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INTRODUçl!_q_ 

A - OBJETO, MfTOOO E CONTEÕOO 

O presente estudo tem por objeto algumas questões relaciona

~as ao processo contemporâneo de industrializaÇão do pe{s e, em parti-
, 

culer, o q~e ee desenvolve em territoria paulista~ Ele aborda determi-

nadas caracter!stices de u~ tipo espec!fico de atividade industrial, !. 
, 

quela que se desenvolve he aproximadamente 30 anos, sob a comando do 

modo capitalista de produção. 
i 

.... 
Na verdade, P!etende dar sequencia aoa muitos trabalhos de 

, A 

geografos e econornistaa brasileiros, principalrr.ente, que tam a2 dedic!. 

j~ ao estudo do3 variados as~e~~as envolvlJos com a mod~~na produção 

industrial. 

O trabalho aqui desenvolvida enfoca, ~referencialmente, as 

questões relativa9 ~ expansão territorial de produção i~dustrial no ~!!!. _ 

bito da Estado de São Paulo, e dentro desse p~acesso, o desenvolvimen-

te e a eotrutura atual de p~rque industrial de um centro urbano pau11,! 
, 

ta de media ~arte e relativamente interiorizado. Nesse sentido, impuae . -, 
rem-se duas ordens de analise que se fundem o tempo todo no decorrer 

de exposiç~o: A primeira, refere-se ao movimenta hist~rlco da indue 

trializar,ão no pa{9, com ênfase nas diferentes etapas de seu desenvol-

' -vimento. A segunda~ as articuleçaes que se estabP-lecem entre e ~rodu -

ção industrial concreta e os dif~rentes espaços de que se aproprie, d!!, 

mine e transforme. 

- , No boja desses preocupaçoes centreis, procurou-se tembem, ex 

, - , r plorer uma serie de queetoes relacionadas e estruture industrial, e n_ 
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vel do Estado e do munic!pio escolhido, além daqueles relacionadaa ' BB 

- , distintea formas de concentraçeo inerentes ao praprio capitalismo ( de 

capitel, de m•ios de produção, de empresas, de estabelecimentos e de 

espaço). 

Dada e natureza do objeto, este estudo situe-se, forçosem~n-
A 

te, nas fronteiras cada vez mais difusas da Geogreria ~ as cienciao a-

fins, entra eles, em especial a Economia Pol!tice. Ele representa es-

sim, um esforço interpretativo qu~ procura compreender as form~s con -

eretas assumidas pela produção industrial na sua relação com espaços 

urbanizados de magnitude e qualidade distintas, a partir do pressupos

to fundamental de que elas são parte de processos mais ~mplos, cuja com 

plexidade impõe o recu~so a teorias que frequentemente extrapolam o ê.!!!. 
, 

bito daquelas usualmente designadas como geogrefic8s. 

~ evidente 4ue sf.o muitas oa ris~os inerentes e uma postura 
, 

desse tipo, considerando a amplitude dos temas tratados e as controve!. 

aias interpretativas sobre os mesmos. Entretanto, optamos por esse ca

minho, conscientes de que a cada segmento de realidade, manifestações 
A A 

fenomenlces, "evidencias concretas", etc., deve corresponder necesoa -

riamente um significado, e portento, uma explicação. Po~ isso mesmo , 

procuramos evitar a rôrmule, de carta modo tradicional, de expor os re 

sultedos da pesquisa num discurso· formalmente seccionado, em que as 

teorias conhecidas são reunidas no in!cio do trabalho, em forme de re

vis~o bibliogr~fica, por exemplo, sucedendo-se a partir de{, um corpo 

extenso de levantamentoa empÍricos e de . an~lises e, ao final, uma s{n

tese, a pretexto de conclusão. 

De nasee parte, preferimos intercalar a cada quadro emp{rico 

A , -de referencia, a analise e a interpretaçao, de forme que no decorrer - - , de toda e exposiçaa, reapareçam em momentos distintos questoes ja de-



senvolvidas, par exemplo, no in!cio do trEbelho. Quando o problema 
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, 
e 

por demais importante, na medida em que ele se pÕe em praticamente to

dos os processos espec{ficos, como é o casa de concentração em todos os 

n{veis, optamos a! por desenvolv~-lo em detalhe num item pr;prio, dedi 
, 

cendo-lhe um tratamento teorice exclusivo. Quando, igualmente, um dado 

quadro emp!rico dest8ce-se dos demais pele sue magnitude e significedo, 

preferimos da mesma forma, dedic8r 8 ele um tratamento espec!fico, co

mo ~ o caso das atividades aeroespaciais no municlpic estud~do. 

O trabalho desenvolve-se ern dois n!ve1s de análise distinto~. 

Na prirneire parte dele exabinamoe e natureza do processo de industria~ 

!ização, as caracter!sticaa ds ind~stria brasileira e paulista e a sua 

expressão material na cidade de são Paulo, prccurando enfatizar os 
/ 

seus arranjos espaciais no interior desta. A seguir, passemos ao exame 
1 -d~ ex~ans~o do parque industrial peullsteno, ~inculando-c ~ expanseo 

, - , , 
da proprie cidede em direçao eo seu astag1o metropollteno. Por ultimo, 

nesse primeira parte, procuramos relacionar as modificações estrutu -

reis de economia brasileira e da produção industrial, em particular 
' 

com a expansão territorial da industrialização em direção a noves 
, 
e-

, - , 
reas da metropole e principalmente, em direçao e arees extra-metrcpali 

tanas. A partir de!, passemos ao estudo do que denominemos "anel lndu.! 
,. 

trielizedo paulista", em especial de tres de seus principais centros 

urbano-industriais, representados peles cidades de Campinas, são 
, 

Jose 
# A 

doa Campos e Sorocaba e suas respectivas ereas de influencie imediata. 

são explorados a!, notedamente os aspectos da estrutura industrial do 

Estado de Sao Pau:c e a sue participação relativa em cada ~rea estudaw 

da, chegando-se e uma hierarquia entre elas, não apenas quentitativa , 
, .. 

md~ ta~~em q~ento a natureza de atividade industrial de cada uma, to-
... , 

mando-se como parametro e exist2nte na metropole. Ess~ parte do treba-
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, - , 
lha e encerrado com alQumes conaidereçoea sabre o careter da concentr.!! 

çãa-descentrelizaçãa de produção industrial em territÓrio paulista. 

Na segunda parte, passemos ao estudo da produção industrial 

que se desenvolve num dos centroa urbanos anteriormente citadas, a ci-

- , dede de Seo Jose doa Cempa9. Parte desse amplo espaço industrializado 
,.. , 

que se desenvolveu recentemente a uma relDtiva distancia da metropole 

paulista, acorre ali um tip~ de atividade industrial bastante ligado 

aas processos contempor~neos de industrialização do pe{s, notadamente 

' .. aquele relecionada a atuaçao da grande empresa transnacional e nacio-

nal. Al~m disso, dada e pouca expressão urbana da munic!pio at~ in!

cias dos anos ~incoenta ~ess2 s~culo e as profur.das transformações p@-1' 

r , , r que tem passado a partir de , alem de seus notarias v oculos com a in-

dustrialização que se desenvolve na metr~µole, ele foi considerado co-

me u~ excelente ce~po de estudcg, fece ~ce atj~ti~~9 do trabalho que 
, 

procurevamos dese~volver. Passemos assim, a um breve resumo de evolu -

- # r , # , çao historica do munic pio ate a decada de 1920, epoca em que se ineta 
, , 

lam as primeiras industries; epos, o desenvolvimento doa seQuintes as-

pectos: evolução da parque industrial, estruture da ind~stria local(s,!! 

toreBr ramos, empresas, valor das vendas, força de trabalho),ativided2 
# - , industrial local (~ateria~ primes, de~tino de produçao). Apoe esees a~ 

pectoe, dedicamos um item para e que denominamos •conplexa 
, 

tecnologi-

cc-industrial-a2roespacial", de grande expressão no munic{pia; 
, 

tambem 

dedicamog um item aos processos de cancentraç~o no interior da estrutu 
, , 

ra industrial local, com uma rap!de analise sobre esses mesmos proces-

sos a nível de ecc.1omia industrial nacional, a1~m de um extenso apa -

# -nhedo teorice sobre a concentraçao de capitel e sua contrapartida na 

concentração empresarial, no ;mbito do modo capitalista de produção. 

Finalmente, apresentamos alguns aspectos de relação entre e industria-
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lização local e as transformações a nível da estruture urbana de clda-

de, procurando captar o seu significado frente aos processas contempo-

A -reneaa de urbenizaçao comandados pela moderna atividade industrial no 

pafs. 
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8 - A NATUREZA ºº PROCESSO OE INDUSTRIALIZAçno BRASILEIRA 

O tema da industrialização tem interessado e uma gama varia-

de de pesquisadores. No Brasil, em particular, tern aldo objeto privil~ 
, , 

giado de economistas, sociologos, geografos e histariedo~es. Isto por-

que, sem d~vide, entender a natureza da evolução industrial e o seu e!. 

tégio atual no pe!s, pode significar uma bem sucedida incursão (aprax,l 

- ' " -maçao) a essencia do desenvolvimento do proprio capitalismo brasileiro. 

Da{ decorrem, nos dias atuais, oa debates cada vez msis amadurecidos 

sobre a quest;o, e e vesta e rica bibliografia di9ponÍvel em l!ngua 

portuguesa. 

, - - -Varies sao as 1nterpretaçoes sobre o c~r~ter do processo de 

!ndustrielizeção do pe{s. A per de tode a polêmica sonre as orlgP.ns de 
, 

industria, os autores em geral, concordam com o feto de que esta surge 
, 

num contexto je bastante conhecido, qual seja, o da economia mercantil 
# A 

agrario-exportedore c~re. Muitos trabalhos tem seguido esta veTte.u 
·-----; - - , 

te de analise. Trate-se de explicar o movimento historico e os traços 
, 

mercantes e cantraditarios da economia industrial brasileira: conside--

rendo coma importante não ap~nas a sua gênese em si, mas principalmen

te, as formas pelas quais articulou-se com os padr~es de acumulaç~o de 

- , capitel e os ciclos de expansao da economia agrario-exportadora. 

Nessa postura interpretativa situa-se, por exemplo, CARDOSO 
A 

OE MELLO (1975), que realiza profundo estudo sobre a essencia do dese.u 
, 

volvimento da economia braaileira, situando a industria dentro das co.u 

tradições prÓprias de um "capitalismo tardio", com um "crescimento pa-

ra fora•, incapaz de internalizar parcela substantiva do excedente pr.2. 

, -duzido pela economia agrario-exportedora. Em suas palavras: •como nao 
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poderia deixar de ser, a burguesia cefeeira foi e matriz social do bur 

guesie industrial ou, em outras palavras: o capitel industrial nasceu 
, 

como desdobramento do capital cafeeiro empregado, tento no nucleo pro-- , dutivo do complexo exportador (produçao e beneficiamento do cafe) quan 

to em seu segmento urbano (atividades urbanas comercieis, inclusive as 

de importação, serviços financeiros e de transportes)"(!). Maia adie!!. 

te, retoma a idéia de ciclo (auge e declÍnio do setor exportador), de,!! 

do a sua posição distintiva sobre o movimento do cap1t31 careeiro 2 1,!! 

, -duetrial: "Ademais, a Grande industria nao atraiu capitais da complexo 

cafeeiro num momento de crise, porque lhes remunerasse melhor, mas, p2 
, 

lo contrario, num momento de auge exportador, em que s rentabilidade 

do capital cafeeiro hâ de ter alcançada n!veis verdadeiremente extrao!. 

dinerios"<2 >. 
, , 

CANO {1977), epP.~~r ~~ trabalhar tsmbem cora 3 ideia de ci -

elos e com a tese da subordinação da capital industrial ao capital me!. 

- , cantil (cafeeiro), entende que a industrializaçao nas primeiras decadas 

sofreu expana~o caracter!stica, em que a crescimento do parque indus -

trial dava-ue nos mo~entos (interat{cios) de decl{nia do ritmo de lu -
, 

cretividaue do cgpital agrario-Pxpcrtedor, ou coma ele diz: nNa depre_! 

- ~' A sno dos preços extern8s do ca i e, quer.do o Estado desvaloriza o cambia, 

defendendo as margens de lucro da cafeicultura, essa mesma medida se 

traduz em modificações nos n{veis relativos de preços externos e ln -

ternos de produção industrial, aumentando-lhe e lucratividade. Torne -

- , (3) se assim atrativa a inveraaa de capitais na industriew • 

, 
Pare TAVARES (1975), em sua obra classica, o processa de de-

senvolvimento da econo1ila industrial deve ser entendido dentro da ndi-

A - - # namica da processo de substituiçaa de importaçoes", que em ultima 1ns-
A 

tencie, poderia ser tomado coma o resultado de suceanivos estrangule -
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mentes do setor externo. Segundo ela, este seria o modelo de desenvol-

vimento de economias latina-americanas. Analisando o c~so espec{flco 

da Brasil, a autora afirma que: "A perda de dinamismo do setor export!, 

dar, em particular a partir da grande depressão, deu lugar e um esfor

ça de reorientação da ati vldade econ~mica consubstanciado em grande Pé!! 

te na substituição de importações por produção nacion3l, assegurada P!. 
, .. , 

la reserva de mercado obtida atreves de proteçao cambial e tarifaria. 

Esse esforço de substituição se deu notsdarnente nas atividades indus -

triais 11 <4>., 

Tomb~m SILVA (1976), relaciona a acumula;ão de capital na a-
, 

tividade cafeeira e o su.rgimento da industria. Pe:.:-a o autor, dadas as 
... .. 

desigualdades economicas entre as diferentes regioes brasileiras, um 

estudo sobre as orlgeno da industrialização em toda o Brasil, implica- . 
1 

, , -
r!9 um9 9erie de anallse9 regi~nais. Ele escclhe entec ~ econ~mia c~f e -
eira, que representa o principal centro de acumulação de capitel no 

Brasil~ onde o desenvolvimento das relações capitalistas ~ mais acele-

rado. Segundo ele: "O ap~ofundamenta do estudo das relações economie 
, , , 

careeira-industria nascente esta apoiada em uma problematica onde a 1.Q. 

dustrlelização aparece como a ~ltima fase do período de transição cap! 
, , ~ 

tslista. A industria nasc~nte e entoa considerado co~o resultado de urn 
, (S) 

desenvolvimento capitalista previon • Ressalta, adiante, que a pass.! 

' - , gem a industrializaçao e um resultado de um sistema complexo de contra 

diçÕes sociais: "S~o justamente as formas dominantes de luta polÍtlca 

, -e ideologica pela 'lndustrializaçaa' e pelo 'desenvolvimento' que, a 

meu ver, canduziraín e obscurecer os verdadeiros laços existentes entre 

a expansão cafeeira e a industrialização e a ressaltar de uma maneira 
, , 

unilateral a ruptura entre economia primario-exportadarB e industrie• 

(6). 
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.. ' , 
Com reloçao a chameda rase pianeire da industria brasileira, 

muita j~ se conhece. Que e~a, par exe~plo, o perfado de Rcrescimento 

extensivo• - crescimento num~rico sem altereçÕes na estrutura indus 

trial. Outro treço caracter!stico ~ o seu crescimento ~ sombra do com-

plexo cafeeiro, em que a expansão ou retração dos investimentos eran 
, 

condicionados(implacavelmer1te) pelos ciclos deste. Finalmente, e sabl-
' , do que coube a ch3made "industria pioneira urbana• apenas o papel de 

pequeno produtor de bens de ~onsuma assalariado (wege goods), ocupando, 

em seu crescimento dependente, as faixas marginais do mercado de consu 

mo urbano. 

Sobre os traços da industrializaç~o em seu per!cdo mais re

cente (pÓs-1940), algumas considerações podem ser adiantadas. ~ fora de 
, . 

duvida que o ritmo e o tipo de crescimento industrial alteraram-se pro 
, , -

fund~mentP. nas u!t!me8 decB~ao. Com u~e aç~o delibera~eme~te i~dustri.!!. 

lizante, em particular na fase compreendida pelos per!odos de guerra e 
, , , 

apos esiruJ, o Estado, atreves de uma serie de iniciativas, como prote - , ... çces tari fa-riaa _ J:LÇ_ªmP..iJ~_iµ, logrou exi to em seu intenta de al terer a 

estrutura industrial, acrescentando ao parque industrial do pa{s e ln-
, 

duetria . de base, particularmente a si~,erur~!E __ pes~~a. Tomando para si 
... 

a onus financeiro de um tipo de empreendimento cujo investimento ini-

cial exige altas sumas de cepiteL, e el~m disso, com prazos longos de 
--~ 

maturação (lenta amortização), o Estado acaba por transferi~ 1 parte da 

lucrati~idade geral do sistema ao conjunto das empresas privadas, ao 

dotar o parque industrial das produtora·s de bens de consumo, de mat~ 

rias primas sem1-elaboradas e de bens de produção e insumos em geral a 

preços relativamente baixos. O sistema industrial cresceu, evidentemen 

te, corno um todo. Esta ser~ e tônica do perÍodo, em que as investimen

tos do Estada (principelmente os diretos na estrutura produtiva) aer~o 
... .. 

os grendeo sustentadores da dinamice de expenaao industr18l. OLIVEIRA 
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(1977), exp~essB claramente os traços deste fase: "Emb~re não formula-
, .. 

da claramente nesses termos, a estrategie da expansao industrial fund~ 

va-se ne premissa de que a acumulação do setor privado de economia se-
A 

ria potenciada pela trensferencia de parte do excedente via preços sua 

aidiados de bens e serviços produzidos pelas empresas eatetais •••• <1 >. 

Um outro conjunto de profundas mudanças de qualidade no pro

cesso de industrialização foi aquele representado pela instalação e e~ 

pensão repentinas dos setores industriais produtores d2 be~~ de consu

mo dur;vei9, reconhecidamente o setor (face ~ su3 grande capacidade de --------·-

absorção de tecnologia) tfpico da economia industrial contempor~nea. 

Os processos de sua instalação são rezoevelmente 'conhecidos, poises -- .. -teo relacionados as ra3icals transformaçoes por que passou o d2senvol-

vimento econ~mico do pa!s 
, 

apos os anos de 1950. Em traços gerais, tal 

per!odo (que vem de certa forme at~ os nossos dias) foi marcado pelos 

seguintes fetos:IElaboração de um conjunto de objetivos setoriais pelo 

governo (p2rÍodo 56/60), conhecido como Plana de Metas, que a partir 
# # A 

de uma serie de medidas de carater economico procurou, e em grande 

parte conseguiu, dotar o pe{3 de um moderno parque industrial produtor 
, 

de ben3 de consumo durav2is e de bens de capital; de urna infraestrutu-

ra (que ~a p=âtice runcionou corno su~s!dio) e de mecanismos da polÍti

ca financeira e fiscal que posaib.ili tasserr: a implementação ·das metas. 
, 

As principais iniciativas institucionais foram, sem duvide, a abertu-

ra da economia aos investimentos estrange1ro3 produtivos em forme de 

empresas industriais (principalment2 a · automobil!stica, eletro-eletr,ê. 

nica e correlatHs), a cu-participação estatal em investimentos 
, 

tarr.bem 

produtivos, principalmente nas ind~strias de base e de bens intermediÍ 

rios (siderurgia, refineç~o de petr~leo, etc.), e estlc~:Ja . ., .. riadoa 
, 

ao setor de ben3 de capital (maquinas e equipamentos), logrando elte -

f (8)/ rar portanto, toda a estrutura industrial do pais • Uma caracteriza-
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-çao das efeitos dessa nova estrutura industrial nos rumas da economia 
, 

industrial como um todo, pode ser obtida em !numeras estudos , alguns 

dos quais comentados neste trabalho. Dentre eles, um estuda da SEPLAN

SP, em que a industrialização que se seguiu e esse per!ado ~ assim ca-

racterizada: "A partir de meados das anos 50 as atividades que passa -

ram e comandar a ocumulaçeo industrial foram as p~adutores de bens de 
, 

consuma duraveis e de bens de capital, em termos de categorias de uso 
A # 

dos b:ns. Essa circunstancia deveu-s2 a um extraordinsria salto do ee-

ter manufatureiro no que se refere a estoque de capital e diferencia -

- (9) çao da estrutura produtiva" • 

f justamente e~te perÍoda da evoluç~o da economia industrial 

que mais intaressa aos pbjetivos desse trabalho, dada a natureza 

objeto de que procuremps tratar, que envolve questões relacionadas 

do 

' a 

f9se etu31 da incu9tria11I9G;~, tanto 95 referentes aos seus p~oc~~ -

sos de expansão territorial quanto ao tipo de atividade industrial que 

se desenvolve no municÍpio que ser~ objeto de tratamento eepec!r1co. 
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A - ALGUNS ASPECTOS DA FASE PIONEIRA DA INDÚSTRIA PAULISTA 

Como j~ nos referimos anteriormente, as ceracter!aticas da 

processa de indu~trialização nos primeiros anoo da s~culo atual eram 

ern grande parte dadas pele pouca expressividede do porque industrial, 

' , no tocante a sua estruture produtiva (presença dominante de industries 

' ~ ' -do tipo "tradicional"), as relaçoes interindustrieis, a absarçaa de 
.. 

tecnologia, e produtividade e a~ pessoal ocupado. Na medida em que o 

crescimento industrial achava-se umbllicalmente ligado (e dependente ) 

' , , -e logica prapria da acumulaçao de capital e doa investimentos da prod,!;!, 

ção egr~rio-mercantil-exportedora, os limites da auto-expansão do par-

que industrial eram bastante restritos. 

Tal fase pode ser caracterizada como de um crescimento tlpi-

cernente "intersticial", vista que as parceles do capital em geral des-

tinadas aog investimentos urbanos e entre eles os industrieis, depen -

diam das oscilações da taxe de lucro do complexo cafeeiro. Assim, eram 

os n!veis de lucratividade neste setor que determinavam as dispon!bil.!. 

- , , dades cambiais para importaçeo de maquines e materias-primas, e princ.!. 

pelmente as parcelas de capital destinadas a inve3timentoa como a da 

construção civil e fundação ou ampliação de plantas industrieis. 

' Desta forma, podemos falar num crescimento industrial "a som 

" bra" do oetor agro-exportador. Coma decorrencia forçada destes mecani_!! 
, 

mos, o crescimento da parque fabril brasileira na epace pode ser clas-

sificado como tipicamente "horizontal", vista que não alterava a pr~ -

prie estrutura industrial. ~ o per!oda da predom!nio das 
, 

industrias 

t;xteis, alimentares, couros e peles, ceras e graxas, confecções, cal

çados e chapelaria, pequ~na metalurgia para construção civil, cimento, 
, 

grafice, etc., configurando-se claramente como produtora· de bens de 
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consumo assalariado. 

Sobre este perÍodo, muitas considerações podem ser feites,n2 

tadamente aquelas referentes aos mecanismos do crescimento industrial, 
, 

objeto de variados estudos, alguns doa quais ja referidos neste traba-

lho. Por ore, pretendemo3 tão somente tratar de algumas particularida

des do parque fabril do 1nÍc1o deste s~culo na espaça urbana paulista-

no. 

Dentro do quadro de integração do crescimento industrial com 
1 # # A 

o complexo cafeeiro, e inegavel que sera no centra ecanomlco mais im-

portante do pais, quanto ~a atividades relacionadas co~ este setor,que 
,. - , 

a dinamice do processo de lndustrializaçao sera mais intensa. Assim, e 

cidade de são Paulo j~ desponte no tn{cio do s~culo coma a centro urb.!! 
, , 

no em que o parque fabril de industrias tredicionsis encontrara as CO!!, -

diçÕe~ mais fe~or~v2ls p?.ra o seu desenvolvimento. T~! ~ato expli=~~se 

pa~ v~rio9 fatores, entre os quais a impart~ncie da cidade corno centr.!! 

lizadora do capital mercantil oriundo da atividade cafeeira e das ati-
, 

vidades comerr.iais, e alem disea, por centrar geograficamente os f lu -

xos de transporte ferrovi~rio entre e "hinterlândie" cafeeira paulista 

e o porto exportador. 

Examinando tais condições favor~veis ao processa de concen -

traç~o industrial em são Paulo, CANO (1977) diz: "Ao contr~rio do que 

se pense, o processo de co~centreçêo industrial de são Paulo constitui 

um fen~~eno que tem seu ponto de partida j~ no inlcio deste 

( ••• ) ~ exatamente por volte de 1905/1907 que se d~ o inÍcio 

, 
seculo 

daquilo 
, 

que chamem de 'grande salto quentitativo' de industrie pauliste. Entre 

1907 e 1919, calculada a expanRêo industrial em termos nominais, a ln-

, -duetria de Seo Paulo cresceria 8,5 vezes, alterando sua participação 

na total de ind~strie brasileira, de 15,9% pare 31,5% no µer{odo. A ln 
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dÚatrie do reato do pa{a apresentaria reaultedos bastante lnf eriores , 

crescendo apenes 3,5 vezes e diminuindo sua participação de 84,1% pera 
, 

68,5%. A d~cada de 1920 proporcionaria uma nova expansão de industrie 

paulista, igualmente defasada do crescimento do resto do pa1s, consoli 

dando, dessa forme, o processo concentrador".(!) 

, 
Alem de concentrar vantagens ausentes na maioria dos centros 

urbanos de ~poca, a cidade de são Paulo torna-se desde a segunda meta

de do s~culo passado o principal centra de atração para o imigrante es 
, 

trangelro (italianos, espanhois e portugueses, principalmente) que em 
, , 

grande numero, convergiram tanto para as fazendas de cafe do interior, 

empregando~se como colon~s, como pare e capitel paulista, cansti~uin -
, 

do-se em força de trabeJ ho pera a industria nascente, e em alguns ca-
. , , 
ses, ate coma pequenos . empreendedores na propria atividade febril. 

1 

Levando-se em conte as limitaç~es financeiras e a pouca com-

petitividade (fraca produtividade industrial) da nascente 
, 

industria , 

fica mais ou menos evidente a prefer~ncle destas por localizações in -

tra-urbanas. Tal prefer~ncia explica-se pelo fato de que uma cidade co 

mo S~o Paulo na ~poca, representava pare a atividade industrial a pos

sihi lidade de reba~xamento de custos de produção obtido na facilidade - , , 
de obtençao de energia eletrica, no sistema ferroviaria, na presença 

maciça de mão-de-obre disponível, na proximidade do porto (para impor

tação de mat~rias-primas e equipamentos), e na prÓpria exist~ncie de 

antigas ind~sttiee, vitais pera a realização de relações de salidarie-
, A 

dede interindustriais. Alem dessas fatores, destaque-se a importancie 

do mercado consumidor representado pele cidade, fundamental e um par -

que fabril produtor de bens de consuma assalariado: simples, e portan-

to sem condições de arcar com altas custos de transporte, el~m de -nao 

conter com um mercado nacional integrado. Estes são, resumidamente, os 
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elementos presentes na g~neae da concentraç;o industrial na cidade de 

São P~ulo. 

f preciso rensaltar contudo, que o nssentamento das plantas 
, 

industrieis nesse cidade, obedecia a uma certa logica, visto que gros-

so modo, as f~br!cas desse per!odo demonstravam clara prefer~ncia pe-
, , 

las areas praximas ao centro e ao mesma tempo servidas pelas ferrovias 
, , 

que cortavam a malha urbana, notedemente atreves das varzeas dos rios 

Tiet~ e Tamanduate!. Destacam-se nessa ~poca, dois eixo9 prlncipa!a de 

localização industrial, representados pelas ferrovias E.F. Santos-Jun

dia! e E.F. Sorocabana. D primeiro eixo abrangia o trecho entre os 

bairros da Mo~ca e Vila Prudente e o segundo entre a Estação Central e 
, 

a da Barre funda. Nestas duas ereas, observava-se um relativo adensa -
, 

menta de estabelecimentos fabris, destacando-se a Fabrica de Sapatos -
, , 

Clarck Limlted (Moa~e), F~brice de Vidro - Cristaleri~ Paulista (8a~ra 

Funda), Vidraria Santa Marina (~gua Branca), Tecelagem Boyes/Kirk (Be

lenzinho), Ind~stria T~xtil Irm~os Jafet e outras< 2>. 
, , 

Ale~ dessas areas, destacam-se ainda algumas situadas a uma 

relativa dist~ncie do centro, mas igualmente condicionadas pelas estre 

das de ferro. s;o os casos d~q Lairros de BE~ra Funda, ~gua Branca, I-

, " piranga, Lapa, Moaca e Vila Prudente, cujas estaçoea da estrada de fer 
(3) 

ro, acabarem por atrair alguns estabelecimentos • 

, 
Parece clero portanto, que as primeiras fabricas paulistanas 

{ 

A , 

apresentavam n tida preferencia pelas areas centrais e seus arredares, 

condicionadas por um ledo, peles vantagens ~ropriamente urbanas e por 
, 

outro, pelas facilidades de transporte que as vies fErreaa que corta -
, 

vem este centro rcpresentavHm- n11as, este compartsmento locacionaldes 
, , 

industrias pioneiras parece ser proprio de todo processo de industria-

lização em sua fase inicial, referido a grandes centros urbanos servi-
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, 
dos por uma rede de ferrovian. PRED (1964), analisandu os varios aspes_ 

tos da localizaç~o de ind~strias nos U.5.A. na segunda metade do s~cu

lo XIX, em particular as localizações intrametropolitanas 1 afirma que 

o crescimento da rede ferrovi~ria a nível nscional acentuou a s1gnif1-

A , -
canela industrial das areas centrais nas mA1ores concentraçoes urbanas. 

