rias-primas são provenientes da Grande São Paulo. Ela é apo~ 

tada por mais de 30,0% das indústrias como_ a principal área 

de procedência de suas matérias-primas: 46,7% para São José 

e 32 ,6% para JacareÍ (tab.ela I-11). ~ uma dependência apoiada 

nos vínculos comerciais entre ambas as cidades e a Metrópole: 

esta aparece freqüentemente como revendedora de material ori 

ginário de outros Estados, seja bruto ou semibeneficiado (ma 

deiras para . as indústrias de móveis), seja elaborada (aços)ou 

então originário de outros países. As matérias-primas semi

elaboradas provenientes da Grande São Paulo podem se~ forneci 

das pela matriz ou .outra divisão da própria empresa. Há casos 

de estabelecimentos que enviam a matéria-prima bruta para a 

fábrica e~ Jacareí e a recebem semi-elaborada para a fábrica 

da Grande São Paulo finalizar a elaboração. 
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A Metrópole centraliza em grande parte o abasteci 

m~nto em matérias-primas sem diferenciação de gênero, porte 

ou antigUidade_ do estabelecimento, porém não absorve a prod~ 

ção na mesma proporção: apenas 8,5% das indústrias de São Jo 

sé destinam sua produção primordialmente ao mercado paulist~ 

no, predominando as que abastecem o mercado local (como local 

deve ser entendido o município onde est~ a indústria e municí 

pios muito próximos: Jacareí ou São José, Caçapava, Guararema 

e outros). O mercado local engloba empresas de grande ~epre 

sentatividade que fornecem para outras indústrias do próprio 

município, seja em peças para fabricação ou para manutenção e 

mesmo para instalação industrial, havendo exemplos de algumas 

que fornecem exclusivamente à determinadas indÚsLrias. São em 

geral pequenas indústrias instalaàas recentemente e que cons 

tituem resultado das vantagens de aglomeração mencionadas. 

A proporção de indústrias localizadas em Jacareí 

que dirigem sua produção para .ª Grande São Paulo é mais signi 

ficativa (22,2%) e cabe ressaltar que, assim como acontece no 

abastecimento em matérias-primas, a produção é distribuída a 

outros destinos através da Grande São Paulo. 

A maior parte das indústrias de São José dos Campos 

e Jacareí coloca sua produção no mercado interno. Apenas uma 

indústria de Jacareí tem como principal mercado o externo. Ao 

lado do grande peso do mercado local, ou seja, o município on 

de está a indústria e os municípios vizinhos, é significativo 

o número de indústrias fornecedoras do mercado brasileiro sem 

especificação de áreas mais procuradas. 

A direção dos fluxos da produção_ industrial de Jaca 

reí indica ligação mais intensa com o Estado de São P.aulo, 

particularmente o Vale do Paraíba e a Grande São Paulo. 



Tabela I-11 

SÃO JOS~ DOS CAMPOS E JACAREÍ 
INDOSTRIAS SEGUNDO A PRINCIPAL PROCED~NCIA DA MAT~RIA-PRIMA 

E PRINCIPAL DESTINO DA PRODUÇÃO - 1973 

ORIGEM OU MATERIAS-PRIMAS PRODUCi 
· S. J. Campos Jacareí S.J.Campos DESTINO N9 % N9 % N9 % 

Local 4 8,9 6 13,0 30 63,8 
Vale do Paraíba 2 4,4 3 6,5 1 2,1 
Grande S. Paulo 21 46,7 15 32,6 4 8,5 
Est. de S. Paulo 4 8,9 1 2,2 4 8,5 
Outros Estados 7 15,6 11 23,9 1 2,1 
Brasil . . 2 4,4 5 10,9 7 14,9 
Exterior 5 11,1 5 10,9 - -

TOTAL 45 100,0 ' 46 100,0 47 100,0 

Fonte: Questionario-1, Levantamento de Campo, 1974. 

Tabela I-12 

SÃO JOS~ DOS CAMPOS E JACAREf 
INDtlS·TRIAS SEGUNDO A FALTA DE PESSOAL, 

POR NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO - 1974 

NÍVEL DE S.J.Campos Jacarei 
QUALIFICAÇÃO N9 % N9 % 

Todos 2 3,6 1 2,0 
Não Qualificados 7 12,7 15 30,0 
Qualificados 26 47,3 9 18,0 
Outro 4 7,3 3 6,0 
Não falta pessoal 16 ~9,1 22 44,0 

TOTAL 55 100 ,.o 50 100,0 

Fonte: Questionario-1, Levantamento de 
Campo, 1974. 

o 
Jacareí 

N9 % 

10 22,2 
6 13,3 

10 22,2 
12 26,7 

1 2 '2 
5 11,1 
1 2,2 

45 100,0 
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Em muitos casos, os elementos que mais influíram na 

decisão de implantar os estabelecimentos industriais em São 

José dos Campos ou Jacareí não foram explicitados. A questão 

relativa aos motivos da escolha de um e de outro para essa 

implantação não foi respondida · em significativa proporçao 

(16,1% entre os de São José e 7,8% entre os de JacareÍ), o 

que permite especular sobre as causas desse procedimento. 

Com relação aos estabelecimentos industriais mais 

antigos, a grande ausência de resposta é explicável, na medi 

da em que as pessoas entrevistadas podem não ter acompanhado 

o processo de implantação da indústria. Contudo, com relação 

às mais recentes, quer parecer que evitaram declarar os incen 

tivos recebidos, que certamente influíram na decisão. 

Outros declararam motivos pouco precisos, como a 

afirmação de que "a cidade é promissora para esse tipo de ati 

vidade", ou falaram em "condições geo-econômicas'', ou em''dis 

ponibilidade da mão-de-obra". As denominações "situação ge~ 

gráfica" e''localização geográfica" empregadas nêS tabelas e 

no texto sobre o motivo da escolha de dado município para im 

plantação industrial, tem um sentido restrito. Quando o moti 

vo da escolha de São José ou Jacareí tenha sido decorrente 

das suas relações com São Paulo ou Rio, foi denominado, situ~ 

çao geográfica, e quando decorrente das vantagens locais de 

mercado, denominou-se localização geográfica. Esta explicação 

aplica-se apenas para o entendimento das informações em tabe 

las e textos e não se prende a nenhuma proposta de novas con 

ceituações em Geografia. 

Afora essas ressalvas, as respostas obtidas tornam 

possível uma série de inferências, como caracterizar algumas 

indúsirias nascidas localmente. Indústrias· ligadas ao mercado 

local e dos arredores e que aí se fixaram por "condições fami:, 

liares" ou seja, por pessoas que possuíam terreno na cidade 

ou cuja família já estava estabelecida ali. Em São José, as 

indústrias instaladas antes da segunda Grande Guerra o foram 

pelo motivo citado ou então pela proximidade e facilidade de 

obtenção de matérias-primas, resultando uma situação caracte 

rizada pelo predomínio da iniciativa e capitais locais, possi 

velmente provenientes das atividade agrícolas e comerciais,

assim como caracterizada pela utilização de mátêrias-primas 
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locais. ~ o caso das indústrias de cerâmica e louças, ou de 

laticínios, esta li$ada à atividade criadora que sucedeu ao 

café em vários .pontos no Vale. Assim como se torna possível, 

através das mesmasrespostas, perceber a implantação paralela 

às grandes indústrias de capital internacional, de várias 

pequ~nas indústrias a .elas ligadas, por vínculos de complemen 

taridade produtiva. O ·número dessas pequenas indústrias foi 

certamente maior antes da recessão 1964/67, conforme foi po~ 

sível not~r pelo número de fábricas desativadas. 

As indústrias mais recentes, instaladas a partir de 

1954, apontam a situação geográfica e principalmente a locali 

zação geográfica como justificativa primeira para a decisão 

de escolha do local. 
... 

As que empregam maior numero de pessoas tendem a 

explicar sua presença no município pela situação geográfica, 

ou seja, pela proximidade e facilidade de acesso à capital do 

Estado e ao Rio de Janeiro ou, então, por vantagens locais de 

mercado expressas pelo termo "boa localização geográfica''; ou 

tro motivo apontado foi a necessidade da descentralização, ou 

a vantagem representada por sair da cidade de São Paulo. 

A situação geográfica apresentada por São José dos 

Campos é bastante semelhante à de outras cidade do Vale do 

Paraíba, que no estante não foram contempladas com número tão 

grande de indústrias como a que ela conheceu entre 1968-1974. 

Caçapava, Taubaté, Jacareí e Aparecida também constituem cid~ 

des com facilidade de acesso aos mercados da Grande São Paulo 

e Rio de Janeiro através das mesmas vias de circulação que 

servem a São José dos Campos e com equipamento urbano seme 

lhant~. A ~referência por São José é explicada por motivos 

adicionais a esses. Vantagens oferecidas pela prefeitura de 

São José dos Campos e nunca citadas pelas empresas inquiridas 

representaram certamente um papel importante naquela decisão. 

No início da década de 70, a Prefeitura de São José 

promoveu amplo programa de incentivo a indústrias que viessem 

a se instalar nó município. De acordo com folheto bilÍngile 

distribuído na época, a Prefeitura propagava as vantagens ofe 

recidas às novas indústrias pela localização e atrativos ine 

rentes ao lugar, equipamentos de comunicação a serem implanta 

dos e ou"!=ros já disponíveis; aigumas dessas v.antagens eram: 

abastecimento d'água, energia, reserva legal de faixas de ter 
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ra ao longo das rodovias para uso exclusivo de indústrias, o 

que garantia a estabilidade do custo do terreno, e o aumento 

da construção civil. A mesma fonte indica o propósito de que 

"São José .dos Campos se transforme num grande centro industri 

al sem perder suas excelentes condições naturais de estância 

climática" (14). 

A presença do C~ntro Tecnologico da Aeronáutica no 

município t~ve também papel importante na atração da indús 

tria aeronática, especificamente, que se concentra próximo a 

ele. A formação de técnicos especializados pelo Instituto Tec

nológico da Aeronáutica concorreu no mesmo sentido. 

MUller cita no trabalho já referido (15) a maior dis 

ponibilidade de "amplos terrenos industriais" em São Jos'é dos 

Campos do que em Jacareí, o que explicaria uma preferência ou 

um desigual crescimento das instalações industriais, entre ou

tros fatores. 

Em Jacare! há grande dispersão no quadro de 

apresentados pelas indústriaq para sua instalação no 
motivos 

. ~ munici-

pio, segundo seu período de início de funcionamento, (tabela 

I-4). As indústrias que empregam maior número de pessoas ten

dem a explicar sua presença pela situação geográfica ( 54,6% 

dos estabelecimentos com mais de 220 pessoas ocupadas), ou en

tão pela facilidade de mão-de-obra (18,2% entre elas) ou por 

incentivos fiscais (16) oferecidos (18,2%) entre elas). Ver p~ 

ra esta parte, também a tabela A-1, em Anexo). 

As indústrias menores, quanto ao total de pessoal ocupa

do, instalaram-se principalmente pelas "condições familiares", 

ou seja, .a partir da iniciativa de pessoas já residentes no m~ 

nicípio, frequentemente possuidores de terr'eno no local e pos

sivelmente reunindo capital a partir de atividades comerciais 

e agrícolas na própria região. São pequenos empreendedores em 

grande nÚhtero de estabelecimentos pequenos quanto ao número de 

trabalhadores e quanto ao valor de produção. 

(14) ASSESSORIA DE RELAÇÕES P0BLICAS DA ESTÂNCIA DE SÃO JOS~ DOS CAM
POS, Os campos de São José/The fields of São José. Na verdade,ao município 
era atribuido, na éI?Oca, o caráter de Estância Hidromineral Natural,' de a
cordo com a Lei Organica dos Municípios, de 18 de setembro de 1947. 'Ante
rionrente, o decreto 7007, de 12 de março de 1935, lhe atribuíra o caráter 
de Estância Climática e de Re~uso. 

(15) Nice L. Miller, op .. cit. p. 122. 
(16) ºIncentivos que correspondem a indústrias jnstaladas entre 1959 e 

1968. 
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As indústrias de ambos os municípios, portanto,in~ 

taladas por condições familiares e que empregam pequeno núm~ 

ro de pessoas E2i com menos de 50 pessoas ocupadas, 1 entre 

51 e 100 pessoas ocupadas e 1 entre 101 e 220 pessoas ocup~ 

das) destinam sua produção para o mercado local (12 entre as 

de São José e 4 de JacareÍ), o que representa 85,7% e 44,4% 

sobre o total de cada município), características essas que 

afirmam seu caráter de pequenas empresas de âmbito local. 

As grandes indústrias colocam-~e mais em função dos 

mercados, o que, em suma, representa a "boa situação geográfi 

ca": a localização é favorável às relações comerciais da in 

dÚstria. As indústrias maiores estão ligadas ao grande capi:_ 

tal e às considerações sobre a necessidade de sair de São Pau 

lo e sobre a situação geográfica o que confirma seu .. caráter 
de grandes empresas. 

Por ocasião do levantamento de campo, falava-se em 

falta de mão-de-obra generalizada em vários setores da econo 

mia nacional ressaltando a atividade industrial no Estado 

de São Paulo assim como alguns setores da indústria se 

ressentiam da falta de matérias-primas, o que levou a uma li 

geira recessao nesses setores. Nos municípios estudados, ao 

mesmo tempo em que aconteciam dispensas maciças de empregados 

em algumas empresas, grande parte delas declarava ressentir

se da falta de pessoal: 70,9% das indústrias de São José dos 

Campos e 56,0% de Jacareí, sendo que as primeiras (princ~pa_! 

mente as do setor dinâmico) definiram essa falta em termos de 

pessoal qualificado e as de Jacareí, em termos de pessoal 

não qualificado (principalm~nte as do setor tradicional), con 

forme a tabela I-12. 

O recrutamento da mão-de-obra nessas indústrias é 
feito através de cartazes afixados no próprio estabelecimento 

ou por indicação do pessoal já empregado. Poucas se utilizam 

de meios mais sofisticados como jornais, rádio, Órgãos esp~ 

cializados ou outras formas. Tal procedimento indica menos 

grande carência .real de mão-de-obra, que dificuldade resulta~ 

te da conjuntura, caracterizada pela plena expansão da ativi 

dade industrial, refletindo desigualmente nos vários setores 

e nas várias indústrias, em muitos casos resultando da concor 

rência entre empresas para a aquisição da força de trabalho. 
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O resultado dessa concorrência é a elevação relati 

va dos níveis salariais em determinadas empresas, gerando me 

nor procura de . empregos nas indústrias menores, que não aco~ 

panham essa elevação. A insuficiência relativa de pessoal qu~ 

lificado explica em parte os mqvimentos pendulares, tema do 

terceiro capítulo. 

Um aspecto do problema que merece ser discutido 
... 
e 

o que se refere aos níveis salariais, pois que, se esses ní 

veis são controlados pelo Estado, seria· estranhável admitir 

que os dirigentes de indústria da área apresentassem reclama 

ções pelos possíveis altos salários que devem pagar. A bar 

ganha salarial coletiva foi abolida desde 1964, permanecendo 

apenas a barganha individual entre empregadores e empregados 

(17). SÓ recentemente (1977/78) recomeçaram formas coletivas 

de pressão e negociação. A Única explicação cabível é a de 

que no local e no momento estudado a barganha era afetada pe 

la concorrência entre os empregadores, acentuada, num período 

de pleno emprego e de plena expansão da indústria, como foi 

aquele período para o Brasil, pelo grande aumento de oferta 

de empregos em curto prazo, trazendo como conseqüência a eleva 

ção dos mínimos salariais oferecidos pelas maiores empresas, 

acima dos mínimos legais. Há que se considerar também que os 

níveis salariais das grandes empresas, particularmente das 

transnacionais são regidos por acordos verbais mútuos. 

Portanto, as pequenas indústrias são atingidas pela 

concorrência e nelas se faz sentir a insuficiência da mão-de

obra até mesmo não qualificada; em troca de remuneraçao com 

base no salário mínimo estabelecido. 

Quanto a disposição das indústrias no município, os 

estabelecimentos mais antigos situam-se na ·área urbana,conce~ 

trando-se na parte central, que é, ao mesmo tempo, área de o 

cupação residencial, e também junto a outros bairros residen 

ciais. Elas integram-se na paisagem urbana. 

Outras se localizam junto aos eixos de circulação~ 

. doviária: ao longo das vias de ligação entre a cidaàe e a ro 

dovia Dutra,ocupando com mais intensidade a que se dirige a 

São José dos Campos, ou então em pontos privilegiados junto à 

(17) Ver, a f>ropÓsito, PAUL SINGE.R, "O milagre" brasileiro, 
causas e consequen~ias, in: A crise do Milagre, p. 59. · 
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prÔpr~a rodovia. Estas, de maior porte, ocupam terrenos mais 

extensos. Dois eixos principais de ligação entre a área urba 

na de Jacare! e a Dutra constituem área preferencial de loca 

lização das indústrias; um ao sul do município, tomando a di 

reção da rodovia D. Pedro I e em direção a São Paulo, e outro 

ao norte, em direção a São José. Este Último representa a ma 

is recente tendência de localização industrial no município e 

de ocupação. por bairros residenciais populares, portanto a 

travessa zonas não atingidas pela ocupação urbana até pouco 

tempo atrás. 

A disposição espacial das indústrias (figura 2) tra 

duz a concentração das pequenas indústrias no centro da cida 

de e o alinhamento das maiores em direção a São José dos · Cam 

pos, mas a pequena distincia da área central. Em vista dessa 

disposição, é pequeno o número de indústrias que fornecem 

transporte ao pessoal empregado. Constituem exceção as situa 

das próximo ao rio Paraíba, ~ Via Dutra e à indústria Simão 

de papel e celulose; localizada no distrito de São Silvestre, 

perto da divisa com o município de Guararema. 

A distribuição das indústrias de São José dos Campos 

(figura 1) oferece aspecto diverso, porque elas fogem do agl~ 

merado e se destacam da paisagem urbana. Por outro lado, apre 

senta semelhanças com o padrão encontrado em Jacareí, dado que 

os estabelecimentos mais antigos e menores se concentram na 

parte central da cidade, padrão que tende a se esvaziar des 

de a implantação do zoneamento industrial no municÍpio,rBstrin 

ge a iDstalação e o funcionamento de determinados tipos de 

indústria próximo a essa área. 

A tendência predominante de localização industrial 

nos Últimos quinze anos é situar-se próximo à rodovia, em es 

pecial no que se refere às grandes indústrias,ou ao longo das 

vias de li3ação com o campo de pouso do CTA, junto às quais 

se concentram as indústrias aeronáuticas. Vários estabeleci 

mentes industriais instalados às margens da rodovia e não di~ 

tantes da zona central de cidade encontram-se, hoje, irr€rredia 

velmente incorporadas ao espaço urbano, tanto quanto a 
.. 

pr~ 

pria rodovia. Outros ocasionaram a formação de novos bairros, 

surgidos de loteamentos circundantes, dando origem a verdadei 

ros bairl"'Os "especializados" para seus trabalhadores. 
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4·. A concentração da atividade industrial em São José dos Cam 

pos 

A tradição industrial dos municípios em -estudo assu 

me peso importante para o crescimento da atividade industrial 

nesses centros. Os componentes econômicos materializados atr~ 

vés das chamadas economias externas, ou seja, basicamente o 

equipamento .em infraestrutura e também as vantagens de aglom~ 

raçao,e a existência de condições de acesso a um mercado de 

dimensões razoáveis constituem pontos de apoio de ordem e~on~ 
mica para a implantação ou relocação de estabelecimentos des 

tinados à atividade industrial. A participação da tradição se 

faz pela pré-existência de um núcleo industrial já formado, 
a disponibilidade de alguns serviços básicos, a pré-existfficia 
de empresários e todo um espectro de instituições e equipame~ 
tos de apoio às indústrias já instalaàas. Esses componentes 

foram valorizados em decorrên~ia da política econômica adota 

da em vários níveis, que foi intensificada na Última década. 

Em fins da década de 60, coincidindo com a prepara 

ção e implantação do Programa Estratégico de Desenvolvimento 

(1968-1970), o conceito de p6los de desenvolvimento passoti a 

ser adotado pelo Governo e pelas instituições a ele ligadas, 

na definição de diretrizes de política econômica e na defini 

ção de áreas prioritárias para investimento. O PED, conforme 

análise de Maimon e outros, "se refere ao fato da ação conju_!! 

ta do setor privado e público se dever dar em p6los de inves 

timento e sugere que a conseqUente concentração espacial indu 

ziria o crescimento das área vizinhas a estes p6los''. A limi 

tação de recursos é a justificativa para -a utilização da 

idéia de polos, "pela seleção de prioridades e sobre o impac 

to que pode produzir" (l~). 

Aqui se assentam as bases da escolha de determinaras · .. 

regiões como "p6los de irradiação do desenvolvimento'' e de 

determinada? cidades com a mesma finalidade, no caso específi 

co do crescimento industrial. No mesmo Plano se propoe a cria 

ção do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, cuja 

distribuição previa cotas proporcionalmente maiores para o 
-interior dos Estados. Tais objetivos estão subjacentes a 

(18) ·DÁLIA MAJMON E OUTROS, O ~cto regional das polÍticas eoonâni 
cas no Brasil, Rev.Bras.Geog.39(3), p. 10 . . 
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política de descentralização industrial e à determinação . de 

polos de desenvolvimento no Estado como foram consideradas as 

cidades que se ' tornaram sede das regiões administrativas, en 

tre as quais se situa São José. 

Na década de 50, através do Plano de Metas, coloca 

ram-se para o país diretrizes de incentivo à indústria dedica 

da a produção de bens de consumo duráveis, uma indústria . da 

urbanizaçao. Desde então a atividade industrial tem aparecido 

com destaque nos Planejamentos Nacionais, ainda que haja modi 

ficações quanto ao tipo de indústria incentivado ou outros 

aspectos. 

No período entre 1962 e 1968, ~ conjuntura política 

resultou no abandono do Plano a longo prazo e na organização 

de programas de ação rápida e que se voltaram prioritariame~ 

te para outros aspectos da conjuntura," tal como o combate 

· inflação. 

-a 

Na década de 70, desde o Plano de Metas e Bases, de 

1970 a 1972, concentrado em objetivos de rápido crescimento 

industrial (19), até os Planos Nacionais de Desenvolvimento 

volta a ser atribuída muita importância à atividade industri 

al. 

Em nível estadual e municipal os fatores de ordem 

política foram decisivos na reorientação da localização indus 

trial. A política de descentralização industrial do Estado de 

São Paulo incrementou o desdobramento de estabelecimentos in 

dustriais em direção . a centros urbanos do interior do Estado. 

Coerente com as metas nacionais e com as necessida 

des de ampliação da produção, apoiava nov?s projetos indus 

triais, porém procurava dirigir a nova localização para ~reas 

ainda não congestionadas. 

O objetivo principal da descentralização fixava-se 

em torno de maior rentabilidade da atividade industrial, na 

medida em que as deseconomias geradas na Metrópole paulista 

podem vir a superar as economias de aglomeração para a .loca 

lização industrial, assim como acentuar os problemas urbanos. 

Esse é o enfoque de estudo realizado pela Secretaria da Fazen 

da do Estado, base para a política posterior de descentraliza 

ção -industrial (20). 

(19) Idem, p. 11. 
(20) Relatório do Grupo de Descentralização Industrial da Secretaria 

da Fazenda do Estado de São Paulo, Economia Paulista, 1(5), vol.I, fev. 70. 
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O apoio a projetos industriais efetivava-se também 

sob a forma de oferecimento de informações estatísticas sobre 

a nova área quanto à infraestrutura urbana, quanto aos níveis 

salariais comumente oferecidos pelas indústrias já em funcio 

namento no municípios e outras. Um exemplo desse apoio foi a 

formação de um Banco de · Dados pelos .Escritórios Regionais da 

Secretaria de Economia e Planejamento" do Estado. 

Posteriormente, o II PND (1975-1979) incorporou a 

seus objetivos a preocupação com a problemática do desenvolvi 

mento urbano, através do fortalecimento das cidades de porte 

médio (21), objeto de diretrizes de planejamento, no momento 

atual, no Estado de São Paulo. 

Quanto aos municípios estudados, é possível perc~ 

ber as características particulares de cada um e que resulta 

ram na aplicação das proposições até aqui assinaladas, com in 
tensidade diferenciada. 

O município de São José dos Campos respondeu 

metas do planejamento global adotando a partir de 1970, 

... 
as 

uma 

"administração tipo empresarial" com o objetivo de "preparar 

o município para receber o desenvolvimento e para não ser es 

magado pelo desenvolvim~nto''. Foi utilizado todo um instrumen 

tal de planejamento, abarcando vários setores da vida urban~ 

incluindo ''saneamento, educação~ habitação, etc~ e para isso 

racionalizando a administração municipal, partindo do press~ 

posto de que o remédio para "evitar a migração desordenada 

( ... )é preparar aquele que já mora na cidade para o mercado 

de trabalho que se abre ( ... ) a Prefeitura, com o objetivo de 

evitar a migração para São José dos Campos passou a cuidar do 

ensino profissionalizante e da qualificação da mão-de-obra .. ) 

(sic! )(22). 

O ~unicÍpio de São José colaborou com a ampliação 

da rede de água, terraplenagem. de terrenos industriais e ou 

tros benefícios às indústrias, inclusive isenção de impostos, 

segundo informações extra-oficiais. São José constituiu até 

1977 uma estância hidromineral. Anteriormente era estância 

climática e de repouso, sugerindo, portanto, cuidados espe 

ciais com as características ambientais que lhe conferiram es 

(21) II Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-1979), Cap.IX. 
(22) S~RGIO SOBRAL DE OLIVEIRA, Uma cidade com desenvolvimento :::ontrola 

do, 'ProbZemas BrasiZeiros, XII(l32), p. 15 e 16. -
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sa classificação, nem sempre compatíveis com a atividade in 

dustrial • 

. Embora nao lhe adviessem as vantagens adequadas em 

equipamento para o turismo, segundo informações do FUMEST, 

tampouco a categoria de estância impediu o cresc~mento da 

atividade industrial (23). Na verdade, tal condição, asseg~ 

rando a manutenção do controle político municipal, na medida 

em que as estâncias têm seus prefeitos nomeados pelo Governo 

Federal, possibilitou o apoio ao setor empt'esarial, afastan 

do do debate público as decisões prioritárias na área econô 

mica (24). 

Em dezembro de: 1974, quando em São José dos Campos 

.jâ se limitavam os incentivos às novas indústrias, foi 

<lo em Jacareí um Órgão de apoio à atividade industrial, 

Grupo de Expansão Industrial, visando a ''propiciar às 

cria 

o 

indÚs 

trias de Jacareí e àquelas que aqui queiram se instalar, to 

da orientação, assessoria, informações e assistência técnica 

necessárias". Ao mesmo tempo, aprovava-se lei concedendo 

isenção de impostos municipais e cedendo máquinas e operado 

res da Prefeitura para serviço transitório às indústrias que 

viessem a se instalar no município até dezembro de 1976, da 

mesma forma como à ampliação de indústrias já instaladas no 

município em direção a zonas industriais (25). 
. . 

A adoção da prioridade industrial é, em suma, deci 

sao política que trouxe como conseqüência para a área grande 

intensificação do processo iniciado anteriormente. O incenti 

vo à industrialização reforça um aumento de empregos, consti 

tuindo um dos elementos de direcionamento dos fluxos migrató 

rios tanto rural-urbanos quanto interurbanos, ainda que -nao 

(23) Conforme declarações obtidas no Fumest (Fanento de Urbanização 
e Melhoria das Estâncias), são José dos Carnpos não recebeu quaisquer re 
cursos financeiros para o turismo e pouco usufruiu deles, apenas algumas 
cbras de infraestrutura urbana básica. . 

(24) O município de São José dos Campos recuperou sua autonania em 
fins de 1977, quando deixou de ser estância. A propósito das implicações 
i::olíticas das estâncias, cito ~ palavras de seu ~-prefeito, êérgio S~ 
bral de Oliveira, ditas a proposito de outra questao referente a sua a~ 
ministração: "Dn algumas cidades onde Há assim um embate político de em~ 
debistas e de arenistas, então o prefeito nunca poderia tanar Uffi3. medida 
destas sem passar incólume por ameaça de processo de impedimento", na~ 
vista Pl'oblemas Brasileiros, XII (132), p. 19. 

(25) Conheça JacareÍ a cidade onde o progresso chegou, Diário de 
Jaaca'eÍ. , 3 de novembro de 1974 .. 
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constituam causa desses fluxcs. A conseqUente inflexão de no 

vas correntes migratórias e a ampliação de antigas resultam 
em especificidades que serão consideradas a seguir. 

São José dos Campos foi alvo de uma política de in 

centivos à industrialização num momento determinado e algu 

mas implicações desse fato serão exploradas na se~uência de~ 
te trabalho. Jacareí sucede no tempo a São José dos Campos e 

apresenta a tendência da expansão para si, de mudanças já 

ocorridas em São José; ampliação da indústria dinâmica, de 

capital internacional, aceleração das migraç6es e outra~. 

Com base na comparação entre os dois municípios to 

do o trabalho foi fundanentado, a procura das situaç6es dif~ 

· renciadas e seus reflexos na migração e nos movimentos pend~ 

·lares. 

Ambos possuem semelhanças enquanto participantes 

do processo de ampliação da produção e acumulação capitali~ 

ta. E diferenças enquanto receptadores da expansão desse pr~ 

cesso, conforme estímulos diferentes, em nível político e em 

equipamento urbano. 



CAP!TULO II 

A MÃO-DE-OBRA INDUSTRIAL DE SÃO JOS~ DOS CAMPOS E JACARE! 

1. A proposta inicial da pesquisa e sua ampliação p~sterior · 

A pesquisa a respeito da ·mão-de-obra industrial de 
São José dos Campos e Jacareí limitou-se inicialmente a uma 
das peculiarid~des de seu deslocamento; os movimentos pendul! 
res. A premissa de que Jacareí seria cidade satélite d~ São 
José dos Campos, exercendo o papel de cidade-dormitório, embo 
ra não exclusivamente, surgiu através da observação empírica. 
Esta evidenciou grande procura de serviços, comércio e empI'!_ 
gos em São José por parte da população de Jacareí, demonstra!!. 
do intensa ligação entre .ambas, fato que indicaria . dependên 
eia desta em relação a São José: o número de empregos gerados 
em Jacareí, insuficiente para atender à sua população, prov~ 

caria essa dependência e movimentaria diariamente grande CO!!, 

tingent~ de população, particularmente para trabalhar nas in 
dÚstrias de São José_. Formulei, então, questões sobre essa ·1>2 
pulação flutuante: representaria determinadas condições cri! 
doras da movimentação existente ou teria condições próprias 
de qualificação, nível salarial ou composição demográfica. 

A resposta a essas indagações ou a identificação de 
outras, e a formulação das explicações da situação acima de!. 
crita,. compuseram as primeiras tarefas desta pesquisa. A colo 
cação inicial revelou-se parcialmente correta, dadas algumas 
particularidades observadas no grupo de população flutuante, 
e constitui objeto de análise do Capítulo III, porém se reve 
lou muito restrita em relação a outras modificações recentes 
na área e que se inscrevem no espaço geográfico. O cresci 
mento econômico e ·, em particular, o crescimento industrial 
tem repercussões mais amplas do que a satelitização de Jaca 
rei, que por sua vez não é tão forte quanto parecia _pela 
observação empírica inicial. Ambas compartilham do mesmo pr~ 
cesso de crescimento em diferentes intensidades, o que gera 



matizes diferentes em cada uma quanto a fisionomia 

an. 
urbana 

q~e se modifica; mostram novos bairros com casas autoconstruí 
das, novos conjuntos habitacionais, edifícios e favelas, re 
sultantes da industrialização e rápida urbanização, muito ma 
is visíve.l, porém, em São José. Além do aspecto meramente fi 
sionômico e da movimentação de mão-de-obra entre as cidades, 
o crescimento industrial gera uma redistribuição da mão-de
obra através do mecanismo das migrações inter e intra-re~-ion!! 

is. Melhor ~eria dizer, intensifica a redistribuição da mao-d~ 
-obra, porque as migrações não são fato recente na área: há 
grande presença de migrantes, consequência âe movimento anti 
go e em grande parte intensificado pelos acontecimentos con 
junturais referidos no início deste trabalho .• 

Alguns estudos despertaram meu interes 

se para a questão das migrações dirigidas para áreas de 
centração industrial. Dentre eles pode ser citado, o de 
Goldenstein sobre a Baixada Santista, no qual levanta a 

.-
con 

Lêa 

que~ 

tão dos rearranjos espaciais da mão-de-obra industrial: "O es 
tudo da sua ori~em poderia servir de base a um outro estudo, 
que conduzisse a outras regiões do país e a outras realidades 
econômicas que permitiriam a evasão de uma tão numerosa fór 
ça de trabalho( ••• ) fica a constatação de que Cubatão exem 
plifica uma â~ea de concentração de pessoas vindas de outras 
áreas, as mais diversas, numa demonstração dos rearranjos que 
continuamente se processam na distribuição demográfica do 
país. O fluxo dominante faz-se a partir das zonas mais sub 
desenvolvidas, ou em crise, em direção áquelas que,graças ao, 
seu dinamismo econômico., mantem uma razoável capacidade de 
absorção e 1) • 

2. Considerações sobre o estudo das migrações 

O interesse pelo estudo das migrações 

deco'.I'I'e, ao que parece, do aumento crescente das cidades e 
das populações urbanas, processo antigo, enquanto coincidente 
com a industrialização nos países desenvolvidos, mas relativa 
mente recente nos países do Terceiro Mundo, numa época de se 
paração ou defasagem em relação ao atual processo de expansão 

industrial 

(1) I.tA OOLDENSTEIN, A industzoiatização da Bai:x:adç;i San.tista, p. 257. 



... 3. 
o ·processo de urbaniza~ão no Brasil, co 

mo em outras partes do Terceiro Mundo, manisfesta-se de manei 
ra muito mais rápida que a industrialização • Conforme obser 
vam Cardoso e Reyna (2), os setores da população, para cuja 

formação contribui o processo de des.locamento rural-urbana,ten 
dem a ser absorvidos principalmente para o terciário, enquanto 

parte dessa população não é absorvida. 
Os dados censitârios para o Vale do Pa 

raÍba confirmam essa tendência, desde que aí se registrou, e!l 
tre 19,,.0 e 1950, um crescimento do emprego no setor sec~ndário 
de 13,5 para 23,5%, enquanto no mesmo períooo a participaçao 
do terciário na estrutura de emprego passou de 22,5% para 

24,9\; já na década segtiinte, a participação do secundário na 
·estrutura de emprego passou a 21,4%, enquanto a do terciário 
passou a 37,2\. Em quatro dos municípios do Vale do Para~ba, 

considerados em conjunto, São José dos Campos, Jacareí, Caçap~ 

va e Taubaté, os dados correspondentes à participação do secu!l 
dário na estrutura de emprego, nesse período (1940, 1950 e 

1960) são: 21,0%, 36,8% e 35,0%., e à participação do terciá 
rio: 25,3\, 27,3\ e 41,2% (3). Muller, entretanto, observa 

respeito das relações entre industrialização e urbanização 
Vale do Paraíba: 11 t fato bastante conhecido o fenômeno de 
dustrialização da região, sendo ele tacitamente considerado 
por comum acordo, como sendo responsável pela urpanização 
derna do Vale.do Paraíba," (4). 

A urbanização do Vale do Paraíba tem 

a 

no 
in 

' 
mo 

si 

do bastante rápida: enquanto a população total cresceu 110% no 
período entre 1940 e 1970, segundo os dados do Censo, sua pop_!:! 
lação urbana cresceu 305%. São José dos Campos e Jacareí, ju!l 
tamente com Caçapava e Taubaté, constituem dentro do Vale do 
Paraíba os municípios com mais alta coeficiente de urbanização 
87,5% na década de 1960-1970, superior ao coeficiente de urba 

nização do conjunto do interior do Estado de São Paulo, que 
foi de 63,0% (5). Esses municípios conheceram significativa 
intens·ificação do .incremento migratório da população entre 1940e 

1970, passando de 44,7% entre 1940-1950 para 44,2% entre 1950 

-1960 e 50,8% entre 1960-1970, ao mesmo tempo em que se regi~ 

. 
(2) FERNANIX> H. CAROOSO & JOSE UJIS REYNA, Industrialização, est:ru 

ture. ocupacional e estratificação social na .Anérica la.tina, Dados, 2/3. 
(3) OODIVAP CCONSÕRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAOO 00 VAIE 00 PA 

RA!BA), Caracterização do conhecimento do Vale do Para.lha, Z972. 
(4) Nice L. MUlJer, op. cit. p. 79. 
(5) .Calculado ·pelo (JJDIVAP 
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trava um decréscimo relativo do incremento vegetativo! 55,3% 

entre 1940-1950, 55,8% entre 1950-1960 e ~9,2% entre 1960-1970 

Estudos recentes publicados no Br~sil so 
bre migra9ões internas detêm-se no aspecto "problema" das movi 
mentações de população, colocando-as como um dos componentes 
das deseconomias externas geradas nas grandes aglomerações ur 
banae ou,por vezes, como uma das causas~ ou, então, afirman 
do seu papel no incremento de uma reserva de mão-de-obra agi~ 
do como forÇa de abaixamento de salários. Graham (6) ·salienta 
que "a grande afluência de migrantes para os mercados de traba 
lho do Sul indubitavelmente desempenhou um papel positivo em 
manter a taxa de aumento dos salários urbanos atrás da taxa de 
inflação e da taxa de aumento dos lucros durante grande par 
te do período de pós-guerra, destarte permitindo uma taxa mai~ 
alta de acumulação -de capital do que teria ocorrido sem uma 
migração significativa". Embora no momento atual a questão sa 

larial seja objeto de um controle centralizado pelo Estado, as 
migrações para os centros urbanos contribuem no mesmo sentido, 
mesmo que tomando ou.tras direções que não o "Sul". Ainda se 

gundo o mesmo autor "a principal contribuição dos migrantes p~ 
ra· as deseconomias externas dos centros urbanos pareceria ser 
sua influência indireta em· estimular mais lucros e produção nos 

centros urbanos industriais concentrados mediante oferecimento 
de uma oferta elástica de trabalho barato para exploração, e 
não por sua influência ou contribuição direta em criar condi 
ções mais desagradáveis na vida urbana" (7). 

A preocupação explícita nas idéias acima 
restringe-se ao comportamento do migrante. na "performance" ec~ 
nômica, seja considerando as migrações como possíveis causado 
ras de prejuízos das grandes concentrações-urbanas, seja res 

saltando seu papel rio mec~nismo de aumento da taxa de lucro. 
~preocupação corrente, na literatura sobre migrações, o que~ 

tionemento dos benefícios ou malefícios de sua ação sobre o de 

senvolvimento. Becker e Oliveira (8) colocam dúvidas sobre 
o fator neg~tivo representado pela migração "por sua concentra 

(6) OOOOI.J\S H.-GRAHAM, Algumas cxmsiderações econânicas para a polí 
tica migratória no meio brasileiro, in: Migrações Intemas no Brasi'L, -
p. 17. 

(7) Idem, p. 17. 
(8) OIJ;A M. s. BEêKER & ZUIBIKA L. e . . OLIVEIRA, Proposiçáo met~ló 

gica para anâlise dos diferel')ciais entre migrantes e nativos nas areas 
metrupolitanas do Sudeste, Rev.Bras.Geog. 37(2), p. 12. 
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·ção acelerada nas áreas urbanas gerando problemas de d~se ·PZ'!, 
go, redução na produtividade, marginalização e fav~lização" , 
ou então questionam a migração como "fator positivo na reorga 
nização dos padrões de estruturação do espaço, através da ·r~ 

distribuição de populações lib~radas de áreas demogràf icame~ 
te saturadas e/ou economicamente deprimidas, objetivando um 
descongestionamento das áreas de· origem (área-problema) par~ 

lelo ã manutenção de uma mão-de-obra barata nas áreas de ·des 
tino (complexos metropolitanos, em especial)". Outras obras 
analisam os grupos migrantes do ponto de vista demográfico de 
maneira formal (9). 

O enfoque exposto acima confirma o cará 

ter da migração como distribuidor da força de trabalho do mo 

do mais conveniente para a produção e demonstra quanto a for 
mação de reserva de força . de trabalho, é diretamente responsá 
vel pela aceleração da reprodução do càpital. 

Importante é destacar que as m~gr.ações 

cons.ti tuem fato de origem econômica e social como tal se ins 
c~vem no espaço,tem portanto uma de sua dimensões no campo 
específico da Geografia. Elas representam o deslocamento da 
força de trabalho à procura de mercados ou seja dos lug~res 

onde se concentra a ôferta de empregos. Os deslocamento de po 
pulacão realizam-se principalmente em direcão âs áreas urba 
nas, onde sua concentração será Útil ã acumulação de riqueza. 
As migrações funcionam como canais de equilíbrio para o siste 
ma econômico, enquanto fornecedorasde trabalho em quantidade 
suficiente para manter o nível de salário necessariamente bai 
xó e proporcionar umá taxa de lucro suficientemente alta. Em 
troca, a sociedade oferece aos migrantes os supostos benefíci 
cios de uma economia industrial-urbana. E$sa mudança consti 
tui o 'canal de ascensão ao modo de vida urbana, ideal do ho 

mem de hoje, ao que parece. 

Não me caoe reformular proposições teó 

ricas para os estudos das migrações, dados os limites do tra 
balho ao qual me propus, na medida em que não trata especifi 
camente da probl€mática .das migrações e das condições que lhe 

· dão origem. Procureiapenas acrescentar observações sobre a 

participação do migrante na mão-de-obra industrial dos dois 
municípios citados e as repercussões dessa participação, para 

(9) C.ono ex~lo, a publicação do IPFA, Migrações Intemas no Bl'a 
si't; aspectos economicos e demográficos, MILTQN DI\ MATA e outros. 
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situá-lo num contexto mais amplo. 

O Censo de 1970 indica, para o Vale do 
Paraíba, a presença de 17,3\ de população nascida fora do Es 
tado de São Paulo (18,0\ para Jacareí e 25,7% para São José), 
sendo que a participação dos nascidos no Estado de Minas Ge 
rais corresponde> respectivamente, a 12.,3%, 12 ,3% ·e 18 ,1% p~ 

ra o Vale, Jacareí e São José. Os dados censitários, agrega 
dos por Estado, mostram a significàtiva participação dos mi 
grantes na .população do Vale e em .particular nos municípios 
estudados, coincidindo em linhas gerais com os resultados ob 
tidos nesta pesquisa. São José dos Campos e Jacareí têm sua 
mão-de-obra industrial constituída em grande parte por migran 
tes. A alta participação de migrantes no conjunto dos traba 
lhadores industriais é representativa do grande afluxo de po 
pulaçêie.s originárias de outras áreas e que nos Últimos 
se concentraram nas áreas urbanas do Vale do Paraíba. 

anos 

Dentro dos limites deste trabalho, foi 
possível detectar a ·importância dos fluxos migratórios entre 

áreas do próprio Sud~.ste, que· hoje se destacam em 
com os fluxos entre Regiões. Foi possível, também, 

-comparaçao 
perceber 

detalhes maiores do que possibilitam os dados censitários pu 
blicados como, por exemplo, o exame da trajetória de migração 
percorrida pela população. 

3. O Levantamento de Campo: necessidade, amplitude e amostra 

gem 

. - ,.. .. . 
O levantamento de informaçoes basicas pa 

ra as análises deste e d~ capítulo seguinte, foi realizado .a 
través da aplicação de questionários ao pessoal ocupado nas 
industrias localizadas em São José dos Campos e Jacareí, abran 

gidas pelo inquérito industrial. 
... . . 

Neste caso, o acesso as fontes primarias 

justificou-se pelo detalhe õe informações pretendido, não en 
centrado nas fontes secundárias disponíveis, ao contrário do 
que ocorreu no inquérito junto às indústrias, sobre as quais 
havia disponibilidade de inúmeros levantamentos quase sempre 
insatisfatórios para os propósitos dO estudo em questão. A uti 
lização de questões abertas pretendia eliminar a pré~orient~ 
ção das respostas. 
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A impossibilidade de estender o inquér,! 
tp ao total da mão-de-obra, estimado na época aproximadamente 
25.000, determinou a aplicação dos questionários segundo uma 
amostragem aleatória estratificada de 3,5\ do total (10). A 

orientação dada para elaboração da amostragem foi no sentido 
de dividir a mão-de-obra em dois estratos: um constituído . p~ 
la mão-de-obra residente no próprio município de trabalho e o 
outro, pelos residentes em municípios diferentes do de traba 
lho. A determinação da dimensão da amostra foi baseada no tem 
po disponível para realizar um inquérito estatisticamente si& 
nificativo. Co~siderando que o universo a ser pesquisado po~ 

suía alto grau de homogeneidade, porque formado apenas pela 
mão-de-obra industrial, foi definido que seriam inquiridos nu 

·ma proporção de 3,5\ do total. 