N , A 

Segundo ele, e concentraçao de industrias nas edjacenclas dos termi -
, , 

nais ferraviarias facilitou um r.xtraardinerio crescimento da "Central 

Business Distrlct" com repercuss~es em toda a estrutura urbana, j~ que 

as atividades de mercado rapidamente se associaram aos distritos rela-
, , 

clonados aos termineis ferroviarios que ofereciam, evidentemente, rap!, 

do acesso aos mercados distantes. Segundo o autor, esta prefer~ncla P.ê. 
, , 

las areas proximas aos centros devia-se principalmente a uma busca 

constante de redução nos custos de transporte, tend~ncia eata que aca

bar~ par condicionar localizações industriais futuras, constatadas pe-

, -lo importante papel das vias f erreas na def iniçaa dos futuros distri -

tos industriais j~ mais distantes das ~reas centreis(4). 

Examinando a atividade industrial na França, e em especial 

na região parisiense, GUGLIELMO (1973), tamb~m aponta a processo de 

- , A 

concentraçao intraurbana da industria, enquanto uma tendencia que ex-

pressaria igualmente, uma busca pela proximidade do mercado de consumo 
, 

e pelas facilidades de transport~, em particular o ferroviario: "Na Eu 

rapa Ocidental, as estradas de ferro, que asseguram ainda hoje a gran

de maioria do tr~fega dos produtos industriais, foram construldas numa 
, , , 
epoca em que as estrutures geograficas·pre-industriais estavam ainda 

longe de ter desaparecido e ande as estruturas nascidas da revolução 
, , 

industrial eram ja, sem duvida, mais da que esboçadas, mas ainda em 

- A , t 
cursa de elaboraçao. O exemplo frances e t1pica. As yr::!~:::it:!:J lL.i:aa de 

estradas de ferro são canstruldas nos anos 1850-GO, o restante da rede 
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f~rrea ~ mais ou menos concluÍda de 1860 a 1880. Praticamente n~o se 

modificou desde essa ~paca. Ela guiou, pois, a localização de todo a 

desenvolvimento industrial posterior a esses datas e contribuiu pujan-
' .. , .. 

temente a sua centralizaçaa geograflca, notadamente na aglomeraçao pa-

rlsiense" (S). 

As c~racterlsticas do parque fabril paulistano nos 
, 

primor-

dias do processa de industrialização brasileiro, parecem refletir ea -

sim uma tend~ncia de certa forma universal das fases inicieis do desen 
, 

valvimento industrial ern ereas lntraurbanas de relativo ou grande por-

te. Nesta fase, a atividade industrial acha-se prafundam2nte imbricada 

com a estrutura urbana, ?ef inindo usua especificas de um espaço que se 

relaciona não apenas objetivamente com os outros setores da economia 
' , , 

(principalmente o came,rcio), mas fisic~~~. tal e o grau de associa-
.. 

ç~o espasial entre taie usos d~ntro da cided~. 

, , .. 
Alem disso, au contrario de algumas afirmaçoes a respeita, a 

atividade industrial teve nesse per!odo, importante função para a cres 
, , 

cimento das areas centrais das grandes cidades, nu~a epaca em que e 
-- , , .. ~ 

"CBD" nao resumia-se a "Centro de Negocias" mas tambem de produçao. ~ 

n~ate sentido que ~e pode falar para são Paulo num creucimento urbano 
, , , 

extraardinario nas primeiras decadas deste seculo, enquanto evidente 

decorrência do crescimento do parque fabril e das atividades comer 

ciais. 



20 

8 - ALTERAÇ~ES NO PAoRno DE CRESCIMENTO INDUSTRIAL E. NA DISTRIBUiçno 

ESPACIAL DOS ESTABELECIMENTOS 

• ~ A 

Pode-se afirmar a existencia de duas tendencias espaciais da 

ind~strie, em escala nacional, que de forma ou outra acabarão por re-

percutir decisivamente no comportamento do parque fabril paulistano. 

De um lado, a dispersão determinada pelas vantagens diferenciadas doa 

mercados de trabalho ragianais, e de outro, a crescimento acelerada de 

concentração industrial nas primeiras d~cedas na cidade de são 

(sem d~vida o "mercado regional" mais din;mlco). 

Paula 

Tais tend~ncias definirão o que pader!emos chamar de padrão 

b~sico de localização industrial no Brasil no período que precede os · 

~mos 1930. E:n nutras palo•_'!'8S, significa p::-ccurarmos !:ntender a p:roce!_ 

se de industrialização brasil2ira como t!pico de países de capitalismo 
1 A N , 

retardatario, em que a dinamica de instalaçao das fabricas obedece a 
, , 

mecanismos exogenos de investimentos (frequentemente de origem agre -

ria), e portento, do excedente gerada em outra setor da economia e do 

potencial de ~ansumo gerado por tais excedentes. 

, 
Desta forma, e natural que num desenvolvimento industrial 

com pouca autonomia de inversões de capital e mesmo de inovações tecn.2_ 
r 

logicas, as mercados regionais e mesma locais joguem um papel relevan-

' , - -te quanto a lcgica de lmplantaçaa dos estabelecimentos fabris. Alem 

disso, ~ precisa considerar-se a aua~ncia de economias de escala, de-

corrente da fraca produtividade do trabelhci industrial, o que determi-

na a quase impossibilidade de as empresas atuarem em escala nacional. 

~ .. 
Acresça-se a este quadro a exiete~cia de um padraa semi-colo 

nial ainda vigente nas comunicações· (fraca interiorização do desenval-
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vimento), para que a função dos mercados regionais relativamente autô

nomos possa ser melhor compreendida. Neste raciocÍnio, se correto, a 

exist~ncia de regi~es ou cidades com maior grau de cancentraç;o indus-

" trial deve ser explicada pela existencla de mercados de trabalho maia 
A , • 

dlnamicos que os outros. Assim, sera exatamente a regiao que mais su -
, . 

cessas alcançou em suas atividades agraria-mercantls, aquela que poss.!. 

bilitar~ um maior dinamismo~ atividade industriel(G). Pode-se, por -

tanta, falar numa hierarquia de mercados de trabalho e de centras in-
, 

dustriais, o que na pratica resultaria numa hierarquia de centros re-
A 

gionais, obtida par indicadores ecanomicos e populacionais. 

Este duplo padr~a de crescimento industrial (disperso e con-
, , 

centrado na escala nacional) sera profundamente alterado apos 1930. I~ 

to porque, em virtude da queda relativa dos investimentos na atividade 
, 

egrario-mercantil (a partir da crise de 1929), cada vez mais as exce -

dentes da massa geral de capital acabaram sendo transferidas para as 

atividades urbanas (ind~stria de transformação e construção civil,prin 

cipalmente) o que definiu uma alteração fundamental no "padrão geral 

de acumulação de capital" do paÍs, beneficiando o parque fabril pauli!!_ 

tano, local em que este processo foi mais evidente. 

2) o 
, 

vertiginosa crescimento industrial na decada de 30, exigi-

r~ a primeira modificação de monta na estrutura industrial da pa{s,com 

o inÍcio das investimentos nos setores de bens de produção, possibili-
,. , -

tendo a existencia de industrias com forte poder de irradiaçao ao res-

tante do parque fabril, cujos benefÍcios puderam facilitar uma onda su 

- , cessiva de inversoes nas antigas fabricas, tornando-as suficientemente 

fortes para iniciar um processo de relacionamento mais estreito com 

mercados regionais distantes. O mecanismo pode ser resumida: o rebaixi!, 

mente dos custos de produção propiciado pelas economias de escala, pe!. 



22 

... 
mitiu uma ofensiva de vendas que acabou por extravasar a embito da seu 

,. 
proprio mercado regional. 

A partir do momento em que a capital paulista começa o seu 

vertiginosa processo de crescimento motivado por uma mudança qualitat.!. 

va de suas funções, em que ela pr~pria passa a constituir-se em objeta 

de investimento (urbanização e industrialização), ao inv~a de simples 

"palco" de neg6cios externas a ela, pode-se falar em concentração ln-

dustrlal a escala nacional. Isto porque altera-se a crescimento "natu-

(a' ) ral" dos investimentos industriais sombra da complexa cafeeiro , ª.!:!. 

menta o grau de autonomia relativa da atividade industrial, acentuam -
1 

se os laças interindustriais e inicia-se um perlodo de grande central!. 

zaç;o empresarial com resultantes na concentraç;o espacial desta ativi 
. -

dade econ~mica. À descentralização dos mercados de consumo, correspon

de uma cent~aliz~ç;o da atividade fabril (~mpresarial ~ de estabeleci-

mentas). 

A concentração industrial no territ~rio paulista e em parti

cular na cidade de São Paula, deve ser entendida' , portanto, como fe

r1~mena ligado· ~s profundas transf ormaç;es porque passou o desenvolvi 

menta capitalista do paÍs na perlodo referido. 

A cidade de são Paula, que j~ vinha apresentando desde o s~-
... ' .. 

culo passado uma forte tendencia a concentraçaa industrial, passa por 
,. 

uma fase de grande crescimento ecanomico e populacional. O parque fa-
,. .. ,. 

bril, ate entaa restrita aos arredores .das areas centrais~ expande- se 

visivelmente para a periferia da cidade, acompanhando ainda os eixos 

preferenciais representados pelas vias f~rreas qu8 cortavam o municÍ -
1 

pio. 

- ,. Segundo JLn;:'GEN (1971), o movimento de expansao das indus 
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- ' , , trlas em dlreçao as areas perlferices da cidade, constituiu na verde~ 

um claro processo de "suburbanização industrial" que graças aos estlmu 

los propiciados pela atividade industrial acabou por induzir ao apare-
, 

cimento, em muitos casos, de suburbios residenciais, consti t uindo as -

sim as embriões da 
, (7) 

metropole • 

Para o autor, destacam-se no perloda os n~cleoa de são Caeta 
, 

no do Sul e Santo Andre, prolongamentos naturais da E.F. Santos a Jun-

dlal e das v~rzeas do rio Tamanduate!. Nesta faixa de terras ao longo 

da ferrovia, dois fatores Foram fundamen t ais para as novas localiza-

çÕes industriais. Em primeiro lugar, devido ao grande surto industrial 

t , ' -do per1odo, as terrenos proximos as estaçoes centrais alcançaram pre-
, , ~ 

ços proibitivos pera es empresas, alem da que ja nao apresentavam tema 

nho compatível com as novas dimensões dos estabelecim~ntcs, que neces

sit~vam de t~rrenua extensüs e planGs. Al~m dlssu, e em 8egunuo lugar, 

era preciso aliar de qualquer maneira tais facilidades com a disponib.!. 
, , -

lidade de transporte ferroviario , ate entao o preferido pelas ativida-
A , 

des economicas. Sem duvida alguma, o eixo r2presentado pelo trecho que 

ia de são Paulo a Santos, em particular nas ~reas plan~lticas e pr~xi-

mas da Capital, era realmente privilegiado, pois alieva ~R fãcilidades 
, 

de terreno, transporte e proximidade do parto e da mercado. Assim e que 

muitas ind~strias a! irão localizar-se. Destacam-se (pela sua grande 

- , dimensao) a General Motors do Brasil, Industries Reunidas Matarazzo, 
.. (8) , 

Rhadia, Moinho Sentista e outras • Como nucleos suburbanos indus-

triais de menor import~ncie, pode-se destacar Osasca, Guarulhos, sãa 
, 

Miguel, Maua, P. outros menores, cada um deles representando o que se-

ria no futura n~cleas bastante expressivos de agregação de 
, 

industrias 

e residências. 

O que diferencia este per!odo da chamada fase pioneira, 
, 
e 
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, 
sem duvida o fato de que o parque industrial começa efetivamente a di-

versificar o seu padrão de localização, se bem que de certa forma ain-

' , ' da preso a rigidez das disponibilidades de terrenos prax1ma9 as vias 
, , -

ferreas. O que se deve destacar, no entanto, e que a suburbanizaçao ·da 

ind~strla, representou o primeiro processa de descentralização 

qual passou a industrialização paulistana. 

pelo , 



25 

C - AS TRANSFOílMAÇ~ES NA ECONOMIA INDUSTRIAL DOS ANOS 1950 E A "EXPLO

S~O" DO PARQU~ FABRIL PAULISTANO COMO PARTE DO PROCESSO DE METROPO 

LIZAÇÃO. 

A partir da Segunde Guerra Mundial, o padrão b~slco da estru 

tura industrial do pa{s começa a alterar-se substancialmente com e ln-
.. 

corporaçao ao parque fabril de algumas empresas produtoras de bens de 

produção, reflexo de ur:a estrat~gie deliberada por parte do governo em 

direção a uma polttica de substituição de importações. Entre o final 
, , , .. 

da decada de 1940 e o inicio da decada de 1950, a concentraçao de ln-
, 

vestimen~os (principalmente estatais) nos setores basices da economia 

industrial resulta na criação d2 algumas empresas que se inscrevem en-
, 

tre as mais importantes para a surta industrial que s~ s~guira nos e-
, , 

nos proximos. Entre eles, destacam-se a Cia. Siderurgica Nacional, Usi 
, , , ... 

minas, Eletrobras, Petrobras, alem da criaçao do Banco Nacional de De-

senvolvimento Econ~mica como agente financeiro especÍfica para empree!!. 

dimentos industriais correlatas. ~ concenso entre os estudiosos desse 

! (9) ... 
per oda , ql1e a concentraçao dos investimentos governamentais nesse 

, 
setor da industria beneficiou o parque industrial cama um todo, na me-

... 
dida em que a Estado passava a assumir para si o onus de empreendimen-

, 
tos que tradicionalmente a iniciativa privada reluta em assumir,ja que 

se trata de um setor industrial em que a massa de capital inicial ne-
, , , ... 

cessaria, e frequentemente elevada, alem do que a remuneraçao capita -
, , 

lista do investimento e de longo prazo, o quE configura um negocio na-
. , 

da atrativo. Assim coma JB nos referimos anteriormente, o Estado acaba 

repassando pera os capitaitj~as priv~das do setor industrial, parte da 

lucratividade geral do sistema, na medida em que rebaixa para estes os 



26 

custos gnrais de produção, tenda em vista a forte participação dos bens 

de produção nos produtos terminais da atividade industrial, nos ramos 

dos bens de consumo. 

O per!odo subsequente quanto ao desenvolvimento industrial 

brasileiro, pode ser considerado como o mais importante de toda a evo

lução industrial contempor;nea do peÍs. 

As mudanças nos rumas do processo de industrialização no pe

rÍodo (1956/1960), \canstitu!ram, na verdade, mudanças radicais no pr~

prio desenvolvimento capitalista do paÍs, visto que as polÍticas econÔ 
, 

mices pastas em pratica pelo governo atingiram pratica~ente todos os 

' ' , setores da economia, da agricultura (em menor grau) a industria de Pº!!. 
... , 

ta (em maior grau), passando pelos bens de produçao, intermedierios ' . --, 
etc. Tal estrategia deliberada par parte do governo federal foi con 

~ubstanciada na chomado Pla~u de M~tas, cu~o slogan, "c!nqu2~ta anos 

em cinco", bem expressava a intenção de ae alterar radicalmente e de 

imediato o curso normal do desenvolvimento econ~~ica do pa!s.I Segundo 

' ... LESSA (1975), "0 Plano conferia prioridade absoluta a construçao dos 
, A 

estagies.superiores da piramide industrial verticalmente integrada e 

" do capital social baslca de apoio a esta estrutura. Daria continuidade 

ao processa de substit.uiç~~ de importações que se vinha desenrolando 

nas dois dec~nios anteriores"(lD) .• O Plano privilegiava quatro setores 

ou grupos de investimentos, necess~rios para a concretização da polÍti 

ca: transporte e energia, siderurgia, bens de capital e a construção de 

BrasÍlia. Ele Foi plenamente vitorioso ~uanta ao primeiro grupo,em que 

, " trocou-se a transporte ferroviaria pelo rodavlario, tendo este cresci-

do em 47,7%, tendo ~ido construidos 12.169 Km de rodovias e pavimenta

das 7.215 Km, no perfodo 1955/1961. Quando ~ siderurgia, houve um gra!!. 

de ,; ·resclmento: e Usina de Volta Redonda, por exempla, produzia em 1955 
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1.200.000 t. de aço bruta. enquanto em 1961. produzia 4.ooo.ooo t. A 

ind~stria eutomobilÍstlca, construção naval, mec~nica e material 
, 

ele-

trlco pesado foram igualmente contempladas. Segundo o autor, "A deci -

são de instalar no paÍs uma ind~strla automobil!stica ~. em parte, fru 

to de decisões do sistema de transportes, em que o transporte rodoviá

rio aumentou sua participação de 25% em 1948 para 48% em 1953, no to

tal de carga transportada ( ••• ) o fato da meta automobil!stica condu

zir a nacionalização de veículos. constituiu num das mais importantes 

! - , ,. 
est mulas para a expansao de industria mecenica. Esta, produziu efei -

.... , , 
tos muito dinamicos para tras. Em 1955 a atJtopeças congregava 700 fa-

bricas e em 1960, l.2DO"(ll). 

Quanto ao perfil da estrutura industrial, duas modificações 
.... , ' 

de monta merecem referencia. A primeira e aquela que diz respeito a · 

- , , -crieçao de um 5etor pradi.; i;or de i:lens de consuma duraveit>, ate e1rtau 

praticamente inexistente na pa{s. Neste, destaque para as ramos de ma

terial de tra_nsparte (principalrr:ente a ind~stria autamabilÍstica e de 

.... "' autopeças), e~etro-eletranica, mecanlca leve e metalurgia de ponta. As 

repercussões da instalação desses ramas industriais devem ser examina

das em relação a toda 3 economin industrial~ pais sabe-se que e sua de 

- .... nominaçao de dinamicos, deve-se sobretudo aos seus efeitos encadeado-
, 

res para frente e para tras em toda a estrutura industrial, na m2dida 

em que tais ind~strias introduzem nas relações intersetoriais fortes 

- , -ligaçaes (linkages), respansaveis par uma acentuada caesaa entre as 

distintas etapas do processo produtiva, agora cada vez mais separadas 

, , r espacialmente. Tal e o caso da industria autamobil stic~que exige um 

, ' apreciavel aparato a sua retaguarda, representado pelas altas demandas 
, . , 

de aço, plast1ca, componentes, etc., com resultados altamente favora-
, 

ve19 ao crescimento industrial nesses ramos. Alem disso, e ainda no ca 
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, 
se dessa industria, o seu crescimento acelere, forçosamente, o deaen -

, 
volvimento do setor de comercio e serviços, com resultantes para toda 

a vida econ~mica urbana. 

O outro setor industrial privilegiado pelo Plano, o de Bens 

de Produção, foi tamb~m bastante importante. Dada a ênfase nos remas 
# A # . , 

de bens de consumo dureveis, fez-se necessaria uma consideravel concen 

tração de investimentos por parte do governo nos setores b~sicos da e!!_ 

trutura industrial, da! as metas de produção de aço, por exemplo, te-
, 

rem sido plenamente alcançadas. Alem disso, a desenvolvimento da infr_!! 
, . , 

estrutura energet1ca e de transportes situam-se nessa mesma logica, ou 

seja, cumprir aquelas tarefas tradicionalmente atinentes aos Estadas 

num processo de crescimento industrial acelerado. 

Som~-se a estes ramos, os incentivos de toda ardem para a de 

senvolvimenta da produção de Bens de Capital, essenciais ea funciona -

menta da nava estruture que emergia, em particular num pals que via-se 
... , , .. 

na situaçaa, ja histarice, de financiar a sua industrializaçaa (impor-
.., , , ' 

taçaa de materies primes, maquinas e equipamentos) as custas das divi-

sas geradas pelo setor agro-exportador, sempre sujeita ~ oscilações. 

Ressalve-se, entretanto, qu~ ~ setor de bens de capital, a par de toda 

essa atenção par parte da palÍtica em vigor, foi e ~ aquele mais difÍ-

cil de ser totalmente internalizado, visto que os setores de ponta da 

estrutura industrial, são exatamente aqueles que t~m sua lucratividade 

e expansão dadas em grande parte pela progresso t~cnica, da{ a necessi 
, 

dade de maquinas e equipamentos cada vez mpiq sofisticados, na mais 

das vezes impassÍveia de serem produzidos internamente num paÍs em 

vias de desenvolvimento induAtrial e com forte d8pcnd~ncia tec~ol~gice. 

DaÍ as altas valores einda hoje representados pela importação desses 

itens em nossa balança comercial. 
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Finalmente, com referência a esse perÍodo, condiseraçÕes de 
, 

outra ordem podem ser feitas. A forma encontrada pelo governa da epoca 

para consubstanciar a chamada "Plana de Metas", ~m termos de recursos, 
, 

foi a apelo sistematico ao capital estrangeiro em sua forma produtiva, 

qual seja a transferência para a paÍs de praticamente f~bricas intei -

ras, beneficiado que foi pelas facilidades cambiais e fiscais promovi

das pela pol!tica econ~mica, em particular atrav~s da "Instrução SUMOC 

113", que possibilitava investimentos diretos sem cobertura ca~biel; .!!. 
, , 

lem de reservas de mercado e investimentos do Estada (atrav2s de recu.!. 

, , r sos i~flacionarios) nos setores basices e de infraestrutura. Essa pal_ 
, 

tica francamente aberta aos investimentos estrang~:iras e que permitiu 

que em 1960 se completasse praticamente a meta de produção de veículos 

(347. 700 veículos de me.ta para uma produção de 321. 200), o que signif!. 

cou pleno sucesso da Plano, pelo menos no toc3nte e est2 setor !ndu6 -

trial. 

~ fora de d~vida, como j~ foi visto, que a instalação desse 

setor industrial num pals de industrialização tardia gera, evident2me!l 

te, uma s~rie de transformações não apenas na estrutura industrial ca-

mo um todo, cam3 principalmente, no comportamento intersetorial desse 

estrutura. Assim, instala-se definitivamente o predominio de um setor 

sobre OH outros, na medida em que este comande efetivamente as inove -
.. , f 

çaes tecnologicas e as conquistas de novas mercados a n1vel nacional, 

condicionando assim, os investimentos daqueles ramos industrieis que 
, 

se achem umbilicalmente dependentes dele. Isto permitira que as empre-

sas pertencentes ao setor predominante (as maiores pela menos), cedo!. 

niciem no paÍs pr~ticas aligapolistaa na determinaçã~ dos preços de 

compra (de mat~rias primas e componentes) e de venda (de seus produtos 

finais), ignorando muitas vezes olimpicamente as velhas leis que regem 
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os preços numa economia de mercado, ou em que predom1n~ o jogo da cha

mada 11vre-concorr~nc1a. Isto define uma situação bastante complexa, 
- , , 

quando se Gabe que e sobreponiçao de pratices monopolistas e praticas 

livre-concarrer1ciais, particularmente em pe{seo de capitalismo tardio, 

em que ambas "convivem" por larga espaça de tempo, resulta frequent~ -

mente em forte concentração empresarial, decorrente das contfnuas "fu-- - , soes" e "lncorporaçaes" de pequenas 2 medias empresas pelo grande cap.!. 

Cl2) tal monopolista transnacional e nacional • 

Passaremos a seguir, ao exame das ert1culaçÕe9 que se estebe 

leceram entre as transformaç~es apontadas no desenvolvimento indus 

triai e econÔ~ico do pa{s, e o arranjo espacial do parque 

no âmbito da "Grand2 São Paulo" e posteriormente do territ~rio peulls-

te em geral. 

-Como parte do processo de elteraçeo dos rumos do desenvolvi-

mento econ~mico e particularmente industrial por que passou o pa{s no 

r , - , 
referido per odo, modifica-se tambem o padrao basice de distribuição 

dos estabelecimentos industriais no âmbito urbano da cidade de São Pau 

lo e seus arredores. Assim, o chamado processo de •suburbenizeção de 
, 

industria• que se vinha desE~•olendo desde os anos 30 ao longo dos ter 
, , 

renas proximos aos eixos ferroviarios (Estradas de Ferro Santos e Jun-

dia{ e Central da Brasil, principalmente), acentua-se enormemente na 
, 

decade de 1950, sendo que neste momento, com um novo comportamento lo-

ceei anel. 

, 
Desde o final da decada de 1940, ~ude-se observar uma clara 

A • 

preferencia governamental pelo transporte rodovlerio, em detrimento do 

ferrov1~ri~, fato que pode ~:~ ~onst~~ato pela construção de rodovias 

importantes como e Via Outra (1950), Via Anhenguere (l948)·e Via An -

chieta (1947). Some-se a isto o privilegiemento a nÍvel do Plano de Me 
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tes em investimentos m3ciços na construção e pavimentação de rodovias 

federais, al~m de est!mulos de toda ordem ~ instalação no pa!s de um 

parque industrial automobilÍstlco. 

Os resultados desta mudança na política de transp~rtes. coma 

, -parte, evidentemente, do proprio processa de lndustrializaçaa daquele 
, , 

momento, manifestam-se acentuadamente no crescimento rapido do numero 
, 

de fabricas que se instalam ao longo de auto-estradas. Destaca-se o eixo 
, 

rodoviario representado pele Via Anchieta, em particular em seu trecho 

plen~ltica (principalmente são Bernardo do Campo), cujos terrenos se

rão ocupados por grandes plantas industriais, notadamente aquelas en-

volvidas com as atividades do ramo de material de transportes. Dentre 
# A 

os varias fatores que estimularam a crescente p~eferencia das novas 1,!! 

, -dustrias por localizaçoes ao longa das rodovias, merece destaque o ta-

manha e o baixe custa r2l~t!vo d~sses terrer.os, quandc compara~c~ cos 
, , 

ligados aos eixos f erroviarlos que ja apresentavam sinais evidentes de 

saturação. No casa da Via Anchieta em particular, cabe ressaltar o fa-- , to de que este rodovia permite uma ligaçao razoavelmente rapida entre 
, 

o parque industrial da metropole paulistana com o porto na baixada ªª!! 
A 

.tista. A importancie desse eixo industrial p~de ser atestada no fato 

de que as ~reas industriais que aí vão se definindo, constituirão rep.!_ 

, -damente os principais nucleos de agregaçao industrial localizados fora 

do municÍplo de São Paulo, mais tarde conhecidos como a •região indus

trial do ABC•. Em seu trabalho •A Industrialização da Baixada Santis

ta". GOLDENSTEIN (1972) resume claramente este fen~meno ao explicar e 

articulação entre o complexo industrial da baixada santiste e e metr~

pole paulista~ "As linhas que a partir do planalto avançam em direção 

ao SE destacam-se pela presença dos centros do ABC (Santo Andr~, São 

Caetano e são Bernardo), densamente ocupados do ponto de.viste indus-
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trial e continuam a conquistar ~reas pare a sua organização, nos muni

c!pios vizinhos de Diadema e Mau~. Apesar da violenta inte4rupção fÍsi 

ca representada pela escarpa, pode-se considerar que este grande eixo 

de industrialização se prolonga at~ a raiz de serra, ~nde Cubatão apr!!_ 

eente características de espaço altamente industrializado, em completa 
, (13) 

simbiose com o complexo industrial da Metropole'' • 

A expansão do parque industrial da rnetr~pole paulista atinge 
, , .... 

tambem outras areas, se bem que de menor importancia quando comperadaa 
, 

ao chamado ABC. Situa-se neste caso um certo crescimento do numero de 

estabelecimentos ao longo da Via Outra, definindo são Miguel Paulista 
' 

e Guarulhos como centros industriais de relativa lmport~ncia(l4 )• 

Na opinião de JLIEGUEM 0971), . esta nova fase da expansão da 

metr~pole paulista configura o que ele denomina "estruturação atual da - , , 
Grande Sao Paul~", em que antigos nucleos nos arredores da erea urbana 

, 
paulistana anterior, acabaram sendo gradativamente incorporados numa u 

nica região urbana, sobretudo pelo vigoroso papel desempenhado pelas 
- , . (15) 

rodovias na constituiçao de novas areas industrieis e residenciais • 

Passaremos a seguir, a examinar e expansão industrial pauli!!, 

, -ta principalmente quanto aos novos nucleos de agregaçao industrial que 

vão se definindo em regiões extr~-metropolitenas. 