O cálculo da amostra utilizou os totais 
de pessoal ocupado em 1973 através das informações constantes 
da Relação dos 2/3, complementadas por infonnações do senai 
(11) e da Prefeitura de São José dos Campos (12) e ainda por 
pequeno levantamento prévio de campo, efetuado em janeiro de 
197~. Esses levantamentos possibilitaram avaliar o número to 
tal de trabalhadores e também seu município de residência, ve 
rificando-se então um total de pessoas residentes em municí 
pio diferente do de residência muito menor ·do que a observa 

ção inicial h~via demonstraqo, o que justificou a estratific~ 
ção amostral. O número de questionãriof? inicialmente previsto 
foi de 1039 para São José e 255 para Jacareí, num total de 
1295• Ao final do levantamento efetuado entre abril e setem 
bro de 1974, o número de questionários preenc~idos foi de 590 

para São José e 231 para Jacareí, num total de 821, o que re 
presentou U!lla ausência de resposta de 36,7%. Embora possa a 
firmar que a ausência de resposta, superior ao previsto, não 
tenha alterado significativamente os resultados, na medida em 
que notei ser elevada a percentagem de 3,5%, devo 'I'essal v:r.'I' 

que el~ não foi aleatÓ'I'ia, ma.s determinada pe·la recusa de 

algumas empresas de possibilitar o acesso ã mão-de-obra, ou 

(10) Orient~ão da Profa. Dra. Eunice Pirm de Castro Silva, da Faculdade 
de Higiene e SaÚde PÜblica da Universidade de Sã.o Paulo. 

(ll) O SENA! realiza periodicamente, levantamento de dados sobre o pes 
soal ocupaOO nas indÚstrias • .Aqui foram utilizados os :relativos à 1970. 

(12) A Prefeitura de são José dos Caqx>s levantou dados em 1973, sobre o 
pessoal ocupada em várias indÚstrias do nnmicípio. 
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pelas dificuldades criadas para esse acesso (13). 

4, A mão-de-obra industrial 

4,1 Estrutura demográfica interna e nível de escolaridade 

A estrutura demográfica dos trabalhad~ 
res na indústria não é evidentemente uma repetição em peque 

na esc·a1a da estrutura demográfica da população total, . mas 
apresenta seletividade em alguns aspectos, como idade e se 
xo, com características particulares. A semelhança em linhas 
gerais da composição por idade, sexo, estado civil entre São 
José dos Campos e Jacareí passível de comparação com relação 

ao perfil da mão-de-obra industrial brasileira. A predomi 
nância do sexo masculino, a idade entre os 20 e 30 anos, por 

exemplo, é uma constante. 

No conjunto, os elementos masculinos 
representam mais de 70% do total: cerca de 80% da mão-de 
-obra de São José dos Campos .e cerca de 70% de Jacareí, A 

maior participação feminina em Jacareí deve-se à indústria 
têxtil, que é responsável ·pelo maior número de empregos do 

município e que emprega maior número de mão-de-obra f emi.nina 
AÍ é maior também a participação de moças menores, As faixas 

mais expressivas, relativas ao sexo feminino, na pirâmide e 
tária, são as que representam os elementos entre os 16 e os 
26 anos, enquanto em São José se situam entre os 19 e 25 a 

nos, sem grandes variações nesse intervalo. Após essa idade, 
a representatividade da mão-de-obra feminina na indústria é 
quase insignificante em termos numéricos, (ver figura 3). 

A mão-de-obra masculina tem, em sua . - ~ maioria, entre 19 e 33 anos de idade, com uma concentraçao m~ 
ximà nos 23 anos em São José e pequenos máximos aos 23 e 27 
anos em Jacareí, Um detalhe nítido, típico da estrutura etá 
ria da mão-de-obra ativa, é a menor participação dos compone~ 

tes na idade de 17 anos para o sexo masculino. As mulheres 

(13) Nesta fase de execução do traba:lho foi de muita valia, a canplacên 
eia do "Clube" dos Gerentes de Relações Industriais do Vale do Paraíba, que 
congrega representantes de várias indústrias de são José dos Campos e de al 
gumas de Jacareí, e cuja desaprovaÇão ao questionário, teria tornado impossI 
vel qualquer contato com o pessoal ocupado nessas indústrias. -
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têm em geral entre 13 e 37 anos em Jacareí e entre 19 e 27 

anos em São José dos · campos. Portanto, em Jacareí empregam-se, 

proporcionalmente, mais menores do que em São José,particular 

mente devido à indústria têxtil, empregadora de mã~de-.obra f e 

minina menor, como já foi apontado, sendo que mesmo a partici 
pação de menores do sexo masculino é maior: se em São José 

eles representam 5,8% do total, para Jacareí eles representam 
12%. 

Entre os elementos do sexo masculino há 

certo equilíbrio entre solteirõs e não solteiros, com ligeira 

maioria de casados, enquanto a grande maioria das mulheres é 
solteira: cerca de 80\ nos dois grupos. As mulheres casadas 

dificilmente permanecem empregadas na indústria, assim 

em outros empregos de nível de menor especialização, O 
como 

... 
acres 

cimo de encargos sociais por ocasião das gestações é um dado 
que leva ã menor aceitação do elemento feminino apôs o casa 

mento. Por outro lado, a necessidade social da presença da mu 

lher no lar para cuidar dos filhos dificulta o trabalho femi 

nino. 
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Quanto ao grau de escola,ridade f o7:'1Qal a 
tingido pela mão-de-obra industrial, há diferenças marcadas en 

. -
tre São José dos Campos, onde é mais -elevado, e JacareÍ, Ainda 
que em ambos os trabalhadores com primário incompleto (14) te 
nham maior destaque: 37,8\ do total de São José e 45,0\ de Ja 

. careí (tabela II-1), sua proporção nos níve~s mais elementares 
de escolarização é menor em São José e, nos níveis mais al.tos, 
menor em Ja~areí. Assim, 23\ dos de Jacareí têm curso primário 
incompleto, nível que em São José é atingido por apenas 9,3\ 

da mão-de-obra. Enquanto isso, a proporção dos trabalhadozes. de 
São José cuja escolaridade é superior ao primário mantém-se a 
cima da de Jacareí. 

São José dos Campos conta com 48,1\ -da 
mão-de-obra com escolaridade variando entre ausentes (analfabe 
tos) e curso primário completo, 26,6% com curso ginasial,13,5% 
com curso colegial e 11,6\ com curso superior (completo ou nãà 

Em Jacareí,as proporções cQrrespondentes são 73,1\. Portan 
to, a quase totalidade possui até primário completo, 16,9\, gi 
nasial, 6,9\ até colegial e 3·,5\ até curso superior completo. 

A indústria de São José dos Campos sele 
ciona mão-de-obra com maior escolarização,que diretamente, nos 
estabelecimentos que exigem mínimos de escolarização para pe~ 

tencer aos seus quadros, quer indiretamente, pela seleção de 
profissionais cuja formação escolar é mais elevada, ou mesmo 
pela oferta de salários mais altos e seleção dos elementos com 
níveis mais elevados de escolarização. 

Pastore e Lopes (15) detectaram na mão 
-de-obra da indústria paul~sta uma correla..ção entre especiali 
zação profissional ~ escolarização formal, assim como o mais 
alto nível de instrução nas indústrias dinâmicas em comparação 
com as tradicionais. Mais adiante será visto como a aprendiz~ 

do para a função realizada na fábrica é raramente realizado em 
escolas. Há que se considerar, entretanto, a opinião de um em 

presârio joseense, ao declarar que a escola (padrão) não prepa 

(14) Utilizei a nanenclatum anterior ã lei 5692 de 11 de agosto de 1971, 
porque :reflete melhor a situação de escolaridade da pop~ão. A denominação 
19 H1ã genemliz.a nais ck> que seria desejável e a sepaniçao ck> 19 grau ~ 19 
e ase apenas dificulta a CXJJpteensão da questão. 

(15) Jost PASTORE & J® C. l.DPES, A mão-ds-obzoa especi.atizala na -indús 
tria pau7,is~ .• 



Tabela II-1 

SÃO JOS~ DOS CAMPOS E JACAREf 
MÃO-DE-OBRA INDUSTRIAL: GRAU DE ESCOLARIDADE 

. SEGUNDO o s~xo - 1974 

São José dos Campos. 

GRAU DE S'.Ext'.5 
ESCOLARIDADE Masculino Feminino Total 

N9 ' N9 ' N9 ' Analfabeto 6 1,3 - - 6 1,0 
Primário inc. 48 10,4 7 5,4 55 9,3 
Primário 165 35,9 58 44 ,6 223 37,8 
Ginasial inc. 87 18,9 21 16,2 108 18,3 
Ginasial 34 7,4 15 11,5 49 8,3 
Colegial inc. 29 6,3 10 7,7 39 6,6 
Colegial 35 7,6 6 4,6 41 6,9 
Superior inc. 34 7,4 7 5,4 41 6 ,9 . 
S.up.er.ior 22 4,8 6 4,6 28 4,7 

TOTAL 460 100,0 130 100,0 590 100,0 

Jacareí 

GRAU DE 
. ~t;XO 

ESCOLARIDADE Masculino Feminino Total 
N9 ' N9 ' N9 ' Analfabeto · 9 5,4 1 1,5 10 4,3 

Primário inc. 38 22,9 15 23,1 53 22,9 
Primário 73 44,0 33 50,8 106 45,9 
Ginasial inc. 23 13,9 10 15,4 33 14,3 
Ginasial 3 1,8 3 4,6 6 2·,6 
Colegial inc. 5 3,0 1 1,5 6 2,6 
Colegial 9 5,4 1 1,5 10 4,3 
Superior inc. 4 2,4 1 1,5 5· 2,2 
Superior 2 1,2 - - 3 1,3 

TOTAL 166 100,0 65 100,0 231 100,0 

Fonte: Q uestionario-2 
' 

Leva·tamento d e Campo, 1974 

ra pl'Ofissional porém lhe dá elementos para o aprendizado da 

função. 

Os dados da mesma tabela CII-1) permitem 

notar o mais alto grau de esc9laridade do sexo feminino comp~ 

rado ao masculino, nos níveis mais el~mentares, situação que 
se altera a partir do nível colegial, onde há maior concentra 

ção dos elementos masculinos em relaÇão ao total do sexo. 

Ce~·ta correspondência entre o nível· de 
escolaridâde e o nível da função exercida pode ser observada. 
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Em São José há maior participação das 
funções mais qualific~das (tabela II-2) e maior participação de 
graus de escolaridade mais elevados do que.em Jacareí. O pró 
prio exemplo da mão-de-obra feminina pode ser explicado pelas 
funções em que ela é mais ocupada nas indústrias: semiqualif! 
cadas e funcionárias administrativas. 

Os que associam o estudo ao trabalho e 
xercem funções de caráter administrativo _ou são técnicos de 
nível médio. Essa coincidência pode ser explicada pelas exi 

,.. . ... . .,. . - ,.,. 
gencias previas ao exercicio da atual funçao, que supoe acesso 
ã escolarização formal ou profissional em ambos os casos, ali~ 
dos às possibilidades atuais, sejam relativas ã remuneração , 

que torna o estudo limitado para os menos qualificados (e Pº! 
tanto de salários mais baixos), seja.~ relativas ao horário de 
trabalho, quando em turnos alternad0s, impedindo a freqüência 
a qualquer tipo de curso. 

4.2. Características de emprego: função, salário e 

aspectos 

outros 

As considerações que se seguem, sobre as 
características do emprego · nas indústrias, restringem-se aos 
aspectos: função, remuneração e horário de trabalho. 

A estrutura de funções denota o predomí 

nio das funções de nível semiqualificado, que abrangem os op~ 

radores de máquinas e outras tarefas semelhantes que dispensam 
planejamento ou iniciativa do indivíduo (16). Assim, 48,4% do 
total empregado nas indústrias de São José dos Campos e Jac2 
rei dedicam-se a funções desse tipo (44,6%.de São José e 57,6% 
de JacareÍ). Em seg~ndo lugar, as funções de administração oc~ 
pam 24,9% do total e o pessoal ocupado na produção em nível 
qualificado, ou sejam,os"profissionais"representa 15,3% do to 

tal. 

As diferenças entre o grupo de São José 

e o de Jacareí na composição por funções e por níveis sala 
riais decorrem de sua posição diversificada no processo de in 
dustrialização. Em São José, é mais alta a participação do 
pessoal ocupado em funções ditas mais qualificadas. A partic~ 

(16) o·sENAI prestou orientação para a classificação das funções da 
não-de-obra industrial, através de .Arnaldo D'Anna Mendes na f.:i.seanterior 
ao levantamento de campo e de Takenori Nakagawa na fase de codificação. 



Tabela II-2 

SÃO JOS~ DOS CAMPOS E JACAREf 
MÃO-DE-OBRA INDUSTRIAL: COMPOSIÇÃO POR SEXO, SEGUNDO 

. NÍVEL DE FUNÇÃO - 1974 

São José dos Campos 

Nf VEL DE ~LAU 

FUNÇÃO Masculino Feminino Total 
N9 ' N9 ' N9 ' Não qualificado 5 1,1 3 2,3 8 1,4 

Semiqualif icado 177 38,5 86 66,2 263 44,6 
Qualificado 99 21,5 - - .99 16,8 
Técnico nível médio 28 6,1 - - 28 4:7 
Técnico nível superior 9 1,9 - - 9 1,5 
Administração 128 27,8 38 29,2 166 28,1 
Chefia de administração 5 . 1,1 1 . o ,8 6 1,0 
Outro ou não inf orm~ 9 1,9 2 1,5 11 1,9 

TOTAL 460 ·100 ,o 130 100,0 590 100,0 . 

Jacareí 

NÍVEL DE $.t;AU 

FUNÇÃO Masculino Feminino Total 
N9 ' N9 ' N9 ' Não qualificado 18 10,8 - - 18 7,8 

Semiqualif icado 78 47,0 55 84,6 133 57,6 
Qualificado 25 15,1 1 1,5 26 11,3 
Técnico nível médio 7 4,2 - - 7 3,0 
Técnico nível superior 1 0,6 - - 1 O,lf. 
Administração 29 17,5 9 13,8 38 16,5 
Chefia de administraçãc 5 3,0 - . - 5 2,2 
Outro ou não informa 3 1,8 - - 3 1,3 

TOTAL 1-66 100,0 65 100,0 231 100,0 

Fonte: Q uestionario-2 , Levantamento de Cam o p , 1974. 
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pação de operários qualificados, técnicos de nível médio e 

t~cnicos de n!vel superior, em relação ao pessoal total em 
São Jos·é, é de 33', enquanto em Jacareí é de 14, 7\. Nas fu,!! 
ções administrativas e auxiliares (17), estão empregados 29 ,1\ 

do total de São José e 18,7\ de Jacareí, Conseqtlentemente a 
participação dos menos qual~ficados, como os operários semi 
qualificados e trabalhadores braçais; é menor do que em .Jaca 
rei: atinge. a 46,0\ de São José e 65,4% do pessoal total de 
Jacareí. 

Tais dados merecem dois tipos de obser 
vação: em primeiro lugar, a diferenciaç·ão entre os dois g~ 

pos demonstra a presença de uma indústria mais modernizada em 
São José dos Campos, entendendo a modernização como a impl~ 

ção de indústrias próprias de períodos mais recentes do p·~ 

cesso de industrialização do capitalismo monopolista, como 
as de gêneros dinâmicos, grande capital, tecnologia intensi 
va. A solicitação de maior número de pessoal qualificado e 
especializado e a maior burocratização presente em São José, 
evidenciada pela proporção maior de funcionários administrati 
vos e decorrente do maior porte dos seus estabelecimentos,co~ 
põe uma situação mais esclarecedora das características de 
sua indústria. Guglielmo (18) , a propósito da indústria fran 
cesa, cita modificações na composição do pessoal operário p~ 

lo progresso da mecanização que aumenta a proporção dos op~ 

rários qualificados e especializados. 

Lopes (19) refere-se a Índices altos 

de burocratização nas empre~as industriais de São Paulo e Rio 
de Janeiro, "onde as proporções de técnicQs e pessoal · admini~ 

trativo nos estabelecimentos industriais chegam perto de 13 

por centro", A julg~r por esse parâmetro, os dados das áreas 
em foco representam altíssimos Índices de burocratização, já 
que entre técnicos e pessoal administrativo, a proporção atin 

ge a 29,2\ do total. 
Por outro lado, parte das dif erenciéçres 

- . ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. · . ... 

· (17) Funções auxiliares são aquelas nãõ diI'etamente ligadas à ~ 
<:já.o ou à administração, caJD por exemplo, oozinhe:in>, porte:in> e a.rt:rxls. 

(18) RAYKIID GU:;LIEIK), ''Geografia ativa da indús:tcia" In: A Geogpafia A 
tiva, p. 194. 

(19) JUAREZ R. B. IDP&S, Desenvolvimento e Mudança Social, p.47 • . 
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intel'llas entx-e os t:itabalhadox-es Qa indústria transparece na. 
composição por funçSes. Considerando que tomei qomo objeto de 
pesquisa todo pessoal ocupado na indústria, sem distinção de 
níveis ou tipos de engajamento na produção, cabem óbservações 
sobre as diferenciações dentro desse grupo social, relativa 
mente homogêneo se cons·iderado em relação ao setor de ati 
vidade econômica, pois que constituem parcela homogênea da P2 
pulação em rela~ão à produção: todos os entrevistados são oc~ 
pados na atividade industrial. São proletários urbanos, desde 
que não dispõem de meios de produção e estão ligados ao . pr2 
cesso de produção de bens através da atividade industrial CM. 
Vinhas) (20). No entanto, considerados outros níveis de anali 
se, há diferenças entre grupos dentro desse conjunto, à pri 

· meira vista homogêneo, dada sua colocação diferenciada frente 
·a atividade prodÚtiva interna da indústria e quanto ã r.enume 
ração. O assalariado que recebe um salário pré-fixado coloca 
-se de modo diferente .do indivíduo que recebe, além do salá 
rio, uma participação sobre o valor da transformação indus 
trial ou sobre o valor das venqas. No inquérito realizado, e~ 
tes Últimos correspondem ao nível de função que engloba a ad 
ministração superior, embora não seja possível afirmar que 
todos eles sejam remunerados dessa forma, Também o operadorde 
máquinas, ou outro, empenhado diretamente no processo de P7'2 
dução da fábrica, coloca-se por isso de maneira diferente do . . 
funcionário administrativo. O pessoal diretamente ligado à 
produção é geralmente remun~rado com base nas horas tr.ahalha 
das. Da atividade do horista depende a produtividade da fábri 
ca, o funcionamento de parte do capital fixo e a própria pr~ 

dução. Talvei,não se possa falar em camadas sociais dentro da 
industria, conforme a definição empregada por Lange citada em 
Vinhas (21) porém as argumentações até aqui possíveis expli 
citam a ausência de homogeneidade desse grupo social · 

As empresas transnacionais , usualmente,. 

detentoras de máxima "racionalizàção e eficiência adminis:t;:r.a 
tiva" criam-se verdadeiras elites formadas pelos funcionários 
administrativos com cargos de chefia e elites operárias for 
mados pela hierarquia de chefia altamente diversificada. 

(20) M. VINHAS, Estudo sobre o pl'OletaM.ad.o brasileiro. 
(21) Idem, p.22. 

,• 
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As atividades operacionais congregam a 

maior parte do pessoal ocupado na indústria; são as funções 

atribuídas aos chamados semiqualificados e dizem respeito ao 

controle de funcionamento das máquinas. Praticamente, metade 

dos trabalhadores industriais encaixa-se nessa categoria de 

atividade. Parte dos trabalhadores ocupados na manutenção 

sao também semiqualificados, embora não diretamente envolvi 

dos na produção. 

Os salários fixados, por hora ou mensa_! 

mente, referem-se a duas categorias, cuja distinção é impoE 

tante e cujas implicações ultrapassam as da legislação trab~ 

lhista. Guglielmo (22) apontava que a indústria moderna, p~ 

la elevação do nível técnico das fabricações e conseqüente 

acréscimo das necessidades em pessoal especializado, tem um 

aumento do número dos "mensalistas" no efetivo total emprega 

do e citava a previsão para a França entre 1959 e 1965, de 

um aumento maior do número de engenheiros e técnicos que do 

êfetivo total de trabalhadores industriais. Se no caso fran 

cês e de outros países desenvolvidos, essa modificação da 

composição dos quadros de trabalhadores acontece pela amplia 

ção da pesquisa industrial, no caso de São José e Jacareí, 

cada composição dos quadros reflete uma situação de "moderni:_ 

dade" diferente com relação ao tipo de empresa e de sua 

administração. A maior burocratização das atividades es esta 

belecimentos de grande porte leva à ampliação relativa dos 

funcionários administrativos. 

Antes de qualquer descrição ou análi 

se dos níveis salariais vigentes nas indústrias de São José 

dos Campos e Jacareí, acho oportuno lembrar a respeito que 

sao regulamentados por legislação federal,. tanto o nível mí 

nimo salarial quanto seus reajustes anuais. Poucas altera 

çoes nos níveis são efetuadas p~r dissídios coletivos de al 

guns setores trabalhistas. O período do levantamento de da .... 
dos desta pesquisa (maio a setembro) corresponde ao maximo 

de uniformidade salarial, pois que os aumentos salariais an 

tecipados, definidos por dissídio coletivo, começam em geral 

a ser pagos em outubro, o que permite comparação mais segura 

dos níveis salariais entre os dois municípios. um dos ob1eti:_ 

(22) RAYMOND GUGLIEU10, op. cit. p. 193. 



Tabela II-3 

SÃO JOS~ DOS CAMPOS E JACARE! 
MÃO-DE-OBRA INDUSTRIAL: SALÁRIO FIXO - 1974 

SALÁRIOS S.J.Campos Jacareí 
M!NIMOS N9 % N9 % 

Menos de 1 ,.~ 78 13,2 35 15,2 
1 13 2,2 25 10,8 

Mais de 1 a 2 173 29,3 97 42,4 
Mais de 2 a 3 141 23,9 30 13,0 
Mais de 3 a 4 68 11,5 13 5,6 
Mais de 4 a 6 58 9,8 14 6,1 
Mais de 6 a 8 29 4,9 3 . 1, 3 
Mais de 8 a 10 10 1,7 2 0,9 
Mais de 10 a 15 11 1,9 7 3,0 
Mais de 15 a 20 5 0,8 l 0,4 
Mais de 20 4 0,7 4 1,3 

TOTAL 590 100,0 231 lOO,O 

*Inclui os não informantes (aprox. 60 em 
São José e 2 em Jacareí. 

Fonte: Questionário-2, Levantamento de 
Campo, 1974. 

Tabela II-4 

SÃO JOS~ DOS CAMPOS E JACAREÍ 
MÃO-DE-OBRA INDUSTRIAL: SALÁRIO TOTAL - 1974 

SALÁRIOS S.J.Campos Jacareí 
MfNIMOS N9 % N9 % 

Menos de 1 17 2,9 33 14,3 
1 5 0,8 19 . 8 '2 

Mais de 1 a 2 164 27,8 97 42,0 
Mais de 2 a 3 131 22,2 32 13,9 
Mais de 3 a 4 82 13,9 17 7,4 
Mais de 4 a 6 59 10·, o 15 6,5 
Mais de 6 a 8 35 5,9 4 1,7 
Mais de 8 a 10 10 1,7 2 0,9 
Mais de 10 a 15 17 2,9 7 3,0 
Mais de 15 a 20 5 0,8 1 0,4 
Mais de 28 4 0,7 2 0,9 
Não informa: 61 10)3 2 0,9 

TOTAL 590 100,0 231 100,0 

Fonte: Questionário-2, Levantamento de 
Campo, 1974. 



Tabela II-5 

SÃO JOS~ DOS CAMPOS E JACARE! 
MÃO-DE-OBRA INDUSTRIAL: RENDA FAMILIAR - 1974 

SALÃRIOS S.J.Campos Jacareí 
M!NIMOS N9 % N9 % 

Menos de 1 3 0,5 5 2,2 
1 5 0,8 3 1,3 

Mais de 1 a 2 76 12,9 48 20,8 
Mais de 2 a 3 91 15,4 49 21,2 
Mais de 3 a 4 86 14,6 34 14,7 
Mais de 4 a 6 120 20,3 47 20,3 
Mais de 6 a 8 58 9,8 19 8,2 
Mais de 8 a · lO 25 4,2 5 2,2 
Mais de 10 a 15 49 8,3 12 5,2 
Mais de 15 a 20 13 2,2 3 1,3 
Mais de 20 a 26 11 1,9 3 1,3 
Mais de 26 4 0,7 1 0,4 
Não informa 49 8,3 2 0,9 

TOTAL 590 100,0 231 100,0 

Fonte: Questionário-2, Levantamento de 
Campo, 1974. 

Tabela II-6 

SÃO JOS~ DOS CAMPOS E JACAREÍ 
MÃO-DE-OBRA INDUSTRIAL: RENDA MÉDIA - 1974 

SALÁRIOS S.J.Campos Jacareí 
MÍNIMOS N9 % N9 % 

25% do salário 24 4,1 15 6,5 
Mais de 25 a 50% 81 13,7 53 22,9 
Mais de 50 a 75% 89 15,1 52 22,5 
Mais de 75% a 1 65 11,0 34 14,7 
Mais de 1 a 1,5 95 16,l 40 17,3 
Mais de 1,5 a 2 66 11,2 14 6,1 
Mais de 2 a 3 50 8,5 10 4,3 
Mais de 3 a 5 41 6,9 5 2,2 
Mais de 5 a 8 21 3,6 4 1,7 
Mais de 8 8 1,4 2 0,9 
Não informa 49 8,3 . .2 0,9 

TOTAL 590 100 ,o . .2.31. 100 ,o 
Fonte: Questionario-2, Levantamento de Campo 

1974. 
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vos previstos, Uma segunda comparaçgo que os dados obtidos 

proporcionam refere-se âquela entre os safários fixos, 

tais (fixos e extras) e o rendimento familiar, total e 

dio. 

to -me 

Os níveis salariais de maior 

eia em Jacareí situam~se na faixa de 1 a 2 salários 

freqUe!!, ... 
m1n1 

mos, à qual correspondem 53,2% de sua mão-de-obra indus 

trial, e na .faixa de 1 a 3 salários mínimos em São José dos 

Campos, onde se situam 55,4% de sua mão de obra industrial, 

excluídos aqui os ganhos extras (23). Essa primeira descri . 
. ção comparativa permite constatar a diversidade de niveis 

salariais entre as indústrias de ambos os municípios (tabe 

la II-3). A pequena proporção de trabalhadores com remune 

ração inferior ou igual ao salário mínimo em São José con 

trasta com a proporçao representada em Jacareí pelos mes 

mos níveis: o que se deve em parte ao maior emprego de meno 

res nas indústrias de Jacareí. 

A variação entre ambos os casos cor 

responde à diferenciação na composição por funções, .como 

foi colocado anteriormente. As elevações peri6dicas de sa 

lários não consideram diferentes taxas segundo níveis dife 

rentes de produtividade por setores industriais. As impli 

cações dessa homogeneização de salários foram estudadas em 

recente trabalho (24). O mecanismo posto em prática pelas. 

empresas mais produtivas, e que de certa forma compensa es 

sa homogeneização, é a elevação de mínimo salariais, diver 

sificação de funções e elevação dos mínimos de qualifica 

çao exigida, o que se reflete no mercado de trabalho em ter 

mos de concorrência entre empresas, 

~ o. que ocorre em São José dos Cam 

pos, particularmente nas indústrias representativas da mo 

dernização, mais produtivas, 

O regime assalariado, que representa 

para o trabalhador, entre outros aspectos, uma ascensão so 

cial, é o principal motivo apontado para justificar a pro 

cura da cidade por parte dos moradores da zona rural. Os 

(23) O salário míni.m:> regional vigente por ocasião da pesquisa era 
376 cruzeiros. . 

(24) PÀµLO PALTAR - Diferenças de Salário e Produtividade na 
Estr>utura Industrial Brasileira (Z9?0). 
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níveis salariiais mais elevados funcionam como estímulo de no 

vas migraçdes, n~o só de áreas rurais como tamõem urb.anas. O 

sul de Minas Gerais é uma das áreas de onde provêm mais mi 

grantes em direção a São José e Jacareí, como também a outros 

municípios do Vale do Paraíba. 

Quando computados os salários totais,i~ 

to é, adicionados aos salários fixos, os valores relativos às 
horas extras (tabela II-4), a distribuição do pessoal segun 

do faixas salariais altera-se: diminui a proporção de traba 

lhadores nas faixas de até 3 salários mínimos e aumenta a dos 

que recebem até 15 salários mínimos (concentrado na faixa de 

3 a 4 salários mínimos) .-:m São José dos Campos. Em Jacarcí fo 

·ram registradas alterações muito menos significativas, desta 

cando-se a diminuição do pessoal remunerado ao nível de um 

salário mínimo e aumezrto na faixa de 2 a 4 salários 
..... 
minimos . 

A variação dos salários pelo adiciona 

mente de ganhos relativos a horas extras adq~ire maior peso 

nas faixas inferio:res e contribui para. elevar os rendimentos 

familiares a faixas mínimas de 3 ou 4 salários, que poderão 

ser alterados ou nao pelo acréscimo dos rendimentos de ou 

tros membros da família. 

A tendência notada em indústrias locais 

de determinar . mínimos salariais ligeiramente superiores aos 

previstos por lei, norma em algumas indústrias de grande por 

te, e o grande múmero de trabalhadores que fazem horas extras, 

também norma de algumas empresas, devem ser considerados ele 

mentes que interferem na distribuição do pessoal total por ní 

veis de salário. 

A distribuição dos salários totais en 

tre os componentes da mão-de-obra industrial de São José mos 

trauma concentração nas faixas entre 1 a 4 salários mínimos, 

sendo que 50,8% elo total atinge a:té 3 salários mínimos e a 

proporção acumulada de 64,7% atinge até 4 salários mínimos. 

Em JacareÍ os salários são mais baixos: 50,2% do total situ 

am-se na faixa salarial entre 1 e 2 salários mínimos e a PºE 
centagem acumulada até 3 salários mínimos atinge 64,1%. 

Quanto aos níveis de rendimento fami 

liar, isto é, o salário dos entrevistados, acrescido da renda 

dos outros elementos da família, situam-se em faixas obvia 

mente mais elevadas. (tabela II-5). Para efeito de facilitara 
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comparaçao, foram mantidas as mesmas faixas por salários mini 

mos. Assim, entre as famílias do pessoal ocupado em São José 

dos Campos, a renda concentra-se entre 1 e 6 salários mini 

mos; compreendendo 42,9% até 4 salários e acumulada até 6 sá 

lários, atinge 63,2%. Em Jacareí, a renda concentra-se tam 

bém entre 1 e 6 salários, compreendendo 42,0% até 3 e 56,7% 

se acumulada até 4, e 77,0% se acumulada até 6 salários mini 

mos. 

A renda familiar média fornece elementos 

importantes na avaliação dos rendimentos, na medida em que 

considera o rendimento familiar bruto em relação ao número de 

pessoas que ele deve prover (tabela II-6). Em São José dos 

Campos, a maior freqüência (75,7%) é de famílias cuja renda 

mensal média se coloca entre 26% do salário mínimo e 3 salá 

rios mínimos, e em seguida ( 5 6, O% das famílias) aquelas ·com 

até 1,5 salários. Em Jacareí, 77,4% das famílias tem sua ren 

da média entre 26% e 1,5 salários mínimos, sendo 45,4% até 

75% do salário mínimo e 60,1% entre 75% e 1 salário. 

Quanto ao regime de horário de trabalh~ 

em torno de 59% da mão-de-obra segue o horário normal, isto ~ 

quatro poras pela manhã e outras quatro à tarde, com interva 

lo para almoço e pequenas variações na distribuição das oito 
horas diárias. O restante trabalha em turnos alternados ou fi 

xos, correspondendo ·basicamente ao pessoal ocupado na prod~ 

ção e manutenção. Estes correspondem a 39,1% em São José dos 

Campos e 39,0% em Jacareí. O funcionamento de um estabeleci 

mente industrial em turnos é indicador do uso mais ou menos 

intensivo do capital imobilizado. Aqui se equiparam os dois 

municípios, que apresentam diferenças apenas quanto à propoE 

çao de pessoal que trabalha em turnos fixos ou alternados, o 

que parece influir mais na vida do trabalhador do que na da 

empresa, sendo 14,6% em São Jo.sé e 29,0%em Jacareí sob regime 

de turnos alternados e 24,5% em São José dos Campos e 9,1% em 

Jacareí sob regime de turnos fixos, (ver tabela II-7). 



Tabela II-7 

SÃO JOSf DOS CAMPOS E JACAREf 
MÃO-DE-OBRA INDUSTRIAL: HORÁRIO DE TRABALHO - 1974 

HORÁRIO S.J.Campos Jacarei 
N9 % N9 % 

Normal 344 58,3 138 59,7 
Dois turnos alternados 36 6,1 36 15,6 
Tres turnos alternados 50 8,5 33 14,3 
Primeiro turno fixo 92 15,6 12 5,2 
Segundo turno fixo 51 8,6 7 3,0 
Terceiro turno fixo 2 0,3 2 0,9 
Outro 4 . o' 7 3 1,3 
Não informam 11 1,9 - -

TOTAL 590 100,0 231 100,0 

Fonte: Questionário-2, Levantamento de Campo, 1974. 
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5. A participação dos migrantes na mão-de-obra industrial 

5.1. A origem dos fluxos migratórios 

· São José dos Campos e Jacareí compõem, juntamente com 

outras cidades, uma situação .adequada à mobilização de grande 
contingente migratório. · A concentração industrial, vantajosa 

para as empresas pela redução de custos, por causa do aprovei 

tamento de uma"mesma infraestrutura de energia, água, esgotos, 

transporte, comunicações e outros, e pelas economias externas 
que decorrem da complementaridade entre os estabelecimentos in 

dustriais oferecem um atrativo para as migrações, cujo ofereci 

mente nem sempre é proporcional às aspirações de ascensão só 
cio-econômica do elemento migrante'' ( 2 5) • 

O trabalho na atividade industrial em São José dos 
Campos e Jacare.Í emprega mais migrantes do que indivíduos que 

nunca migraram. Foram, no presente estudo,considerados migra~ 

tes todos aqueles que residem em município diferente do de nas 

cimento. 

Os migrantes correspondem a 77,3% dos 590 entrevista 

dos em S.José dos Campos e 66,7% dos 231 entrevistados em Jaca 

reí. Excluindo os não-residentes no município de trabalho, os 

migrantes constituem 77,96% dos 481 moradores e trabalhadores 
em S.Josê dos Campos e 66,2% dos moradores e trabalhadores em 

Jacareí, que totalizam 219 pessoas,(tabela A-3). Isso represe~ 

ta uma diferença praticamente irrelevante e por isso os dados 

serão considerados em conjunto, independentemente do município 

de residência. 

A participação da mão-de-obra migrante é sempre maj~ 

ritária em todos os setores das indústrias de São José dos Cam 
pos e Jacareí. Sempre mais de 60% de pessoal originário de ou 

tros municípios participa da mão-de-obra, seja em indústrias · 

'' tradicionais", "intermediárias", ''dinâmicas" ou "diversas" .E~ 

tretanto, essa participação é mai·s elevada nas indústrias que 
corres.pendem ao setor chamado dinâmico, para o município de S. 

José dos Campos, enquanto no município de Jacareí1 é mais eleva 

da a participação de migrantes na mão-de-obra das indÚs.trias 

que correspondem ao setor tradicional. . . . . 

(25) PAUL SillGER, ''Migrações internas: considerações teóricas sobre 0 
seu estudo", In: Econcmia Poi1.tica da Urbaniaação:, 49 ed. p. 32. 



Tabela II-8 

SÃO JOS~ DOS CAMPOS E JACAREf 
· PARTICIPAÇÃO DOS MIGRANTES POR 

SETOR DE IND0STRIA - 1974 

SETOR DE S.J.Campos Jacareí 
INDOSTRIA 

' ' Tradicional 68,0 69,4 
Intermediário 79,1 64,7 
Dinâmico 81,2 61,8 
Diversas 76,3 
Fonte: Questionario-2, Levantamento de 

Campo, 1974. 

A coincidência entre o emprego de mais migrantes nos 
setores tradicional em Jacareí e dinâmico em São José dos Cam 
pos nao se deve a características internas do determinado se 
tor, mas ao fato de que eles s~o so setores que utilizam maior 
proporção da mão-de-obra (48,~\ em Jacareí e 44,2\ em São José 
dos Campos) e são, portanto, responsáveis por maior número de 
novos empregos, justificando assim a maior utilização dos mi 
grantes. 

São José dos Campos, onde foi instalado maior 
.. 

numero 
de indsutrias e cuja oferta de empregos industriais é maior, 
conta com mais migrantes. Nessa área, a migração é. estimulada 
pelo crescimento da oferta de empregos. Há uma ligação direta 
entre os dois fatos:Jacareí, com menos oferta de empregos, po~ 
sui menor participação dos migrantes na mão-de-obra. 

Entre os entrevistados de São José dos Campos partici 
pam residentes em J a·careí, que em grande parte são migrantes. 
Os aspectos diferenciados entre residentes e não-residentes s~ 
rao tratados no próximo capítulo. Em escala regional, 

não há um processo migratório para cada município. A 

.. 
porem, 

migração 
é para ambos o resultado de um processo único, mais intenso em 
São José dos Campos pelos efeitos da concentração industrial e 
menos intenso em Jacareí, onde acontece também como reflexo do 
crescimento de São José dos Campos (parte do povo é atraído por 
São José dos Campos, mas levado a residir em outro município), 
mas também como resultado da implantação industrial local •. 

· Entre as pessoas nascidas na atual município de resi 
dência, ou seja, os não-migrantes alguns se mudaram da zona ru 
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\ ral para a zona urbana do próprio município .de nascimento:l,5\ 

do total de São José dos Campos e 10 ,8% de Jacareí·. Po~tanto , 

excluindo as m~grações propriamente ditas e as mudanças intra 
municipais, haveria 125 pessoas empregadas na indsutria de .são 
José dos Campos (21,2\ do total) e 52 pessoas de JacareÍ(22,5% 
do total) que realmente nunca realizaram nenhum tipo de migr~ 

-çao. 

A corrente migratória originada no Estado de Minàs G~ 
rais é antiga no Vale do Paraíba, conforme apontam os dados 
censitáriós disponíveis e outros trabalhos publicados. Mllller 
(26) mencionava a presença significativa dos mineiros na pop~ 

lação do Vale. A migração mineira tradicional é um dos elemen 

tos de direcionamento do atual fluxo migr~tório, pa~ticularmen 
te intensos entre o sul do Estado e os municípios em foco, na 
medida em que a presença de familiares no local funciona co.mo 
apoio para a migração de novos elementos. Esse fluxo caracteri 

· za, ao lado de outros, uma situação de predomínio nos movimen 

t-OS .migratórios intra-regionais, dentro portanto do próprio S~ 
deste, muito mais do que de fluxos provenientes de outras regi 

ões do país. 

O ponto de partida na coleta de informações sobre a 
origem geográfica dos migrantes foram os municípios posterioE 
mente agrupadas em microrregiões homogêneas, conforme foram de 
finidas pelo IBGE em 1968, algumas das quais foram agrupadas 
em s~b-regiões, enquanto áreas com menor freqüência de casos 
foram agrupadas em Estados ou Regiões, de modo a id~ntificarl2 

áreas de origem: Méd~o Vale do Paraíba Paulista, Sul de Minas 
Gerais e Zona da Mata Mineira, Minas Gerais (restante) e Espí 
rito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Grande São Paulo, Alto Va 
ledo P~raÍba, Estado de São Paulo(restante), Região Nordeste, . . 
Regiões Norte e Centro-Oeste, Região Sul (com exceção do Esta 

do do Paraná, e exterior). 

A distribuição geográfica dos migrantes, quanto ao 
seu local de nascimento, denota a predominância do Médio Vale 
do Paraíba Paulista e do Sul de Minas e Mata Mineira (figura 4 

e tabela II-9). °Entre os trabalhadores de São José dos Campos, 

o fluxo originário do Sul de Minas e Mata mineira supera o to 
tal dos não-migrantes. 

(26) Nice L. Mflller, op. cit. 
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Tabela II - 9 

SÃO Josr. DOS CAMPOS E JACAREf 

H.~.0-DI:-OBAA INDU!":TRTAL: ZONA DE.ORIGEM 
POR LOCAL DE NASCIMEllTO 1974 

SÃO JOSC DOS CAMPOS 

ZOllA DE ORIGEM 

RURAL URBANA r./c TOTAL 
\ 1 

RUAAL j 
tl9 \ N9 \ N11 N9 N9 \ 1 

69 35,C 84 21,8 2 155 26,3 ·22 21,6 
(41+,5\) (5 .. ,2\) (l,3\) (l00,0\) (52, .. \) 

39 19,8 70 18,2 l 110 18,6 17 16,7 
(3~,5\) (63,6\} (0,9\) (lJJ,Ot) (44,7\) 

18 9,l 38 9,9 - 56 9,5 7 6,9 
(32,l'\) (67,0\) - ClOC,0\) (~3,d\) 

4 2,0 23 6,0 - 27 11,s · a 7,8 
C::.4,8\) (85,2\) 1 ClCO ,0\) jc5o,o\> 

15 7,6 11 2,9 - 26 4,4 3 2,S 
(57,7\) (42,3\) - (100,0\) (60,0\) 

8 4,1 14 3,6 - 22 3. 7 3 2,9 
(3e;,4\) (6 3,6\) 1 (100,0\) (30,0\) 

1 1 
8 .. , l 10 2,6 - j lS · 3,l 4 3, S! 

(44,4\) . (55,6\) - 1 (100 ,O\) (40,0\) ! 

l 0,5 l~ 3,6 l 16 2,7 4 3,9 
(6,3\) (87,5~) (6,3%) UCO ,C\l (j6,4\) 

2 l,O 7 1,8 l 10 1,7 2 2,0 
(20,Ci\) (70,Ci\) (10,0\) ClOO,a%) í50,0~) 

2 1,0 .. l,O 3 9 1,5 - -

JACARE! 

ZC:-IA DE ORIGEX 

URSAN/1 1 n/c 
1 _,_ .. 

,,.\.l .. o'\L.. 

N9 i j N9 ~: 9 \ 
! 

19 15' li : q : '3 ' ~ 
(45,2\) (2,4~, OCJ .~~ l 

21 
16 ''.li - 3.; lô,S 

(55,3i) - (ll'J ,~'t,) 

é 6. 91 - 13 :,s 
c-s.n> - (lC·O ,l: ~) 

8 6. 31 - l~ 6,S 
(50,0\) 1 - (lCO.,C~) 

1 
. ,1 

2 
4. ·1 - 5 2,2 

(40,0%) - {l:i:J,C'!i 

5 ~ .. 
4 •º1 .. ~~ ~ .. 

(5C,0%l ; (2 0 ,~'irl~J,O'>l 

s 4. t:i - 10 '"', 3 
(60,0\} 

1 - !"º"O•') \... ... ,v ~~ 

1 
7 5 'SI - ll 4~S 

(63,6\) 

1,61 
- lc:cc .~'·> 

2 - ~ 1,7 
(5),Q;) 

4) 

- (lOc,J\) 

5 - s 2,2 
(22, 2\) (44 ,4\) (33,3%) (l00,0%) - i (100 ,0\) - (lO~ ,C\) 

?.egi~s . :~crtc 2 l,O 5 1,3 - 7 1,2 - - 1 - - - - -
c~ntro-Cc~te e s~1 (28,E;\) (71,4\) (l00,01.) - - - -
llur.ca 1r.igraram 29 14,7 105 27,3 - 13'• 22. 7 32 31,4 45 JS, i - 77 33,J 

(21,6\) (78 ,4\) - (lOO ,0\) ('11,6\) (58,4\) - noc,c;,> 

TOTAL 197 385 8 590 100,0 102 126 3 ln1 lOG,O 
(33,4\) (65,31.) l,i+ (100,0'i>) (4~ ,2"') ($4 ,SI.) e' J' ·'e i · · · · > ._, .;Ji uv,v\. 

-
Fonte: Question~~io-2, levantamento de campo, 1974, 

*Estado de São Paulo com exceção do Médio e Alto Vale do·Paraíba e Grande S.âo Grar.de São ?~ulo. 

n/c llão consta a informação. 
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Algumas áreas de origem dos migrantes participantes 

da mão-de-obra industrial de S.Josê dos Campos e Jacareí, fo 

ram caracterizadas em recente estudo ( 27) , _como de ''forte ev~ 

são populacional" e classificadas como "áreas com reduzido ·ai 

namismo de economia agrícola e . baixo nível tecnológico, cons 

tituindo-se em ~onas de depressão populacional". Desta manei 

ra estão definidas áreas tais como o Sul de Minas, a Zona da 

Mata de Minas, ambas consideradas como Única área de origem , 

neste trabalho, e o Alto Vale do Paraíba. 

O Sul de.Minas e a Mata Mineira constituem áreas de 

forte migração não só para o Estado de São Paulo, como para o 

interior do país. Com relação a São Paulo, a proximidade e a 

facilidade de acesso permitem um interelacionamento · amiudado. 

Silva & Arruda (28) observam que o sistema urbano do Sul de 

Minas está submetido à área de influêni:ia de São Paulo f acili 

tada através da f acil articulação pela rede ferroviária e ro 

doviária. "A presença nas proximidades de Minas de várias ci 

dades paulistas faz com que a força de São Paulo seja exerci 

da de maneira marcante exceto no setor Sudeste onde há inter 

pretação da influência do Rio". No mesmo trabalho apresentam 

a Zona da Mata como dotada de "fortes vinculações ao Rio de 

Janeiro", o que entretanto não a impede de ser uma das - áreas 

de grande envio de migrantes tanto quanto o Sul do Estado, á 
rea essa de densidade fraca, rural. 