-Inicialmente, trata-se de examinar as rezoes que determina -
.. A # 

ram a ainda determinam as preferencias locecionais da industria por es 
,. 

peças urbanos localizados fora da metropole. 

, , 
Algumas areas industrieis que se definem em territorio pau-

lista a partir de 1940, merecem destaque especial. Dentre e~ s as exami-

naremos as de Campinas na Via Anhenguera/Via Bandeirantes; São 
, 

Jose 

dos tampas na Via Outra; e, por ~ltimo, Sorocaba r.a Rodovia ílnpaso Ta-
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vares/Via Castelo Branco. A seleção desses n~cleos prende-se ao crit~-

rio aqul acatado, qual seja o de consid~rar apeles aqueles localizados 

- , . -a um ralo de distancia maxima de 100 Km, alem de levarmos em conta uma 
. , 

certa similaridade na desenvolvimento e na estrutura das industrias , 
tamanho da populaç;a e uma certa correlaç;o entre crescimento indus-

tr1al e crescimento urbano. Isto se deve ea fato de que a exemplo que 

- , adotamos, o caso da cidade de Sao Jose dos Campos, exige elementos 
- , , 

mais ou ffienos·similares para efEito de comparaçao e analise. Alem dis-
1 A 

so, e o que e a nosso ~er funda~ental, os tres cent~os industriais men 

clonados, na medida em que representam fen~mer.os urbana-industriais t{ 

picos da fase contem~or~nea do processo de industrialização por 

passou o pa{s E sobretudo o Estado de são Paulo, apresentam par 

que 

isso 

mesma caracterfsticas em seu perfil industrial, que os aproximam razoe 
, 

velmente do verificado na metro~ole. Isto nos leva a supor com uma cer 
, 

ta margem de segurança, que a analise desses ce~tros industrieis e ea 
, 

particular a analise verticalizada de um deles, pode elucidar asp~ctos 
, 

fundamentais das particularidades espaciais da moderna industria pau -

lista. 

O proc~sso de interiorização de parte do crescimento lndus-
, 

trial verificada sobretudo a partir de deceda de 1950, pera muitos CD,!! 

siderado como um movimento de •ctescentrellzaçãa industrial•, possui 

muitos e variados aspectos a serem exaffilnados. Dentre eles ressalte a 

necessidade de esclarecer-se qual a natureza destas novas localizações. 

Tratar-se-ia simplesm=nte de u~ "extravasamento• do parque industrial 

paulistana. portanto "natural•, na medida ~~ que gerado por •desecano

mias de aglo~ereção" ne expressão das marginalistas, ou de co~stitu1 

ção de um nave macro-espe;a industrial tendo como centra exatamente a 
, , . -

metropole? Alem disso, as febr~cas que estao procurando estes centros 
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-interloriz~dos saa apenas parte (especialmente diferenciada) da proces 

so industrial, cujo centro de produção e gestão encontrar-se-iam na m~ 

, , -trapole, ou estariam ocorrendo tsmbem novas instalaçoes nestes centros 

de complexos produtivos "por inteiro", gerando solidariedades interse-

torieis locais? Finalmente, qual o tipa (ramo de atividade, tamanha, 

etc.) de empresa industrial que estaria optando por essas novas local! 

zaçÕes? 

Em pesquisa realizada pela CESP - Centrais El~tricas de São 

Paulo 5/A(lú), algumas das questões acima são apontadas, se bem que no 

caso, com uma finalidade claramente voltada para ume pol{tica de forn~ 
, 

cimento de energia eletrica para o interior paulista por parte de em-

presa. A partir de u~a amostragem obtida j~nto a uma relação das con

tribuintes (ind~strias) do !CM no Estedo, a pesquisa abrangeu 300 em-· 

píesas t~ndo por bas~ o valor do imposto pdgo. Essas JOG empr~sas fo-
, , 

ram clasaificadas em Pequenas Cate 200 empregados), Medias (de 201 e 

) { ) P Me
, 

800 empregados e Grandes mais de 800 empregados • redomlr.aram as 

dias, com 159 (53%), seguidas pelas Peque11as com 89 (30%) e pelas Gra!!. 

des com 52 (17%). 

A seguir, passaremos a examinar alguns dos re~~ltados dessa 

A - ' pesquisa. Indagadas a respeito da existencia de limitaçoes a sua expe!!. . 
são, obteve-se o seguinte resultado: 46% das empresas consultadas de-

clararam que sentem limitações, com uma alta frequência para todos os 

setores em geral, se bem que com algum destaque pare Material de Trens 

porte (72%) e ~u{mi~a e Farmacêutica (56%). 

Com relação ~ pergunta seguinte, sobre quais eram os fatores 

que "limi tav<lm a expansão", os resul tedos foram os BFg111nt.c:s: l!'!'a m~ 

dia de 48% das entrevistadas declararem que o "Espaço FÍsico" coloca -

' -se entre o principal fator limitativo e expensao. Destaque pare os se-
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tores QuÍmica-Farmac~utica (66%), seguido por Material El~trica e deCo 

municaçÕes (53%). Dentre es outras razões epantades apareceu ume certa 

import~ncia apenas para as chamadas "limitações financeiras" com 24%. 

Com relação a uma s~rie de fatores de atração a navas lacalizaçces, a-

presentadas como alternativas aos entrevistados, obteve-se os seguin -

tes resultadas: fator Mão-de-Obra aparece como o principal atrativo 
, 

aos industrieis, valido para todos os ramas industrieis e para todos os 
, , .. 

tamanhos de industrie. Este fat~r, alias, serie uma forte razeo para a 

- , continuidade da proces~o de co~centraçao da industria na Grande são 

Paulo, ne medida em que a metr~pcle ainda congrega boa parte de 
.. 

mao-
, , .. 

de-obre qualificada da Estada. Alias, a criterio da qualificaçaa pare-
, - ... ce que seria prioritario, em relaçao, par exemplo, com a ebundancia da 

mãa-de-abra. Em segunda lugar, destacou-se em µ~ de igualdade tanto a 

proximidade da mercado consumidor, quanto a fornecimento de 
, 

meteria 

prima. 

' ... .. Quanto as preferencias por noves localizaçoes, a partir de 

alternativas oferecidas em termos de dist~ncia (KilÔrnetros) da metr~P.!! 
... 

le, os resultados forem os seguintes: os setores de Mecanice, Madeire, 

CeÍulose e Papel, têm 100% de suas preferências por localizações de O 
,. 

e 50 Km de distancie de capital. Em seguida a Metalurgia e Minerais - , Nao-Metalicos com 80%. Na raio de 51 a 100 Km, manifestaram sua prefe-
,. 

rencia os setores de Alimentos, Bebidas e Fumo com 50%, seguido dos 
. ,. 

setores Text~l e Couros com 33% e o Material de Transporte com 25%. C.2. 

mo resultada geral, temos que 84% das empresas consultadas aceitariam - , ... localizaçoes ate uma distancia de 100 Km do =apital paulista. Ou anta 
, 

aos eixos vierlos preferidas pelas empresas, obteve-se o seguinte: Em 

primeiro destaca-se e prer~r;ncia Uad empresas por eixos que j~ pos -

suem alguma concentração industrial. A Via Outra surge como a 
.. 

apçeo 
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preferencial, cem 4J%, seguida da Via Anhanguera com 25% e a Vla An -

chieta com 18%. 

A 

Essa pesquisa revela algumas tendenclas recentes dos espec-
, , { 

tos espaciais da 1ncustria paulista que merecem comentarias espec f 1 -

cos. 

Em primeiro lugar, chama a atenção o fato de que aproximada-
A 

mente a metade das empresas consultadas revelaram a existencia de obs-

, ' - -teculos a sua expansao, dentre os quais destaca-se a limita;ao imposta 

pela exiguidade do espaç~ ·f lsico. Este fato pode estar ligado à exis -
A - I f tencia, nos dias de hoje, de uma relativa saturaçeo das areas dispon1-- , , , 

veis para amplieçao das .plantes industriais. Alem do mais, e fato notg 

rio que a concentração ~ndustrial gera uma intensa urbanizaç;o, que a-
. , , -

caba envolvendo espacialmente as proprias industrias, "sufocando-as• , 
, . 

no proprio tecido urbano. Considere-se ainda que ·um do~ traços da mo-

. derne empresa industrial (principalmente nos ramos de metalurgia, ~at!. 
f A , 

rial de trans~orte, quimice e eletro-eletronica) e justamente a sua 

necessidade de espaços ceda vez mais amplos, na medida em que as novas 
, . - , 

tecnicas e mesmo aparatos prcd.utivos nea comporte~ mais o antigo pre-

dio v~rticalizado. Assim, a produção em larga escala exige m~qulnas de 

grandes dimensÕ~s, enormes quantidades de matérias primas, muitas e VJ! 

riadas seções de mo~tagem, grandes p~tios pera estocagem e manobras 
, 

dos meios de transporte e, o que e fundamental, d1spon!b1lidade de te_!. 

rena para ampliações futuras, competlveis com em~resas de grande porte 

e que trabalhem com planejamentos de longo prazo. 

' - -Quanto a quallficaçao da meo-de-obra, parece-nos que este '.! 

tor ~eria uma das razões que explicaria a forte tendência ao ainda pr!. 

sente processo de concentração industrial na metrópole, se bem que se 
, 

poderia argumentar que medias centros industrieis do interior, por e-
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·' xemplo, que Jª possuam uma razoavelmente complexa estrutura industrial, 
, 

poderiam perfeitamente contar com uma certa concentração de opera rios 

qualificadas e especializados, não constituindo, portanto, impedimento 

- , para a instalaçao de novas industries. Parece ser o casa dos centros 

urbano-industriais que analisaremos m2ls adiante • 

.., ' A • , 

Com relaçao e preferencia pelo eixo rodovierio representado 
, 

pela Via Outra, consideramos ser mais ou menos logica, levando-se em 

conta µor exemplo 2 sua import~ncia no contexto do SE, regleo alta~en-
... 

te industrializada, principalmente no ªtriangulo" representado pelas 
A , •• 

tres metropoles de Saa Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Assim, 
... , 

a impartancia desta rodoyla esta dada no fato de que ela lig2 as duas 

maiores regiões industrjais do pais (S~o Paulo e Ria de Janeiro) 
, 

alem 

de articular-se razoavelmente co~ as regiões projutoras de produtos bá 
. , -

E intermediarias (regiao mineira). 

Finalmente, quanto â distância m~xima "suportadaª pelas em -

- , presas em suas novas localizaço:s, ate 100 Km da capital, pode-se a -

- , dlanter algumas ~onoider~çoes. Inicialmente e preciso levar em conte 

que existe u~a certa dose de imprecisão em afirmações do tipo: "a gra!!. 

de !,d~stria moderr1a, em particular a monopolista localiza-se em prin

cipio em qualquer ponto do territ~rio nacional", bastante comum na im-

prensa e mesmo em discursos oficiais empenhados numa campanha de "des 

centralização industrial". De nossa parte, preferimos corrigir a afir

mação para 11 a grande ind~stria monopolista tem condições de instalar -

se em localizaçÕeR extra-rnetrapolitanas•, o que ~1gn1fica aceitar que 

efetivamente parte do que se poderia chamar de moderno parque indus -

trial paulista, j~ sP. encontra distribu{da e~ alguns centros indus 
, 

triais de razoavel porte no interior. 
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No entanto, julgamos que o relevante neste Cüso, serie just!_ 

mente entender qual a natureza desta "interiorização". Tudo nos leva a 

supor que o deslocamento ou novas localizações de 1nd~str1as nesses 
, 

mencionados medias centros industrieis paulistas, representariam aqui-

lo que arriscarf emos denominar de um verdadeiro movimento de "descen -

trBlizAc~a concentradA" da ind~stria, a nlvel pelo menos do Estado de 

são Paulo. Esclarecemos, entretanto, que em hip~tese alguma utilizamos 

a expressão acima com o significado que ela possui no ~~bito da teoria 

dos "polos regionais", ~esenvolvida entre outros por F. Perro~x, e que 
r A 

fez escola, sem duvida, entre os especialistas de moderna Ciencia Re-

gional e t~cnicos de planejamento a nf vel governamenta'l e principalme.!! 

te entre os pr~prios formuladores da polf tica regional no pa!s na d~C,!! 
, , 

da passada. Nesses meios, a ideia e a de desenvolver polos industriais _ 
1 

em regiões desprovidas de dinamismo econÔmic~, na supastção de que e-

les acabem por irradiar o seu dina~ismo a toda a região, tornando-a ca 

paz de um desenvolvimento auto-sustenta~o. No nosso ceso esp::!c!f ico 
.. , 

tal expressao e empregada com significada bastante distinto e que pre-

tendemos esclarecer. 

, , 
Em prime~ro lugar. desde meados da decada de 50 que ja ee 

, 
observe um certo movimento migratario de estabelecime~tos industriais - , , 
em direçao a areas cada vez mais distantes da metropole, seguindo o 

, 
mais das vezes os eixos rodoviarios principais; e ao que consta, tal 

movimento não obedeceu a determinações ou estfmulos deliberados de or

dem governamental em qualquer nf vel. Al~m disso, num processo co~comi-
... , 

tente. algumas cidades localizadas a uma dlste~cia media de 10~ Km em 
, , 

torno da rnetrapale, ~esta mesma epoca. e em particülar com maior inte!!. 
, 

sidade e partir da decada de 1960, sofreram intenso processo de indus-

trialização, apresentando nos dias de hoje estruturas industriais mui-
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to assemelhadas com o encontrada no parque industrial p~1ncipal. Os 
, 

trechos ao longo desses eixos, entre tais cidades e a metropale, pas-
, 

sam igualmente, se bem que com menor intensidade, por razoevel cresci-

menta industrial, em maior ou menor grau, conforme o caso. Isto nosc~ 

duz a pensar que se de um ledo existe um efetivo processa de descentra 

lização, por outro este se d~ de forma visivelmente concentrada, pois, 

se tais cidades não são apenes um mero prolongamento da metr~pole em 
,. 

termos espaciais e economicos, elas representem certamente, com seus 

parques industriais, um prolongamento de natureza de estrutura e da a-
, 

tividede industriais verificadas na metropole; 

Da{, e nosso ver, poder-se considerar tal descentraliznção -

concentrada como a manifestação de um processo mais complexo, e mesmo 

, r .. inedito a n vel nacional, qual seja, o de constituiçsa de uma ampla e -

- (17) coesa regiao ~ndustriAl peullsta , egore em neve ~e~clo, cujo cen-
, 

~ seria a metropole, os raios, as estradas e o anel mais distante r~ - , presentado pelas cidades de Campinas, Sorocaba e Sao Jose dos Campos. 

, , 
O no~avel crescimento industrial em territorio paulista apar 

tir de d~cada de 1950, e em particular a expansão f{sica do parque in

dustrial metropolitano nos E~ns sessenta, re~ultou numa ampliação con-
, 

sideravel dos espaços afetados pela atividade manufatureire,envolvendo 
, ,. -

principalmente o~ medias centros urbanos situados a distancies nao su-
, 

periores a 100 Km da metropole. Esses centros, em graus variados, pas-

saram por intenso processo de industrialização nos ~ltimos anos, resul 

tente de dois movimentos espaciaia de empresa industrial. 

, , 
O movimento mais evidente e sem duvida aquele que expressa-

ria o que poderf emoo denominar ~e um certo "~rescimento para fora" do 

parque industrial paulistano, que face a um dada grau de saturação da 
, 

mctropole em sediar novas plantes industriais, procurariam alternr.ti-
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vas de localização em "eixos" e "~reas" industriais relativamente lnte 

rlorizados. Tal processo liga-se a uma ceracter!stica da moderna empr!!. 
, 

ea industrial, qual seja, a de que nos tempos atuais e perfeitamente 

poss!vel e multes vezes at~ necess~rio, uma certa separaç~o entre os 

n!veis de geatão empresarial e de produção e at~ mesmo separação entre 

distintas fases ou especializações dentro do pr~prio n!vel da produção • 

.. 
Tal processo expressa fenomenos ligados a uma acentuada con-

centração do capital e empresarial~acompanhada no mais das vezes pela 

ampliação das itens produzidos por uma mesma em~re~a, o que revela ln-
, .. 

teresses multiplos do grande capital no ambito da economia industrinl 

e m~smo fora dela. Da! o feto bastante comum de ~ma mesma empresa, de 

forma aparentemente paradoxal, apresentar um alto__g_reu de concentràçÕo 

empresarial, ao lado de uma cada vez maior disp~rsão espoE)ª~ das seus . 

' - , setores ligados ~i,etement~ a produçao. As~im, e bast~nte ~omum que 11m 

grande grupo empresarial tenha a sua sede {que congrega as funções de .. , , 
direçao classice ou uma "holding" que controla as varies empresas do 

grupo) no centro da capital, ou ern novos centros financeiras e empresa 
, 

riais como e avenida Paulista ou mesmo em locais como o proprio "Cen -

tro Empresarial" na Marginal do Rio Pinheiros, com sues unidades prodg 

tives razoavelmente diversificadas em locais como a Grande São Paulo , 

o interior paulista e mesmo em outros Estados de Federação. No caso 
• 

dos conglomerados empresariais voltados preferencialmente para a ativi 
.. # A 

dede industrial, o que ocorre no mais das vezes, e e existencie de uma 

certa complementeriedade industrial no lnterior de um mesmo grupo em-
, 

presarlal. Assim, ha casos de empresas que possuem uma unidad~ fabril 

- " ' no interior, voltada aos processos de elaboreçao simples1 proximes as 

fontes de mat~rias primes, e outra unidade na Grande S~o ~aula, por e

xemplo, voltada ~s etapas finais do processo de produç~o. Acresça-se a 
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lato, o fato de que no caso de empresas transnacionais, e dispersão e-

tinje, evidentemente, e escale internacional. 

' O segundo movimento, interesse sobremaneira aquelas empresas 

' industriais que entraram no mercado nos anos mais recentes, ligadas e 

fase atual do processo de i~dustrialização e, portento, em sue grande 

maioria apresentando plantas industrieis de porte avantajado. Nesses«:!' 
, , t 

sos, e 'requente que tais empresas je se instalem, desde o inicio, em 
, , , 
areas industriais reletivamente naves1 como e o caso dos medias centros 

, 
urbano-industriais rel.Jtivamente interiorizadas, dada uma serie de res 

triçÕes de ordem econômica ou de pol!tica urbana que inviabilizem a 

sue instalação na metr~pole. Deste feita, portanto, pode ocorrer a ln~ 

talação nesses centros da empresa cano um todo, desde os n!veis de ge.! 

tão at~ os lig~das ~ produção. A{ no caso, não se trataria de um mero 

"extravasamento" do parque industrial metropolitano, mas de um claro 

processo de diversificação espacial da moderna economia industrial. 

A constituição deste gren~e "anel" industrializado em tor- , 

no da Grande são Peulo, obedece assim, a nosso ver, e esse duplo movi

mento. No entanto, o nosso objetivo espec{fico; será justamente verifi 

car at~ que ponto o processo de formação de um amplo espaço industrial 

em terr1t~r1o paulista deva ser atribu!do apenas ao crescimento desor-
, , 

denado da metropole que, como uma "mancha de aleo", estaria atingindo 

paulatinamente as seus espaços vizinhos; ou o que nas interessa em Pª!. 

ticular, se a opção de empresa industrial por centros urbanos alterna

tivos não estaria vinculada a particularidades concretas destes mesmos 
, 

centros e dessas empresas. Por isso, optamos par uma analise que pro -
.. , , 

cure compreender esse procpssa, nao apenas pela atice da metropole mas, 

igualmente, pela cans1der3ÇÕ8 d~ssas particularidades internas de tais 

centras. Assim, nos passos seguintes, o chamado "anel• industrializado, 
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, 1 

sera analisado tanto em seu conjunto, como tambe~, mais_ adiante, pelo 

estudo de um caso espec{flco de um dos mais importantes centros urba -
... , 

nos pertencentes a ele, e cidade de Sao Jose dos Campos. 

O Cuedro I foi montado com dados obtidos a partir de uma 

pesquisa realizarta pela fUNOAP, em 1977, que baseando-se no Cadastro 

do ICM da Secretaria da Fazenda do Estado de Sêc Paulo, apresenta a - , , 
distribuiçao do Velar Adicionado por areas escolhidas no terrltoriopau 

lista. Com base nesses resultados, organizamos o quadro que apresente-
, 

mas, que contem o valor total do Valor Adicionado para o Estado, ao la 

do da 
... . , 

parti~ipaçao relativa nesse valar das 4 areas industriais princj._ 

pais, a sabe~: Grande São Paulo (37 munic{plos), CampinaE (36 munic{ -

pios), são Jos~ dos Campos (13 munic{pios) e Sorocaba (8 .~unicfpios). 
... , ... , 

A a~resentaçao se da pela participaçao de cada area em cada ramo indu!!_ -

trial, de acordo com a classificação artotade pelo FIBGE. 

Ao n{vel da participação global de cada ~rea (para todos os 

ramos industriais), sobressai, como era de se esperar, a participação 

da Grande são Paulo que responde por 74,0% do V.A. total, cabendo, PD!. 

tanto, ao restante do Estado 26% desse valor. Entretanto, uma parcela 
.. ... , 

expressiva desse resta~te c?be as outras trF.3 areas mencionadas que 

juntas respondem por 19,2% do V.A. do Estado, com a seguinte distribu! 

ção: Campinas, 12,4%; S.J. dos Campos, 4,?% e Sorocaba, 2,1%. Esse SP.!. 
.... 

nhedo geral do Estado nos fornece duas evidencias importantes. A pri -

melra ~ que apenes 16,4% dos munic{pios do Estado (94 munic{plos) res

pondem por 93,2% do V.A.· total, sendo que cabem a 83,6% das munlc{pios 

paulistas (477 municÍpios) a participação de apensa 6,8% do V.A. total. 
, 

Esses dados revele~, portanto, aquilo que ha multo tem sido reiterado, 

qual seja, que a atividade industrial no Estado de são Paulo, acha-se 
. 

profundamente concentrada espaciel~ente, cristalizando assim, um pro -



Q~TA.URO I 

PARTICIPAÇÃO' RELATIVA DE 4 ÁREAS INDUSTRIAI3 NO VALOR ADICION.A;;O DO ESTAT:O (POR IW:O) 

(1977) 

RAI;:os ESTADO (1) 

P:i?..C:D UTOS !,:J~~RA IS l~ÃO-J.:::ETÁLICOS 20.258.608 
I.:ETALÚ!\G ICh. 53.565.788 
L~CÂ!·:ICA 38.742.471 
I.:AT~~ Rih.1 I:ÉTRICO ~ J:.";;' CO!~illMICAÇÃO 36.848.868 - _, 

r.:..;T_3.IA1 ::~; TRAXSFORT.S 62.695.971 
r.:ADEIRA 3.493.568 

. !1:0BiiIÁRIO 6.881.958 
P1'.?EL E PAPELÃO 12.993.996 
BCRRACEA 8.544.794 
CCt!ROS. FELES E 7-r~OLUTOS SII;:JUHES 1.262.432 
r.uí· -rnA ~ .. __ ..., 40.027.200 
P?..C!LT_~TC1~ "!:'' i?~ · .. c:"_!! 1 ·r1r.os ... ~ •.•. ~. _,u '.JI E V!~TERE!ilP. IOS 16.214.046 
P .. :-3.Ft;;.:ãRIA. SABÃO E VELAS J..286.237 
FRG:UTOS ~.;. I.~TÍRIAS PLÁSTICAS 12.028.388 --~ 

~XTil 31.016.563 
'Frr;i•r.ÁnIO -.J.~ a.t. • CAI.CATOS E AHTEPJ'i.TOS T:E T1WIDOS 14.171.232 
?ROI L'TCS ALL.:.J.!~AR.::S 33.460.588 
B::BIT·AS 5.191.506 
1''Ut.:O 1.776.101 
EDITCRIAL E GRÁFICA 6.077.006 
..L; ..:.. ': .:·:..:t;;;"{)~ 11.102.000 
TOTAL/!.:ÉD IA GERAL 4..i.7.729.441 
FONTE: FU!IDAP - (Com base no Cadastro do ICM - Secr.Fazenda) 
(1) - Em CrS 1.000,00 de 1977. 

GRANtE Á!CA DE 
, 

AREA DE 
S.PAULO CAl!.PIHAS S .J. CPJ.:POS 

(~) (%) (%) 
59.4 18.l 3.2 
78.7 4.3 2.0 
66.6 17.9 3.6 
64.5 6.2 . 6.5 
77.6 12.0 9.0 
53.2 6.7 0.1 
12.1 11.6 1.4 
62.7 23.2 6.3 
70.6 23.9 o.o 
42.7 24.9 o.o 
64.8 11.3 4.4 
77.5 10.l 11.5 
95.6 3.3 o.o 
91.6 4.2 0.4 
63.3 17. 9 6.2 
74.6 5.9 6.2 
38.3 18.9 1.6 
44.6 17.7 0.6 
99.9 o.o o.o 
91.3 4.0 0.4 
75.3 16.6 0.1 
74.0% 12.4~ 4.7% 

ÁR!:A :DE 
SORCCAEA 

(%) 
6.4 
3.4 
3.1 
0.7 
0.2 

19.6 
1.1 
2.7 
0.8 
1.6 
0.4 
c.2 
o.o 
1.3 
.. e , ...... 
0.8 
1.3 
9.6 
o.o 
0.4 
6.0 
2.1% 
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cesso que j~ se esboçava desde o inÍcio do s~culo, ainda na fase pio -

neira de industrialização do paf s. 

A # 

A segunda evidencia fornecida por este quadro e a que se re-

fere ~ exist~ncla de um relativo processo de interiorização da ativid.ê_ 

de industrial, se bem que restrito a um espaço rigidamente delimitado 
A # 

e com claras preferenclas par alguns centros urbanos. Este e ilustrado 

pela forte participação relativa das 3 ~reas industriais mencionadas , 

principalmente quando comparadas ~ participação da maioria dos municÍ-
, , 

pios do interior paulista. Alem do fato ja mencionado de que se tra -

tam de centros localizados a uma dist~ncia em torno de 100 Km da Gran-

de são Paulo, e do apresentarem características pr~prias das chamadas 

"m~dias cidades psulistes" (pelo menos os municÍpios-cer.tr.a dessas 
, 

. a-
, 

reas) o quadra nos permite observar uma clara hierarquia nessas areas. 
, 

Assim, Campinas surge ccmr- e graride ares industrial do interior paulis 

ta (12,4% do V.A.), seguida de longe por São Jos~ dos Campos (4,7% do 

V.A.) e Soracaba (2~1% da V.A.). 

Apesar dessa hierarquia na importância relativa de cada ~rea 

industrial que compõe o grande anel urbano-industrial paulista, alguns 

elementos sabre a estrutura i~dustrial do pe~·que febril lndi~am que 

todas as ~reas (incluindo a Grande Saa Paulo) apresentam fortes laças 

entre si, resultado entre outras causas, das intensas fluxos que 
, 

ha 
# A 

muito as ligam (tendo na metropale o grande centro par excelencia), da 

contemporaneidade das seus desenvolvimentos, ligados aos principais P!.º 

cessas ecan~micos que afetaram o desenvolvimento da ind~stria brasilei 

ra, e sobretudo, da forte complementaridade funcional entre as diferen 
, 

tes setores industriais existentes no interior desta grande area indus 
, , - , 

trial. Tomando-se por exempla a ja classice divisaa da industria em 
A , ~ (18) 

tres setores distintos: Tradicional, Intermediaria e Dinamica ; e 
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observando-se a sue distribuição em ceda ~ree industrial., verifica- se 

e exist~ncia de um relativo equilÍbria na participação de cada setor. 