O Sul de Minas apresenta densidade demográficas urba 

nas das mais altas do Estado e tem uma "estrutura fundiária 

caracterizada pela alta proporção de minifúndios - 80,7% dos 

imóveis rurais possuem de O a 50 hectares ... " (29),o que cons 

titui elemento importante para entender a área como origem de 

grande parte dos migrantes e além de tudo~ . de grande parte dos 

migrantes rurais. 

Entretanto, a maior parte dos indÍviduos entrevista 

dos declarou origem urbana, conforme a tabela II-9. Entre os 

de Jacareí, a origem urbana corresponde a ligeira m5.ioria 

(53,3%) que, no .grupo de São José dos Campos, é mais acentuada 

(62,5%). Poucas áreas de origem dos migrantes enviam fluxo su 

(27) OLGA M. S. BECKER E OUI'ROS, hea de a trcç ãJ e evasâ? '[X>puZaci.o 
naZ m Brasa n:> per-iodo Z 960-l 970,nrim:o. -

{28) JANE DE S. SILVA & Ml\RIA APARECIDI\ ARRUDA, Estrutura espaaial 
cb Estado de Minas Gerais. Anâtise e Conjuntura 7(2). ·P· 10 

(29) Programa de annazenamento para o sul de Minas. Análise e Con 
jun -fura. 7(2) p. 15. 



68. 

perior de migrantes originários de zonas rurais. Em São José 

dos Campos, apenas os nascidos nos municípios de, Alto Vale do 

Paraíba declaram origem rural em sua maior parte. Em outras á 
reas há equilíbrio entre as duas origens, como no Norte e no 

Centro-oeste, ou pequena maioria, como no Sul de Minas e Mata 

Mineira, à rural. Em Jacareí, os nascidos no Alto Vale do Para 

Íba, Sul de Minas e Mata e no interior do Estado de São Paulo 

são predominantemente de origem rural. Os números em que se 

fundamentam ·essas informações referem-se à questão específica, 

dirigida à pessoa entrevistada, sobre o caráter urbano ou ru 

ral de seu local de nascimento. A veracidade da informação, o~ 

melhor dizendo, a propriedade da informação não foi testada em 

todos os casos, o que pode levar a supor que vários originários 

da zona rural não informam sua origem como tal. ~ frequente a 

contecer que indivíduos ligados a áreas rurais informem apenas 

o local de nascimento ou de registro, que corresponde à sede 

do município ou sua área urbana; por isso, talvez essa maioria 

urbana seja um fato aparente quanto à origem primeira dos mi 

grantes da mão-de-ohra industrial de S.José dos Campos e Jaca 
, 

rei. 

Muitos dentre eles, porém, passaram por outros municí 

pios de residência antes do atual, quase sempre exercendo ati 

vidades urbanas, o que resultaria em maioria real de migrantes 

provenientes de áreas urbanas ao se deslocarem para o atual lo 

cal de residência. 

A fundamentação teórica dos estudos sobre etapas mi 

gratórias remonta ao trabalho clássico de Ravenstein,(30) rea 

lizado em fins do século passado sobre as migrações da Europa 

industrializada. Uma de suas leis da migração estabelece queas 

migrações se realizam por estágios, sendo primeiro atraÍdosos 

habitantes das regiões mais próximas. Suas leis dizem respeito 

ao mecanismo das migrações, mais do que às causas dos movimen 

tos migratórios. ~ necessário também que se lembrem as limita 

çoes históricas de seu trabalho e a variação no tempo do con 

ceito de distância, que pode levar a diferentes interpretações 

ou à determinação da maior ou menor abrangência ou validade dos . , . 
seus pr1nc1p1os. 

(30) Mi~ton da Mata e outros, op. cit. 
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Singer (31) critica o estudo das etapas migratórias 
individuais antes do estudo global do processo migratório vi~ 
to como um processo social. Segundo ele, "deixa de ter senti

do investigar-se a migração como um movimento de indivíduosrun 

dado período entre dois pontos, convencionalmente consideraà:s 

como de origem e de destino. Quando uma classe social se poe 

em movimento, ela cria um fluxo migratório que pode ser de 

longa duração e que descreve um trajeto que pode englobar vá 

rios pontos de origem e de destino". Considera hipótese bási
ca aquela.de que o fluxo migratório originado por determinaà:>s 

fatores estruturais determina os movimentos unitários, que só 
podem ser compreendidos no quadro mais geral daquele. As colo 

cações de Singer, realçando as migrações como processo social, 

são muitos importantes na análise do significado das etapas 

percorridas pelos migrantes e das limitações dessa análise. 

Poucos são os estudos que se detêm nesse tipo de 
análise. Recente trabalho do IBGE a respeito das "proposições 

metódolÓgicas para análise dos diferenciais entre migrantes e 

nativos nas áreas metropolitanas do Sudeste" (32) considera o 

e~tudo das etapas migratórias essencial para entender o pro
cesso migratório, porém o declara inviável. Segundo o mesmo 
trabalho, o estudo de etapas migratórias "forneceria valiosas 

info1"'mações para a interpr•etação dos diferenciais através da 

identificação de caracteres como: 

a) a tipologia das correntes migratórias, se há pr~ 

dominância de deslocamentos oriundos 1-) de outros pontos do 

sistema urbano estadual ou nacional comprovando assim o pro
cesso migratório por etapas; 2-) de áreas próximas, seja de 
origem rural ou urbana pertencentes ao raio de influência da 
metrópole. 

b) a trajetória empreendida pelo migrante". 

(31) Paul Singer. op. cit. p. 31 

... ~32) OLGA.M. s._~E~KER & Z~KA 'Proposição metodslógica para 
anãlise dos diferenciais en~ rm.grantes e nativos nas areas metropoli 

·tanas do Sudeste. Rev. Eras. Geog. 37(2), p. 3. -



Tabela II-10 

SÃO JOS~ DOS CAMPOS E JACAREÍ 
MÃO-DE-OBRA INDUSTRIAL: SEXO POR NÜMERO DE ETAPAS 

MIGRATÕRIAS 1974 

NÚMERO DE SAO JOSE DOS CAMPOS JACAREI 

ETAPAS Ma.se. Fem. Total Ma.se. Fem. Total 
N9 % N9 % N9 % . N9 % N9 % . N9 % 

Uma 166 45,4 54 60,7 220 48,4 47 40,9 20 52,6 67 29,0 
Duas 90 24,6 20 22,5 110 24,2 38 33,0 9 23,7 47 20,3 
Três 49 13,4 9 10 ,1 58 12,7 16 13,9 4 10,5 20 8,7 
Quatro 24 6,6 3 3,4 27 5,9 6 5,2 3 7,9 9 3,9 
Cinco 25 6,8 3 3,4 28 6,2 4 3,5 1 2,6 5 2,2 
Seis e mais 12 3,3 - - 12 2,6 4 3,5 1 2,6 5 2,2 

TOTAL 366 100 ,o 89 100,0 455 100,0 115 100,0 38 . 100,0 153 100,0 

Fonte: Questionário-2, Levantamento de Campo, 1974. 

Tabela II-11 

SÃO JOSf DOS CAMPOS E JACAREf 
MÃO-DE-OBRA INDUSTRIAL: ÚLTIMO LOCAL DE PROCEDÊNCIA 

DOS M.I GRANT E S 19 7 4 

PROCED~NCIA S ;J. Campos Jacareí Total 
N9 % N9 % N9 ~ 

Grande S.Paulo 91 20,l 49 31,6 140 22,9 
Sul de Minas e Mata 114 25,1 25 16,1 139 22,8 
Vale do Paraíba 83 18,3 18 11,6 101 16,6 
Est. de S.Paulo (out.) 56 12,3 16 10,3 72 11,8 
Est. Rio de Janeiro 29 6,4 11 7,1 40 6,6 
Alto Vale do Paraíba 22 4,8 5 3,2 27 4,4 
Minas ( out. ) e E. Santo 14 3,1 7 4,5 21 3,4 
Paraná 13 2,9 6 3 '9 19 3,1 
S.J. Campos a Jacareí 9 2,0 10 6,4 19 3,1 
Jacareí a S.J. Campos 6 1,3 1 0,6 7 1,1 
S José/Jacareí a arredores 4 0,9 1 0,6 5 0,8 
Nordeste 5 1,1 5 3,2 10 1,6 
Exterior 3 0,7 1 0,6 4 0,6 
Norte e Centro-Oeste 3 0,7 - - 3 0,5 
Sul 2 0,4 - .. - 2 0,3 . . 

TOTAL . 454 100,0 15 5. .1.00. , .o. 609 100,0 

Fonte: Questionario-2, Levantamento de Campo, 1974. 
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Salienta ainda que a experiência de vida do mig~an

te, condicionada por seus translados anteriores, mantém es 

treita vinculação com o status socio-econômico apresentado ou 

a ser alcançado pelo migrante na área de destino, e que o nú 

mero de deslocamentos efetuados e a sua natureza poderão ser 

tomados como indicadores de um grau maior ou menor de adapta 

ção do migrante ao contexto urbano. 

Procurei ver até que ponto algumas dessas proposi 

ções metodológicas são aplicáveis e, quando aplicadas, até 

que ponto são elucidativas. ~importante ter em mente as 

idéias de Singer, mas repito que considero os movimentos indi 

viduais ou de pequeno grupo como integrantes dos movimentos 

globais e dele representativos, desde que considerados em sua 

posição relativa. A trajetória da migração dos trabalhadores 

na indústria de São José dos Campos e Jacareí esclarece pon

tos sobre o caráter de sua movimentação migratória. Tratando 

-se predominantemente de migrações intra-regionais, as etapas 

realizam-se entre pontos mais próximos, do que seria o caso 

em fluxos inter-regionais. Obvio, porém conveniente lembrar, 

que para alguns migrantes e mesmo não-migrantes entrevistados 

o atual local de residência corresponde a uma etapa, parte de 

um ciclo não encerrado. Para uma avaliação mais precisa de 

sua proporçao, ver o trecho referente aos migrantes em pote~ 

cial, ou seja, aqueles que possivelmente realizarão uma nova 

migração sob dadas condições. 

Entre os migrantes, o mais frequente é a Jl3.SSag3!l por 

um ou dois municípios de residência, entre o município de na~ 

cimento e o de residência atual. Cada mud~nça de município s~ 

rã considerada uma etapa migratória entre o município de nas 

cimento e o municÍp°io de . residência atual. Uma etapa migrató 

ria consiste, pois, na mudança do município de nascimento p~ 

ra o atual, sem estágio intermediário; duas etapas mi.grató 

rias referem-se à mudança para um município intermediário an 

tes do atual. Nessas condições, encontram-se aproximadamente 

70\ do total. Os restantes realizaram mais de duas etapas. A 

frequência de cinco ou mais etapas é muito pequena e, por ve 

zes, refere-se a casos bem específicos, como de militares ou, 

então, de trabalhadores em construção de estradas, assim como 

seus fam~liares. A baixa ~requência de etapas migratórias evi 

dencia um.conhecimento prévio do local de migração, ao menos 
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enquanto sua disponibilidade de empregos. 

Observando a composição, por sexo, de cada grupo, a 

participação dos elementos masculinos cresce progressivamente 

à medida que se tem maior número de etapas migratórias entre 

os trabalhadores de São José dos Campos. A menor participação 

masculina corresponde aos não migrantes. Esta Última afirma 

ção é válida também para Jacareí, onde permanece constante a 

participação masculina, com exceção para o grupo que realizou 

quatro etapas migratórias, no qual essa participação cai qua 

se ao nível dos não-migrantes. 

Comparando o local de nascimento dos migrantes com 

o local da Última etapa migratória, puderam ser constatadas 

algumas diferenças resultantes da sua migração pregressa. ~ 

muito frequente o ºmigrante ter-se dirigido a são José ou Jac~ 

rei, depois de uma etapa migratória no município de São Paulo, 

ou qualquer outro da Grande São Paulo. A Grande São Paulo é a 
região de nascimento de 4,6% da mão-de-obra de São José e 6,9% 

da de Jacareí, e marca presença muito mais positiva como eta 

pa migratória posterior. O m~nicÍpio da Capital foi o Último 

local de residência (independentemente de quantas etapas se 

constitua toda a trajetória) de 15% da mão-de-obra de São Jo 

sê dos Campos e de 16,8% dos de Jacareí. Incluindo os outros 

municípios da Grande São Paulo, essa proporçao atinge 20,1% e 

31,6% relativamente a São José e Jacareí. 

Os dados globais para os dois municípios mostram 

uma frequência muito grande de migrantes, cuja Última etapa 

foi o Sul de Minas ou a Zona da Mata mineira (22,8% do total, 

sendo 25,1% de São José e 16,1% de JacareÍ), e também muito 

grande a frequência_ dos que vieram de outro município do Val~ 
do Paraíba, exceto de Sã0 José e Jacareí (16,6%, sendo 18,3% 

do total de São José e 11,6% de JacareÍ). O interior do Esta 

do de São Paulo aparece em seguida, representando a Últimaeta 

pa migratória para 11,8% do total (12,3% de São José e 10,3% 

do total de JacareÍ) (ver figura 5). 

A preocupação de conseguir um emprego (e emprego em 

fábrica) é a melhor idéia que grande parte dos entrevistados 

tem de tragalho. Ela leva ao grande deslocamento populacional 

que se verifica em direção aos centros urbanos, tanto maior 

quanto maior é a cidade •. ó emprego significa, antes de tudo, 

a segurança da legislação trabalhista. Essa segurança, repre

sentada por um salário fixo mensal, aposentadoria, assistência 
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médica, 139 salário, FGTS, materializa a idéia que o migrante 
tem da ascensão social a que se refere a bibliografia existen 

te. A ausência presumível dessa segurança no local de origem 

constituiria o motivo da migração. 

5.2. As motivações para a migração. 

A análise dos motivos da Última migração evidencia 

que o principal é a procura de emprego, ou a procura de melho 

res condições de vida; 50,7% dos migrantes de São José cbs Ca~ 

pos e 52,2\ dos migrantes de Jacareí, considerando os motivos 

pessoais e familiares aglutinados, isto é, independentemente 

de ter cabido aos infor~antes a decisão de migrar. 

A questão foi colocada com a finalidade de captar os 

ºmotivos da Última migração, do ponto de vista dos entrevista

dos. Cabe agora colocar as dimensões em que podem ser encara 

das essas respostas, pois elas não se referem à todas as eta

pas migratórias, quando existiu mais de uma. Quando a mudança 

foi para um município vizinho, .as explicações têm carater mais 

restrito, pois se referem a pequena mudança. Em geral os moti 

vos apresentados foram mais amplos. 

No caso estudado, o migrante dirige-se a centros ur 

banes, dos quais já conhece as possibilidades de obtenção de 

oferta de .emprego. Por vezes emprega-se e depois realiza a mu 

dança efetiva, o que não se aplica a outros tipos de migração. 

As migrações, portanto, se fazem à procura de melho 

res oportunidades de emprego. Outros motivos são declaracbscom 

menos frequência. A razão principal é apresentada com algumas 

diferenças: alguns colocam genericamente o problema - procura 

de lugar onde há mais facilidade de emprego; outros particula 

rizam - arrumaram trabalho e depois se mudaram; outros, por 

desemprego; outros, ainda, em.busca de novo tipo de emprego , 

o que pode significar que são or~ginários da zona rural emb.ls 

ca de-um emprego urbano; em suma, está claro que do ângulo do 

migrante é a quantidade de empregos disponíveis e aos quais 

ele teria acesso que direciona a mudança. Quando a decisão de 

migrar não foi do indivíduo entrevistado, o resultado do in 

quérito é semelhante: a procura de melhores condições de vida 

sempre significando a busca de um lugar com maior oferta de 

empregos •. 

Parte da massa de trabalhadores rurais ou pequenos 
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proprietários rurais sem condições de se capitalizar de modo 
a prover condições de sustento à família, frequentemente nume 

rosa, encontra-se em condições incertas e desloca-se para a 

cidade em busca de um emprego. A nova situação de engajemento 

no sistema econômico sob a fo~ma de assalariado é a alternati 

va que se lhe apresenta. 

A presença de elementos da f amÍlia na cidade consti 

tui-se no segundo principal motivo para a migração. Em São J~ 

sê dos Campos e em Jacareí respectivamente, 5,8% e 9,7% dos 

trabalhadores indicam a presença de parentes ali residentes co 

mo o principal motivo da mudança, (tabela II-12). Muitos en

tre aqueles que declararam outros motivos tinham familiares 

já residindo no município. A família (ampla) pode representar 

o canal de informação das possibilidades de emprego, das ou 

tras vantagens do lugar, pode atê representar a primeira mora 

dia no novo local de residência. Rossini (33) cita a grande 

solidariedade entre os novos migrantes e· os parentes e amigos 

imigrados há mais tempo: "Por isso o imigrante está, em geral, 

sempre pronto a ajudar, inclusive hospedando parentes e ccn 

t~rrineos que procuram se estabelecer perto dele. O imigrante 

bem sucedido é um canal de mobilidade para todo o grupo de 

origem". 

Alguns motivos particulares interferem n~ decisão de 

migrar. Parte dos migrantes trabalhando atualmente na Simão 

originam-se de municípios onde se localizam indústrias de p~ 

pel, ou cita-as em sua trajetória de migração. 

A rotatividade alta de empregos na região tem o e±ei 

to, entre outros, de estímulo à migração, na medida em que 

certa quantidade de empregos é colocada ~antinuamente em dis 

ponibilidade, aos q~ais todos teriam acesso, inclusive os re 

cêm-chegados. Alguns indivíduos chegam para procurar traba

lho; encontrando-o, vêm então se fixar no município. Há, na 

verdade, uma oferta fictícia superior ã oferta real de empr~ 

gos, que se lhes apresenta como forma de melhoria das condi 

ções de vida. 

(33) ROSA E. ROSS:nrr, O Estado de São Paulo - a intensidade das mi 
greções e do êxodo rural/urbano, Ciêneia e Cu.l tura 29 (7), p. 783 e ?as-:-



Tabela II-12 

SÃO JOS~ DOS CAMPOS E JACARE! 
MÃO-DE-OBRA INDUSTRIAL: MOTIVO DA GLTIMA MIGRAÇÃO - 1974 

fffG RAN 'I'E S 
MOTIVO S.J.Campos Jacare1 

N9 % N9 % 

Mais facilidade de emprego 159 35,5 58 35,2 
Presença de f amlliares 21 4,7 12 7, 3 

Migrante Novo tipo de emprego 14 3,1 8 4,8 
com Transferincia . 14 3,1 4 2,4 

decisão Estudo e emprego 13 2,9 1 o_, 6 
de Estudo 13 2,9 - -

migrar Aquisição de casa própria 8 1,8 - -
Pr6ximo ao local de emprego 4 0,9 1 0,6 
Outro 41 9,2 8 4,8 
NÃo informa 9 2,0 9 5,5 

Para melhorar 68 15,2 28 17,0 
Migrante Transferincia 14 3,1 4 2,4 

que Sair da roça 7 1,6 2 1,2 
seguiu Presença de familiares 5 1,1 l • t 

') , , ,_ , ..,. 
a Out1•0 22 4,9 14 8,5 

f amíl1a Não sabe 36 8,0 12 7,3 

TOTAL 448 100,0 165 100,0 

Fonte: Questionário-2, Levantamento de Campo, 1974. 
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As aspirações dos migrantes concentravam-se na ob-. . 
tenção de um emprego, por estarem empenhados fundamentalmente 

em mudar para melhorar suas condições de vida. O pequeno núme 

ro de pessoas que aspira a nova mudança é indicador de que p::>S 

sam ter atingido o objetivo inicial, ou de que não há altern~ 

tiva melhor que a do momento; quanto aos não-migrantes, fica 

evidente, pelos números obtidos, que não vêem esperança em mu 

dar. Isso.tem certa lógica, desde que estejam devidamente em 

pregados e, ao que tudo indica, com remuneração mais alta do 

que a anterior; encontraram condições favoráveis à venda de 

sua força de trabalho. A maior parte deles não pretende mesmo 

mudar. Em geral não há explicação definida: simplesmente es 

tão satisfeitos, sem motivo para sair (ver tabela II-12). Es 

tes representam, em São José dos Campos, 44,2%, een Jacareí 

40,9% do total. Ou estão satisfeitos com o trabalho (16,8% e 

10,2%) ou já estão estabelecidos com família e tudo (6,6% e 

9,3%), ou simplesmente não declararam o motivo (6,1% e 12,9%). 

Aqueles que pretendem mudar o fariam por trabalh:>me 

lhor (2,2% e 1,8% sobre os totais de São José dos Campos e J~ 

careÍ). Alguns, portanto, não estão totalmente satisfeitcscom 

as condições de trabalho, principal motivo impulsionador da 

migração, ou percebem possibi1idudes de busca de melhores con 

dições. Outros, por não gostarem do lugar (2,0% e 1,3%, re~ 

tivamente São José dos Campos e JacareÍ), ou por motivos gen~ 

ricos, como: desejo de voltar ao lugar de origem, estudar, c~ 

sar, morar mais perto do trabalho, custo de vida muito alto . 

Esta Última razão só apareceu em São José dos Campos e indica 

a situação relativa do município na ocasião, marcada por uma 

elevação geral dos custos de vida desde a ·habitação até a ali 

mentação, acentuada pelo rápido crescimento da população. 

Procurando identificar os migrantes em potencial,e~ 

centrei-os naqueles que não têm planos de mudança, mas sao 

sensíveis a um possível apelo migratório. Realizariam uma mu 

dança no caso de haver determinadas condições. Entre elas es 

taria, em primeiro lugar, a presença de melhores condições de 

trabalho (2,9 em São José dos Campos e 3,6, em JacareÍ), de 

semprego (1,0 e 2,2%) ou outras condições (2,0 e 2,7%). 

Algumas diferenças entre a tendência geral das res

postas obtidas em São José dos Campos e Jacareí merecem desta 
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que. Em São José, a proporÇão de pessoas que não desejam mi 

grar é pouco maior que em Jacareí (82,0% e 79,7%), é maior 

também a proporção de pessoas que pretendem mudar (10,7% e 

7,5\). Os migrantes em potencial são proporcionalmente mais 

numerosos em Jacareí (12,8%) do que em São José dos Campos 

(7,3\). 

A estratificação desses mesmos dados, para migran 

tes e nativos, mostra em ambos os grupos o predomínio dos mo 

tivos generalizados para não migrar: acostumados com o luga~ 

não têm mais idade para isso e acomodados englobam mais da me 

tade dos não migrantes (55,2%), ou seja, uma proporção maior 

que para os migrantes (41,0%). ~possível que esse resultado 

esteja ligado às motivações da migração. Aqueles que nunca mi 

_graram não têm com clareza, ao nível de sua consciência, os 

motivos para não migrar, ao contrário dos que já realizaram 

uma migração. Estes localizam um motivo importante para justi 

ficar sua permanência: o trabalho. ~ o motivo apresentado por 

19,3% entre eles: a satisfação com o trabalho, ou a certeza 

de um ºemprego, ou, ainda, porque São José dos Campos "tem bom 

campo de trabalho". 

Para os não-migrantes, a família é o segundo motivo 

mais importante para não sair. Entre eles, 11,2% nao se muda 

riam por causa da família, seja porque ela está estabelecida 

no local, seja porqtie eles dependem da família ou, apenas,po~ 

que a família mora ali mesmo". 

Em Jacareí, a maior parte dos entrevistados também 

não pretende mudar-se, está satisfeita ou, ainda, não tem mo 

tivos para sair. A diferença com relação à São José é que es 

se motivo é válido na mesma proporçao para migrantes e nati 

vos. 

Quanto à escolha de novo local para residência, os 

18,0\ que pretendem mudar-se limitam-se ao Grande São Paulo, 

ou outro lugar (Rio de Janeiro, ou outros), ou, então, voltar 

ao local de origem. Em São José dos Campos, os aspirantes à 
nova migração (correspondem a 10,7% do total) limitam-se à 
preferência do Grande São Paulo ou outro município mais dis 

tante (Rio de Janeiro, ou outros) ou então a voltar ao municí 

pio de origem • 

. Os indecisos (7,3%) situam suas preferências entre 

voltar ao município de origem, ou mudar-se para "onde houver 

melhores salários 1', ou, ainda, para qualquer outro lugar. Em 
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Jacareí, aspiram a voltar à terra natal, ou mudar-se para São 
José dos Campos, ou lugares mais distantes, excluindo o Vale 
do Paraíba e o · Grande São Paulo. Entre eles, 7,5% pretende sair 

para voltar (ao local de origem), morar em São José dos Cam 
pos ou então qualquer lugar não definido. 12,8\ são possíveis 
aspirantes à migração e suas preferências recairiam no Grande 
São Paulo, ficando São José dos Campos ou "onde houver melho 
res salários" em segundo plano. 

Tabela II-13 

SÃO JOS~ DOS CAMPOS E JACARE! 
MÃO-DE-OBRA INDUSTRIAL: ASPIRAÇÕES A FUTURA MIGRAÇÃO- 1974 

MIGRANTE S.J.Camoos Jacareí 
EM MOTIVO 

POTENCIAL N9 % N9 % 
- Trabalho 99 16,8 23 10,2 

Familia 39 6,6 21 9,3 
Casa própria 21 3,6 11 4,9 
Estudo 13 2,2 1 0,4 

Não Cond. melhorou 7 1,2 1 0,4 
Custo de vida 4 0,7 - -
Mudar é pior 4 0,7 1 0,4 
Sem motivo p/sair 261 44,2 92 40,9 
Não informam 36 6,1 29 12,9 

Sub-total 484 82,0 179 79,6 

Trabalho 13 2,2 4 1,8 
Não gosta daqui 12 2,0 3 1,3 
Custo de vida 8 1,4 - -

Sim Estudo 4 0,7 - -
Casamento 4 0,7 - -
Perto loc.trabalho 3 0,5 1 0,4 
Outro 16 2,7 7 3,1 
Não informam 3 o;5 2 0,9 

Sub-total 63 10,7 17 7,6 

Trabalho 17 2,9 8 2,6 
Desemprego 6 1,0 5 2,2 

Talvez Família 1 0,2 4 1,8 
Estudo 1 0,2 3 1,3 
Outro 12 2,0 6 2,7 
Não informam 6 1,0 3 1,3 

Sub-·total 43 7,3 29 12,9 

TOTAL 590 100,0 225 100,0 

Fonte: Questionário-2, Levantamento de Campo, 1974. 
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A mão-de-obra industrial de São José dos Campos e 

de Jacareí, observadas isoladamente apresentam algumas carac 

terísticas particulares. O destaque da participação dos ele'"OOil 

tos femininos e dos menores em Jacareí e os níveis mais eleva· 

dos de escolaridade, qualificação e salários em São José dos 

Campos, sobressaem-se quanto à composição demográfica e o em 

prego. 

Quanto a participação dos migrantes, torna-se evi 

dente a unidade de ambos enquanto áreas de ~igração, tanto 
quanto a - intensidade dos fluxos quanto à sua origem geográfi

ca. A distribuição dos fluxos migratórios no espaço demonstra 

a importância de outras variáveis que induzem a população a 

migrar, que não o crescimento industrial e o aumento de empr~ 

gos. Eles direcionam a migração mais do que constituem sua o 

rigem. ;j 

O migrante que participa da mão-de-obra industrial 

da área estudada,têm conhecimento prévio de . suas perspectivas 
de emprego e em função delas escolhem a área de destino. Isto 

provavelmente não corre em outras . áreas ou em outras situações 

de migração. 



Capítulo III 

MOVIMENTOS PENDULARES PARA SÃO JOS~ DOS CAMPOS 

1. Considerações sobre o estudo dos movimentos pendulares 

Uma segunda dimensão da movimentação de população 

ampliada pelo crescimento da atividade industrial ~onsiste 

nos movimentos pendulares entre São José dos Campos e outros 

municípios~ Esse termo designa· os movimentos diários de popu 

lação em direção ao local de trabalho dentro de grandes aglo 

merações urbanas ou entre cidades diversas. Os movimentos pen 

dulares da mão-de-obra ocupada nas indústrias de São . Josê, 
' 

partindo de cidades próximas, constituem fluxo significativo 

e em seu estudo está centrada esta parte do trabalho. 

Os estudos a que tive acesso, sobre os movimentos 

pendulares, definem-nqs como uma movimentação intra-urbana 

nas aglomerações metropolitanas, resultada das dimensões da 

cidade, em que a população se desloca para habitar áreas su 

burbanas ou perifêricas. São poucos os trabalhos que têm por 

objeto o estudo dos movimentos pendulares; _ estes, comumente, 

estão incluídos em obras mais gerais. 

Os movimentos pendulares, portanto, têm sido estuda 

dos como fenômeno inerente às grandes aglomerações urbanas,em 

particular em áreas metropolitanas, circunscrevendo-se no con 

junto das relações intrametropolitanas. Estudo publicado pelo 

IBGE, em 1969, sobre a determinação das áreas metropolitanas, 

refere-se a um dos indicadores estabelecidos para inclusão de 

um município nas áreas metropolitanas definidas para o Brasil 

e que seria a presença de "pelo menos 10% de sua população t~ 

tal deslocando-se diariamente em viagens intermunicipais para 

o município que contém a .cidade central ou outros 
. ... . 

mun1c1p1os 



ber e fornecer contingentes migratórios diários, numa 

ra que mantém a autonomia municipal e numa forma de 

çao do espaço que privilegia os espaços portadores 

organiz~ 

das ativida 

des produtivas. 

Essa questão se coloca no caso dos munícipios de fun 

çao exclusivamente residencial - os municípios ou cidades-dor 

mitório. No presente caso há intensa movimentação de mão-de

obra, porém não se trata daquele caso e sim de cidades onde es 

tá presente a produção em diferentes graus e em concentração 

desigual, de modo a originar um fluxo maior em direção a Sãc 

José. 

Conforme trabalho recente, também da equipe do IBGE, 

a ocorrência dos movimentos pendulares se dá nas áreas metro 

p9litanas entre seu núcleo e as células metropolitanas perifé 

ricas ou nos casos de maior maturidade do complexo metropoli-c~ 

n<iJ. Cita como causa dos movimentos pendulares ''a saturação 

dos espaços físicos disponíveis destinados em especial á ativi 

dade industrial, ocasionando sua descentralização para unida 

des territoriais periféricas; o volume crescente de mão-de

obra do núcleo que passa a buscar aproveitamento em outras PªE 
celas da área metropolitana; a intensificação da proximidade 

f.Ísica dos municípios da periferia em relação ao núcleo, oca 

sionada pelas crescentes facilidades de transporte e comunica 

ção, possibilitando que suas populações se dirijam diariamente 

à metrópole na busca de trabalho e de ser"viços educacionais 

mais especializados.[Os movimentos pendulares intrametropolit~ 

nos surgem, desta maneira, como indicadores de integração en 

tre o núcleo e a periferia, contribuindo para a identificação, 
entre outros tantos aspectos, do estágio de metropolização da 

(1) MARILIA V. GAf.NÃO E OurROS, Áreas de pesquisa para detenninação de 
áreas metropolitanas, Rev. Bra.s. Geog. 31 (4), p. 57. 

(2) Idem, P·. 61. 
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área estudada'' ( 3). 

Neste estudo nao se trata de área metropolitana, dado 

que . a área em questão não o será a curto prazo. Trata-se de 

fluxo de trabalhadores entre municípios diferentes, cidades mé 

dias, representando movimentos pendulares interurbano~ Embora 

a pesquisa tenha sido realizada nas duas cidades, os dados a 

presentados referem-se a S. José onde esses movimentos são si~ 

nificativos. O conjunto de informações relativas a Jacareí ap~ 

nas será considerado quando se tornar necessária uma 

comparativa. 

análise 

São José dos Campos, por seu recente e rápido cresci 

mento, conheceu uma valorização imobiliária 

pliação dos serviços básicos urbanos (água, 

ção de ruas), que provocou alta nos preços 

decorrente da am 

esgoto, pavimenta 

dos terrenos e modi 

ficações no uso desse espaço melhorado, em geral em áreas v1zi 

nhas ao centro, e alimentou a especulação imobiliária. 

As moradias mais populares e os terrenos desocupados 

cedem lugar a prédios de apartamentos e à ocupaçao para fins 

comerciais. A área valorizada é procurada para usos mais lucra 

tivos que o residencial. 

A especulação imobiliária e a especulação com alu 

guéis invadiu a cidade. O problema da habitação emerge com des 

taque dentre os outros problemas urbanos. Os loteamentos popu 

lares buscam áreas de menor custo sem aqueles serviços básicos 

geralmente localizados mais distantes do centro da cidade. Fre 

qUentemente os terrenos centrais desocupados são tomados por 

favelas. 

A construção civil em São José dos Campos acompanhou 

o crescimento industrial e demográfico em ritmo e período de 

ocorrência. Entre 1972 e 1974 se deu verdadeira corrida no se 

tor, como comprovam os indicado~es de licenças para construir 

e de licenças de ''habite-se" conce:didas no município. No d.no 

de 1972 (tabela III-1) o crescimento abrupto do número de li 

cenças para construir no município de São José dos Campos su 

pera o total de São Paulo, Campinas e outros municípios, sen 

do que apenas Brasília apresentou total superior a São José. 

Entre os municípios incluídos na tabela, os pertencentes à 
Grande São Pauio mostram diminuição desse total no período em 

(3) Olga M. S. Becker & Zuleika L. C. de Oliveira, op. cit., p.7 e 8. 



Tabela III-1 

SÃO JOS~ DOS CAMPOS E OUTROS MUNICf PIOS 
LICENÇAS PARA CONSTRUIR - 1969/1972 

MUNIC!PIO Número de Licenças 
1969 1970 I971 1972 

S.José dos Campos 1.069 710 678 2.484 
Campinas 1.994 1. 518 3.629 3.419 
s. Bernardo do Campo 2.574 4.890 6.345 4.843 
s. Paulo 22.472 21.375 22.110 20.846 
Curitiba 3.251 2.362 1.910 1.520 
Brasília 1. 763 4.854 1. 965 13.449 

Fonte: I. B. G. E. 

Tabela III-2 

SÃO JOSf DOS CAMPOS E OUTROS MUNICÍPIOS 
LICENÇAS DE ''HABITE-SE" - 1969/1972 

MUNICÍPIO Número de Licenças 
1969 1970 1971 1972 

São José dos Campos 140 582 656 351 
Campinas 2.172 2.283 900 1. 439 
s. Bernardo do Campo 602 1.781 3.029 2.853 
s. Paulo 13.030 13.535 14.591 18.806 
Curitiba 2.186 2.414 1. 359 2.081 
Brasília 4.070, 6.605 2.0 4 0 1. 559 

Fonte: I. B. G. E. 
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foco. Examinando os mesmos indicadores para um mês tomado ao aca 

so (novembro /72), o total de São José é superior aos demais, 
com exceção de Brasília. 

Esses dados indicam o início da corrida da construção 

civil, já que na mesma época o número de licenças de "habite-se" 

indicador das construções já concluídas é bem pequeno, inferior 

ao das cidades citadas. (tabela III-2). O período de euforia 

1972-74 resultou na construção de ''110 edifícios (a maioria de 

alto luxo)~ ... ) Em contrapartida, a cidade se ressente de um 

deficit habitacional da ordem de 16.000 unidades, segundo cálcu 

los recentes da Prefeitura Municipal" (4) como conseqüência da 

retração de após 1974, quando o mercado imobiliário e por canse 

qUência o setor da construção civil do município foram profunda 
mente afetados. 

A camada da população que nao pode arcar com os custos 

da habitação nas áreas mais valorizadas tem procurado residir em 

ou:tro.s municípios, fato que tem sido captado por empresas imobi 

liárias, com o lançamento de loteamentos nesses municípios, que 

pro.curam atingir o mercado de São José dos Campos. A título de 

ilustração, pude presenciar a propaganda de uma construtora de 

determinado conjunto habitacional localizado em Caçapava, dirigi 

da a trabalhadores de indústrias de São José. 

2. Os · fluxos de migração diária 

O deslocamento diário de considerável contingente de 

pessoas para São José dos Campos, proviniente de municípios con 

tíguos ou não, constitui, como já foi assinalado, uma segunda di 

mensao .das correntes de abastecimento de mão-de-obra estabeleci · 

das a partir de todo o quadro de crescimento industrial já expo~ 

to. O caráter temporário e local dos movimentos pendulares dife 

renciam-se quanto à duração de tempo e espaço dos movimentos mi 

gratórios mais amplos. 

O fluxo ~igratório diário é maior entre São José e Jaca 

rei, municípios contíguos, cujos espaços urbanos são muito próxi. 

mos e tendem à conurbação, na medida em que há incorporaçãó de 

novas áreas ao ~spaço urbano de uma em direção à outra, seguindo 

(4) JOÃO B. DE OLIVEIRA, Construção sem mercado em São José, O Esta.do de 
sã.o Paulo, 23 de novembro de 1977. 
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pelas 

estradas secundárias que se comunicam com a rodovia, especial 

mente de Jacare~, em direção a S.José. As cidades são muito pró 

ximas entre si, aproximadamente .17 km, o que representa um peE 

curso de cerca de 15 minutos pela rodovia. As novas indústrias 

de S.José - essencialmente as grandes - instalaram-se ao longo 

da própria rodovia, a maioria delas seguindo a direção de Jaca 

rei (figura 1), e levam atrás de si vários dos novos loteamen 

tos residenciais, o que acelerá a formaçã~ de uma conurbação. 

Alem de Jacareí, originam-se fluxos diários de outras 

cidades, principalmente Caçapava tradicional cidade- dormitório 

de S.José e Taubaté. Outras cidades do Vale do Paraíba (Apareci 

da e Pindamonhangaba, na amostra) e da Grande São Paulo ( Mauá, 

Guarulhos e São Paulo) enviam pessoas em menor quantidade, e p~ 

la semelhança apresentada com relação a vários aspectos de sua 

composição serão aqui considerados como dois fluxos: Vale do Pa 

raÍba ( outros) e Grande São Paulo. A figura 6 mostra que as 

faixas que representam os fluxos são menos largas à medida que 

a distância aumenta. 

Além da proximidade física e espacial entre as duas ci 

dades, há uma proximidade quanto a alguns aspectos estudados 

comparativamente nos dois conjuntos amostrais, Os dados obtidos 

permitem a comparação entre o fluxo migratório diário dirigido 

para S. José e do fluxo dirigido para Jacareí. Entretanto, por 

ser irrelevante, este não será estudado, mas apenas mencionado, 

quando for necessário. Embora para as outras cidades, o mesmo 

tipo de informação nã~ seja disponível, parece evidente, pelo 

dimensionamento dos fluxos para S.José, que seriam dispensáveis, 

e tanto mais quanto mais distante estiverem. 

Enquanto 94,8% da mão-de-obra ocupada nas indústrias 

de Jacareí residem no próprio município, a proporção relativa a 

S.José dos Campos é de 81,5%. Os .18,5% restantes são divididos 

entre Jacareí (10,5%), Caçapava (4,6%), Taubaté (2,5%), Grande 

São Paulo (0,6%) e Vale do Paraíba (outros) (0,4%). 

A concen~ração da atividade industrial em S.José dos 

Campos é uma das causas dos fluxos diários. Os municípios cuja 

oferta de e~pregos não absorve toda a mão-de-obra ali residente 

passam a funcionar como área residencial para umµ mão- de- obra 

que se dirig_e a outros locais, embora não exclusivamente resi:_ 

dencial nos· casos estudados. As características da indústria 

instalada em S. José apontando crescimento rápido da demanda de 
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pessoal qualificado levatas indústrias a ampliarem sua área de 

fornecimento de mão-de-obra, incentivando a movimentação de 

trabalhadores por várias formas, entre as quais o fornecimento 

·de transporte. 

3. Caracterização da mão-de-obra flutuante 

3.1. A p~rticipação dos migrantes nos fluxos dos 

pendulares 

movimentos 

Analisando a origem geográfica do contingente de mao

de-obra flutuante, destaca-se a freqüência mais intensa dos 

indivíduos que não residem no município de nascimento, portan 

to dos considerados migrantes, em comparação com os não-migran 

t ·es. Os dados sobre Jacareí, cidade da qual constam dados . so 

bre trabalhadores flutuantes e nao flutuantes, indicam percen 

tagem de migrantes bem menor entre o grupo que permanece na ci 

dade (66,2% de migrantes) do que entre os que saem para traba 

lhar em S.José (80,6%de migrantes), conforme tabela III-3. 

Tal comportamento justifica-se pela própria motivação 

da migração: procura de emprego ou de lugar com maio~es oport~ 

nidades de emprego. O indivíduo que realiza uma migração de c~ 

ráter amplo dispõe-se com maior facilidade a procurar emprego 

em outro lugar. onde haja maior oferta. Resta perguntar por .. que 

ele também não estabelece lá sua residência, evitando o desga~ 

te físico do transporte diário e seu custo. 

A resposta está subordinada à análise das condições de 

habitação, transporte e salários que conjuntamente induzem aos 

deslocamentos diários. Quase 20% dos empregos industriais de S. 

José são ocupados por residentes em outros municípios, o que 

representa mão-de-obra flutuante da ordem de mais de três mil 

pessoas em 1974 apenas na atividade industrial. Destas, podem 

ser avaliadas em 1.700 as que resi~em em Jacareí. Como se ca 

racteri·za essa mão-de-obra flutuante e como se relaciona com 

o grupo que permanece no próprio município de residência? f o 

que as páginas seguintes propõem-se a responder. 

Por isso, foram examinados alguns aspectos demográfi 

cos, da mão-de-obra flutuante assim como aqueles selecionados 

com o emprego, as condições de habitação e as de transporte p~ 

ra o percurso diário entre local de domicílio e de trabalho. 



Tabela III-3 

SÃO JOSf DOS CAMPOS E JACARE! 

MÃO-DE-OBRA INDUSTRIAL, PARTICIPJ\ ÇÃO DOS MIGRfa.NTES POE MUNICf PIO 

DE RESIDrNCIA 

S. José dos Campos 

MUNICf PIO DE Migrantes :t--!ão Migrantes Total 

RESIDrNCIA N9 % N9 % 1\9 % 

São José dos 375 82,2 106 79,1 481 81,5 
Campos (93,3%) (6,7%) (100,0%) 

Jacareí 50 11,0 12 9,0 62 10,5 
(80,6%) . ( 19 ,4%) (100 ,0%) 

Caçapava 14 3,1 13 9,7 27 4,6 
(51,9%) (1+8 ,1%) (100,0%) 

Taubaté 14 3,1 1 0,7 15 2,5 
(93,3%) (6,7%) (100,0% 

Grande São. 2 0,4 1 0,7 3 0,6 
Paulo (66,7%) .(33,3%) (100,0%) 

V. Paraíba 1 0,2 1 0,7 2 0,4 
(outros) (50,0%) (50,0%) (100 ,0%) 

TOTAL 456 100,0 134 100,0 590 100,0 
(77,3%) (22,7%) (100 ,0%) 

Jacareí 

MUNICf PIO DE Migrantes Não Migrantes Total 

RESID~NCIA N? % N9 % N9 % 

Jacareí 145 94,2 74 96,1 219 94,8 
(6n,2%) (33,8%) (100,0%) 

Guararema 3 1,9 2 2,6 5 2,2 
(60,0%) (40,0%) (l00,0%) 

São José dos 3 1,9 - - 3 1,3 
Campos (100,0%) - (l00,0%) 

Grande São 2 1,3 1 1,3 3 1,3 
Paulo (66,7%) (33,3%) (l00,0%) 

Santa Branca 1 0,6 - - 1 0,4 
(100 ,0%) - (100,0%) 

TOTAL 154 100,0 77 231 100,0 
(66, 79ó) (33,3%) (100,0%) 

OBS.: Os valores entre parenteses representam a % em relação 
ao total da linha. 

Fonte: Questionário-2, levantamento de campo, 1974. 
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~ 3.2.A composição do grupo quanto a aspectos demográficos 

A maior parte dos componentes do grupo flutuante si

tua-se na faixa etária de 22 a 24 anos e pertencem ao sexo mas 

culino (ver tabela III-4). 

O pessoal mais velho· não participa dos movimentospen 

dulares: poucos têm mais de 42 anos. As pessoas do sexo femi

nino não se deslocam das cidades mais distantes. 

Quanto à escolaridade formal, pão há uniformidade en 

tre os municípios fornecedores de mão-de-obra para São José. A 

composição quanto à escolaridade dos residentes em Jacareí as

semelha-se aos não flutuantes (residentes em São José). Entre 

os residentes nos outros municípios, é progressivamente de rrais· 

alto nível à medida que o município de origem é mais distante, 

conforme indicam os dados na tabela III-5. 

O total geral representa a t .endência de todos os en

trevistados e a proporção relativa de indivíduos de cada nivel 

de formação escolar foi a base para a avaliação dos grupos de 

cada município. A distribuição da escolaridade em São José é 

aquela que mais se aproxima da tendência geral. Taubaté tem dis 

tribuição semelhante à de Caçapava, com a ressalva de que a 

proporçao do pessoal de nível ginasial incompleto é superior à 
de Caçapava. Dentre os trabalhadores residentes em Caçapava, a 

proporção daqueles cuja formação atinge nível primário incomple 

to é inferior ao apresentado pela totalidade dos entrevistados 

enquanto a proporção nos níveis mais altos é superior. Os re

sidentes nos municípios mais distantes têm no mínimo o grau co 

legial. 

O exame desses dados deve considerar a escolaridade 

juntamente com a função. Como já foi assinalado no capítulo r~ 

ferente à caracterização da mão-de-obra industrial,há llffi3. .coin

cidência entre nível de escolaridade formal e nível de função, 

embora esta não dependa de aprendizagem escolar na maior parte 

dos casos. A mão-de-obra flutuante apresenta escolaridade pro

porcionalmente mais elevada em relação à domiciliada em São Jo 

sé dos Campos. 