Assim, tomemos por base e Grande são Paulo, cuja estruture apresenta -

se altamente complexa, com uma farte participação de ceda setor e uma 
, • A , 

leve supremacia das industÍies dinamicas, seguidas pelas intermedia 
, .. 

rias e tradicionais, e pessanos a analisar cada aree em funçao da es -

trutura desta. 

Campinas chame a atenção pelo grande equilibrio interseto 
, 

rial, presente em seus principais centros tanto pelo criterio do Valor 
.. . , 

Adicionado como pelo Valar da Praduçaa. Em 1970, a area de Campinas C,!! 

racterizava-se pela presença de um verdadeira centro industTial ~e cl-
1 A .. 

dade de Campinas) e mais 5 sub-centras de razoavel importancla - Amer! 

cana, Piracicaba, Jundia!, Limeira e Ria Clero, todos eles apresante~ 

do fort~ equil!~rio inters~torial, ~ exceção de Americen~ em que pred.Q. 
A A 

miriam as Tradicionais e Limeira com a grande importancia das Dinamicas, 

al~m de um expressiva n~mero de estabelecimentos por municÍpio (Campi

nas com mais dP 900, Americana 700, Jundia! 400, Piracicaba 500, Lime.!_ 
, , A 

ra 500 e Rio Claro 400). Esta aree tambem se destaca pela ausencia de 

disparidades entre as diferentes centros que a compõe, levando-se em 

conta o Valor da Produção (de 400 a 1.500 mllhÕes de cruzeiros de 1970) 

e o Pessoal Ocupado (de 400 e 900)(lg)• 

ruanto ~ ~rea de São Jos~ dos Campos, chama a atenção ali a 
- , A grande participaçaa das industrias dinamicas, principalmente as liga -

. , 
das aos ramas Material,de Transporte e Material Eletrico 2 de Comunlc.!! 

- , A çaa, se bem que apareça tambem com relativa importancia a setor dos 

bens intermedi~rios, notadamente as ramos QuÍmica e Metalurgia. Entre-
, , , 

tanto, ao contrario da area de Campinas (cuja estrutura e a que mais 

se aproxima da existente na Grande são Paulo) a ~rea de S~o Jos~ dos 
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Campos caracteriza-se não apenas por uma certa especialização setorial, 

como principalmente pelo menor equilÍbrlo na lmport~ncia relativa dos 
- , , 

centros industriais que a compoem. Assim, tento pelo criteria do Nume-

ro de Estabelecimentos quanto pelo crlt~rio do Valor da Produção, ver.!_ 

ficam-se ali grandes disparidades entre são Jos~ dos Campas e outros 
, 

centros, apenas seguida mcis ou menos de perto por Teubate. Nos demais, 

, - , como Jecere1, Cruzeiro, Ceçapava, etc., nota-se nao apenes uma razoe -

vel inferioridade em relação ao centro principal, coma tamb~m a p-rese!!_ 

ça de fortes especializações setoriais<20 >. 
, . , 

Por ultimo, Sorocaba, composta pela cidade que lhe da o nome, 
.... 

mais tres centros menores representados pelas cidades de Votorantim,Bo 
, , 

tucatu e Itu. Tambem neste casa, se compararmos a area com a de Campi-

nas, perceberemos uma forte especialização setorial em todo o conjunto,· 
' , .... 

com destaque as ~ndustrias tradicionais (rdmas Textil e Maceira, prin-

cipalmente), que participam com praticamente 50% do Valor da Produção 

e do NC de Estabelecimentos, al~m de apresentar os maiores 1ndices de 

- .. , - , ucupaçao de maa-de-abra. A exemplo da are~ de Sao Jose dos Campos e ao 
, , , 

contrario de Campinas, e area de Sarocaba tembem apresenta forte disp~ 

.... - , ridade na importancla reletiva dos centros que a compoc~: ja que o cen 

tro representado pela cidade de Soracaba apresenta evidente supremacia 
, 

sabre os demais, fato que pode ser verificado pelos varias 

usualmente empregados para medir-se o poderio de um centro 

tria1< 21 >. 

, 
criterios 

indus 

To~ando-se o Quadro I e analisando-o n;o ao nlvel maia geral 

pelos setores industriais, mas pelos ramos, num nível mais detalhado , 
.... , 

e estruture industrial das tres areas mencionadas adquirem contornos 

mais claros. 
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Inicialmente, observa-se que os remos industriais com maior 

concentração na Grande são Paulo, apresentam uma caracterf stica comum, 

com pequenas exceçÕeo. são normalmente ramos com baixas valores na to

tal do V.A. do Estado, e este ~ o casa de Perfumaria, Sabão e Velas , 
, , , 

Produtos de Materias Plesticas, Editorial e Grafice e Fumo. Um outro 

detalhe que diz respeito a esses ramos ~ que todos eles estão ligados 

~ fase pioneira da industrialização, que como vimos, resultou em forte 

concentração na capital. Al~m disso, a inviabilidade da interiorização 
.. A 

pode estar ligada a inexistencia, ou de mercados de consu~o expressi -
A , 

vos no interior pare tais produtos, ou pela ausencia de materias-pri -
, , 

mas descentralizadas (isto e evidente no caso do •Fumo, cujas materias-
A 

primas provem de outros Estados). 

A explicação, portanto, não deve ser dada pelo fato de per -

tencerem ao seta! Tradicionel, visto que isto não se d~ ~or exemplo 
' 

A 

nos ramos Bebidas, Textil e Produtos Alimentares, todos com 
, 

razoavel 

interiorização, com as menores {ndices de concentração de toda a estr~ 

tura industrial. Nesses casas, a interiorização deve ser explicada pe

las caracterlsticas do mercado de consumo, disseminado no mal~ das ve-

, -zes por !numeras centros, tanto que esta interiorizaçao extrapola em 
.. , , 

muito} inclusive as tres areas apresentadas no quadro. Tambem contribui 

- , para esta interiorizaçao a fato de que as meterias primas acham-se i-

gualmente disseminadas (normalmente produtos de origem rural), o que 
A , , 

possibilita a existencia de varias fabricas no interior, geralmente vol 
.. . . , , 

tadas aos processas de elaboraçao final ou parcial na propria area de 

produção de mat~ria-prima, fato bastante tÍpico nos ramos Produtos Ali 
, , 

mentares e Bebidas. Entretanto, ao contrario desses dois ultimas, o ra 

mo T~xtil, não possui uma interiorização extensiva, j; ~ue pnrece cla

ra a sua prefer~ncia por certos centros do interior. Da{ a sua presen-
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,. , 
ça expressiva nas tres arees de que estamos tratando, em particular na 

área de Campinas (e em particular em Americana) com 17,9%, seguida de 

- , Seo Jose dos Campos com 6,2%, e finalmente Sorocaba com 5,5%. 

Outros casos e destacar, são os representados por aqueles r.! 

mos que possuem uma forte concentração na Grande São Paulo e uma des

central izaçãa seletiva, visto que t~m clara prefer~ncia por alguns ce.!!. 

tros do interior. Neste grupo, destacam-se os remos Mec~nica com 66,6% 
, 

na capitel, mas com 17,9% na aree de Campinas; Material de Transporte 

com 77,6% na Grande são Paulo, 12,0% em Campinas e 9,0% em são 
, 

Jose 

dos Campos; Mobiliário com 72,7% na Grande são Paulo e 11,6% em Campi-
' nas; Papel e Papelão com 62,7% na Grande são Paulo e 23,2% em Campinas; 

Borracha com 70,6% na Grande são Paulo e 24,9% em Campinas; e Produtos 

"' , -Fermaceuticos e Veterinarios com 77,5% na Grande Sao Paulo, 10,1% em -

- , Campinas e 11,5%.em Sea Jos~ dos C~~pos. 

A 

Tratam-se em sua maioria de remos ligados aos setores dinami 
, 

cos de estrutura industrial, seguidos pelos pertencentes ao Intermedi!!,. . ,. 
rio. Salta a viste a clara preferencia por Campinas, seguida de longe 

por são José dos Campos e quase nenhuma participação de Sorocaba. f o 

tipice proceoso de descentrelizaç~o restrita ao grend~ At i ~ l que meneio 

nemos, longe portanto de constituir-se em processo de interiorização. 
. ' são normalmente ramos industriais ligados a fase recente da industria-

lização, com as maiores valores da V.A. total do Estado e constitu{dos 

geralmente por grandes empresas cujas sedes encontrem-se frequentemen

te fora do pr~prio pa{s. A prefer;ncia por Campinas e em alguns casos 
, - , tambem por Sao Jose dos Campos,. deve ser explicada pela reletiva compl!_ 

, 
xidade da estrutura industrial nesses arees, em partic~ler em Campinas 

, ' - . que congrega fatores altamente favoraveis a instaçao de uma grande in-

# A -dustria moderna, visto pasauir um grande centro urbano e economico,ma.!1 

-de-obra farta e relativamente especializada, e. a possibilidade, pelo 
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parque industrial anterior, de realização de trocas intersetoriais na 

interior da estrutura industrie!. 

- , , 
Na casa de Sao Jose dos Campas, que sera objeta de estuda es ( 

pecÍfico neste trabalha, algumas condições existentes em Campinas se 
, 

repetem, se bem que com intensidade menor. Par ultimo, cabe mencionar 

que a ~nico ramo industrial que possui participação relativa equilibr~ 
,,. # - A da nas tres areas industriais e o Textil, com 17,9% em Campinas, 6,2% 

em são Jos~ dos Campos e 5,5% em Sorocaba. 

, .. 
Apos examinarmos a distribuiçao da parque industrial paulis-

. , -ta a partir das quatro principais areas de industrializaçao,passaremos 
,. 

a analisar os tres principais centros urbano-industriais da interior , 
.. , 

a saber: as cidades ue Campinas, Sao Jose dos Campas e Soracaba, preo-

cupadas evidentemente com a atividade industrial que ar se desenvolve • . 

' O Quadro II refere-se a cidade de Campinas, e sintetiza da-

dos sabre a sua eutrutura industrial (NC de Estabelecimentos, Pessoal 

Ocupado e Valor da Produção) para o ano de 1975. Campinas possuía na-

quele ano, 1.064 estabelecimentos que empregavam 38.363 pessoas com um 

Valor da Produção de ~S 8.487.451.000,00. O ramo de Produtos Alimenta-

res, Bebidas e Fuma aparece ~Jmo o mais expressiva de toda o parque in 

dustrial, destacando-se tanto em NC de estabelecimentos (167), como em 

Pessoal O~upado (4.259) e no Valar da Produção (1.536.198.000,00). Em 

segundo lugar em !mpartâncla, aparece a Paraqulmica com 92 estabeleci

mentos, 3.997 empregados e 1.838.245.000,00 de Valor de Produção. No 
~ 

primeiro casa, a grande importancia desse ~~ma deve ser explicada pelo 

fato de que Campinas coloca-se no interior paulista, como e Capital Re 

glonal de uma ampla região agrlcale, altamente diversificada e portan-
, , , , 

to capaz de prover estas fabricas de meteria prima necesseria, alem, .! 

videntemente das outraa facilidades normalmente oferecidas par um cen-
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QUADRO II 

CAMPINAS - ESTABELECil.!ENTOS, PESSOAL OCUPADO E VALOR DA PRO:DUÇÃO 

RAMOS ESTAB:::IB ESSOAL VALOR DA 
CB..:.NTOS OCUPADO PRODUÇÃO (1) 

l. 
- , 

r~ancrais Nao-r.:e tn.licos 103 2.002 203.535 
, 

2. .r.:e tal urgi ca 171 5.171 735.189 

3. • 
r~Iecanica 101 4.799 741.999 

• 
( -4. Jl.:at.Eletrico e de Coraunic. 53 4.908 1.031.936 

5. l.laterial de Transporte 28 3.398 1.066.591 

V b·1· •. I 
--

6. I'.iadeira e uO l. 1arJ.O 135 2.678 421.548 
' 

1. Papel e Papelão 17 763 207.082 

8. ParaquÍmica 92 3.997 1.838.245 
. - e Calç. 94 3.076 386.408 9. Textil,Confecçoes 

10. Couros,Fcles e Similares 5 1.102 131.469 

11. Prod.Aliment.,Beb.e Fumos 167 4.259 1.536.198 

- 62 1.164 104.276 12. Editorial e Graf ica 

13. Diversas 36 1.046 83.075 

TOTAL 1.064 38.363 8.487.451 

PONTE: Censo Industrial, FIBGE, 1975. 

(1) - Em cr$ 2.000,00. 
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, 
tro industrial diversificado como e a caso dessa cidaue. No caso do ra 

r A • A , # 
ma Paraqu mica a sua importencia deve-se a existencla, ja ha algum te_!!! 

, , , ... 
pa na cidade, de fabricas de meterias primas sinteticas, tendencia a-

centuada recentemente com a instalação numa cidade vizinl1e (Paul!nia ) 

de um complexa petroquÍmico liderado por uma refinaria de petr~leo, r_! 

" .. forçando assim, principalmente os remos ligados e produçao de borracha 
, , , 

e de meterias plasticas, alem de outros. Destaca-se ainda na cidade a . 

grande importência das ramos pertencentes ao chamado setor din~mico da 
, ... 

economia industrial, representado pelas ramos Meta7~rgice, Mecanice,M!_ 

terial El~trico e de Comunicações e Material de Transporte, sendo alta 

a participação de cada um deles com relação ao Pessoal Ocupado (5.171, 
, 

4.799, 4.908 e 3.398 respectivamente). Na casa de Material Eletrica·· e 

de Comunicações e Material de Transporte, chama a atenção que malgrado 

o fato de juntas totalizarem 81 estabelecimentos, empregam um total de 

8.306 pessoas e apresentam valores da produção individuais acima de um 

bilhão de cruzeiros. São, sem d~vida, os ramos industriais mais dinâmi 

cos da cidade, principalmente considerando-se que ambos fazem parte 

da processo recente de industrialização por que passou o pa{s e atin -

giu o municÍpio. ·Par ~ltima, o ramo Metalurgia, que apesar de apresen

tar um Valor da Produção relativamente baixa (735.189.000,00), possui 
, 

171 estabelecimentos (o maior num~ro da cidade) e 5.171 pessoas empre-
, , , , 

gadas (tambem a maior numero). Em termos mais gerais, e destacavel,po!. 

tanto, D razo~yel equi!Íbria intersetorial que a cidade apresenta, sen 

do que todos os ramos apresentam um alto coeficiente de Pessoal Ocupa

do e um relativo equilibrlo na distribuição do Valor da Produção entre 
, , 

todos os ramos. No entanto, e inegavel a pujança das suas 
, 

industrias 

ligadas ~ fase moderna da industrializaç;a, principalrae~~E quan~u se 

leva . em conta a seu pouca tempo de exist~ncia na municÍpio em relação 
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ao restante do parque industrial. Principalmente na casa de Material E 

# N " letrice e Camunicaçaes e Material de Transporte chama a atençao a rel.!!_ 

tiva concentração empresarial, vista a reduzida nC de estabelecimentos 

ao lado dos expressivos nC de pessoal empregado e da Valor da Produção. 

' N , 

O Quadro III refere-se a cidade de Saa Jase dos Campas, e C!!l 
, 

tem da mesma forma, dados sobre a estrutura industrial (Estabelecimen-

tos, Pessoal Ocupado e Valor da Produção). Apesar de que este centro 

será objete de uma análise especÍfica mais adiante, adiantaremos algu

mas considerações, a fim de compará-lo aos outros cais centras. Em prl 
, 

melro lugar cumpre lembrar, que ao contrario de Campinas, cuja indus -

trialização ~relativamente antiga, São Jos~ dos
1

Campos apresenta-se 

como de certa forma original, visto que o seu processo de desenvolvi -
, A 

menta industrial e bastante recente, podendo ser considerado um fenam,g, 

no tf pico da des~nvalviment~ ccon~mlca contempar;nen 1a ~ais e em par

ticular da Estado de são Paula. Assim, um primeiro indicador já ateata 

a seu contraste com Campinas. Basta lembrar que naquela cidade, 1.064 

- , estabelecimentos sao responsaveis pelo emp~ego de 38.363 pessoas, ao 

passa que em são Jos~ dos Campos, apenas 315 estabelecimentos empregam 

24.402 pessoas, o que atesta o alto n!vel de concentração industrial 
, ... 

por empresa naquele centro. Isso e 1lustra~o no setor Textil, por exe!!! 

plo, em que 14 empresas empregam ~.322 pessoas (a maia~ n~mero 

todos os ramos) com um Valor de Produção de 1.204.250.000,00 ( 

entre 

basta 

lembrar que, em Campinas, 94 empresas empregam apenas 3.076 pessoas ). 

Apesar dessa p~rformance do ramo r;xtil~ a grande expressão desse cen-
A , 

tra industrial acha-se justamente no setor dinamico da industria, com 
A 

os ramos Mecanica (2.354 pessoas e CrS 220.411.000,00 de Valar da Pro-

dução), Material El~trico e de Comunicação (3.943 pessoas e Cr$ ••••••• 

3.258.062.0ílO,OO de Velar da Produção) e Material de Transporte(S.391 

pessoas e ~$ 3.086.475.000,00 de Valor da Produção). Cabe ressaltar 
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QUADRO III 

S.J .DOS CA!1iPOS - ESTAilELECIIi., PESSOAL OCUPADO E VALOR DA PRODUÇÃO 

1975 

RAMOS 

.... , 
1. Llinerais Nao-Uetalicos 

2,. Metalúrgica 

3. Iilecânica 

4. Hat.Elétrico e de Comunic. 

5. Material de Transporte 

6. l:~deira e L~obiliário 

7. Papel e Papelão 

8. ParaquÍmica 

9. Têxtil,Confecção e Calçado 

10. Couros,Feles e Similares 

ll. Prod.Alimentares,Beb.e Fumo~ 

12. Editorial e Gráfica 

13. Diversas 

TOTAL 

ESTAF.:-~LE 
CHfr:NTOS 

49 

49 

31 

31 

14 

17 

17 

14 

60 . 

21 

12 

315 

FONTE: Censo InC.ustrial, FIBGE, 1975 

(1) - Em Cr$1.000,00. 

PESSOAL 
OCU?A:DO 

828 

3.124 

2.354 

3..943 

5.391 

103 

2.017 

7.322 

564 

238 

1.598 

24.482 

VALOR DA 
PRODUÇÃO (1) 

82.136 

930.023 

220.411 

3.258.062 

3. 086-~475 

14.481 

674.741 

1.204.250 

153.859 

16.458 

750.154 

10.391.050 
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que e3tes quatro remos juntos, totalizam apenas 125 estabelecimentos , 

o que atesta a concentração, evidente tamb~m no fato de que são respon 

s~veis pela maior parcela do Valor da Produção do munic{pio. Por ~lti

mo, aparece a Paraqufmica, que com 17 estabelecimentos,congrega 2.017 

, { -pessoas, apresentando igualmente um razoavel n vel de concentraçao, e 

o ramo D'iversos constitu{do notadamente por grandes empresas modernas, 

da! apresentar 1.598 pessoas empregadas e ~S 750.154.000,00 de 

da Produção, em apenas 12 estabelecimentos. 

' 

Valor 

O r.uedro IV refere-se a cidade de Sorocaba, apresentando i-

gualmente, dados sobre a sue estrutura industrial (Estabelecimentos 
- , ' , Pessoal Ocupado e Valar da Produçaa). Sem duvida alguma, Sorocaba e um 

centra t~xtil par excel~ncia, fato atestado pelos seus 75 estabeleci -- , , mentas, que sao respansaveis pelo maior numero de pessoal empregado· 

' ... (6.912), muito a. frente do ~egundo ~olccadc (Mecanica cc~ 2.917), e P.! 

lo maior valar no Valor da Produção (1.093.667.030,00). Em termas de .. , 
Pessoal Ocupado, destacam-se ainda os ramos Minerais Nao Metalices 

(principalmente cimento), com 115 estabelecimentos e 1.368 empregados, 

Metalurgia com 53 estabelecimentos e 1.695 empregados e Produtos Ali -

mentares com 90 estabelecimentos e 1.304 pessoas empreg8das. Tomando -

se o ~rit~rio da Pessoal Ocupado e mesmo do Valor da Produção, Saroca-
... 

ba situa-se como o terceira centro industrial dentre os tres que este-

mos examinando. Assim, para 507 estabelecimentos, a cidade emprega ••• 

17.889 pessoas e um total de ~rS 2.945.970,00 na Valar de Produção. 

~ destac~vel em sua estrutura, entretanto, a farte especialização set.e, 
, 

rial, notadamente nos ramos tradicionais. Por ultimo, evidenciem-se os 

baixos valores no indicador Valar da Produção para praticamente todas 

os ra~os industriais, feto que pode estar ligado a umã certa marginal!. 

- # ' A zeçao do centro industrial em releçao as f eses contemparaneas do proc!!_s 

so de industrialização, podendo portento ser caracterizada como um t{-
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QUADRO IV 

SOROCABA - ESTAID~LECIMENTOS, PESSOAL OCUPADO E VALOR DA PRODUÇÃO 

1975 

RAMOS ESTABEIB 
CIMENTO'S 

1. - , 1i:inerais Nao-i.Ietalicos 115 
2. I;!etalÚrgica 53 
3. 

... 
42 I1íe~anica 

, 
4. i.iat.Eletr.e de Comunic. 13 
5. r.:a terial de Transporte 22 
6. 

, 
L~dcira e ~obiliario 34 

7. Papel e Papelão 3 
8. ParaquÍmica I 23 
9. Têxtil,Confecção fÍ Calç. 75 

10. Couros,Peles e Sif1ilares 5 
u. Prod.Alim. ,Beb. e Fumos 90 
12. Editorial e Gráfica 22 
13. Diversos 10 

TOTAL 507 

FONTE: Censo Industrial, FIBGE, 1975 
(1) - Em Cr$1.000,00. 

PESSOAL VALOR DA 
OCUPADO PRODUÇÃO (1) 

1.368 194.229 
1.695 512.128 
2.917 587.523 

639 34. 670 
1.704 155.810 

596 54.135 
306 31.736 
604 84.513 . 

6.912 1.093.667 
54 2.224 

1.304 158.054 
428 19.414 
272 17 .867 

17.889 2.945.970 
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pico reduto de setores que se daaenvolveram nas momentos iniciais do 

procdssa, considerando-se a fraca participação das chamadas indústrias 

modernas (exceção feita a Metalurgia e Mec~nica, se bem que expressi -

vas apenas quanto ao pessoal ocupado). 

A titulo de considerações finais sobre este cap!tulo, procu-

reremos nos fixar em dois aspectos essenciais desse grande "anel" urb,! 

na-industrial paulista: de um lado, aqueles relacionadas com a nature-
, 

za da prapria atividade industrial em si, e de outro, com algumas das 

conexões que se estabelece~ entre a desenvolvimento comandada pela ln-
, A 

dustria e o crescimento urbano dos tres principais centros industriais 
N , 

que compoem essas areas industrializadas. 
I 

, A , 

A analise da ~strutura industrial das tres areas industriais 

e em particular dos principais centros, permitiu-nos observar, em prl-
A A 

meiro lugar, a existencia de uma clara hierarquia· entre as tres,em que 

Campinas surge coma a mais importante (cuja estrutura ~ a que mais se 

assemelha ~ da Grande São Paulo), seguida par São Jas~ das Campos (com 

alguma especialização setorial e ligada ~ fase mais recente da indus -
N , 

trializaçaa) e por ultimo Soracaba (cuja pesa de seu parque industrial 

tr?dicional ~ cansider~vel). Al~m disso, observou-se que os 

tradicionais são as que apresentam uma maior diversificação 

de suas atividades, ligada não necessariamente a um processa 

setores 

espacial 

tÍpico 

de descentralização, mas a uma imposição da pr~pria natureza de sua a

tividade industrial. Esse processo (de descentralização), ao que tudo 

indica, diria respeita muito mais ao chamado setor dinâmico, represen-
A , 

tado particularmente pelos ramos Mecanica, Material Eletrico e de Camu 

nicação e Material de Transporte, cujo comportamento espacial distin -

gue-se por uma forte concentração na metr~pale, mas com uma relativa 

presença em alguns centras selecionados, natadamente naqueles em que a 
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, 
estrutura industrial ja apresenta sinais de "maturidade", aqui entend.!, 

, , 
da como estrutura relativamente complexa, como e o caso da area de Ca!!!. 

- , , 
pinas seguida pela de Sao Jase dos Campos. Ao contrario, entretanto 

dos setores tradicionais, em que se percebe um claro processo de "inte 

riorizaçãa" (uma maior presénça em todo o interior paulista), os seta-
, ,_ A 

res que englobam as industrias dinamicae fixam-se de preferencia em 

, -centros ja com alguma industrializaçao e, principalmente, em centras 

urbanos situados dentro da chamada "anel" que mencionamos, que coma 

dissemos, não ultrapassa um raio de aproximadamente 100 km da Grande 

São Paula. 

Ainda ao nÍvel da estrutura industrial dessas ~reas e em par 
• A 

ticular dos seus principais centros, chama a atençaa a ex~stencia de 

processos de concentração setorial em graus variados. Mais forte, por 

exempla em São José das Campos (predominância da setor dinâmico em ter 

mas de Pessoal Ocupada e Valar da Produção) e em Saracaba (predominân

cia do setor tradicional pelos dais indicadores) e menos nÍtido em Cem 

pinas, cuja estrutura aprasenta-se muito mais equilibrada em termas da 

desempenha de seus setores. 

, , t 
Por ultimo, e aqui extrapolando o ,roprio n1vel de 

, 
analise 

anterior, considerações de outra ardem devem ser feitas. f a caso por 

exemplo da nf tida interrelação entre essas ~reas industriais e a metr~ 

pale paulista, fato evidenciado em muitas indicações. 

Em primeiro lugar, deve ser levado em conta que o grande di-
, , , 

namismo industrial nessas areas da-se just~mente a partir da decada de 

sessenta, quando o processa de industrialização brasileiro inflete de

cisivamente na direção de amolas transformações em seu parque fabril, 

com a inclusão, pr:ncipalmente dos setores dos bens de capital e dos 

, -bens duraveis, frutos da penetraçao em larga escala do grande capital 
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transnacional na pa{s. 

Em segundo, que essas transformações dão-se especialmente 
, 

concentradas, na medida em que as proprias vantagens de uma concentra-

- , A çaa anterior assim o determinam. Com isso, a metropole paulista ve a-

crescentar-se ao seu tradicional parque fabril, plantas industriais de 

grande porte, cujos resultados expressar-se-ão em profundas modifica -

çÕes em sua estrutura urbana, delineando-se a!, claramente, a const1 -

tuição de um amplo espaço urbana industrializado, mais tarde conhecido 

cama Grande são Paulo. 

, 
Em terceiro, que na decorrer da década de sessenta, pressia-

nadas principalmente pelos altos custos financeiros da cangestionamen-
' 

to da metr~pale (principalmente alto custo dos terrenos dispan!vels pa 

ra expansão industrial) e estimuladas pela expansão e modernização das' 
.. 

roúovias que demandam para o interior, pelb cancessao generalizada de 

incentivos fiscais e doação de terrenos por parte de alguns centros ur 

banas interiorizadas, par um certa processa de "libertação" da moderna 

- ' , em~resa industrial em relaçao as antigas forças de inercia (mercado de 

cansu~o, mat~rias primas, energia, etc.) possibilitada seja pela exten_ 
N , 

saa de infraestrutura a areas extra-metropolitanas, seja na~ sua atue-

-çaa em mercados cada vez mais em escala nacional, a moderna empresa i.!2 

dustrial, em particular a de grande parte, descentraliza cada vez mais 
(22) 

as suas atividades produtivas, seja parcial, seja totalmente. Da{ a d!. 
. - , 

namisma de cettas centras industriais de localizaçao relativamente pro 
' , . , 

xima a metrapole e dotados ou de um certa passada industrial ( como e 
N , 

a casa de Campinas e Sorocaba) ou de candiçaes favaraveis, como infra-
, , , 

estrutura urhana e radoviaria, alem de outras vantagens, coma e a casa 

de São Jos~ dos Campos. 