3.3.Particularidades relativas à função 

A mão-de-obra ocupada na produção em níveis mais al

tos de qu~iificação, tais como .operários qualificados,técnicos 

de nível médio e técnicos de nível superior, é a que, propor-



Tabela III-~ 

SÃO JOS~ DOS·CAMPOS 
MÃO-DE-OBRA INDUSTRIAL: MTJNIC!?IO DE RESIDtNCIA SEGUNDO IDADES POR CLASSES - 1974 

IDADE EM S.J.CAMPOS JACARE! CAÇAPAVA TAUBAT!': G.S .PAULO V .?ARA!BA TOTAL ANOS 
"'º • MO • MO " li.TO g, MO % "10 g, 

~'º i 

Menos de 18 34 7,1 4 6,5 l 3,7 - - - - - - 39 6,6 
19 a 21 82 17,0 9 14 ,5 6 22,2 3 20,0 - - - - 100 16,9 
22 a 24 105 21,8 15 24,2 3 11,l 7 46,7 - - - - 130 22,0 
25 a 27 71 14,8 8 12,9 7 25,9 l 6,7 - - 2 100,0 89 15,l 
28 a 30 54 11, 2 4 6,5 l 3,7 - - - - - - 59 10,0 
31 ~ 33 37 7,7 8 12,9 s 18,5 2 13,3 l 33,3 - - 53 9,0 
34 a 36 26 5,4 4 6,5 3 11,1 l 6,7 - - - - 34 5,8 
37 a 39 18 3,7 1 1,6 - - l 6,7 - - - - 20 3,4 
40 a 42 16 3,3 6 9,7 l 3,7 - - 1 33,3 - - 24 4,1 
&J3 a 45 13 2,7 2 3,2 - - - - - - -. - 15 2,5 

Acima de 45 25 5,2 1 1,6 - - - - 1 33,3 - - 27 4,3 

TOTAL. 481 100,0 62 100,0 27 100,0 15 100,0 3 100,0 2 100,0 590 100,0 

Fonte: Questionário-2, Levantamento de. Campo, 1974. 

Tabela III-5 
SÃO JOS~ DOS CAMPOS 

MÃO-DE-OBRA INDUSTRIAL: MUNIC!PIO DE RESIDtNCIA SEGUNDO ESCOLARIDADE - 1974 

GRAU DE S.J .CAMPOS JACARE! CAÇAPAVA TAUBAT~ G.S .PAULO V.PARA!BA TOTAL 
ESCOLARIDADE N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % 

Analfabeto 5 1,0 1 16,7 - - - - - - - - 6 1,0 
Primário inc. 48 10,0 6 9,7 1 3,7 - - - - - - .ss 9,3 
Primário 189 39,3 26 41,9 6 22,2 2 13,3 - - - - 223 37,8 
Ginasial inc. 09 18,S 10 16,1 5 18,S 4 26,7 - - - - 108 18,3 
Ginasial 39 8,1 4 6,5 5 18,S l 6,7 - - - - 49 8,3 
Colegial inc. 30 6,2 4 6,5 3 11,1 2 13,3 - - - - 39 6 ,6 
Colegial 30 6,2 6 9,7 - - 3 20,0 2 66,7 - - 41 6,9 
Superior inc. 29 6,0 .3 4,8 5 18,5 2 13,3 l 33,3 l 50,0 41 6, 9 
Superior 22 4,6 2 3,2 2 7,4 l 6,7 - - l 50,0 28 4,7 

TOTAL 481 100,0 62 100,0 27 100,0 15 100,0 3 100,0 2 100,0 590 100,0 

.fonte: Questionário-2, Levantamento de Campo, .1974. 
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cionélmente, reside em maior nGmero fora do município de traba 

lho. Portanto os movimentos pendulares atendem principalmente 

i demanda de pesioal qualificado. Enquanto os semiqualificados 

e não qualificados que constituem os níveis inferiores na pro

dução, ao lado dos funcionários administrativos e gerentes, re 

sidem em sua maioria em São José dos Campos. 

Em cada fluxo destaca-se determinado nível de função: 

é mais significativa a proporção de semiqualificados residen

tes em Jacareí (53,2%), de funcionários administrativos em Ca

çapava (51,9%) e operários qualificados em Taubaté (42,9%). Em 

nGmeros absolutos, a quantidade de semiqualificados é maior , 

pois estes constituem a maioria dos trabalhadores na indGstria. 

A totalidade dos administradores superiores e dos trabalhado

res não qualificados reside no próprio município de São José , 

assim como 80% dos funcionários administrativos. 

Cada grupo representado pelos municípios envolvidos 

t~m .feição própria quanto à composição por função. No fluxo de 

Jacareí, a maioria é de semiqualificados, semelhante à de São 

José. No grupo de Taubaté, que se individualiza bastante em re 

lação à distribuido dos outros municípios, os operários quali 

ficados juntamente com os técnicos de nível médio chegc3Jil a 64,3%. 

No grupo enviado por Caçapava, a maioria é de funcionários ad

ministrativos (51,9%), superior portanto à participação dos fll;!! 

cionários administrativos em relação ao total da mão-de-obra 

industrial. O grupo de Taubaté individualiza-se bastante em re 

lação à distribuição dos outros municípios, 

Entre os trabalhadores em geral, o aprendizado para 

as funções que exercem na fábrica foi feito na própria empre

sa, já na ocupação atual, sem curso algum, Mais da metade colo 

ca-se ·nessas condições (52,0% em São José e 56,7% em JacareÍ). 

A outra forma de treinamento que assume importância é a reali

zada através da ocupaçao anteri0r (14,2% de São José e 11,7% -

de JacareÍ). Em terceiro lugar, aparece a escola no aprendiza

do e refere-se a técnicos de nível médio ou superior.Correspon 

de a 11,4% dos trabalhadores em São José e 5,2% dos trabalhado 

res em Jacareí. Nesta, sobrepujam os que aprenderam em escola. 

aqueles que declararam "com a prática" (8,7%) e "não houve ne

cessidade de aprendizado" (7,4%); estes, com referência a tra

balhadores .não qualificados ou .em funções auxiliares. Outras for 

mas aparecem de maneira irrelevante. 
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A aprendizagem em escola é pouquíssimo significativa 

para a mão-de-obra industrial em geral. Somando os que tiveram 

treinamento pela prática na antiga ocupação e na atual sem cur 

so, que correspondem basicamente ao mesmo tipo de aprendizado, 

chega-se a 69,9% dos trabalhadores de São José e 76,7% de Jaca 

Os moradores de Jacareí e trabalhadores em São José 

têm um tipo. de treinamento diferente dos que trabalham em Jac~ 

rei mesmo: é uma proporção maior que aprendeu na escola (8,1 % 

dos que saem e 5,0% dos que ficam) dos que aprenderam na atual 

função com cursinho na fábrica (3,2% e 1,4%) e também quanto -

aos que aprenderam na antiga ocupação (22,6% e 11,4%. Este Úl

timo dado mostra como as indústrias preparam a mão-de-obra urras 

para as outras. A.s inJústrias de São José utilizam mão-de-obra 

treinada pelas indústrias da redondeza. As fábricas de Jacareí 

preparam a mão-de-obra e as novas empresas podem contar com pe~ 

soal treinado, se nao na função, pelo menos no tipo de traba

lho fabril. 

Entre os trabalhadores flutuantes de cada município, 

sao mais "escolarizados'' aqueles de Taubaté. A antiga ocupação 

é mais importante em Caçapava do que nos outros; quanto a atual, 

ela é da mesma importância para o grupo de Jacareí e de São Jo 

sé: em torno de 53%. 

A distribuição da mão-de-obra, tomando por base ape

nas os salários fixos, mostra que o grupo flutuante concentra

-se proporcionalmente em faixas salariais mais elevadas do que 

o grupo fixo. Assim, enquanto a maior parte da mão-de-obra gl~ 

bal se concentra nas faixas salariais de mais de 1 a 2 ou 

3 salários mínimos (29,3% e 23,9%), os residentes em São 

até 

José 

dos Campos - o grupo fix~ - concentram-se nas mes~as faixas sa 

lariais (30,8% e 24,1%), e os residentes em Jacareí também, p~ 

rém é mais marcante a faixa mais elevada (27,4% e 33,9%). Os 

residentes em Caçapava recebem entre 1 e 2 ou entre 3 e 6 salá 

rios mínimos (53,4%), e os restantes, acima de 3 a 8 salários 

mínimos. Portanto, há uma tendência à concentração em faixas 

salariais progressivamente mais elevadas, à medida que a dis

tância do local de residência é maior. Para explicar isso, po

deriam ser formuladas duas hipóteses: a mão-de-obra residente 

fora de São José é atraída por melhores salários ou, então,só 

é possível sua locomoção diária pelos melhores salários. 



Tabela III-6 

SÃO JOS~ DOS CAMPOS 
MÃO-DE-OBRA INDUSTRIAL: MUNICIPIO DE RESIDtN.CIA SEGUNDO 

A FUNÇAO - 1974 

NtVEL DE s.J.Cam::ios Jacareí Caca"Oava Taubaté GS.Paulo V.Paraíba Total 
FUNÇÃO N9 ' N9 ' N9 ' Não qualificado 8 1,7 - - - -

Semiqualificado 223 46,4 33 53,2 6 22,2 
Qualificado 74 15,4 13 21,0 5 18,5 
Técnico nível rr.édio 20 4,2 2 3,2 1 3,7 
Técnico nível superior 7 1,5 l 1,6 1 3,7 
Administração 134 27,9 12 19,4 14 51,9 
Chefia de administração 6 1,2 - - - -
Outro ou não informa 9 1,9 1 1,6 - -

TOTAL 481 100,0 62 100,0 27 100,0 

Fonte: Questionário-2, Levantamento de Campo, 1974. 

Tabela III-7 

SÃO JOS~ DOS CAMPOS 

N9 ' 1 N9 \ N9 

- - - - -
1 6,7 - - -
6 40,0 1 33,3 -
3 20,0 2 66,7 -- - - - -
4 26,7 - - 2 - - - - -' .1. . 6 , .7 - - -

15 100,0 3 100,0 2 

MÃO-DE-OBRA INDUSTRIAL: MUNIC!PIO DE RESIDtNCIA SEGUNDO TREINAMENTO 
PARA A FUNÇÃO ATUAL 19 '/4 

\ N9 ' - 8 i ... 
- 263 44,6 
- 99 is.a - 28 4,7 - 9 1.s 

100,0 166 2a.1 - 6 i.o - 11 1.9 

100,0 590 loo.o 

TREINAMENTO SJCampos Jacareí Caçapava Taubaté Gs.Paulo V.Paraíba Total 
N9 ' N9 ' N9 \ N9 % N9 \ N9 ' N9 

Desnecessário 22 4,6 - - - - - - - - - - 22 
Em andamento 10 2,7 2 3,3 1 3,7 l 6,7 - - - - 14 
Prática 24 s,o 4 6, li 2 7,4 1 6,7 1 33,3 - - 32 
Ocupação anterior 66 13,7 14 22,6 9 33,3 3 20,0 2 66, - - 94 
Ocupação · atual s/curso 257 53,4 34 54,8 11 40,8 4 26,7 - - l 50,0 307 
Ocupação atual e/curso 31 6,9 2 3,2 1 3,7 l 6,7 - - - - 35 
Escola 54 11,2 55 8,1 3 11,l 4 26,7 - - 1 50,0 67 
Outro 13 -2 '7 l 1,6 - - - - - - - - 14 
Não informa 4 º·ª - - - - l · 6,7 - - - - s 

TOTAL 481 100,0 62 100,0 27 100,0 15 100,0 3 100,0 2 100,0 590 

Fonte: Questionário-2, · Levantamento de Campo, 1974. 

Esta é, porém, uma tendência limitada, posto que os 

que recebem salários realmente elevados - e assim foram consi

derados os que vão acima de 15 salário~ mínimos - residem em 

São José dos Campos. Pode ser notada certa correspondência com 

a distribuição das funções, onde fica evidente a participação 

marcada de operários qualificados e técnicos nos fluxos dos mo 

vimentos pendulares e a ausência dos menos qualificados e dos 

ocupantes de cargos de chefia administrativa. A estes Últimos 

correspondem certamente os mais altos salários. Jacareí não se 

individualiza tanto quanto os outros municípios, chega a pare

cer um bairro de São José. A medida que a distância aumenta, o 

grupo flutuante tende a apresentar maior especificidade quanto 

aos níveis salariais e funções. 

Aqui pode estar uma explicação dos movimentos pendu

lares em direção a São José: a atração dos salários mais al-

' 3,7 
2 .• " 
s ... 

15,9 
52,0 
5,9 

11,4 
2 ... 
0,8 

100,0 
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tos _ para os trabalhadores. Em relação às empresas, é a garan

tia de uma área mais ampÍa de reserva de mão-ce-obra muitas v~ 
zes já treinada nas indústrias desses outros rr.unicÍpios. Caso 

dos mais freqüentes nas histórias de vida relatadas é o primei 

ro emprego numa das indústrias de Jacareí e o seguinte numa gra.!:! 

de empresa de São José dos Campos. 

3.4. O percurso domicílio - emprego 

A intensidade do tráfego entre São José dos Campos e 

Jacareí, pela manhã e a tarde, foi um dos elementos que se de~ 

tacou na observação inicial, particularmente o tráfego de oni

bus de algumas indústrias ou de . empresas concessionárias. 

As condiç5es de transporte viabilizam a movimentação 

diária intermunicipal. A rodovia permite que os estabelecimen

tos industriais situados em São José dos Campos se comuniquem 

com igual facilidade tanto com sua área urbana como com as ou

tras cidades citadas. A rodovia desvincula a indústria da cida 

de. A própria localização das indústrias junto à rodovia faci

lita a captação de mão-de-obra em distâncias maiores: todas as 

indústrias estabelecidas ao longo da Via Dutra utilizam,em mai 

orou menor quantidade, a.mão-de-obra residente em outras cida 

des. Entre as localidades fora desse eixo são poucas as que se 

utilizam da mão-de-obra flutuante. ~ preciso considerar também 

que algumas indústrias de São José têm acesso mais fácil para 

as cidades de Jacareí e Caçapava do que para alguns pontos de 

sua própria cidade. Importante é salientar o aspecto da ampli~ 

çao do espaço de captação de mão-de-obra industrial que também 

se desvincula da cidade onde se instala, o que acrescenta no

vas alternativas quanto á disponibilidade - de mão-de-obra às in 

dÚstrias, além da reserva proporcionada pelas migrações. 

Há certa equivalência entre o tempo despendido no peE 
curso residência-trabalho realizado pelos trabalhadores flutu

antes e pela maior parte dos que residem no mesmo município de 

trabalho. Os deslocamentos diários tomam tanto tempo ao pes

soal residente nos municípios vizinhos quanto aos residentes 

em São José. Os que se deslocam desde Jacareí e Caçapava gas

tam entre 20 e 30 minutos no percurso. E os residentes em São 

José o fazem entre 15 e 20 minutos. Taubaté, entretanto, dista 

de 30 a 60 minutos, as cidades do Vale, de 30 a 50 minutos e a 

Grande Sã~ Paulo, mais de uma hora, tanto para atingir São Jo-
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sé como para os que se dirigem daquela para Jacareí. 

Os estabelecimentos industriais de São José dos .... 
Campos que ocupam o pessoal residente em outro mun1c1p10 

constituem 25,4% do total, localizados junto à rodovia ou as 

vias de acesso, e em geral oferecem condução aos empregados, 

mantendo linhas para a cidade de São José e para as outras. 

O custeio é feito pelos usuários, seguindo critérios dife 

rentes para cada empresa. Usualmente, esta subsidia parte do 

custo e desconta em folha de pagamento. 

A condução oferecida pela empresa, seja Ônibus ou 

perua, é a mais utilizada no município de São José. Ela stpre 

as deficiências de outros meios de transporte, como o Ônibus 

urbano, que é um dos menos utilizados nesse percurso ap~ 

nas 6,1% da mão-de-obra o ·utiliza entre residência e local de 

trabalho e oferece vantagens de ambos os lados: aos usu 

árias e às empresas. Para as empresas, ela evita problemas de 

atrasos que certamente ocorreriam de outra forma, que no c~ 

so dos horistas significam alteração no ritmo e custo da pr~ 

dução. Aos usuários, porque evita, além dos atrasos, os con 

sequentes descontos, Além do mais, ela é, regra geral, mais 

barata que os outros meios de transporte. Quanto aos que 

nao a utilizam, o mais freqUente é percorrer a pé esse pe~ 

curso (17,5%), ou de bicicleta (10,0%), ou então de automó 

vel (13,5%). · 

Quanto maior é a distância entre o município de re 

sidência, menor é a proporção dos que utilizam automóvel no 

percurso, considerando os indivíduos que possuem um. 

3.5. As condições de habitação 

A habitação é em grande parte responsável pela m~ 

vimentação pendular diária, na. medida em que seu custo dete~ 
mina a procura de locais mais af àstados do emprego para resi 

dir. 

Os custos da habitação. decorrem do uso do solo ur 

bano e de sua valorização em função de melhorias tais como a 

extensão de obras de infraestrutura urbana, utilização do e~ 

paço central da cidade de São José para o comércio e os ser 

viços gerqndo uma utilização mais intensiva do espaço urbano 

pela construção de edifícios. 



Tabela III-8 

SÃO JOS~ DOS CAMPOS . 
HÃO-DE-OBRA INDUSTRIAL: MUNIC!PIO DE RESIDtNCIA SEGUNDO O 

SALÃRIO FIXO 19 71+ 

SALÃRIOS SJCampos Jacareí Caçapava Taubaté GSPaulo VPara!ha Total 
MINIMOS N9 ' N9 ' . N9 ' N9 

Menos de l* 70 14,6 5 8,1 1 3,7 2 
1 11 2,3 2 3,2 - - -

Mais de l a 2 148 30,8 17 27,4 8 29,6 -
Mais de 2 a 3 116 24,l 21 33,9 2 7,4 2 
Mais de 3 a 4 52 11,8 4 6,5 7 25,9 4 
Mais de 4 a 6 · 43 8,9 6 9,7 4 14,8 4 
Mais de 6 a 8 17 3,5 4 6,S 2 7,4 3 
Mais de 8 a 10 6 1,2 2 3,2 2 7,4 -
Mais de 10 a 15 9 l,9 l 1,6 1 3,7 -
Mais de 15 a 20 s 1,0 - - - - -
Mais de 20 .. 0;8 - - - - - . 

TOTAL 
1 

481 100,0 
' 

62 100,0 27 100,0 15 

Fonte: Questionário-i, Levantamento de Campo, 1974 . 
* Inclui os não informantes (aprox. 60) 

Tabela III-9 

SÃO JOSf DOS CAMPOS 

il N9 ' N9 \ N9 \ 

13.,3 - - - - 78 13,2 
- - - - - 13 2,2 - - - - - 173 29,3 

13,3 - - - - 141 23,9 
26,7 - - l so,o 68 11,5 
26,7 l 33,3 - - 58 9,8 
20,0 2 66,7 l 50,0 29 .. ,9 - - - ..... - 10 l,7 - - - - - 11 l,9 

- - - - - s 0,8 - - - - - .. 0,7 

100 ,o 3 100,0 · 2 100,0 590 100,0 
' 

HÃO-DE-OBRA INDUSTRIAL: MUNIC!PIO DERESIDtNCIA SEGUNDO MEIO DE TRANSPORTE 
UTILIZADO NO PERCURSO DOMIC!LIO-EMPREGO - 1974 

MEIO DE SJCampos Jaca!.'eÍ 1 Caçapa vai Taubaté GS.Paulo V.Paraíba! To ta. 
TRANSPORTE N9 ' N9 ' N9 \ 1 N9 ' N9 % N9 % N9 

A pé 84 17,5 - - - - - - - - - - 84 1 
Bicicleta 48 10,0 - .... l 3,7 - - - - - - 49 
Ônibus indústria 222 46,2 42 67,7 21 77,8 15 100,0 - - - - 300 5 
Ônibus urbano 31 6,4 5 8,1 - - - - - - - - 36 
Ônibus interurbano 6 1,2 7 11,3 l 3,7 - - - - - - 14 
Automóvel 65 13,5 5 8 .1 1 3,7 - - - - 2 100,0 73 l 
Perua lotação 13 2,7 - - 2 7 , 4 - - . . - - - - 15 
Outro 12 2,5 3 4,8 l 3,7 - - 3 ·100,0 - - 19 

TOTAL . 481 100,C 62 100,0 27 100,0 15 100 ,O 1 3 100,0 2 100 ·º 1590 10 

Fonte: Questionário-2, Levantar:iento de Campo, 1974. . . . 
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A despesa absoluta com habitação nao é maior em 

São José do que nos outros municípios. Isto que poderia par~ 

cer pa~adoxal com relação ;s afirmações anterioresi torna-se 

claro quando do exame dos dados de despesa comparados aos da 

qualidade da habitação~ A qualidade é avaliada pelo total de 

dependências da residência e das instalações sanitárias.Gra~ 

de parte das residências alugadas em São José possuem entre 

3 e 7 dependências, em Jacareí entre 4 e 5, em Caçapava e~ 

tre 4 e 6, em Taubaté 5 e nos restantes entre 5 e 9 dependê~ 

cias. A despesa com a habitação para a mão-de~bra de s·ão Jo 

sé situa-se entre 25% do salário mínimo até 1 salário para 

35,2% dos moradores em São José e 37,1% dos moradores em Ja 

careí. Nesses como nos outros municípios é possível notar a 

concentração de pessoas com despesa semelhante em dois ~ 

ni 

veis: um inferior a 2 salários e outro superior a 8 salá~ios 

mínimos, sendo que o nível inferior a 50% do salário é fre 

qüente em São José e Jacareí e pouco freqilente nos demais,(':_e 

ja tabela III-10). 

Ocorre a permanência daqueles com rendimentos sufi 

cientemente elevados para usufruir dos bairros bem equipados 

da cidade, em São José dos Campos, assim corno daqueles que 

não dispõem de rendimentos suficientes para residir em outro 

município e portanto permanecem nos bairros menos equipados 

em serviços urbanos. Esta é a tendência geral demonstrada p~ 

la mão-de-obra ante a situação habitacional desta parte do 

Vale do Paraíba. 

A localização interna ou externa das instalações 

sanitárias foi tomada como um indicador das condições da re 

sidência. Constitui um indicador também da auto-construção 

que toma conta de vários bairros dos arredores dessas cida 

des. 28% das habitações dos entrevistados de São José tem as 

instalações sanitárias fora da casa. Em Jacareí há uma parte 

menor de residências nessas condições, e em Taubaté é menor 

ainda e em Caçapava ausente para os trabalhadores entrevista 

dos. 