- , Em tsrmos de interrelaçoes entre tais centros e e metrapale, 
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.. 
elas sao marcadas por intensas trocas interindustriais ~ntre eles. As-

sim, sabe-se que a maior parte dos estabelecimentos ( particularmente 

" os ligados as grandes empresas) situados no interior, desempenham nor-

malmente apenas funções especializadas dentro do espectro produtivo , 
muitas vezes chegando apenas ~s fases de semi-elaboração dos produtos, 

cuja complementação é feita com frequ~ncia em estabelecimentos local!-
, , 

zados na metropole. Entretanto, nos ultimas anos, tem sido comum que 
, 

fabricas localizadas nesses centros tenhamJEssado a desempenhar o· pro-

cesso produtiva completo, chegando ao produto final, processo este mais 

vis!vel nas empresas automobil{sticas e de auto-peças, produtos el~tr.!_ 

cos e eletr~nicos, de produtos quimices, farmac~uticos e cosm~ticos, ..!! 

lêm evidentemente da ind~stria de confecções, cujo processo ~ bem mais 
, 

antigo. Apesar disso, um fato atesta bem, o quanto tais fabricas acham 

-se estritamente ligadas ~ metr~pole. f que, com rar!ssimas 
.. 

exceçaes, 
, A 

tais fabricas, sejam produtoras parciais ou totais, tem i~variavelmen-

te as suas sedes na metr~pole, que centralizam não apenas os n!veis de 

gestão administrativa e financeira, mas frequentemente, possuem ali as 

suas principais unidades produtivas. ~ o claro processo, já mencionado, 

de concentração empresarial, acompanhado da diversificação espacial da 

produção. Essas relações interindustriais e empresariais entre os cen-
, 

tros interiorizadas e a metropole, traduzem-se em intensos fluxos en-
A 

tre tais espaços, evidenciados na enfase que os recentes governos esta 

A " duais tem dada as rodovias que as ligam (cada um dos centros tratados 
" , , , 

acham-se ligadas hoje a metropole por duas estradas rodaviarias, alem 
, , A 

das antigas vias ferreas). Alem disso, os gcvernos tem-se preocupado 

com a expansão dos equipamentos urbanos atrav;s de programes de plane

jamento especificas nos ccn~r=j m~n~:anndos (dentre eles o programa das 
, . " , 

cidades medias de SEPLAN) e com programas voltados a propria descentre 

lização 1ndustrial(2J>. 
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Um outro aspecto que pretendemos acrescentar a essas consid.!!, 

.. , ' - " rar;oes finais, e o que diz respeito as interrelaçoes entre a dinamica 

industrial e o crescimento urbano (indicado pelas variações de popula

ção) em cada um dos três centros. 

t:..xa ... inando-se o Quadro V, pode-se avaliar as varier;Õea de po 

pulação total, rural e urbana, de 1940 a 1980, para cada um desses mu-

nicÍpios. 
A 

Nos tres casos, observa-se que o grande crescimento popula-
, , --

cional de-se justamente nas decedas de 60 a 70 e de 70 a 80, nos tres 

municÍpios, o que coincide com a fase recente de crescimento indus 
, , ! trial no Estado. Tombem esses decadas registram uma queda sens vel na 

proporç~o da população rural em relação ~ urbana, sendo que em são Ja

s~ das Campos, essa situação era inversa em 1940, por exemplo. Em ter

mos de evolução da população total, o maior crescimento de 1940 a 1980 

fica pare São José, cuja pcpulação aumentou em quase 9 vezes, seguida 

por Sorccaba (quase ? vezes) e Campinas (5 vezes). Das três, apenas 

Campinas, 9 par da predominância da população urbana, teva um cresci -
... ... , 

menta absoluto na populaçao rural. Em Sao Jose e Soracaba a perda da - - , . populaçao rural nao foi apenas relativa, mas ta~bem absoluta. Finalmen 

te, os três principais municÍplas desse "anel 1ndustriell7.ado•, contam 

em 1980, com um total de 1.248.379 habitantes, sendo que destes, ••••• 

1.158.000 concentrados nas cidades. 
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TOTAL 

129940 

3ó279 

70299 

1940 
UR3AI;A RURAL 

84055 45885 

14474 21805 

55039 15260 

QUADRO V 

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO (TOTAL, URBAMA E RURAL) DE 1940 A 1980 
DAS CJ])A:DES DE CAMPINAS, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SOROCABA. 

1950 1960 1970 
TOTAL URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL 

_. 

152547 106834 45713 219303 184529 34774 375864- 335756 40108 

44804 26600 18204 77533 56882 20651 148332 132482 15850 -

93928 77049 16879 138323 119477 18846 175677 169599 6078 
. 

FD:i'é'.n:S: Informe Demográfico NQ 1 - SEADE/SEPLAN, 1981 • 
.. 

Sinopse Preliminar do Censo Demografico - FIBGE, 1980. 

1980 
TOTAL URBAKA RURAL 

681515 607636 73879 

292204 281361 10843 

274660 270743 3917 
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, 
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, 
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, 

ma-

quinas e equipamentos, etc.), todas elas caracterizadas por um 
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gundo Recenseamento Geral, em 1890, acusa um total de 18.884 habitan

tes no municÍpio. 

Apesar desse crescimento em relação ao ~ltimo censo, o muni

c{pio vive um período de relativa estagnação econ~rnica, devido princi-

' A -palmente a decadencia da cultura cafeeira, motivada pela aboliçao da 

escravidão no pa!s e por outros fatores. Esta situação era compartilh.!!, 

da por todos os centros urbanos do Vale do Paraíba, atingindo com maior 

gravidade aqueles que haviam vivido um pe;{odo de grande progress~, e~ 

mo eram os casos de Taubat~, Lorena, Guaratinguet~ e outros(l). f por

tanto, na decad~ncia da caf~ na região e em especial no municÍpio, que 

devem ser buscadas explicações para o crescimento populacional das ci

dades, visto que a! vai concentrar-se o grosso das populações rurais. 

Esse processo foi acentuado com a substituição dos cafezais por pasta- -

( - .. , gens, cujo .ndice de ocupcç30 de maa-de-obra e bem ~ena~. Assim, no C.!?, 
.. , 

sci de Sao Jose dos Campos, as melhorias verificadas na cidade nos pri-
, , 

melros anos do seculo atual (energia eletrica em 1909, abastecimento de 
, ~ 

agua em 1911 e telefone em 1912), foram resultantes da importancia ad-

' quirida pelas cidades devido a perda do dinamismo rural. 

, 
Este processo poasi~ilitou que nesaa epcca, as cidades da re 

- , ' giao passassem a receber as suas primeiras industrias, ligadas a fase 

pioneira da industrialização por que passava o pa!s. A esse respeito, 

diz MULLER (1969): "Essa fase inicial de industrialização, al~m de CO,! 

' .. , responder a açao de condicionamentos de ordem geral, refletiu, tembem, 

a atuação de fatores espec:Íficos ~ região. Assim, deve-se considerar 
A 

que, com a decadencia da cafeicultura, capitais dela oriundos, teriam 

ficado dispon!veis para outra forme de aplicação; que, com a abolição .. 
da escravatura e pelo fato da criaçao de gado exigir pequeno volume de 

trabalhadores rurais, refluiu pera .as cidades uma mãa-de-obra em disp~ 
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nibilidade e de baixo preço •••• Al~m disso, a situação geogr~fica da 

região, entre as duas primeiras cidades do paÍs - Rio de Janeiro e São 

Paulo - e as facilidades de comunicação, ampliadas com a construção da 

Estrada de Ferro Central do Brasil (antiga D.Pedro II), foram fatores 
, .... , ' ... 

decisivos na somatoria de condiçaes favoraveis a industrializaçao da 

! - (2) Vale da Pera ba, que se faria em progressaa crescente" • 

- ... , , 
Com relaçao a Saa Jose dos Campos, em particular, e precisa 

lembrar o seu relativamente fraco dinamismo com a cafeicultura, quando 

r - , comparado ao de outros munic pios da regiao. Assim, Taubate e Jacare{ 
... , ... ' , 

receberao a grande parcela das fabricas que se instalam na regiao a e-
, 

poca da passagem do seculo XIX ao XX, principalmente estabelec~mentos 

... ' 

voltados aos produtos alimentares e texteis. Esta relativa marginaliz.!!. 

çãa da municÍpia face~ industrializaç8o do periado, é ilustrada pelo-

, -Censo Demcgref!co de 1920, que acusa uma populaçao to~al de 30.681 ha-

bitantes, senda que de sua população economicamente ativa de 8.167 

' , 78,0% ainda dedicavam-se a agropecuaria e apenas uma pequena parte 

' , a industria (433 pessoas). 
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B - o PROCESSO DE INOUSTRIALIZAÇ~O EM sno JOSf DOS CAMPOS 1920-1977 

fatores de toda ordem contribuirnm para a industrializaçãodo 

municÍpio, e na sua constituição como um centro industrial dinâmico de 

m~dio porte dentro do grande anel industrializado do interior paulista. 

, ' , -Alguns desses fatores referem-se, como ja foi dito, a propria situaçao 

geogr;fica da região de que ele faz parte. Outros, especificas, rela -

clonam-se a iniciativas, geralmente oficiais, sejam ao nÍvel municipal 
, , 

ou ate mesmo federal. Finalmente, outros, relacionadas ao proprio pa-- , , 
pel de atraçao que industrias exercem sobre outras industrias, dando 

/ 
ao dinamismo do crescimento um ritmo de certa forma auto-sustentada. 

I - /. -Nao basta, portanto, analisar a evoluçao do parque industrial no muni-
{ 

cÍpio, tomando-se apenas as determinações gerais da processo de indus-- , , 
trializaçao brasileiro, visto que este, como ja dissemos, da-se de for 

ma visivelmente concentrada nos grandes centros, e que, quando se des

centraliza, não o faz aleatoriamente ao longo do espaço. ~ necessário, 

portanto, considerar as determinantes em todas as nivela, a que nas le 

va a passar em revista as particularidades prÓprias da municÍpio e as 

conexões existentes entre elas e as condições gerais. 

, 
Antes de iniciarmos a analise desse aspecto da nosso estudo, 

, 
e preciso esclarecer a natureza e a qualidade das fontes nas quais nas 

basearemos ao longo de todo esse cap{tulo dedicado ~ ind~strie de ·São 
, 

Jose dos Campos. Quando em 1979 nos dirigimos a esta cidade em busca 

de informações soure o nosso tema, deparamo-nos com dificuldades prati 

camente insuper~veis nas condições de então. A nossa intenção era a de 

r~diizar uin trabalha de campo com base em question~rlas espec!ficos, a 

- , fim de obtermos lnformaçaes diretas das proprias empresas industriais. 
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Ap~s in~meras e infrut!feras tentativas de acesso a essas empresas 

(principalmente as estrangeiras), saímos em busca de soluç~es alterna-

tivas a esse problema que praticamente inviabilizava as nossos objeti

vos. Sabíamos que as informações usualmente disponíveis a respeito da 

atividade industrial, dada a necessidade de sigilo, dificil~ente nos 

satisfariam, devida principalmente ao alto grau de generalidade em que 

são apresentadas (na m~ximo por ramos industriais), al~m de limitarem

se aos dadas que apenas dão conta da estrutura mais geral do estahele-
, 

cimento. Interessavam-nos, alem desses, dadas sobre aspectos internos 

- , das empresas, tais cama ano de fundaçac, o que produz, materias primas, 

• í , A destino da produçaa e, se pos8 vel, sabre o proprio desempenho ecanomi 
' -· 

co de cada empresa. Essa busca de alternativas levou-nos a procurar º!. 
I 

ganismos a nível local, :na caso, em primeiro lugar a pr;pria Prefeitu-
1. - ' ra Municipal. ~ual nao foi nossa ourpresa ao constatarmos que a mesma 

, . A , 

possui um setor de planejamento urbano e so=io-economico, responsavel 

, , í por pesquisas periodicas sobre varias aspectos do munic pio, entre e-
, , 

les sobre as proprias industrias ali instaladas. Inicialmente, tivemos 

acesso tão somente a duas publicações bi-anuais que resumem parte das 
, , ... 

pesquisas sobre a propria industria e a mao-de-obra envolvida pelas 

- , mesmas. Numa delas, muitas das informaçoes que necessitavemos estavam 

disponíveis, se bem que ainda limitadas pela sua apresêntação exclusi-

vamente par setor, al~m de ornitir alguns dados especificas. 
, 

Apas uma 
, .. , , , 

serie de gestaes pessoais junto aos respansaveis e funcionarias da ar-

gão, conseguimos finalmente ter acesso aos dados prim~rios da referida 
, , .. 

pesquisa, n~ realidade os praprios questionarias, que enviados as em-

presas, haviam sido devolvidos pelas mesmas respond~das. De imediato 

p~rr:_bemo'.:' que taii::; 
, 

questionarios superavam em muita as nossas 
, 

pro 

prias espectativas, com informaç~es minuciosas sobre aspectos que nem 
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pretend!amos explorar dadas as dificuldades que esper~vemas encontrar 

"' para obte-las. Pudemos, com isso, ampliar os nossas objetivas, procu -

, -rendo assim explorar ao maximo tais infarmaçoes. 

Os question~rios respondidos continham infarmaç~es sabre a 

situação das empresas industriais em 1.977. O Cadastra Industrial do m_!! 

nlcÍpio registra para aquele ano um total de 347 ind~strias, com base 

nas registras do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. Foram en 
, , , .. 

viados e respondidos 67 questionarias, tendo como criterio basice a se 

leção de empresas com 20 empregados ou mais, definindo portanto, uma .!!. 
, 

mostra de 19,3%. Quando levamos em conta que as industrias com mais de 

' % CV. H 20 empregados representam 19,3 do total e abran~em 96,2.n da mao-de-o-

t -bra existente no rnunic1pio, percebemos imediatamente o quao represent.!!. 
. , 

tiva e tal"amostra~ 

, 
Com base nesses 6? questionarias, elaboramos a Figura I, que 

procura representar a evolução na instalação das ind~strias do municl-

pio, ano a ano, de 1920 a 19??. 

Um exame superficial da curva, permite-nos observar dois 

grandes momentos do crescimento industrial. O primeiro, que vai de 

1920 a 1960 e que representa apenas 26,8% da parque indua~rial e a se-

gundo, de 1960 a 1977 com os ?3,2% restantes. Tomando-se a evolução 
, "' , 

por decadas e quinquenios, observa-se que de 1920 a 1960 ha um relati-

! , , -
vo equil brio no numero de industrias instaladas, e uma farte inflexao 

para cima, a partir de 1960: 10,45% das.ind~strias no quinqu~nio Gl/65, 

20,90% em 66/70, 32,84% em 71/75 e 4,48% em 76/??. 

, - , 
A decada de 1920, se nao e expressiva em termas da quantida-

de de ind~strias instaladas, ela é em termos qualitativ~=, na 1,;edida 

em que nesse per{odc acorreram processos que acabarão por repercutir 
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no crescimento industrial do pa{o e do pr;prlo municÍpio. A n!vel na-
, 

cional, ela e marr.ade pelos efeitos da Primeira Guerra Mundial na eco-

nomia do pa!s, forçando-o e um ritmo maior da atividade industrial, n~ 

ma clara polÍtice de substituição de importações. A nÍvel municipal , 
, , -

destaca-se um fato natavel, que e a ediçeo de um decreto-lei pela Pre-

feitura Municipal, em 1920, concedendo incentivos fiscais e oferecendo 

gratuitamente terrenas para a instalação de ind~strlas, desde que com 

mais de 100 oper~rias. Em 1921, atraída por tais beneficio~, instala -

se na municipia a F~brica de Louças Santo Eug~nio e em 1922 a Cer~mica 

Santa L~cia (hoje Paulo Becker S/A). Em 1925 ~ concedida pelo municÍ -

pio isenção de impostos par 25 enog ~ S.A. Tecelagem Paraíba, que en-
/ 

tra em funcionamento em 1926. 
I 
I· 
. - , t 

Como vimos, sao industrias t1picas da fase pioneira da indus 
1 

trialização brasileira (minerais não-met~licos e t~xtil) que, ao que 

tudo indica, não acompanharam a localização cl~ssica (São Paulo), em 

virtude de est!mulas a nível local. 

' Dois outros fatos, ligados a infraestrutura, tornaram a muni 

cÍpio viável à localização de navas fábricas. O primeira deles ~ repre 

~~ntado pela inausuração de Via Washington luis, ligando São Paulo ao 

Rio de Janeiro, em 1928. D segunda foi a incorporação da empresa local 

de força e luz pela LIGHT - Serviços de Eletricidade 5/A, que passou a 

fornecer ao munic!pio eletricidade gerada pela sua usina de CubatãoCan 

t~riormente a eletricidade era gerada no prÓprio munic{pio), integran

do-a assim ~ rede geral da capital paulista. A construção do aeroporto 

local e a ligação com a capital par ~nibus regulares, em 1928, são ou

tras fatos relacionados ~ infraestrutura geral que tiveram repercussões 

positivas para o munic{pio nesta d~cada. 
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, 
A decada de 30, marcada cama se sabe, par profundas transfo!, 

- ' maçoes na economia brasileira (principalmente as ligadas a crise geral 

de 1929 e anos subsequentes), caracterizou-se na munic!pio por uma ln-
- .. , , 

terrupçao no ritma de lnstalaçoes de novas fabricas. As unicas exce -

çÕes no perlado sãa representadas pela instalação da Cooperativa de L!!, 

tic!nias de são Jos~ dos Campos ltda., aca~panhendo a crescente impor

tância da região da Vale da Paraíba como bacia leiteira, e pela Cerâm,!_ 

, ·' , ca Conrado Banadio S/A, ligada a ume empresa Jª existente. Alem desses 
.. 

fat~s, destaca-se na d~cada, a transformação da mur.icÍpio em Estencia 

Clim~tica (1935), vinculando-a rnais diretamente ao governa estadual , 
que passava a partir da{ a nomear os seus prefeitas e canalizar para o 

mesm-:i verbas especiais. · O munic!pio passa a aer conhecido .. pela seu cl,!_ 
, 

ma, capaz, segundo autoridades sanitarias, de receber hospitais volta- _ 

' das a cura de tuberculosos. 

, 
A decada de 1940, distingue-se da anterior tanto em·termos 

, , 
do numera de industrias instaladas quanto por uma primeira diversifica 

çãa da parque industrial. Segundo os dados amostrais dispan!veis, re -

gistra-se na per!oda a instalação de 4 f~bricas, sendo uma da ramo Mi

nerais não Met~licas (Cer;mica Weiss S/A), uma Cufmica (Rhodia Ind~s -

trias ~u{micas e T;xtels S/A) e duas de Produtos Alimentares (S/~ F~ -

brica de Produtos Aliment!cios Vigor e Incocaf~ - Ind. Com. de 
, 

Cafe 

Ltda.). A instalação de uma grande ind~stria quÍmica (setor interme -

di~rio), inicià assim o processa de diversificação da estrutura (esta 
, ' .. , , 

industria dedicou-se a· produçaa de fios sinteticos (rayan). Nessa dec.!!. 

da registra-se ainda um fato bastante expressivo para o munic!pio, e 
, , 

que influira decisivamente pera o futuro industrial do mesmo, que e o 
t , , 

inicio das obras do Centra Tecnlco de Aeronautice - CTA, -em 1947, em 
, 

terreno doado pela Prefeitura e pelo Estado. O Censo Demagrafica de 

1940, acusa uma população total de 36.279 habitantes, com uma papula -
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çao economicamente ativa de 12.489. O Censo Industrial registra para a 

municlpia 45 estabelecimentos industriais, empregando 2.034 pessoas. 

, 
A decada de 1950 e especialmente a ano de 1950 representa um 

marco significativa no processo de crescimento industrial da municÍpia. 
, 

Ela foi marcada por uma serie de fatos de natureza diversas, todas e-

les de grande repercuss~o no desenvolvimento local coma um todo. • Em 

' primeira lugar, um fato ligado a infraestrutura de transporte regional, 

representado pela construção da Rodovia Outra, inaugurada ern 1950~con.ê. 

tituindo-se na primeira ligação da municlpio ~s duas grandes metr~po -

les do Sudeste por uma rodovia asfaltada. O segunda fato, de natureza 

diversa, mas de grande significado, foi a ediç~o de decreto municipal 

concedendo Isenç~es Fiscais para um perÍoda de 5 a 10 anoê, de aco~do 
!· , 

com o numero de empreg~dos (de 30 a 500) e segundo o valor dos investi 
1 

mentas. t f~cil perceber a estreita correlação entre a c~ncessão de in 

centivas par parte da Prefeitura local e a construção de rodovias: em 

1920, ligada ~ inauguração da Via Washington Luls (hoje Estrada Velha 

Rio-São Paulo) e em 1950 ligada ~ construção da Via Outra. Ambas as 1-

niciativas, ao que tudo indica, revelam uma certa compreensão pelas 

governos locais, de que a privilegiada situação g2agr~fica da munic! ~ 

pio deveria ser explorada. Parece-nas que esses est{mulos de origem l.f!. 

cal não devem ser dilu!dos nas considerações de ordem mais geral, como 

par exemplo relacionar a crescimento industrial da municlpio unicamen

te ao "extravasamento do parque industrial paulistano"())• 

, 
Ainca nessa decada, consolidam-se as bases daquilo que mais 

. , 
adiante denominaremos "complexo tecnalogicc-lndustrial-aeroespacial " 
no municÍpio, com a transfer~ncia para a ~rea do CTA do Instituto Tec

nal~gico da Aeran~utica - ITA (at~ então funcionando · no Rio de Janeiro). 
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Cama vimos no inÍcia desse trabalho, a década de 50 foi mar

cada por uma s~rie de iniciativas a n!vel federal, grosso modo dividi

das em duas ordena de polÍtica econ~mica. Até a metade da década, a P!!, 

l!tica econ~mica do governo de então (Get~lio Vargas) foi marcada por 
A , 

uma enfase industrializante, na~adamente voltada para os setores basi-
, , 

cos da economia industrial (Petrobras, Eletrobras, Cla. Volta Redonda, 

criação de um Banco de Financiamento estatal - BNDE, etc.), com reper-

cussÕes positivas em toda a estrutura industrial. ~ tamb~m a per{odo 
, 

em que, de forma embrionaria, alguns grupos estrangeiros passam a ins-

talar-se no pa{s, principalmente voltadas ~ produção de bens de consu-
, , 

mo de ponta. A segunda metade da decada, como ja foi visto, foi marca-

da por aquela que é considerada a pol!tica econ~mica que mais decisiva 
.. -

A A 

mente influiu para o desenvolvimento economico contemporaneo do pa{s _ 

(O Plano de Metas do governo JK), que acabou por modificar radicalmen-

-te o perfil da produção industrial do pa{s, com grandes repercussoes 
A 

nos anos seguintes, atingindo com grande enfese em especial o Estado 

de São Paulo. 

Apesar de contemplar toda a estrutura produtiva do paÍs, sua 

;nf ase ser~ d~da justamente na incorporaç~o ~o parque industrial da 

pa{s de um setor produtor de bens de consumo dur~veis e de um setor de 

bens de capital. Essa d~cada e a seguinte serão marcadas assim, pela 

penetração em larga escala de grandes empresas industriais de capitais 

estrangeiros, atra{das pela s~rie de benef!cios estendida pelo Plano. 

As repercussões dessas pal!ticas econ~micas durante os anos 

50 são bem claras no munic{pio em questão. Assim, na período 1951/55 - , seo instaladas 4 industrias de grande porte: 1 ligedA ao ramo dos min.! 

- , reia neo metalices (Marmovidro), 1 ligada ao ramo de Material de Trens 

porte (Soe. Canstr. Aeran~utica Neiva Ltde.), 1 ligada ao rama Diver -
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.. , 
sos, no caso, produtos farmaceut1cos e cirurgicos (Jahnson e Jahnson 

, 
S/A) e l do remo Editorial e Grafice (Jornal o Valeparaibana Ltda.). 

J~ ern 1955, portanto, o munic{pio possu!a uma estrutura industrial CD!!!, 

, .. 
pleta com a presença de industrias pertencentes aos tres setores indus 

trieis. 

O per!odc 1956/60 atesta uma acentuaç;a na ritmo de instala

ções.Diferencia-se do anterior em termos qualitativos, já .que regis -.. , 
tra uma predomlnancia de novas fabricas ligadas ao setor Material de 

... 
Transporte, fato que se relaciona com a grande enfase dada pelo Plano 

de Metas a esse ramo industrial. S~a instaladas 7 grandes 
, 

fabricas , 
' , t , 

sendo 3 delas ligadas a industria auto~o~il1stica; 1 fabrica do -- rama .. , , , , 
Minerais Nao Metalices ~Pre-Moldados), 1 fabrica do ramo Material Ele-

trico e de Comunicações (Ericsson do Brasil 5/A - ligada a produtos de · 

comunicações), 1 do ra~o Metal~rgica, e 3 oo ramo Mater:ol de Transpor 

te (General Motors do Brasil S/A, Eaton S/A e Engesa - Eng. Espec.S/A), 

' , { sendo a primeira e a segunda ligadas a industria automobil stica e a 
' .. , terceira a fabricaçao de armamentos medias e pesados e finalmente, uma 

grande f~brica do ramo de calçados (Alpargatas S/A). 

O Censo ~emografico de 1950 aponta para o rnunicfpio uma popu 

lação total de 44.804 habitantes, sendo 15.919 a população economica -

' mente ativa e desta, 5.302 (33,3%) dedicada as atividades industriais. 

O Ce.nso Industrial de 1950 aponta para o mun1c{pio um total de 65 esta 
, 

belecimentos injustriais. O Censo Demograflco de 1960, aponta uma popu 

lação total de 76,994 habitantes, sendo 23.4?8 e população economlce -

' mente ativa, e desta, 8.105 (34,5%) dedicadas as atividades industriais. 
, 

Como ~e pode observar, foi grande o crescimento d~mografico durante a 
, , .. , 

decada (1950) alem do que, manteve-se alta a participaçao da industria 

no emprego gerado, o que atesta a grande interrelação entre crescimen-
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to economico comandada pelas atividades industrieis e O· crescimento 

da municfpio. Al~m disso, como j~ vima~ no Quadro V, ~ grande a parti-

- .. .. ' , cipaçao da populaçao urbana em relaçeo a ru~al no final da decada. O 

censo industrial de 1960, revela que o r.tu~icÍpio j~ contava naquele a-

no, com 72 estabelecimentos industriais. 

, 
A decada de 1960 caracteriza-se par um grande impulso no ri!, 

mo de crescimento industrial, mantenda, a exemplo da anterior, a ten -
A ' .. 1 dencia a uiverslficaçao da estrutura, mas ja apresentando clarar.tente 

elementos de uma certa esp~cialização setorial, com a predominância do 

setor dinâmico sabre os outras. Define-se a! o perfil mais caracter!s

tico do parque industrial local. Registra-se para o per!odo a instala

ção de 21 em~resas industriais, representando assim 31,3%" do total das 

indÚstties existentes na municÍpio at~ 1977. ~sem dÚvida, a rnaior in- 

flex~o para ci1~a do ritm~ de crescimento, desde o in!cio do processo. 

, 
A exemplo da decada de 1950, a de 1960 deve ser examinada em 

dois sub-per!odos, visto a exist~ncia de uma s~rle de diferenciações 

entre eles quanto aa crescimento industrial. O per{odo de 1961/65 acu-- , , 
sa a instalaçao de 7 fabricas, sendo 1 de Material Eletrico e de Comu-

nicação, 1 de Material de T~~nsporte (componentes aeron~uticos), 1 de 

Madeira e Moblli~rio, 2 ~ufmlcas e 2 de Produtos Alimentares. ~ paten

te o pouco desempenho do ritmo de instalações nesse per!odo, visto que 
, 

rep~esenta apenas 33,3% do total das industrias instaladas durante ta-
, , 

da a decada. Dois fatos podem ser indicadas como as provavels causas 

desse fen~neno. Em prime1. ~o lugar, ~ sabi~~ que o pa{s vivia no perto-
A , .. 

do uma grave crise economlca (1962-1967) responsavel por uma retraçao 
(4) nos invc~timer.tos em ge~el • Em segundo, en lado dessa crise, a pe -

r , , r r ado foi tambem marcado por uma serie de fatos de ordem pol tlco-ins-

ti tucional e n!vel federal (governo e renúncia de J~nio Quadros, gave!. 
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no de João Goulart e golpe de f 3tado em 1964 com a tomada do poder pe

los militares) que influiu decisivamente rio ritmo de investimentos in

dustriais, pi3rticularmente com relação ao grupo da~ grande5 empresas 

estrangeiras, invariavelmente descontentes com as rumas da pol!tica n!!. 

cianal no perÍodo imediatamente anterior a 1964. 