No município de São. José, a habitação assume formas 

muito variadas: mora-se em casa própria, alugada e em aquisi 

ção (83%). O restante divide-se em casas cedidas, repúblicas, 

pensões e.favelas. Moradias que variam entre urna e 18 depe~ 

dências. A proporção de residências próprias, alugadas ou em 



Tabela III-10 

MÃO-DE-OBRA INDUSTRIAL: MUNICÍPIO DE RESID~NCIA SEGUNDO DESPESA 
COM A HABITAÇÃO 1974 

SALÁRIOS SJ.Campos JacareÍ Caçapava Taubaté GS.Paulo V.Paraíba Total 
M!NIMOS N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % 

25% do salário 11 2,3 2 3,2 - - - - - - - - 14 2,4 
Mais de 25 a 50% 58 12,1 10 16 .,1 2 7,4 1 6,7 - - - - 71 12,0 
Mais de 50 a 75% 61 12,7 6 9,7 1 3,7 3 20,0 - - - - 71 12,0 
Mais de 75% a 1 50 10,4 7 11,3 5 18 '5, 1 6,7 - - - - 63 10,7 
Mais de 1 a 1,5 42 8,7 6 9,7 3 11,1 1 6,7 - - 1 50,0 53 9,0 
Mais de 1,5 a 2 19 4,0 4 6,5 2 7,4 2 13,3 1 33,3 - - 28 4,7 
Mais de 2 a 3 7 1,5 4 6,5 - - - - - - - - 11 1,9 
Mais de 3 a 5 5 1,0 2 3,2 - - - - - - - - 7 1,2 
Mais de 5 a 8 3 0,6 - - - - - - - - - - 3 0,5 
Mais de 8 216 44,9 20 32,3 14 51,9 6 40,0 2 66,7 1 50,0 259 43,9 
Não informa 9 1,9 1 1,6 - - - - - - - - 10 1,7 

TOTAL 481 100,0 62 100,Q 27 100,0 15 100,0 3 100,0 2 100,0 590 100,0 

Fonte: Questionário-2, Levantamento de Campo, 1974. 



HABITAÇÃO: 

.. 
MUNIC!PIO 

DE 
RESIDtNCIA 

S. José dos 
Campos 
Jacareí 

Caçapava 

Taubaté 

Grande São 
Paulo 
V. Paraíba 

(outros) 

TOTAL 

Tabela III-11 

São José dos Campos 
NOMERO E LOCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇOES SANITÃRIAS 
SEGUN~O O MUNIC!PIO DE RESIDtNCIA 

INSTALAÇOES SANITÃRIAS 

Uma(Dentro Duas e mais Uma(Fora TOTAL 

N9 ' N9 ' N9 \ N9 \ 

254 77,0 49 86,0 117 88,0 420 80,8 
(60,5\) (11,7\) 27,9\) ~100,0%> 

u 12,4 3 5,3 13 9,8 57 11,0 
(71,9\) (5,3\) 22,8\) 100,0\) 

22 6,7 - - 2 1,5 24 4,6 
(91,7\) . - (8,3\) 100,0\) 

11 3~3 2 3,5 1 0,0 14 2,7 
(78,6%) (14,3\) (7,l't) ~100,0\) 

2 0,6 1 1,8 - - 3 0,6 
(66 '7\) (33,0\) - 100 ,O\) 

- - 2 3,5 - - 2 0,4 - 100,0\) -
330 100,0 57 100,0 133 100,0 520 100,0 

(63,5\) (11,0) 25,6\) 100,0\) 

Fonte: Questionário-2, Levantamento de Campo, 1974. 

Tabela 'III-12 

SÃO JOS~ DOS CAMPOS 
HÃO-DE-OBRA INDUSTRIAL: MUNIC!PIO DE RESIDtNCIA SEGUNDO O TIPO DE 

POSSE DO DOMIC!LIO 1974 

POSSE DO SJCampos Jacareí Caçapava Taubaté GS.Paulo V.Paraíba 
DOMICf LIO N9 ' N9 ' N9 ' N9 ' N9 ' N9 ' Casa própria 185 40,0 18 29,0 13 50,0 5 33,3 2 66,7 l 50,0 

Alugada 164 . 35,S 28 45,2 10 38,5 6 40,0 l 33,3 l 50,0 
Em aquisição 34 7,4 11 17,7 l 3,8 2 13,3 - - - -
Cedida 30 6,5 2 3,2 - - l 6,7 - - - -
Pensão 26 5,6 2 3,2 l 3,8 l 6 , ,7 - - - -
Hotel 2 0,4 - - l 3 ,·8 - - - - - -
República 17 3,7 l 1,6 - - - - - - - -
Outro 4 0,9 - - - - - - - - - -

TOTAL 464 100,0 62 100,0 26 100,0 15 100,0 3 100,0 2 100,0 

Fonte: Questionário-2, Levantamento de Campo, 1974. 

Total 
N9 \ 

224 39,3 
210 36,B 

48 8,4 
33 5,8 
~o 5,3 

3 0,5 
18 3,2 

4 o, 7. 

570 100,0 
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aquisição sobe a 86%, 91% e 92%, respectivamente para Tauba 

tê, Jacareí e Caçapava. Metade dos residentes em Caçapava 

possui casa própria. Em Jacareí e Taubaté, essa proporçao 

é de 30%, mas 15% estão adquirindo casa, enquanto apenas 7% o 

fazem em São José, o que significa que a população que preten 

de adquirir casa própria o faz nos municípios vizinhos. 

~ interessante observar que a aquisição de residên 

cias foi motivo apontado por 1,8% dos migrantes di&rios resi 

dentes for~ de São José para explicar sua Última mudança de 

município. Embora representem parcela pequena, é interessante 

notar que, entre estes, a maior parte reside atualmente em Ja 

careí principalmente ou Taubaté e Caçapava. Portanto a aquisi 

ção de residências tem sido motivo de evasão para municípios 

vizinhos a São José, numa tendência a engrossar os fluxos mi 

gratórios diários. 

Com relação à posse da habitação, os municípios for 

necedores de mão-de-obra a São José apresentam algumas dife 

renças entre si: Jacareí e Taubaté possuem a maior proporção 

de moradores em residências que estão sendo adquiridas ( con 

siderando os moradores de cada cidade separadamente),assim co 

mo de moradores ·em residências alugadas, o que confirma a · 'hi 

pótese de que os adquirentes de casa própria procuram os mu 

nicípios vizinhos; em Caçapava, aproximadamente. a metade dos 

moradores reside em casa própria, proporção menor vive em ca 

sas alugadas e pequena parte, em residências em aquisição. 

Os altos preços dos aluguéis em São Jose são indica 

dores da sua valorização imobiliária. Isso provoca uma diversi 

ficação das formas de resolver os problemas de moradia. Em mui 

tos casos, os custos com habitação restringem-se ao pagamento 

das despeaas de luz, água e impostos. 

Os movimentos pendulares resultam portanto da cone 

xão de vários fatores, entre os quais, aqueles que contribuí 

ram para o crescimento industrial tal como se deu em São José, 

em Ú.l tima instância, como um atrativo para as migrações e con 

dutor de um processo de utilização diferenciada do solo urbano 

e consequentemente de valorização diferenciada desse espaço.Re 

sultam por sua vez na expansão da área de reserva de força de 

trabalho para a indústria e eventualmente outros setores de a 

tividade, visto que, torna acessível parte da população domici 

liada fora do centro onde estão instaladas. 

A medida que se distanciam mais, os fluxos explica~ 
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-se pela atividade industrial, dadas as características de 

mão-de-obra incluida na movimentação diária. Particularmente a 

tende as necessidades de mão-de-obra de mais alto nível de qua 

lificação para a produção industrial e resguarda a mobilidade 

do pessoal. Deve,:ser destacado o papel da rede de circulação e 

a disposição das indústrias ao longo dessa rede como um dos 

componentes da situação de mobilidade entre local de emprego e 

de domicílio. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As conclusoes deste trabalho foram sendo expo~ 

tas no decorrer de cada parte, restando pois a tarefa de reu 

nir as mais importantes a título de encerramento. 

A pesquisa demonstrou a existência de situações di 

ferenciadas de crescimento industr•ial nos municípios estuda 

dos, decorrente de pré - condições econômicas, realizadas ou mar 
cadas por decisões de caráter político. Assim, o núcleo indus 

trial tradicional constituído por Jacareí evoluiu menos rapida 

mente no sentido da incorporação das novas grandes indústrias 
de capital internacional e adere à condição de fornecedor de 

mão-de-obra para a vizinha São José, ao mesmo tempo em que con 

t .inua a apresentar importante atividade industrial e se prepa 

ra para, num futuro próximo, assumir papel semelhante ao dela, 

contribuindo . para a ampliação da área· de concentração industri 

al do Sudeste do Brasil ligada ~ Grande São Paulo. 
j 
São José dos Campos cresceu auxiliada por fatores 

de ordem política, tornando-se disponível ao novo capital, aos 

novos empreendimentos e desligando-se do passado de estância e 

centro comercial e núcleo industrial médio,para tornar-se a 

principal cidade do Vale industrializado, feita "cidade-pólo " 

do Vale do Paraiba, e no contexto do Vale do ~araiba,assumindo 

o papel da antiga capital regional, Taubaté. ' 

O crescimento da indústria do Vale do Paraíba, Pª!: 
ticularmente em São Jo s é dos Campos e Jacareí, encontra-se li 
gado ao processo de acumulação capitalista brasileiro do Sude~ 

t .e, marcado por sua ligação com as indústrias da Grande São Pau 
lo. ' 

A descentralização industrial posta em prática no 

Estado .de São Paulo rep~esenta a e~pansão •da .~~odução, isto é, 
a ampliação espacial da produção/acumulaçãc1'capitalista. Os ob 

jetivos imediatos de descongestionamento da Metrópole paulista, 

definidos para essa descentralização, transformam-se em objeti 

vo de expansão da atividade industrial essencial ao processo 
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de acumulação, para áreas potencialmente favoráveis,das quais 

participam os municípios estudados. 

Assim, o crescimento diferenciado da atividade in 

dustrial entre eles resulta da expansão difer·enciada no esp~ 

ço do processo de produç~o industrial. Nesse processo de ex 

pansão, São José resulta primeiro em área privilegiada,enquan 

to Jacarei, no momento estudado, resulta em área menos atingi 

da, resultando em maior atraç~o em relação às correntes migra 

tórias por parte da primeira, que atrai populações inclusive 

da Grande São Paulo. 

No campo da distribuição intra-regional de popul~ 

2~es dá-se a transferência de contingentes populacionais de 

áreas deprimidas do Sudeste, como Sul de Minas e Zona da Mata 

de Minas e do Alto Vale do Paraíba, em direção à área de con 

centração da produção, que~ à medida que se amplia, passa a ,, 
ser 'ponto onde se detêm esses migrantes. Se antes eles tinham 

como objetivo final a Grande São Paulo, hoje têm novas opçoes 

para o dir.ecionamento de sua migração. A procura da área em fo 

co representa nova inflexã~ na trajetória de migração, pois 

ficou evidente a chegada de pessoas originárias do interior do 

Estado de São Paulo e da própria Grande São Paulo, que repre 

sentava para os migrantes a Gltima etapa desejada. A passagem 

de muitos pela Grande São Paulo marca a sua presença importa~ 

te. como destino migratório. 

Quanto ao reflexo dessa ~_xpan?ao como _ cr~ªgora de 

empregos, foi visto que se constitui em importante fator de 

dir~cionamento de fluxos migratórios, ainda que a criação de 

emp1,egos não seja na realidade o principal objetivo dessa ex 

pansao e seja responsável hoje por uma super-oferta de mão-de 

-obra, que constitui reserva indispensável ao processo prod~ 

tivo. Pesquisas relativas à absorção de mão-de-obra fornec"e 

riam informação sobre o aproveitamento do contingente migrado 

nas atividades econômicas e daquele efetivo não aproveitado , 

.que nao foi objeto deste trabalho. 

Ainda que o nfimero de empregos industriais nao seja 

equivalente ao total de migrantes a ser, em princípio,absorvi 

do, ele constitui,ou provoca esse excedente de força-de-trab~ 

lho, indispensável à manutenção de atividade, no sistema de 

produção capitalista. 

Além das repercussões em escala regional, foram ob 
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servadas durante o trabalho, as repercussoes em esc2l;1 local 

ou, talvez, sub-regional, como foram considerados os mo~iGen

tos pendul~res e as modificaçBes na fision6mia u~bana. 

Os movimentos pendulares representam, ao mc·~:irin t:em 

po, a compensaçao para a oferta diferenciada de emprc.wi;; ,a ex 

pressao do espaço diferenciado quanto ao uso e valor e a am 

pliação da reserva de mão-de-obI'a. A infr·a-estrutura <J:::! circu 

lação amplia o espaço de reserva de força de trabalho, englo 

bando áreas mais distantes dos centros empregadores, o que 

expres~ado através das migrações diárias. 

-e 

A intenção de desenvolver São José dos Campos sem o 

casionar problemas para a cidade e seus habitantes resultou 

ineficaz. O crescimento de uma cidade não é tot:almenti:;! con-tro 

lável mesmo quando planejado com utilização de vasto i;-tc:trumen 

tal. O propósito de prevy1, e resolver todos os prt)bler.lcl~.> urba 

nos é ut5pico, dados os limites do planejamento em nfv0l muni 

cípal, porque os problemas extravassam a possibilidade de a 

tuação nesse nível. 



ANEXOS 

Tabelas 

· Tabela A-1 
SÃO Josr DOS CAMPOS E JACARE! 

IND0STRIAS: NOMERO M~DIO DE PESSOAS OCUPADAS 
·POR GtNERO E SETOR - 1973 

Gf:NERO S.J. Camoos Jacare.Í 
E A a e A B SETOR 

Minerais não metálico::; 520 4 130,0 85 2 
Madeira e nobiliário 44 3 14,6 317 5 
Têxtil 3.lSl 3 1.050,3 2.608 10 
Artefatos de tecido e calçados 3.706 1 3.706,0 713 2 
Produtos alimentares e bebidas 356 6 59,3 188 9 
lliitorial e gráfica 43 4 10,7 24 3 

S.TRADICIONAL (sub-total) 7.820 21 372,3 3.935 31 

Metalúrgica 825 10 82,5 326 7 
QuÍmica e nuterial plástico 2.514 4 628,5 l.186 7 
Papel e papelão - - - 1. 255 2 
S.IN].'ERMEDIÁRIO (sub-total) 3.339 14 238,5 2.767 16 

Mat. transporte e irecânica 9.892 5 1.978,4 547 3 
Mat. elétrico e de COllllll1icação. 7.189 14 513,5 - -
$.DINÂMICO (sub-total) 17.081 19 899,0 547 3 

Diversas 2.590 2 1.295, o 16 1 

TOTAL . 30~830 56. 535,9 .7. 265 51 

Fonte: Questionâri_o-1, Levantamento de Campo, 1974. 

Obs: A - Número de pessoas ocupadas 
B - Número de estabelecimentos 
C - Méd~a de pessoas ocupadas por estabelecimento 

e 

42,5 
63 ,4 

260,8 
35 6 , 5 

20,8 
0,0 

12 6 ,9 

46, 5 
169,4 
627,5 
172,9 

182,3 
-

182,3 

16,0 

142,4 



Tabc-la A-2 

SÃO Jv~'c p,~s CAMPOS r; J1\CARE! 
INDOSTRIAS SEGUNDO PESSOAL OCUPADO POR PRl NC I l'AL M\1TI vo or. HIST.'°ILAÇi'io - 19'/3 

São José dos ra~pos 
1 -Pl:~l~-~)~1!' ·\;-)i_) -----

MOTIVO Att'! 506 1s1--·Io-IT i7~'L:- -;-~-1=-~~-J .- ... --:7~r·:;-;:rc--:-7·:--:-~,-~.--:~ 
7';~ o fF.-· --~::. ;;ç ~ i>: ~' ~- '!- :~ - ·~ j·.. ; 

Situalão zcográfis~. 
Local1~açao geogra.ica 
Co~Jiçõcs familiares 
For~ccer a ind. próxima 
Facilidade r.:,n. prima 
Sair de São Paulo 
Conjições físicas 
Outro 

TOTAL 

MOTIVO 

Situação g~oeráfica 
Loc~lização geográfica 
Con~ições familiares 
For~ecer a ind. próxima 
Facilidade r..at. nrima 
Sair de São Paulo 
Mão-de-obra 
Incentivos fiscais 
Outro 

TOTAL 

l 4,o 2 22,2 l 25,o 1 33,3 33,3 1 • 12,s 
7 28,0 2 22,2 l 33,3 25,0 66,7 p; 27,7 

13 52,0 ~ HJ i ~~:~ 1 25,0 2 66,7 ~~li~ 2i~i 
l 25,0 - 1 2,1 

lj 16,0 11,1 - - s 10,6 

25 100,0 9 lOO,O 3 100,0 4 100,0 100,0 3 lC _:_:__:_oo,o 

Pi':S~'.lAL 
Ate ~u 01 - llJU 1U1 <LD 
N9 \ l'<Y .. ~~ 9 ·~ 

1 
"' 2 

1 33,3 3 3 3, 3 
4 16,7 - - - -
6 33,3 - - 1 11,1 
2 8,3 - - - -
l lj' 2 l 33,3 - -
1 4,2 - - 1 11,1 
2 8,3 - - 2 22,2 
- - l 33,3 1 11, 1 
5 20,8 - - 1 11,1 

2li 100,0 3 100,0 9 100,0 

OCL:":-'/\JG 
---~·----

.::: 2 J.-:iJU oJ 1-1c ,IIT7"G;:;-J i 
~: 9 ~ 1<9 1> 

4 4'1,4 1 l OC', O 
- - - -
- - - -
- - - -- - - -
- - - -
2 22 7 - -
2 "l- -1 11,1 - -

100,0i 11õO:O 9 

:-::::--- ' 
~--r .-.----~ -

n t-,-~4 l 100, 
- -
- -- -
- -
- -
- -

----~ 

~ 'l ..:. .. , 

l; 8 ,5 
9 19,1 
l 4,3 
7 4' 3 
l 4,3 
E 12,8 

8,5 
14,9 

l 1OG,1 

Fonte: Questionário-1, Levantamento de Campo, 1974. 

Tabela A-3 

SÃO Josr: DOS CAMPOS E JACARI:Í 
HÃO-DF:-OilRA INDUSTRIAL! MUNIC!PIO DF: RESIDEUCIA POR CO!WIÇÃO Dr: 

MIGRAÇÃO - 1974 

-
~ Sa_~ Jo:.e _dos r-ç,1~pos Jata.re1 CONDIÇÃO DJ: 

~r.lT'OS CJ<Jtr0 Tot21 Jaca rr.d T" 
0'...l tr·o TrJt.:;l MIGRAÇÃO 

N9 ~ !jÇ• ,, :~~ ~F! • 1 '.:9 r '.:Ç:-----"t 

Migrante 375 78,0 81 74,3 456 77,3 145 ó6 '2 9 75,0 154 ~6,6 

Nao mierar.te 106 n,o 28 25,7 134 22,7 74 33,~ 3 25,0 77 3 3 '3 

TOTAL 481 100,0 109 100,0 ~'lo 100,0 219 100,0 1 ;> 100,0 231 l QO, C 
--

Fonte: Qucstion~rio-2, Levantamento de Campo, 1974 

f, lo 7 4 '3 
2]] 25,7 
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Gl:llERO E SETOR 

l'!inerais não metálicos 

Madeira e mobiliário 

rêxtil 

Artefatos c!e tecidos, 
ccn!ecções e calçados 

Produtos alimentares e 
te bidas 

Editorial e gráfica 

Tradicional (Si.:!J-Tcta.l) 

Metalúrgica 

Química e mat. plástico 

Int(,rr.i.:diário (Sct.-Total) 
t 

l'!at. transporte e rr.ecânica 

~:at. elétrico e c!e cor:tunic. 

Dir1âmico (Sub-Total) 

Diversas 

TOTAL 

TABELA ·r - 7 

SÃO JOSC DOS CAMPOS E JACA~E! 

EllERGIA ELCTRICA CONSUMIDA NAS IND0STRIAS, 
POR GtNERO E SETOR - 1973 

VALOR DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL (mil cruzeiros) 

S. J. dos Campos Jacareí 

V..ilor 

12.279.568 
(94. 7\) 

1. 712. 279 
(9 ,3\) 

114.563.503 
(35,5\) 

*247.038. 835 
(~3,l\) 

58.478.174 
(77,0\) 

1.007.534 
Cl.9\) 

435 . 07S. 893 
(58,H) 

40.506.082 
(70,3\) . 

244.543.881 
(67,4\) 

2'8 5 . 0.4 9 . 9 5 3 
(48, ?'t) 

1.029.361.342 
(96,7\) 

605.8í5.195 
ClOO,O\) 

l.f.35.236.537 
(97,9\) 

319.576.166 

V.:ilor 

0,4 689.127 
CS,31.) 

0,1 16.759.139 
(90 '7'f.) 

4,3 208.120.275 
(64, 51.) 

9,2 18.179.646 
(6,8\) 

2,2 

0,0 

17.~73.409 
(23,ü\) 

50.95~.175 
(98,1\) 

16,3 312.190.770 
(41,8\) 

l,5 17.098.942 
(29,7\) 

9 ,l 118.173.685 
(32,6\) 

10,6 299.630.700 
(51,3\) 

38,5 

22,5 

61,l 

11,9 

35.226.722 
(3 '3\) 

35.226.722 
(2,1\) 

450 

0,1 

2,6 

1 
32. 21 

2,8 

~.7 

7,9 

48. 2' 

2,6 

18,3 

46,3 

Total 

Valor 

12.968.695 
(100,0\) 

18.471.417 
(100,C\) 

322.E'S3.778 
ClOJ,O'<) 

265.21S.49l 
ClOC,0~) 

75. 351. 593 
( lOJ ,ú") 

51.966.709 
(100 ,0\) 

747.260.E63 
ClCO,CU 

57.605.024 
(100,G\) 

362.717.566 
(lCC ,C'l.) 

584.ESC.Eõ3 
ClOC ,O'i.) 

38,5 l.06~.5SS.064 
0.0C,0\) 

- 6~S.e7$.l95 
(lCO,O'l.) 

5,4 l.670.463.259 
(100,0'..) 

º•º 319.57&.616 

0 1 4 

0,5 

!l, 1 

s,a 

2,3 

1,6 

22,5 

1,7 

10,9 

17,6 

32,0 

18,2 

50. ,3 

9,6 

2.674.942.559 
e eo ,5'!.i 

100,01647.942.l.66 
(19,5\) 

100,0 3.321.SS0.751 100,0 
000 ,O'!.) 

Obs.: Os ~ercentuais cm coluna correspondem ao total geral da coluna. Os p~rcenTuais abaixo 
dos dados correspondem ao total da linha. 
* indica a utilização -do faturamento de 1971, inflacionado a nível c!e 1973. 

Fonte: Questior.ário-1, levantamento de campo, 1974, 
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