O perÍodo 1965/70, ao contr~rin da anterior, registra um ver 
t ... , 

dadeiro surto industrial no munlcipio. Sao instaladas 14 fabricas, sen 
... , ... , 

da 2 ae Minerais Nao Metalices, 2 de Mecanica, 2 de Material Eletrico 

e de Camunlcaç~o, 2 de Material de Transportes, 1 T~xtil 1 1 Diversos 
, , 

(Avibras - Ind. Aeroespacial S/A) e 4 da ramo Metalurgica. Tratou- se, 
... 

como se ve, de um crescimento generalizado (em toda a estrutura), com 
A A A , 

predominancla da setor dinamico, tendencia esta ja manifestada anterior 

mente. 

O grande surta ind~strial do p2r!ado deve ·ser explicado por 

uma s~rie de fatores de naturezas distintas. A nf vel nacional, desta -

r , , 
ca-se a significativa mudança nas rumos pol ticos do pais apos a golpe 

militar de 1964. Como ~ sabida, a partir da{, o regime que se instala 

no paÍs ser~ marcado indiscutivelmente por um forte centralismo polÍt.!. 
... 

cc e E=onomlco, prr.scnte em todas as esferas da vida social. Como par-
; ... 

te de sua estrategia global, definiu um "modelo economico", cujas ba -

ses assentavam-se no arrocho salarial, na opção deliberada par uma ec.Q. 

' nomia aberta as regras do capitalismo internacional, e por isso mesmo, 

nas facilidades de toda ordem aos investimentos estrangeiros; na reti

rada de apolo aos pequenos empres~rios nacionais e, finalmente, num rf 
gido controle das forças que pudessem se contrapor a esse modelo. As

sim, com o advento de um per!odo de "garantias" e "tranquilidade" aos 

1 tl t 1 t ja, em 1968 o seu i t d fl 1 nveo men os, e econom e re ome cresc men o, e n .!l 

do o per{odo 1968/1974 como o chamado "milagre econ~mico", vistos os 
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altos Índices alcançados pelo conjunto das atividades ecan~micas(5 ). 

Um outro fato de natureza diversa, que teve alguma participa 

- # çao nesse surto industriHl, esta ligada ao desenvolvimento da infraes-

trutura de transportes, qual seja, a duplicação da Via Outra em 1967 , 

ao longo da qual localizam-se em sua grande maioria a.s novas unidades· 

industriais do munlcfplo. 

Finalmente, em 1969, com a criação da EMBRAER, por decreto 

presidencial, consolida-se o carpo principal do complexo tecnol~gico -

industrial-aeroespacial. Essa empresa passa a centralizar as atlvida -

des industriais relacionadas ~ aviação civil e militar no pa!s, con -
, 

tando com a apoio tecnico do CTA, lTA e de um conjunto expressivo de 
' .. , empresas voltadas a prafduçaa de componentes aeronautlcas •.. tois cama a 

Aerotec, Neiva, Avibrás, e outras menores de apoia. tA EMBRAER ~ fruto 
' 

d~s ativid.ades da Insti tutc de Pesqulsa e Desenvolvimento da CTA, que 

desde há alguns anos, vinha desenvolvendo o primeiro avião constru{do 

no paÍs, a bimotor "Bandeirante", cujo vôo inaugural se dá no ano de 
, 

1968. Em 1969, a Sociedade Aerotec Ltda., entrega ao Ministerio da Ae-
, , 

ronautica os primeiros exemplares de modele "Ulrapuru" para treinamen-

to de pilotos militares. Em 1969, constitu!da legalmente, a EMBRAER a-

• A - • nuncia um programa de produçao, que preve uma media de 200 avices por 

ano, a serem vendidos tanta para uso civil cama militar, no pafs ou no 

exterior. Em 1970, a empresa inicia também a construção de aviões de 

uso~agrlcola, em conv;nio com o Ministério da Agricultura. 

Esse setor da parque industrial do munic!pio, aqui denomina-
, , 

do complexo tecnologico-industrial-aeroespacial, envolve uma serie CD!, 

plexa de operações industriais e para-industriais (será abjeto de tra

tamento espec!fico mais adiante). Asslm,tendo no CTA o principal supor 
, , , 

te tecnaloglco, que por sua vez tem na governo (atreves do Minlsterio 
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, , .. 
da Aeronautice, e orgaas estatais de financiamento) o seu principal lm 

puls!onador, as unidade5 produtivas envolvidas sejam na construção de 

avl~es de usos variado~, sejam no des~nvalvimento de foguetes, sat~li-

tes ou armamentos, acabam por constituir-se num parque lnuustrial bas-

tente avançada e relativamente aut~nomo em relaç;o ao conjunto maior 

r , .. 
das empresas industriais do munic pio. E isto por varias razoes, den -

tre elas o fato de estarem operando com atividades diretamente ligadas 
, 

ao gov2rno cen~ral (ea contrario da maioria das empresas cujas sedes 
, 

encontram-se por exemplo na capital) e alem do mais, par estarem desen 
' , , 

volvendo atividades consideradas como pertencentes a area propria da 
' , . , 

chamada "segurança nacional". Some-se a industria aeranautica a produ-
/ 

ção de armamentos terrestres p2la 
{ 

leves, etc.) e estar~ d~finido no 
~ 

-· 
E~GESA (carros de combate, canhões 

municÍpio, al;m do ccmplexo aeroespa 
, , 

cial, tambem um verdadeiro parque industrial belico. 

• Tan1bem , dois outros fatos ligados ~s administraç3es esta 

dual e municipal, podem ser rela~ionados entre aqueles que certamente 

contribuÍram para a continuidade do dinamismo industrial no municÍpio. 

Ao nlvel eutadual, trata-se da criação das 10 Regiões Administrativas 

no Estado de são Paulo, em 1969, sendo escolhida a cidade de São Jos~ 

dos Campos como sede do Vale do P2ralbs. Este fato nso sÓ etesta a já 

indiscutível liderança regional do municlpio (quanto o dinamismo econ~ 
, 

mica e crescimento populacional) cama tambem acaba per centralizar as 

polÍticas regionais da governo para a região. Ao nÍvel local, trata-se 

de um decreto da Prefeitura local, em 1970, concedendo incentivos fis

ca~s pelo prazo ue 10 anos (isenção do !~posta territorial e de servi-
' , ços) as industrias que ali tencionaram instalar-se; Tudo leva a crer 

que este fato esteja relacionado com a repercussão local de diretrizes 

contidas no I PND, que apontam a neces3idade da "descentralização in -
, 

dustrial", vistos os problemas de congestionamento das areas metropoli 
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tanas, e com iniciativas do proprio governo estadual (que par sua vez 

passa a considerar as diretri.zes a nível nacional) tais como a pr~pria 

criação daa Regiões Administrativas e a criuçãu do Grupo de Descentra-
(6) 

lização Industrial. 

O Recenseamento Geral de 1970 registra para o munic{pio uma 

população total de 148.332, com um crescimento de 95,6% em relação a 

1960; com 47.530 de população economicamente ativa (32%), sendo 21.093 

empregados na ind~stria (44,3%). Tr;s aspectos a destacar: o crestimen 

to total da população, a predominância da população urbana sobre a ru-
# N 

ral (89,3%) e por ultimo, o grande crescimento da parcela da populaçao 

economicamente ativa empregada na ind~stria (44,3%), bastante superior 

ao Índice de 1960 (33,3%). 

O ~ltimo perÍodo que examinaremos, dentro da evolução do cre~ 

cimento industrial no municfpio vai de 1971 a 1377. Aµesar d~ que c6m-

preende apenas 7 anos, ele se destaca como a mais importante de todo 

a processo de industrialização, de que vimos tratando. Nesses 7 anos 
N , 

sao instaladas um total de 25 fabricas (3~,3% de todo o parque indus -

trial), cuja maior intensidade se d~ no sub-perÍado 1971/75(22), res 

tendo apenas 3 para o de 1976/77. Do total instalado, chama a atenção 
... , , 

de imediato, a predaminancia dos ramos Metalurgica e Material Eletrico .. ... , , . 
e de Comunicaçao, com a instalaçao de 7 fabricas e 6 fabricas, respec-

tivamente, todas no sub-per!oda 71/75. Seguem-se mais 3 do ramo Mec~ni 

ca, 2 do ramo ru!mica, 3 de Produtos Alimentares, 2 de Editorial e Gr~ 
. , • N , 

fica, 1 Diversos (Produtos cirurgicos~ e 1 de Minerais Neo Metalices. 

Como se pode observar, permanece de forme bastante acentuada o proces

so de consolidação de um parque industrial com predomin~ncia do chama-
A 

do setor dinamica da eotrutura industrial. Desta forma, cada vez maia 

essa estrutura aproxima-se com a existente na Grande são Paulo, com as 
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, , .. , 
industrias de bens de consumo duraveia e nao dureveis e as de bens de 

capital, liderando a economia industrial~ seguidas pelas ligadas aos 
, 

setores intermediaria e tradicional. 

Tomanqo-se o crit~rio de auge e desaceleração na ritmo de 

crescimento de indústria de transformação, tem-se que em termos glo -

baia a n!vel nacional, o período 1962/1967, marcada cama j~ vimos, par 

uma forte retração nos investimentos industriais, será caracterizado 

coma de desaceleração, j~ que a ind~stria registra a{ um crescimento 

global na produção de epenas 2,7%, bastante abaixo do per{odo anterior, 

1955/1962, caracterizado como de grande dinamismo na produção, cuja t,!! 

xa de crescimento alcança 11,3%( 7 >. O per!odô 1967/1973 ~marcado por 

uma acentuada retomada do crescimento, registrando a melh_or performan

ce da ind~stria de transformação na pa{s, com uma taxa de cre~cimenta 

de 13,3%. Esses excelentes resultados, por sua vez, devem-se ao exce -
, 

lente desempenho principalmente das bens de consuma duraveis com um 

crescimento de 23,6%, seguido pelos bens de capital com 18,1%. Seguem-

se as bens intermedi~rios (13,5%) e os bens de consuma não 
(8 ) 

(9,4%) • 

, 
duraveis 

-Por outro lado, sgo i~ualmente exp~essivas as taxas de Inve!, 

timento Fixo na ind~stria de transformação entre 1967 e 1969, caracte

rizando uma forte aceleração. Assim, as taxas de investimentos são po§.i 

tives para todos os setores, com um Índice global de 17,7%, com grande 
A 

destaque para o rama Mecanica, com 41,0%, cujas resultadas, evidente -
. 9 

mente far-se-ãa sentir nas anos seguintes( >. 

Portanto, o segmento de tempo que tomamos para analisar a e-

volução industrial de São Jos: das Campas (1971/1977), em particular 

no eub-per!oda 1971/1975 corresponde, grosso modo, com uma fase de gran 

de dinamismo da 1nd~str1a de transformação do pais, liderado particul_!r 
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' mente por alguns remoa industriais, notadamente aqueles relacionados a 

A -fase contemporanea do processo de industrlalizaçao (grosso modo a par-

tir do Plano de Metes). Essa inflexão para cima no crescimento indus-

r , -trial do pa s como um todo, repercutira decisivamente na evaluçao da 

ind~stria do municfpio, com ~nfase acentuada justamente naqueles remos 

que apresentaram grande desempenho a nf vel nacional. 

Finalmente, fatos de ordem administrativa como os oco~ridos 

no final da d~cada anterior {criação das Reg1Õea Admini~trativaá e Con 

cesaão de Incentivos Fiscais pela Prefeitura local) e um outro, de n1-

vel estadual, a criação do EscritÓria Regional de Plenejamento-ERPLAN 

do Vale do Parafba (1971), com sede no munic!pio, estão intimam~nte r!. 

lecionados com a necessidade a n{vel oficial, de uma atuação centr~li

zada (principalmente de planejamento) compatível com a importância que· - , o mesmo adquire no contexto da industriali~açao em te~r!tor1o paulista. 
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~JOTAS 

1 - MOller, N.L., "0 Feto Urbano na Bacia da Rio Pera{ba - São Paulo", 
• A 

FIBGE, Rio de Janeiro, 1969, analisa este fenomeno para todo o 

Vale do Para!ba. 

2 - Mõller, N.L., op. cit., p.81. 

3 - Essa expressão aparece, por exemplo em MQller, N.L., op.cit. -e em 

Francesconi, L. "A Mão de Obra Ocupada na Atividade Industrial 

de São José dos Campos e Jacare{: Movimentos Migrat~rios e Mov.!, 

mentas Pendulares•, tese, mimeo., são Paulo, 1978. A pr~_rneira 

-
autora reconhece, vale dizer, o papel dos incentivos fiscais na 

- { , , industrializeçao do munic pio, ate a decada de 1960. 

4 - Conforme Oliveira, F., op. cit., em que o perlodo ~ assim caract'e-

rizado: "A economia brasileira experimenta a mais prolongada r!. 

- , cessao de sua recente historia: 1962-1967", p.92. 

, 
5 - Segundo dados da SEPLAN/SP, op. cit. o crescimento real da indus -

trie no perÍodo de 1967 e 1973 foi de 13,3% (média anual). O P!. 

r{odo é assim caract~~izado: •oe 1968 a 1974 a economia brasi -

leira experimentou sua fase de crescimsnto mais prolongado e d! 
A # ' namico do apos-guerra•. Quanto as suas causas estritamente eco-
A 

nomices: •As margens de capacidade ociosa existentes represent,! 
, 

ram um fator fundamental do ledo da oferta para o rapido cresc.!, 

menta ••• um conjunto de medldea de ~~lltica econ~mica permitiu 
, 

um rapldo e continuado aquecimento da demande agregada e seto -

rial", p. 40. 



87 

6 - A divisão administrativa do Estado foi criada em 1967 e revista em 

1970. O Grupo de Descentralização Industrial, coma já foi men -

-clonado, foi criado em 1969. Parte de seus resultados sao apre-

sentados no trabalho de Souza, M.A.A., op. cit. 

n 

7 - Segundo estudo de SEPLAN/SP, op.cit. 

8 - SEPLAN/SP, op.cit. 

9 - SEPLAN/SP, op.cit. 
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C - ANALISE DA ESTRUTURA E ATIVIDADE INDUSTRIAIS 

1. A Distribuição das Ind~strias Seg11nda Ramas e Setores 

# , 

O Cadastro Industrial da Prefeitura de Saa Jose dos Campos 

registra, para 1977, um total de 34? estabelecimentos industriais. Com 

- , -base numa distribuiçao atreves de classificaçao em 15 ramos indus 

triais (sugerido pela própria Prefeitura a partir da Classificação In

dustrial Internacional Uniforme da D.N.U.), foi montado o Quadro VI, 

que apresenta a totalidade do parque industrial do munlcf pio distribui 

do em 15 ramas industriais e a participação relativa de cada um por n~ 
, . 

mero de estabelecimentos e numera de empregados. 

, 
Tomandp-se o crlterlo "nª de estabelecimentos", tem-se que 

, 
as maiores percentagens ficam para o setor industrial que ha mais tem--

po se instalou no municfpia, constituindo grossa medo, o Tradicional. 

Assim, a maior parte dos estabelecimentos pertence aos ramos Minerais 

Não Met~licos (82 estabelecimentos - 23,6%), predominando a!, segundo 
, 

o Cadastro Industrial, as olarias com 33, seguidas pelas fabricas de 

artefatos de cimento com 35 e Produtos Alimentares (73 estabelecimen -

tos - 21,0% , sendo 51 constitu!doe por padarias e confeitarias). 
, 

Juntando a esse grupo o rama Editorial e Grafice (28 esta-

belêcimentos - 8,1%), observe-se que um pouco mais da metade dos esta

belecimentos do parque industrial do munic!pio (52,7%), pode ser ca -

racterizado como pertencente a um tipo de atividade industrial que po

der!amos denominar "de apoio" ~s atividades urbanas em geral. 

Cabe ressaltar ainda a import;ncia do ramo Metal~rgica ( 47 

est~beleclmentos - 13,5%) se considerarmos a sua relativa "juventude" 



QUADRO VI 

B, J, C, l INDÚSTRIAS EXISTENTES EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CONFORME RAMO DE ATIVlDADE . E NÚL:ERO DE Elia'REGADOS 

1977 

A 

B 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 

Rwno de Atividade 

- Extração de Minerais 1-

- InfüÍstria de Transformação 
,.. , 

- Produtos de Minerais Nao-Metalioos , 
- Metalurgioa 
- Mecânica 
- Material Elétrico e de Comunicação 
- Material de Transporte 
- Madeira 

VII - Mobili,rio 
VIII - Borracha x 
IX - Qulmica ~ 
X 
XI 

.. , 
- Produtos de Mataria Plastiaa 
- Têxtil 

XII - Vestuário, Calç. e Artefatos da Tecido 
XIII - Produtos Alimentares 
XIV - Editorial e Gráfica 
XV - Diversas 

TOTAL 

FONTE: Cad --.atro de Indústrias - :PM-SJO, 

Indústrias 
Ng % 

14 

82 

47 
23 
12 
11 

4 
18 

7 
7 
2 

4 
6 

73 
28 

9 

4,0 

23,6 
13,5 

6,6 
3,5 
3,2 
1,2 
5,2 
2,0 
2,0 
o,6 
1,2 
1,7 

21,0 
8,l 
2,6 

Empregados 
N2 % 

136 

1252 
3006 

461 
5460 

. 15965 

10 

107 
47 

2425 
81 

4004 
4040 
1767 

308 

4852 

0,3 

2,9 
6,8 
1,1 

12,4 
36,4 

0,2 
0:1 
5,5 
0,2 
9,1 
9,2 
4,0 
0,7 

ll,l 

347 100,0 43921 100,0 
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no munlc{plo (como vimos ligado ao processo contempor~neo de lndustri!!_ 

lização). A estrutura industrial adquire significado bastante distinto, 

, -se a examinamos sob o criterio da participaçao relativa dos ramos no 
, 

numero de empregados. Em termos mais gerais, o fato, por exemplo, de 
, 

que 81,0% das industrias cadastradas contam com menos de 20 empregados 

-e que, por sua vez, representam tao semente 3,8% do total da força de 
, , 

trabalho ocupada na industria. Por outro lado, um pequeno numere delas 

(19,0%) abrangem 96,2% da m~o-de-obra total do munic{pio. Este ~. - sem 

d~vida, um dado fundamental, pois revela o perfil ~aracter!stico da 1,!l 

dustrialização que a{ se desenvolveu: trata-se de um parque industrial 

que possui um alt!sslmo grau de concentração emptesarial, com a liderE_n 

ça inequ!voca de empresas industriais de grande porte. 

Ao analisarmos este fato~ luz da participação dos ramos l,!l

du"ltriais, ~lgun~ elemento5 acabam t1en.n1nr1o ainda rnai.s este perfil C,!! 

racter{atica. Como e liderança dos ramos do •setor dinâmico", represe!!, -

tedos com bastante destaque por Material de Transporte (36,4% - 15.965 

' empregados) que, com grandes unidades febris ligadas principalmente es 
, { , , 

industrias automobil atice e aeronautice, coloca-se sem duvida como D 

ramo l{der de todo o parque industrial. Segue em impcrt~nc~a. o remo H_! 

terial El~trico e de Comunicação (12,4% - 5.460 emp~egados), bastante 

distante do anterior. 

, , , 
O que e notavel, em suma, e o fato de que apenas esses dois 

remos (21 empresas - 6,7% do total) sejam responsáveis pelo emprego de 

48,8% da forÇa de trabalho industrial do munic{pio, o que confirma a 
A • 

tendencla a um alto grau de concentraçao setorial. 

, , 
A analise do ramo "Diversos" fornece igualmente ~!ementas u-

teis à caracterização. Ele agrupa empresas que podem ser reunidas no 

setor "din~mica•, considerando-se o porte, a diversificação da produ -
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- -çaa, o grau de agregaçao de tecnologia em seus produtos e principalme.u 

te a concentração empresarial. São os casos das empresas Johnsan & 

Johnson e Kodak, pertencentes e grandes congJome:ra1os industrieis estra.!l 

gelros e especializadas em bens de consuma sofisticadas. Esse ramo,com 

4.852 empregados (11,1% do total), meia as dela anteriormente citados 

compõem assim, e espinha dorsal do setor din~m1co e da estrutura indu,! 

trial local, com 59,9% do emprego industrial, e 9,3% das empresas do 

munlc{plo. 

A , 

O segundo lugar em importancia quanto ao numero de emprega -
, 

dos cabe aos ramos proprios do setor "Tradicional" que juntos empregam 
A 

22,3% da força de trabalho industrial total. Destacam-se os ramos Tex-,_ - ~ 

til (4.00L• empregados - 19,1%) e Vestu~rio, Calçados e Artefatos de Te-,-

cido (4.040 empregados ~ 9,2%), seguidos por Produtos Alimentares 
1 , , 

(1.767 empregados - 4,a%). Co~~ ja vimos, esse se~or e a mais antigo 

- 1 , r , nao apenas do munic pio como do proprio pa s. Alem disso, a par da gr~ -
. - , , 

de diverslficaçao do parque industrial verificada nas ultimas decadas, 
, 

esse setor manteve um razoavel ritmo de crescimento, seja pela amplia-- , . -çao de antigas fabricas, seja pela instalaçaa de novas. Entretanto, ao 

-examinRrmoe em maior detalhe as empresas que o compoem observa-se que, 

a exemplo do setor di~~mico, verifica-se a! tamb~m um expressivo grau 

- - , de cancentraçao, pois umas poucas empresas sao respansevels pela malar 

parcela do emprego gerado. f o caso, por exemplo, da Tecelagem Perahy

ba no ramo T~xtil e da são Paulo Alpargatas no de Vest. Calçados e Ar-

tefatos de Tecidos, ambas empregando a quase totalidade dos trabalhad,g, 
A A ' res de seus respectivos remos. Ve-se, portanto, que a tendencia e con-

centração parece ser uma caracter{stica presente em· praticamente toda 

a estruture industrial. 
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Tendo por base a pesquisa feita pela Prefeitura (67 empre 

sas) e, analisando a estrutura industrial a partir das empresas sele -

clonadas, ment~m-se as caracter!sticas do conjunto industrial (347 em-

, , - e presas). Isto e devido ao criterio utilizado para a seleçao apenas i.!!, 

d~strias com mais de 20 empregados), que definiu uma amostragem signl-

f icativa, pois essas empresas ocupam a maior parte da força de traba -

lho ocupada na ind~stria do munic!pio. Assim, enquento 347 empresas 

empregnvem 43.921 pessoas (Quadro VI), as 67 que foram abjeto da pes -

quisa empregam 42.230 pessoas (Quadro VII). Essa pequena diferença de

ve-se ao fato, já mencionado, de que a maioria das estabelecimentos do 

munic!pio apresenta um fraco desempenho quanto ao emprego industrial -
I 

(ola~ias, confeitarias, etc.), absorvendo apenas 3.8% do total do Pes-

aoal Ocupado. 

A distribuição das ind~strias por r8mos .de atividade ~prese!!. 

- ' tads no Quadro VII, sofreu grandes modificaçoes quando comparada aque-

le do Quadro VI. Mais senslveis, por exemplo, nos casos de MineraisNão 

Metálicos, que . e partir da eliminação das olarias e cong~neres, ficou 
A 

com apenas 7 unidades Cem sua maioria ceramicas e artefatos de cimen-
. , 

to); o ramo Metalurgica com apenes 12 unidades, eliminando-se princl -
A A 

palmente as pequenas serralherias e congeneres; do ramo Mecanica elim! 

neram-se principalmente as oficinas automotivas, ficando com apenas 5 
, 

unidades. No caso dos ramas Madeira e Mobiliaria, eliminou-se o prime! 
, 

ro, ficando apenas o segunda com l unidade. lambem foi eliminado o ra-

mo borracha, de fraca expressão no munic!pio. Finalmente, observa-se 
~ 

grande alteraçao r~~d ramos: Produtos Alimentares, que passa de 73 uni-
, 

dades para apenas 8, e Editorial e Grafice, que passa de 28 unidadesP.i! 

r~ 3 (eliminaram-se principalmente as padarias e confeitarias no pri

meiro caso e as pequenas tipografias, no segundo). 



QUADRO VII 

s.J .e.: INDÚSTRIAS PESQUISADAS' POR RAMO DE A.TIVlDADE E PESSOAL E!{J?REG.A.DO - 1977 

RAMO DE ATIVThALE 

Produtos de Minerais Não-Metálicos 
Metalúrgica 

..... Mecan1ca 
1.IateTial Elétrico e de Comunicação· 
Material de Transporte 

, 
Mob12.iario 
QuÍmica 

, , 
Prod l-tos de Ma teria Plastica 
Têxtil 

, 
Vestuario,C~lçados e Artefatos de Tecidos 
Produtos AJ..i.mentares 
Editorial e Gráfica 
Dlversas 

TOTAL 

FONTE: Questionários Respondidos - PM-SJC. 

N2 

7 
12 

5 
9 
8 
1 

5 
1 

3 
1 

8 

3 
4 

67 

INDÚSTRIAS EMPHEGADOS 

% H2 

10,4 847 

17 ,9 2825 

7,5 302 

13,4 5445 
11,9 15953 

1,5 37 

7,5 2401 

1,5 79 
4,5 3999 
1,5 4011 

11,9 1353 
4,5 161 
6,0 4817 

100,0 42230 

5' 

2,0 

6,7 
0,1 

12,9 
37,8 
0,1 

5,7 
0,2 

9,4 
9,5 
3,2 
0,4 

11,4 

100,0 
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O Quadra VII expressa assim uma estrutura industrial b~stan-

, ' ( te proxima ~ realidade da parque fabril existente no municipio, visto 

que o critério utilizado (empresas com mais de 20 empregados) possibl-

lltou um levantamento valiosa, pois realizado junto a empresas que pe

lo seu porte, representam inquestionavelmente o perfil t{pico do que 

poder!amos denominar de "industr1a11iaç~o pesada" que se desenvolve nos 
, 
ultimas anos no local. 

, .. ... 
Apos essas adequaçoes, chegou-se a uma classificaçaa mais a-

' justada a estrutura lndust,rial local, passando-se de 15 para 13 ramos 

industrieis. Permaneceram os ramos mais representativos do munic{pio. 

Dentre esses, destacam-se "Material de Transporte, que com 8 unidades 
I 

(11,9%) absorve 15.953 /~mpregados (37,8%); Material El~ti:.1co e de Com.!:!.· 

nicaç~o, com 9 unidadep (13,4%) e 5.445 empregados (12,9%); Diversos 

com 4 unidades (G,0%) e 4.81? empregados (11,4%); Vestuério, Calçados 

e Artefatos de Tecidos, com 1 unidade (l,5%) e 4.011 empregados(9,5% ) 

e f1nalmen·te, T~xt11 com 3 unidades {4,5%) e 3.999 empregados (9,4%). 

, 
O grande desf~:npenho de alg~ns remes quanta ao numero de em ... 

pregados, deve ser explicado p~las próprias caracter!sticas das empre-

.. " -sn~ que os compoem que, corno ja foi visto, estao ligados aos grandes 

surtos recentes de industrialização, mercados pela instalação de plan-

tas industriais de grande porte. Entre elas, uma grande empresa autom.!!. 

bilistice (Seneral Motors), que a partir do inÍcio da d~cada de 1970 , 

passa a produzir ve!culas "por inteiro" (atê então limitava-se a oper.! 

çÕes complementares), absorvendo com isso grande contingente de empre

gadas. Tamb~m data da ln{cio da d~cada, a entrada em operação de uma 

grande empresa industrial aeron~utlca, a estatal EMBRAER que, ap~s su

cessivas ampliações e diversificações, emp=ega o segundo maior contin-
, . 

gente de trabalhada~ea. Finalmente, a partir de meados da decada de 
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1950, entra cm operaç~o uma empresa ligada ~ produç;o em larga escala 

de tecidos e calçados (São Paulo Alpargatas), que colocou o mu,1c{p10, 

no inÍcio da década de 1970, coma o 11 maior proc.!utor nacional de calçE_ 
A , 

das". Essas tres empresas, pelo seu porte, possuem 1nquP.stianavel lid~ 

f ' N rança no munic1pia quanto a capacidode de absorçao da força de traba -

lho industrial(!). 

2. A Partic.!Ji8@a das Set.2._i:_~L !!~~ f? Ernpresas __ 'l'!. Valor das Vendas 

, 
Com base nos questianarios respondidos montamos o Quadro VIII, 

que apresenta o Valor des Vendas de cada Ramo Industrial no período de 

1971 a 1976. 

Ao n!vel mais geral, observa-se uma nÍtida superioridade dos 

ramos pertencentes ao setor dln~mico, cujo desempenhe ao longo do perÍ.!!. 

do os credenciam como os mais importantes dentre o parque industrial lo 

cal. Tais são os casos dos ramos Material de Transporte e Material Elé

trica e de Comunicação, ambas envolvendo a produção das bens de consumo 
, ,. .. 

duraveis, ligados ao processo ccntemporaneo da industrializaçao brasi -
, 

leira e responsaveis por altas taxas do crescimento ind~~trial recente 

quanto ao faturamento global da atividade. No caso de Material de Tran.! 

porte, a seu ritma de crescimento no valar das vendas permitiu-lhe man-

ter-a liderança durante todo a per!odo, com algumas variaç~es. Assim, 

comparando a sua participação no valor.global no ano de 1971 (32,30%) 
A 

com os tres anos subsequentes, verificaremos que esse ramo aumenta sub.~ 
,. 

tancialmente a sua importancia relativa (1972:42,73%, 1973:42,90% e ••• 

1974:44,55%). Essa alta participação deveu-se principalmP.~te ao fato de 
, .. 

que _ o crescimento das vendas e marcado pela quase duplicaçao dos valo -
. ,. , 

rea de um ano para outro. A perda de sua importancla reletiva apos 1975, 



QUADRO VIII 

SÃO JOSÉ -DOS CAMPOS - VALOR DAS VE~AS INDUSTRIAIS, POR RAIS:OS (Et.~ ÓR$ 1.000) - 1971/1976 

w.ros 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
· ABS % ABS ª' tº ABS ~ ABS % ABS % ABS % 

Proas. t:ins. N-1.:ets. 9.656 1.0 1.449 0.1 ~5.013 0.8 50.482 5.1 62.A.A.4 0.7 75.892 0.5 
Metalur,;ia 33.188 3.3 79.970 5.2 72.889 2.2 282.273 0.1 339.701 4.1 590.802 4.5 

.... 
I1:ecanica 704 0.1 1.358 0.1 3.687 0.1 8.953 0.1 8.947 0.1 17.314 0.1 
Uat.El~tr./Comunic. 242.253 24.6 331.640 21.8 581;895--.17 .9 1.142.080 20.9 2.608.120 31.9 ~.605.280 28.2 
~~a t. de Trar.:.snorte 317.572 32.3 651.060 ·42.7 1.339.608 42.9 2.423.878 44.6 2.785.959 34.0 4.800.207 37.4 

, 
r.:obiliario 410 0.1 695 0.1 1.533 0.5 2.354 0.1 3.510 0.1 5.216 0.1 

QuÍrnica 168.335 17.0 230.038 15.1 312.241 9.6 360.146 6.6 555.236 6.7 980.335 7.6 
, 

Prods.~at.Plastica - - - - - - - - - - - -
Têxtil 128.162 13.0 176.555 11.7 212.165 6.5 297. 729 . 5.5 476.417 5.8 837.962 6.5 
Vest •• Calc •• Art.Tec. - - - - - - - - - - - -
Produtos Alimentares 82.870 8.4 48.042 3.1 58.552 1.8 92.897 1.6 123.977 1.5 181.845 1.4 
Edit. 

, 
e Graf'ica - - - - - - 3.746 0.1 5.831 0.1 8. 754 0.1 

Diversas 1.344 0.2 2.003 0.1 585.222 18.0 822.520 15.3 1.225.210 15.0 1.749.629 13.6 

TOTAL \ 984.494 1.522.810 3.242.805 5.403.448 8.195.352 12.853.236 

FONTE: Questionários Respondidos - PM-SJC. 
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deve ser explicada pur dois fatores. O primeiro refere-~e a uma nltida 

retração das suas vendas em 1975, quando comparado a 1971~. O segundo 

refere-se ao crescimento not~vel da participação relativa do ramo MatE_ 

rial Elétrico e de Comunicação, que passa de 17,94% em 1973, pera •••• 

31,86% em 1975, cujo desempenho e partir ds! é bastante significativo. 

A liderança desses dois ramos, apesar de algumas variaçEes em seus v~-

leres individuais, pode ser atestada pela sua porticipação conjunta 

nos seis anos apresentados: 1971: 56,90%, 1972: 63,50%, 1973:59,94% 
' 

1974:65,38%, 1975:65,8~% e 1976: 65,44%. Cama se v~, eles foram reapo.!l 
, . . 

save1s por mais da metade do val~r global das vendas industriais do m.!! 

nic{pio no per!odo, definindo uma concentração econÔmlca na interior 

da estrutura industrie! local bastante acentuada. E isto fica mais evi 

dente quando se examine o desempenho individual das e~presas que com

põem esses dais remos. Na ramo Material de Transporte, por exemplo, u

ma ~nica empresa (no caso autamobi11st1ca), foi responsável por mala 

de metade da valar das vendes do ramo em 1576, com ~S 2.569.846.702,00, 
, 

e outra, aeronautice, venci.eu no mesmo ano um total de CrS ••••••••••••• 

1.292.239.859,00 (total do ramo: ~S 4.800.207.000,00). O fenômeno da - .. , concentraçac nao e assim apenas intersetorial, mas ocorre igualmente a 

n!vel do setor e, no casa, do prÓprio ramo, visto que as duas empresas 

citadas são respans~veis pela quase totalidade das vendas do ramo a que 

pertencem. 

A concentração é mais n!tida ainda ao examinar-se o ramo Ma-

, -terlal Eletrico e de Comunicaçao. Neste caso, a par do fato de que ele - , se compoe de 9 unidades, uma unice empresa responde pele quase totali-

dade das vendas (de equipamentos de telecomunicações), com um valor em 

1976 de OC!. 3.169.141.587,00 (total do ramo: ~$ 3.605.280.000,00). 
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Um outro ramo importante, cuja desempenh~ em vendas o situa 
, , 

logo abaixo dos citadas acima, e o Diversos. Coma ja vimos, ele com 

pÕem-se de pelo menos duas empresas de grande porte, cujas atividades 
, A 

enquadram-se perfeitamente dentre aquelas propriss da setor dinamico, 

' ... pais voltadas a produçao de artigos de consumo bastante oofistificados 
A # 

quanto ao uso: produtos farmaceutlcos e veterinarias, materiais e arti 
, A 

gos cirurgicos e produtos de higiene pessoal e hospitalar na primeira; 
, , 

na segunda, materiais fotog~nficos diversos. Nesse ra~a, um?. unice em-

presa (a de produtos farmac~uticos, etc.), registrou em 1976 um total 

de vendas no valor de ~S 1.715.683.120,00 (total do ramo: ~$ •••••••••• 

1.749.629.QOO,OO). 

... 
Tomando a valor total das vendas desses tres ra~os, tcdos·p~ 

,. ' tencentes ao setor dinamico da economia industrial e voltados a produ-

.. " .. , çao de bens de c~nsumo duraveis e nao duraveis, observa-se que juntas, 

eles foram respons;veis por 79,05% das vendas industriais de municlpio 
, ' ... 

em 1976. Deste total, a maior parte e devida a forte participaçaa, em 

especial, de quatro grandes empresas, que assim colocam-se clararnente 

como lideres da expansão industrial da municlpio. finalmente, . quando 

juntamos a desempenha dos ramas quanto ~ capacidade de absorç;a de em-

pregados com o do valor das vendas, destaca-se o de Material de Trens-
... , 

porte, que com relaçao aos dois criterios, define-se incontestavelmen-

te como o mais importante da parque industrial local. 

,. ' , 
O segundo setor em importancia quanto as vendas, e o Interme 

di~ria, que re~ne os r-amos Metal~rgica,· Qu{mice e Minerais Não Met~li-

cos. Situa-se, entretanto, bastante distante do desempenho da setor di 
,. - , 

namico, com uma partlcipaçao de 12,80% na total das vendas das indus -

trias locais. Essa participação ~ definida por praticamente dois remos: 

Qu{~ica e Metal~rgica, com 7,62% e 4,59%, respectivamente. Na caso do 
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ramo Qu!mica, a valor das vendes~ dada em grande parte pela atuação de 

duas grandes empresas (a Petrobrás não respondeu a este item do ques -
, , , .. ) 

t1onar1o, pois ainda encontrava-se no estagio de pre-aperaçao • Uma 11 

' N # gada a produçao de fios sinteticos (nylon) com um valar de CrS •••••••• 

112.812.244,00 e outra, ligada ; produç~o de fios sint~ticos (rayon) e 

artefatos de tecido com o use de acrflico, com um valor de CrS •••••••• 

763.385.JOQ,OO, ambos para 1976 (total do ramo: ~$980.335.DOO,OO). Co.!:!. 

sidere~dc-se o nGmero de empresas pesquisadas (5), observa-se 
, 

tambem 

neste caso uma certa concentração . • O segundo rama em import~ncia nes-
, , , 

se setor e representado pela Metalurgica, cuja desempenho e dado prat1 

camente pela atuaç3o de duas grandes empresas. Uma ligada ~ produção 
/ 

de trefiladas de aço e peças fundidas, cem um valor de Cr$ •••••••••.••• 
I ,-

337.015.644 ,00 e outra, produzindo trefiladas e tubas de aço com um V!, 
/_ 
1 

lar de ~$ 225.462.200,~0 embas pera 1976 (total da ramo: Cr$ •••••••••• 

590.800.000,0D). Esses dados do remo revelam uma concentração bastante 

significativa, considerando-se o n~mero de empresas do mesmo (12). A .. , 
concentraçao intrasetorial, e portanto, definida pela forte participa-

ção de quatro grandes empresas (duas qu!micas e duas metal~rgicas). 

, A 

Par ultimo, o setor Tradicianel, composta pelos remoa Textil, 
, 

Vestuario, Calçados e Artefatos de Tecidos, Produtos Alimentares e Ed.!. · 
, , 

torial e Grafice. A analise desse setor ficou visivelmente prejudicada 
, 

pela fato de uma empresa de grande porte da ramo Vestuaria, Calç. e 

Arts. de Tecidos (ali~s, a ~nica pesquisada na ramo), não ter respondi 
, , 

do a esse item do questionaria. O setor foi respansavel por 7,98% do 

valor total do mu;,ic{pio, sendo que os melhores desempenhas f iceram 
A 

com os ramos Textil e Produtos Alimentares, cem 6,51% e 1,41%, respec-
A 

tivamente. No ramo Textil, destacam-se duas emp~esae de grande porte. 

Uma produzindo fios de algodão pera f lnalldedea diversas, cem um valor 

de ~S 514.914.246,13, e outra, produzindo mentas e cobertores, com um 
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valor de ~S 323.043.586,00, ambos para 1975 (valor total do ramo: CrS 
A 

037.962.000,00). No rew.o Produtos Alimentares, destacem-se tres empre-

sas ligadas a produtos diversos de lntic{nios (le1te9 e dP.rivados),sen, 

do que uma delaa destaca-se do conjunto, com um valor de CrS •••••••••• 

06.351.428,00; outra com ~S 45.330.525,07, e e terceira empresa com ~S 

24.195.601,00, todos os valore3 para 1976.(total do remo:OC$ ••••••••••• 

181.845.000,00). Finalmente, o re~o Editorial e Grafica, com pouqufss! 

me expressão quanto às vendas, na munic!pio {0,06%), É caracterizado 
, A 

pela presença de uma e•1presa tipagrof ica, cu~a importancla praticamen-

te define o velar do ramo (valor em 197ó: CrS ·8.254.924,39 e valor do 

remo: e~~ 8.754.ooo,oa). 

O Quad~o VIII e as dados individualizados das empresas perm1 
, , 

tem-nos caracterizar, alem de anp~cto~ da estrutura industrial, o pro-

prio cer~ter de industrla!i:açS~ que se opera no munic!µla. Neste pon

tri, foi muito importante poder dispor de informaç;es individualizadas, 

pois o agrupamento em ramos ou s2tares, possibilita tão somente uma 

caracterização mais geral do comportamento inters~tor1al, não revelan

do por exemplo, aspectos cama o fen~meno da concentração lntraseto 

rial e intra-~amos. ~ an~li~e simwlt~nea nos dois n{veie revelou que a 

- , industrializaçaa que ali se desenvolve e marcada fortemente par duas 

caracter1sticas fundamentais. A primeira ~ dada pela n!tida predomtnê.u 
... 

eia do setor dinamico, cuja performance em vendas supera em multo os 

outros dois setores, destacando-se os ramos Material de Transporte e 

, - ' -Material Eletrico e de Comunicaçeo, ambos ligados e produçao dos Bens 
, 

Duraveis de Consumo, e cujo crescimento acelerado se deu, em especial, 
, 

a partir de decada de 1960. 

A segunda carecterfstice ~ dada pelo n!tido fen~mcno de con

centração em todos os setores e remo9. A análise do desempenho lndivl-
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dual das empresaa, revelou a presença de grandes dlsparldadeo entre e-
, 

las, visto que em cada ramo, o valar total e frequentemente determina-

do pelas vendes de poucas delas. Em termos aproximados, o valor total 

das vendas industriais do munic!pio, ~definida em sua quaDetotalida

de pela atuação de apenes 8 grand~s empresas, em particular pelas per-
A 

tencentes aos dais ramos mais importantes da setor dlnamico (3 empre -
, , 

ses). Considerando-se que a "amostra" de 67 industrias ja foi definida 

em função da n~mera de empregados, em meio a 347 (o que jÓ r?.vela . con-

centraçãa), a emerg2~cia dessas 8 empresas ecentua ainda mais a concen 

tração empregarial como o traço mais caracter!stico da industrializa -

çãa no munlc!pio de São Jos~ dos Campos. 
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, 
3. A Força de Trabnlho Empregada na Industrie 

, 
Em 197?, a forçe de trabalho empregada n~ industria local e-

ra co~pasta por 43.921 trabalhadores. Deste total, 61% empregados nas 
, 

grandes empresas produtoras de bens dursvels d~ consumo. Em especial, 

as pertencentes aos rama9: Material de Transporte (35,4%), Material E

l=trico e de Ccmunicaç~o (12,4%) e DlvErsos (11,13). Al~m desse grupo, 

aparecem em seguida os ramos T~xtil (9,1%) e Vestu~rio, Celç. e Artef.!! 

( - , tos de Tecidos 9,2%). Esses 5 ra~o3 sao respa~seveis, portanto, pelo 

empr2ga de 78,2% da for~a de trabalha total do municlpio (ver Quadro 

VI). 

- ' ·. , Esse Quadro altera-se muita p~uco em relaçao as 67 indus 

trias pesquisadas que compuseram a amostra, visto que s~o . justamente 
.... 

estas an que apresentam os melhores desempenhos em termos ecnnomicos e 

de emprego. Como já foi visto, elas empregam 42.230 trabalhadores, re-

presentando 96,2% do total (ver Quadro VII). 

A analise da estrutura do emprego industrial demonstra que , 

a exemplo da distribuiç~a do Valor das Vendas par remos e por empresas, 

- # , o processo de concentraçaa e o elemento mais caracte~1s~ico da parque 

fabril local. Se acrescentarmos aos dados acime os referentes ao dese.m, 

penh:i individual de algumas grandes empresas do municfpio, esse proce.ê. 

se torna-se bastante evidente. Assim, as O maiores empresas, em vendas 

e em n~mero de empregados, absorvem juntas 26.176 cmprega(os (59,6% do 

total). Dentre estas, dent~cam-se duas empresas pertencentes eo remo 

Material de Transporte. com 13.310 empregados, uma produtora de ve{cu-
, 

los automotores e outra produtora de aeronaves co~o ja f~i mencionado. 

A 2strutura do emprego industrial local contraria, de certa 
A , , 

forma, uma tendencia classice da atividade induntrial, pois e bastante 
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, A 

conhecido o fato de que a par de sua inegavel llcerança _economice e tec 
, , -

nolagica, as grandes industrla9 modernas nao epr2sentam uma estretta 
A 

correlação entre o seu desempenho produtiva e economico e a quantidade 

de emprego gerado. Tento ~. que a n!vel nacional e mesmo local ( caso 

da cidade de São Paulo), os maiores !ndices de emprego sêa gereccs jul!. 
, ~ 

temente pelas empresas mais entlgas e de medio parte, tais como os te~ 

teis, de confecçno ce calçados, e mEtel~rgicaa que, dedo o seu grande 

, A -
r.~ro e as menores exigencies na quelificaç~o de seu pessoal emprega-

do (predomin~ncia das 2s~eclalizados sobre os q~alificaéas), consti 

tuem-se nos remos com maior capacidade de oferta de emprega. Entretan-
~ , 

ta, quando descemos ao nivel da analise setcriel. constetamos que, em 

termos prcporcio~ais, são justemente as empresas ligadas~s fases mais 

recentes da 1ndu9trialiLaçãa e prcdutcras de a~t1gos scf!sticecos de 

cr:rrrsumc (ve!culos, eletradomêsticas, etc.) e bens de capital, as rEs -
, , 

pcrnseveis pela maio= parte da emµregn gerado. Isto e evidente se ccns.!, 
, 

derarmos que ~nd1v1dualmente, estas em~reses possuem um inegavel poder 

de investimento e de produção em lerga escala, ultrapassando em muito 

a desempenho individual de qualquer outra em~resa. E ê neste n{vel de 

an~lise que cev~ ser examinada o processo de concentração. Assim, em 

são Paul~, par exP.mplc, seoundo o Censo Industrial de 1975, de um ta 

tel de 836.621 empregados na in~~stria, a distribuição por ramos era a 

seguinte: Metal~rglca (124.544), Mec~nica (96.835), Material 

e de Comunicação (73.444), Material de Transp~rte (52.601), 

(aCT.121) e Vestu~ric, Celç. e Art. de Tecidas (81.590), isto a 

, 
Eletrico 

• Textil 

n!vel 
, 

das pri~cipais ramos quanto ao num2rc de e~-~regados. Distinguindo - se 

• nesses ramos dois grandes grupos, u~ constituindo o chamada setor din,!! 
, 

mica e outro os setores in~~1medle1.o e treaician~l, temas o seguinte 

quectro: os remos Metel~rgica, T~xtil e Vestuário (intermect1~rio e tra-
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dlcianal) ocupam, em 8.922 estabelecimentos, um total de 286.255 e~pr!_ 
A , • 

gados; os ramos Hecenica, Material Eletrico e de Comunlca;ao e Mate -

rial de Tranaporte Cdin~mico), o:upam, em 4.364 estabelecimentos, um 
A 

total de 228.880 empregados. Como se ve, proporcionalmente, as empre -

sas da fase mais recente de 1ndustr1el1zeção são as que mals ~mpregem, 
A 

e feto interessante, numa cidade em que a 1mportanc1a de um parque in-

dustrial a,tlgo e diversificado ~ bastante conhecida. Al~m disso, cabe 

lem~rar que, pare efeito estatlstico, o parque industrial automobilis

tice não se expressa ai com a puja~ça que possui, por exemplo, nas ci-

' A dades vizinhes e capital, o que apenes vem reforçar a tendencia. 

, . , 
Na escala local, em medias centros industrializados proximos 

I 
A -ou distantes da capitalf o fenomeno da concentraçao apres~nta-se com 

A 

maior enfase, em part1~~lar naqueles centros cujo processo de cresci -

menta 1,dustriel pratidamente confundiu-se com o proces~o de instala -

çeo no pa{s de modernas e gigantescas plantas industriaic, a partir da 
, 

decada de 1950. Dois exemplos bastante claros, ilustram esse processa. 

No primeiro caso, trata-se da cidade de são Bernardo do Campo que, se

gundo o Censo Industrial de 1975, contava com um total de 105.666 em-
. , 

pregados na industria. Deste, pratice~ente 1/3 empregados no ramo Mat!_ 

rial de Transporte, com 31.952 em 71 estabelecimentos, seguido de MetJ! 

lÚrgica (19.250) em 141 estabelecimentos e Hec~nica (15.518) em 138 es -, "" , , 
tebelecimentcs. A liderança das industrias dinamices e inQuestionavel, 

em particular as automobilistices que, como sabemos, caracterizam a.a

tividade fabril naquele municlpio. f também fato bastante conhecido 

que o crescimento industrial local foi praticamente d2f 1n1do a partir 

de d~cada de 1950, com a instalação ali de plantes industriais ligadas 

' - { , e produçao de ve culos automotores, alem de numerosos estabelecimentos 

' -voltados a produçao de autopeças. 
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, 
O segundo exemplo, refere-se ao proprio centro indu9tr1al de 

- ,. que vimos tratando, e cidade de Sao Jcse dos Ca~pog. Neste ·caso, como 
, .. ,. 

ja foi visto, o procesoo de cancen~raçau apresenta-se com maior enfase, 

mesmo QJando comparado ao de são Bernardo do Campo. Basta lembrar que 
, - , 67 industrias seo responsavels pelo emprega de 42.230 trabalhadores 

, A 

(sendo 62,8 ocupados nas industrias dinamicas), ao peseo que 1077 ln -

d~strias ocupam 105.G66 trabalhadores na cidade de são Bernardo d~ Ce,!;l 

po. Me~rno considerando-~e e diferença de dois anos entre os dados(l977 

- , -pera Sao Jose dos Ca~pos e 1975 para Sao Bernardo d~ Sa~p~), ~ode- se 

- , afirmar que Seo Jose das Campos representa talvez, uma das mais expre!!. 

sivas manifestaç~es da fen~mena da concentraç;a econ~~ica e industrial, 

pelo menos a n{vel do Estado de são Paulo. 
/. 

Um outra fat9 interessante quanto a essa questão diz respei- -
1 

' ,. , 
to a importancia da industria ligada an rama Mate~ial d! Transporte, ne - . , definiçao desse processo. Nos dois medios centras industriais citados 

, , ... , 
ela possui inegavel liderança no nu~ero de empregas: 36,4% em Sao Jase 

dos Campos e 30,2% em são Bernardo de Campo, destacando-se em ambos os 
A , f 

casas a importancia da industria automab111stica. 

' , Quanto e 2struture da f arça de trabalho ocupada na industria 

local, por n!veis ocupacionais e por qualificação profissional, o qua-
, ' , 

dro e o que se segue. Os dados obtidos junto as 67 industrias pesquis.!!. 

das, apontam que a força de trabalha est~ Essim distrib~{da, em termos 
-

de n{veis ocupacionais: 15,9% em Administração, 80,3% em Produção e 

3,8% em outras funções. Examinando-se esta distribuição por remos, ob-
... 

serva-se que os ramas Diversos, Mecanica, e Material de Transporte, S.E, 

bressaem pelas relativamente altas porcent8gens de trabalhadores ocup.!!. 

dos na administração (24,9%, 22,5% e 19,2%, respectivamente), eo passo 
, , , .. 

que os ramos Vestuario, Produtos de Meteria Plastlca e Minerais Nao M~ 
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, ... .. 
talices e Text11 sobressaem justamente p~la situeçao oposta, ou seja, 

com altas percentagens de trebalhedcres ocupodos na Produç~a ( 94,4% , 

92,4%, 91,6% e 90,2%' • rcapectlvamcnte). Ou ramos pertencentes ao cha-
,. .. 

medo aetor dlnam!co saa os que mais ocupam, prnporcionalmente, em fun-
.. • • .. # çoes de admin1stra;ec, ocorrendo o contrario nos ramos 

aos setores tradicional e 
, 

1ntermediarlo. 

pertencer.tea 

, ,. 
Isto deve-se ao fato de que as industrias dinamlcas, geral -

mente ligadas a grandes conglomerados empresariais, possuem um alta nt 
- ( ""') , - , vel de ad~inistraçeo gestao , que inclui, alem da3 funçces claasicas, 

corno contabilidade, pessoal, ger;ncias, etc., um verdadeiro aparato de 
.. t 

serviços intra-industriais, ocupado era funçoes as mais diversas, tais 
, . , 

cor.i::i anelise de custos, planejamento, a;ialise de dados, recursas huma-
, 

nas, etc., de vez que pertencem ao estagio mais avançado do capltalis- _ 

·- , ma (monopolista), em que a chamada "racionalidade da produçao" e uma 

de suas principais cetacterlsticas. Assim, e estratificação funcional 
, 

numa empresa deste tipa e muito mais complexa, evidentemente, que a eD_ 

, ,. -centrada p~r exemplo, numa industria textll ou de confecçoes. 

Quanto ~ estrutura da força de trabalho industrial p'or nr -
veis de qualificação ocupaja na Produção, tern-oe o seguinte{Quadro XIX): 

Os t~cnicas (de alta, média e pequena escolaridade) representam apenas 
. 

10,0% de um total de 33.896 (ligádas ~ produção). Os operarias distri-

buem-se da seguinte forma: 26,2% (Qualificado), 25,3% (Semi-Qualifica

da) 2 38,5% (N~o Qualificado). Salvo engano de nossa parte, julgamos 

estar ocorrendo neste caaa uma pequena imprecisão de clesslficaçãa,pois 

as rP.sultados nã~ mencionem "operários especializados". ~ poss!vel que, 

por u~ eufemismo qualquer, estejam sendod:!nominados de semi-qualifica-

dos. 



QUADRO IX 

S .J. C. - EI:J'REGADOS EM PRODUÇÃO NAS INDÚSTRIAS 

SEGUlIDO NÍVEIS DE QUALIFICAÇÃO (1977) 

N2 % 
, 

Tecnico Nível Superior 753 2,2 
# 

Tecnico Nível 22 Grau 1622 4,8 
, 

Tecnico Nível V2 Grau 525 1,6 

Auxiliar Técnico 476 1,4 

Operário Qualificado 8.895 26,2 
, 

Semi Qualificado Operaria 8.582 25,3 

Operário Não Qualificado 13.043 38,5 

TOTAL 33.896 100,0 
, 

FONTE: Questionarias Respondidos - PM-SJC. 

107 
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- , -Esta confusao e bastante comum, quando nao oe ~on~~ce a es -

- , -tratificaçao f~ncional ex13tente no melo operaria. Assim, seo conside-
# 

redas pelas empresas com~ "operarias qualificadas" apenes aqueles que 

-tenham adquirido uma formaçao em escolas regulares de aprandlzagem in-

dustrial (SENAI, ou mesmo cursos mantidas por algumas empreaas),em que 

o trabalhador adquire uma "qualificação" como torneiro mecânico, ferr.! 
, 

mcnteiro, frezador, ajustador de motores, controlador, tecnlco em man.!! 

-tençeo, etc., ou nos casos em que o trabalhador, a partir de algum tem. 

po de experi~ncia, adquire uma qualificação, após passar por diverses 

funções não qualificadas. 

Fora desses casos, enco~tram-se todos aqueles trabalha~ores, 

que apesar de desempenharem funções multes v~zes considerada •compl~ -

xasª pera uma pessoa fora da atividade industrial, são considerados P.!. -

laa emp~~ses CO~D neo qusl!fice=os~ CompÕ2m, em geral, E moior!a da 

força de trabalho industrial, e são responsáveis peles tarefas ligadas 

direta~ente ao proces3o produtivo, no caso das grandes empresas de pr.2, 

- ' -duçao seriada, e "linha de· produçao•. Neste caso, o mais adequada se-
, 

ria den~mina-los de •especializados", pais desem~enham normalmente ta-

refas ªespec{ficas• numa linha d~ montagem, ~~ntro de um movimenta ce-
. , ... 

denciedo e repetitivo. Exemplos bastante didat1cos a respeito, sao 

constitufdos pelos cortadores e costureiros da ind~stria de confecções, 

pelos arrebitadares, soldadores e montadores da indÜstria autonobilfs-
, A 

t1~a e pelos montadores da industria eletronica. Para desempenhar es-

tes funções, um trabalhador alfabetizado, em princfpio, está preparado, 
, , , 

apos pou~oa meses de treinamento recebido de11tro da p=oprie fabrica. 
, 

Entretanto, mesmo dentro desse contingente operaria, ocorrem estratif! 

caçÕes. f3io são os casos je trabalhadores que, ao serem contratados , 

ja possuem alguma exper1~nc1a em funções similares às que.ele desempe-
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nharâ na f~brlca, coma os cha:nados "oficieiat1 e "meio-oficiais" mec~n.!. 

cos, pintores, tapeceiros, funileiros, cost~relros, etc., que podem d,l 

ferenciar-se Cem termos salariais) daqueles que não possuem nenhuma e~ 
.. , .. 

perlencia. Apesar disso, e preciso lembrar que mesmo nao acorrendo na-.. , 
turalmente, a eHtrstif!caça~ aera pravocnda artificialmente pelas em-

, , f 
presas, pois tal estrategia e parte de sua palitice salarial e treba -

lhlsta, na medida em que v;em nesta um elemento fundamental de divis~o 
, , ' 

da massa aperaria 1 constituindo-se ess!m, num obstaculo a sua organize 
. . . -

ção e reinvindicaçÕes. 

.. , 
No caso particular de Saa Jose dos Campos, em que predominam 

as ind~strias modernas, o processa de estratificáçea no interior da~!. 
, . 

ça de trabalho e bastante significativo. 

O Quadro X, apresenta a distribuição dos empregados por fai- -

~a~ ~slarieis confcrm~ os ntveis oc~pacioneis. Em t?.r~cs mel~ gerais, 

temos D seguinte diatribuiç~o: Dos empregados ern edminlstraç;o, 45,3% 

recebem entre 2 e 5 salarios m!nimos e 24,8% entre 5 e 10, cnrrespan -

denda ambos a 70,0% do total. Dos empregados na produç~o, 49,9% rece -

bem entre 2 a 5 salários m!nlmos e 31,3% entre 1 e 2, correspondendo 

ambos a 81,2% -do tctal. Como se pode obse:..·var, a estratificação, medi

da em n!vels salarinis, ~ baatante acentuada nos dois sub-grupos fun -

clonais. Grossa modo, pratlcem2nte a metade da força de trabalha si -

tua-se na faixa entre 2 e 5 salarios m!nimaso No entanto, enquanto a 
H , 

maior parte dos empregados na administraçao esta situada numa grande 

faixa que va~ de 2 a 15 sel~rios m!nimas (80,0%), a maioria das empre-
... , 

gados na produçao esta situada numa faixa que vai de ~1 a 5 
, 

salarios 

m!nimos (83,4%), P.stabelecendo assim, uma primeira grande distinção na 

interior da força de trabalho. 

Com ~elaç5o aos empregados ligados ~ produção, em particular, 



QUADH.O X 

s.J. e.: - FAIXAS SALnRIAIS DOS EitiPREGADOS NAS INDÚSTRIAS CONFORI·IB NÍVEIS OCUPACIONAIS 

(1977) 

FAI 
~~ÍVEIS OCUPACIONAIS ADMPTIC'TRAÇKO J.U. .1• u ... . ... PROLUÇÃO OUTROS TOTAL 

XAS ~·Al.ARI.1}13 Nº % N2 
(SAIAlUQ TfiF;I!·iO) 

% NQ % !iQ % 

Até l 30 0,4 754 2 2 , 23 1,4 807 1,9 
1 a 2 297 4,4 10614 31,3 842 52,5 11753 27 ,8 

2 a 3 1049 
' 

15,6 9114 26,9 407 25,4 10570 25,0 
3 a 5 1997 29,7- 7783 23,0 232 14,5 10012 23,7 
5 a 7 936 13,9 2S93 8,5 42 2,6 3871 9,2 
7 a 10 737 10,9 1532 4,5 15 0,9 2284 5,4 

11 a 15 666 9,9 794 2,3 32 2,0 1492 - .... ) , :::> 

15 a 20 397 5,9 253 0,1 5 0,3 655 1,6 
20 a 30 361 5,4 128 0,4 2 0,1 491 1,2 

+de 30 202 3,0 31 0,1 3 0,2 236 0,6 
Não Inf orrna 59 0,9 59 0,1 

Total 6731 100,0 33896 100,0 1603 100,0 42230 100,0 

fo sobre total 15,9 80,3 3,8 100,0 

FOMTE: Questionários Respondidos - PM-SJC. 
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e estratificação pode 9er avaliada tomando-se 4 grandes grupos, em te!. 

mos de faixas s~leriala: o primeiro co~ 31,3% (1 a 2), o segundo com 

26,9% (2 a 3), o terceiro com 23,0% (3 e 5) e o quarto com 16,5% (mais 

de 5). a primeira vista, pcder!anos classificar os trabalhadores llÇJ,! 

doe ~ produção de acordo cc~ estas faixas, de seguinte maneira: a pri

meira faixa corresponderia aos oper;r!os especializadas, sem formação 
A 

ou experiencia anterior; a segunde aos especielizad~s com alguma form,! 

•e , , ) A , çao r.~ propria fabrica cu experiencie anterior; a terceira aos aperl! 

# ' ~ rios qualificadas e a quarta 009 tecnicos em geral ligados e produçea. 

Admitindo-se esta clessifi~uç~o, ter!amos portanto, 58,2% de oper;rios 
, . 

especializados e 23,0% de operarias qualificados. Esta seria, evident~ 
Í 

- # . 
mente, uma situaçao media, pcis estes velares V3riam bestante quando ~ 

/. 
xemine;nos e distribuição das fai xas s fllariais par ramos de atividade 

f , 
(Quadro XI). Assim, nas industrias de Produtos Alimentares, por exem -

plo, 59,0% das ernprt~gados recebem 1 e 2 selarias m!11imos, corresponde!l 
' .. , , 

do a aituaçeo extrema; tam3em nas industrias de Produtos de 
, 

Materlas 

?l~sticas, e~ue µorcentual chega a 52,0% e nas ds Produtos de Minerais 

- , (2) 
Nao Metalices, 55,9% • Nesses casos, as altas p2r~entagens de traba-

lhadores não q1Jaliflcado3 jevem ser explicadas pela pr~pr!a natureza 

- f , , · da procuçao, na ffi~dlda em que o nivel tecnologico dessas industrias 
, 
e 

A • 
frequentemente baixo, o que diminui a exlgencia de qualificaçaa dos 

trabalhadores, com consequente redução das n!vels salariais. Inversa -

~ente, a~ ind~3trias de Material de Transporte e Qu!m!ca t~~ a maior 

parte de seus empregados situados na faixa entre 2 a 5 sel~rias(SB,5% 
A 

e 63,0%, r~3?ecti· ~~2nte), o que corresponde a m~1ores exigenciee de 

qualif !cação e a ~elhores n!veis sela~1ais. Al~m desses aspectos, o e-

x~~~ da q~~~ra ~I ~~vele ainda que os ramas que apresentem as estreti

ficaç~es Llaleriais m~1s complexas (maia= distri~uiç~o das faixas sala

riais) seo justam~nte aqueles que possuem um maior grau de sofisticação 



QUADRO XI 

S.J.C. - N{vel~ Salariais dos EmpTegados nas Ind~stri•• Segunda Ramo de Atividade 

(1977) 

Total 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ~Atfv!·;- 2 3 4 
~~l~r-~dade. 

__..cs~ª=1.._.H~l~"~·>;.-~.:::=:::-.~.,,_--~%.__ ___ %.__ _____ 1 ___ % __ % ____ _% __ _1 __ .._% ___ % __ ..,.% __ ....;...% __ ...;% ___ ...,;.% ___ N.;...g _ ___;I 
, 

Ate 1 26,8 0,9 0,3 1,0 

l - 2 

2 - 3 

) - 5 

5 - 7 

7 - 10 

10 - 15 
15 - 20 

20 - 30 
+ de 30 

Não informa 

55,9 

8,5 

5,8 

0,9 

0,5 

0,7 

0,7 

0,2 

30,l 26,5 42,3 

30,6 12,3 25,3 

19,4 30,l 16,l 

9,8 10,9 6,2 

4,0 6,0 3,7 

2,5 5,0 2,8 

1,2 2,3 1,2 

1,2 4,6 0,8 

0,3 2,0 0,6 

0,6 

7,9 27,0 

23,3 35,2 

2,3 

7,0 

33,0 

20,2 

62,0 

12,6 

35, 2 16,2 . .. _)O,O 1, 3 

13,9 10,8 

8,9 2,7 

5,8 2,7 

2,2 

1,6 

0,6 

5,4 

-.--
9,4 -" 1,3 

6,4 1,3 

4,9 

3,8 

2,2 

1,0 

1,3 

6,6 

48,9 

32,l 

6,3 

2,1 

1,3 

0,8 

0,3 

O,l 

1,5 

52,2 

28,8 

17,7 

0,9 

0,3 

0,1 

1,6 9,3 0,7 807 1,9 

69,5 45,3 31,0 11753 27,8 

17,2 23,0 20,2 10570 25,0 

6,0 15,5 21,4 10012 23,7 

1,6 2,5 12,9 3871 9,2 

2,2 1,9 5,8 2224 5,4 

1,1 2,5 3,3 1492 3,5 

0,2 2,0 655 1,6 

0,4 1,6 491 1,2 

0,2 1,1 236 0,6 

59 0,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total nCs 
Absolutas 
1. Sobre total 

847 2825 302 
2,0 6,7 0,7 

l 
2 
3 
4 

- , - Produ~os de Minerais Neo-Hetal1c•s 
- Het~lurg1ca 
- Hecanlce , -- Hat•rial Eletrica e de Camunicaçaa 

, 
FONTE: Questl•nari•a Resp•~did•s - PM-SJC. 

5445 15953 37 2401 79 
12,9 37,8 0,1 5,7 0,2 

5 - Meterlf 1 de Transporte 
6 - Ma~ilieria . 
7 - Quimice , · , 
8 - Produtos de Hateria Plastica 

3999 4011 1353 161 4817 42230 
9,4 9,5 3,2 0,4 11,4 100,0 ... 

9 - Text1J 
10 - Vestusrla,Calç., Arter. de Tecidos 
11 - Produtos Alimentares . , 
12 - Editorial e Gref1ce 
13 - Diversas 

..... .... 
N 
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em sues t~cnicas produtivas, notadamente em funçeo do emprega general! 

zado de m~quinas e equipamentos em sua linha de praduç~o. Tais a;o oa 
, ,. , 

casos das ramos Mr!talurglca, Mecanlca, Material Eletricn e de Comunic,!! 

ç~o, Qufm1ca e Div~rsos. Finalmente, os mglhores n!vels sal8rlnls da 

ind~stria local (ma l ares porcentagens na faixa entre 3 e 5 s3lârios ) 

correspondem justame"te aos ramos que apresentam uma estratificaç~a 

meis complexa: Material de Transporte (35,2%), Qufmica (30,0%) e Mecâ

nica (30,1%)( 3). 

... , r Ainda ca1n relaçao a estrutura da força de trabalh'.l por n -.. , 
veis de quelificeçao e de salarios, alguns aspectos peculiares relaci.E_ 

' ' .. nadas a origem e a formaçaa das trabalhadores, devem ser analisados. 
, ,. ... 

Um dos fatos mais notaveis da dinamica populacional de cidade de -sao 
, , 

Jose dos Campos e exatamente a alta porcentagem de migrantes em rela -

çãa ~ sua população totel. Esta, alies, ~ uma caracter!stica comum a 

todas as cidades do Vale do Para!ba Peulista que estejam sendo afete -
,. 

das em maior ou menor greu pelo ~recesso contemporaneo de jndus triali-

zaçãa. FRANCESCONI (1978), em seu estudo sobre a mão-de-obra indus 
, ... , 

trlel e os movimentos migratorios nas cidades de Sao Joae dos Campos e 

Jacare!, apcn~a para essa ceracter!sticg das populações locais: "O tr_! 

balho na atividade industrial em São Jos~ dos Campos e Jacare! emprega 

! (4) 
mais migrantes do que indiv duas que nunca migraram" • Mais adiante: 

"Os migrantes corresp~ndem a 77,3% dos 590 entrevistados em São 
, 

Jase 

dos ·Campos e 66,7% das 231 entrevistados e1n Jacarel.... A participeç~o 
... , , 

da m~• de abra migronte ~ sempre majaritaria em tadus ms setnr~s das 
# ... , .. 

industrias de Sa• Jase das Campos e ~acarel ~ Sempre mais de 60% de pe_[ 

, t -soal originaria de outros mun!c pios participa da mao-de-obra, seja em 
# , ,. 

industrias 'tradicionais'~ '!.rtermeGisries', 1 d1namicas' ou ªdiversas'" 
(5) 

• 
# 

Segundo e nua pesquisa, os principais fluxos mlgratorios que se 
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A A 

dirigem pera as duas cidades tem a sua origem, par ordem de importan -

eia: Médio Vale do Para!be, Sul de Mines e Zona de Mate, Região Norde!!, 

te, Rio de Janeiro e Grande São Paulo. MÕLLER (19õ9), jâ havia trata-
, 

do dos antigos laços, em termos de fluxos migratorlos, entre o Vale do 

~ - , , -Para1ba Cem especial Sao Jose dos Campos) e algumas areas de emigraçao 

- , de Minas Gerais: "Seo Jase. dos Campos continue, com os mineiros, a ser .. , 
a primeira cidade como centro de etraçao; e seguida peles outras duas 

A 

que te~ acesso pare Minas Gerais, Cruzeiro e Lorena e, ainda com algu-
A , 

ma !mpc:-tencla, por Taubete, r1cando Guarareme com be:n menor rep::.-esen-
( 

tação. Nota-se que, B?esar de v~rlas regiões mineiras constarem do rol 

de contribuintes, 

cionalmente muito 

do Para!ba"(G). 

, A . , 

ha grande predomlnancia do Sul de Minas, erea tradl-
/ 

ligad~, por relações bastante intensas, com o Vale 

, 
Um outro as;l'ecto Cf'.!P nos intP.res8a em P.articular, e aquele 

referente ~ origem, ru=al ou urbana, do migrante que se dirige a São 

José dos Campos atra!do pela perspectiva de trabalho nas ind~strias 1,g_ 

cais. Segundo FRANCESCONI (1978): "Ern São José dos Campos, apenas os 

nascidas nos munic!pios de Altu Vale do Para!be declaram origem rural 

em sua maior parte. Em outras áreas h~ equilfbrio entre as duas ori -

gens, como no Norte e no Centro-Deste, a~ pequena mal~ria, como no Sul · 
(7' de Minas e Mate Mineira• ~.Mais adiante, alerte para o r!sco de im-

precisão nas respostas dos entrevistados: "A veracidade de inPormação, 

OU melhor dizendo, B propried2de da informação não foi testada em to -

das os casos, o que pode levar a supor que vérioa origin~rios da zona 

r'..Jral não infarm&111 oue origem coma tal. ~ frequente acontecer que ind! 

v!duos ligadas a ~reas rurais informem ape~es o local de nascimento ou 

oe reg!stro, que corresp~nde ~ sede do municfpio o~ sua area urbanei 

' por i!'lao talvez esna maloria urbana seja um fato aparente quanto a or,! 
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gem primeira dos migrantes da mão-de-obra industrial de S.Jos~ dos Ca.!!!. 

pose Jecare1"<a>. 

Em trabalho recente sobre as transformações no uso do solo !!. 
, 

grario e sua passagem pare uso urbano, em particular industrial, na e!, 

dade de São José dos Campos, ANDRADE (1900) analise o impacto da indu.!!, 
... , , , 

trializaçao naa ultimas decadas sobre as atividades agrarias, motivan-
" . .... , 

do nao apenaa a transferencia de grandes parcelas de terras agrarias 

para industrieis, como também u:-n rapido esuaziamento da população·· ru-

ral do munic!pio, atra!da pelas passibilidades de emprego nas 
, 

indus -
, 

trias locais. A autora assinala inclusive, um comentaria informal de . , 
um industrial local, segundo o qual os atuais trabalhadores nas indus-

trias da cidade seriam "ex-plantadores de arroz•, referin~o-se a ·uma 

das principais atividades agr!colas que ainda subsistem nas áreas ru

rais do mun1cfpi9, mas que vem sendo paulatinamente abandonada nos ~1- . 

ti=nos anos(9 ). 

,. 
Tomando-se como referencia esse duplo aspecto da força de 

trabalho industrial local - maioria de mi~rantes e de origem rural, al 
gumes considerações podem ser feitas com relação ao problema dos n!

veis d~ qualificação ique nos referimos.~ fato conhecido _que nas 
, 

grandes cidades, em particular as metrapoles do Sudeste, a malar parc!t 

la dos migrantes que para elas s~ dirige em busca de trabalho em seus 

parques industriais, frequentemente não alcança o seu objetivo, por vi 

rias razões. o·entre elas, a enorme dificuldade que um migrante de ori

gem rural e se.m qualificação encontra para empregar-se logo de inicio 
, . , 

em sua industria, principalmente quando se snbe que ele encontrara uma 
.... 

rorte concorrencie junto e uma enorme massa de desempregados e dos que 

entram no mercado de trabalho, multas vezes com qualificação. Este fe-
. , -

to some-se a outros para explicar a notavel proporçao da força de tra-
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, -belho urbana nos setores de comercio e serviços e de construçao civil, 
... , 

ou o crescimento vertiginoso de papuleçoes marglnallzades neasas metrE,. 
, ... 

poles~ O chamado setor terciario, junta com a construçao civil, repre-
, 

sentam assim uma etapa muitas vezes in2vitevel para o migrante sem QU.!!, 

11f1ceção que dcaeje empregar-se na atividade industrial. Entretanto, 
, 

em se tratando de medias ou pequenas cidades do interior, em particu -
, , 

lar as fortemente industrializadas, como e o casa de S.Jose dos Campos, 
A # 

em que a i~partanc1a dessas atividades e relativamente pequena, . como 

se dá a absorção dessa massa de migrantes? 

.. 
fJm dado que pode eoclarecer em parte esse questao pode ser 

, . , 
obtido na propria pesqu17a junto as industrias locais. Assim, dentre 

ªª 67 lnd~strias consul(adas a respeito, 35,8% delas decl~ram posàuir 

um centro de treinamento interno para os seus trabalhadores. Essas 24 . 

, - ' indu~trias, eao juAtemente Aqueles de maior porte, de f~rma que ebsor-

. vem, eili conjunto, 79,2% da força de traba!ho total. Esses centros de 

treinamento m!nlstrem uma gama variada de cursos, que vão desde •ajus-
A • tagem mecanica", "fe~ramente1ro", "frezador•, "fiaçaa", "costureiras•, 

, - , 
"moldagem de plastico" e "operador de produçao", ate "leitura e inter-

pretação de desenho", "controle de qualidade", "metrologia•, "pslcolo• 

gia em vendas", "relações humanas" e "racionalização de trabalho•. 

~ste feto talvez explique e exlst;ncia de uma extratificeção 

' .. mais complexa entre os trabalhadores ligados a produçao, nas empresas 

do setor dinâmico, com uma distribuição mais equilibrada dos trabalha-

-dore~ entre as diversas faixas salariais, em contraposiçeo a maiores 

proporçÕeo de empregados situados nas faixas de mais belxo nfvel sala

rial encontradas em indústrias como as de Produtos-Alimentares, Mine -- , , , 
reis Nao Metalicos e Produtos de Materles Plastlcas, ramos pouco ex-

press! voo no munic!pto quanto ao n~mero de empregados e porte de seus 
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estabelecimentos. Nesse sentido, n exist~ncia de uma estratificação 

' ,. mais complexa estaria lntimemente relecionada a existencia de centrog 

de treinamento 
, # # 

nas praprlas industries, o que sem duvida, proporciona 

uma maior possibilidade de mobilidade no interior ~a força de trabalho, 

permitindo assim uma rn9ior diversificação salarial. 

Em entrevista com um gerente de treinamento de pessoa1. ocupl! 

do na produção, em uma grande 1nd~str1e eutomobil!stica no munic!piode 

Taubat~, pudemos colher algumas informaçÕeo valiosas a respeito ··· dos 
,. , 

centros de treinamentu. Segundo ele, a exister.c1a desses centros e bel!, 
, 

tan~e comum nas industrias desse re~o, em particular nequelas situadas 
~ ' ,. faro de seus munic1pias-3edes, devido a existencla de enormes dificul-

dades em encontrar-se nas cidades do interior, trabelhsdc.res com qual.!, 

fica;ão ou fo:::mação anteriores. Concordeque a maioria dos rec~m-con -, 
, 

tratados pel9 empresa na Qual trabelMa, provem do mel~ rural, feto que - , , constatou nao apenas nas entrevistas, mas tembem em sue propria ccnvi-

A -vencia com os mesmos durante es seçoes de treinamento. Apenas dois qu.!t - ,.. .. . sitas sao exigidos das candidatos sem qualiiicaçao previa: alfabetiza-

- - # çao e documcnteçao em ardem. Tratam-se, evidentemente, de quesitos ba-
A # 

sicos, sup~ndo-s2 e existencie de outros, tais como idade, saudc, etc. 

Como normalmente esses tre~alhadôres são contratados em grandes contin -· 
gentes, especialmente nos momentos de expansão ou instalação/ampliação 

de novas u~idades produtivas, a empresa monta todo um aparato de trei-

nar.1ento, visando pi-amover o mais rapidamente poss!vel o ingresso 

novos contratados na linha de produção. Nesses casos, o trabalhador 

dos 
, 
e 

, # -treinado no proprio local em que desenvolvr:: .. :a as sues funçoes, femlli.!, 

rizando-se assim com a sua rotina. Divididos em grupos, pertlclpam das 

•aula~•, cujas csracter1sticas ba3íces constituem-se na indução ao ma-

' .. nuseio das ferramentas, a precisao dos movimentos, ao uao dos ~ateriais 
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e principalmente ~ disciplina cadenciada em suo atividade especf fico • . , { O uso de aulea •teorlcaa• e m nimo, reduzindo-se ao ~nnuseio de uns .. 
poucos manuais bastante simpliflcodos. A dureçao d2sses cu~sos di~lcl.! 

• # 
mente ultrapassa dois meses, eo c:abo doa quais, o operaria ja • estara 

' - ~ . integrado a produçao. A partir dai, e que entram em cena os outros cu.!. 

f i 1 • ja' aos o erec doo pe a em~resa, quando o operaria, que passou pele fa-

• se de aprendizagem basica, pode aspirar a treinamentos mais sofistica~ 

dos, d~pendendo, evidentemente, da necessidade e do interesse da e~pr!_ 
, 

sa. Nesse momento, o trabalhador podera passa~ por cursc3 mais demora-- , , dos e certamente mais complexos, que poderao transforma-lo num opera -

rio qualificado. 

Como se pode fercebf#r, a passagem de um trebalh_ado::- •rural• - , condiçeo de um roperario industrial", em alguns casos pode se. 
' 

para a 
: , 

de~ nu~ ~spaça de tem;io m~ito curto, que1manrlQ a~si~ ~~ class!c~s •et.!. 

pas• ncrmalmente exlat~iltes no interior desse processo. Essa passagem 

# 1" - # e, m~ ~es vezes, tao rspide, segundo o entrevistada, que ocorrem com 
A 

f requencie greves problemas relecionadas con a qualidade dos produtos 

febr!cadas pela cmp~eaa, no caso veiculas, atribuldos pela direção de 

' , -mesma a falta de •oreparo• de boa parte de seus aperarlos, ainda nau 

' sdaptados a um processo produtivo frequentemente estranho a maioria d!, . 

les. 

-Certamente este rato nao se verifica na totalidade de força 

de trabalha local, mas a cua simples c~arr;ncia nas principais indÜ,! 

tr!as instaladas na r:runicf pla, col:>ca-nos diante de um fenômeno apare.!!. 

te~n~e novo nas relações de trabalhe no interior da produção indus-
-

triel moder~a, e que a nosso ver deveria ser abjeto de -conaideraçoea 

mais pormenorizados por parte dos estudiosos do tema, principalmente 

' . em se tratando de processos relacionados a presença de grandes lndus -
' -
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, -
trla~ da estagio monopolista do ca~italismo, em regloes em que o peso 

das populações rurais (locais ou não) ~ bastante expressivo. 

4. Atividade Industrial: Origem da Mnt;rie-Prima e Destina da Produção 

A origem dos f luxas de mat~rias-primas pera as ind~strias lo ... 
cais est~ sintetizada no Quadro XII,P.m que estão representadas ao_ n1-

vel de 4 esca!as distintas: local, reg!onal, ·nacional e internacional. 

De acordo co~ os dados apresentados, a nlvel local, a Grande São Paula 
, 

aparece como o principal fornecedor de meterias-primas, CO!n um percen-
, -

tual de 28,1% das respostas tabuladas a partir dos questionarias res-
~ , 

pendidos. Fornece principalmente meterias primas elaboradas e semi-el_! 

boradas, tais como barras de aço, cabos de cobre, pinos de aço, barras 

de perfis de alum!nio, chapas de ecr!lico, latão, alpaca, cerdas de 

nylon, fosfato de code!na, resina de PVC, soda câust1ce, ácido sulf~r! 

co, papel crepan, diodos, circuitos irn~ressos, crlstals, com predam1 -

nância dos produtos qutmicos e metelÚrgicos em geral. Não foram compu-

tados os casos de fornecimento de alguns componentes acabados, envia -

dos para simples montagem ílnal na cidade (casa de lnd~strlas ligadas 

a Material de Transporte). A nlvel nacional, o Estado de São Paulo li-

dera, quando comparado a outros Estados fornecedores, ficando com 35,5%, 

seguido de Rio de Janeiro com 18,0%, Minas Gerais com 15,5% e outros 

, - ' com 31,0%. Os tipos de rnaterias primas sao aemelhantes aqueles fornec,1 

dos pela Grande São Paulo. A n{vel i~terné~ional, os E.LI.A. equiparam-

' A se e Europa Ocidental em importancia quanto ao forne~imento: 37,5~ pa-

ra cada, destacando-se alg~1.s tipo~ de matérias primas: Acido ascórbi

co, glicose anhidra, borracha crep, fibra de reyon, chap~s de alumlnlo 

especial, conexões de alum!nio pare aviões, chapas de aço inox, reles, 
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QUADRO XII -
s .J. e. - INDÚSTRIA - ORIGENS DA r;:.AT:ÉHIA-PRIMA 

1977 

POR CIDADES (%) 

S.Paulo Outras 

28,l 71,9 

FOR ESTADOS (%) 

s .l'. lw:.G. R.J. Outros 

35, 5 . 15,5 18,0 31,0 

POR :OAÍSES E BLOCOS (%) 

E.U.A. Europa .América Outros 
Ocid. Latina 

37,5 37,5 o,o 25,0 

G E R A L (%) 

Nacional Importada 

78,0 22,0 

FONTE: Questionários Respondidos - PM-S.J.c. 
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- , , -conectores para avices, vnlvulea de corte, rotules pa~a fixaçao, zinco 

bruto eletral! tice, cinesc~pio, tela r:le vidro, f~sf oro elr.menta1·, capr.,g_ 
, 

lectarna, resinas palieateres e e~oxicas, etc., d2stnc2nrlo-se on produ-
f A 

tas quimices, eletronicos e de oiderurgia ovm~çadu. Finzl:n2nte, em te.!. 

mos b33tante resumidoo, te~os que 78% das produtos consideradcs como 
, , 

materia-prima provem do mercado nacional, ficando 22% coma importadas. 

De maneira geral, pode-se concluir que a quase totalidade 
, 

das materles-priroas utilizadas pele parque industrial locsl tem o~lgem 

externa destecenjc-s~, e n!vel nAcionel, e Gre~de São Paulo, enquanto 

forn2cedara princi~almente de prcduto3 ele~oredcn e scmi~elaboradao. 

Dedo e n!v~l de s~fint~cação d~ procees~ produtiva de to9 p9rte das !.!!, 

, . , -
dus ·~rias locais, aparecem tftmbem cor:: uma prcpo:::-çao relativa:Jente impor 

. -
tente as mat~rlas primas importadas, em especial as qu!micas e eletr;- _ 

, - . 
nicas. Minas Ge~ais aparec~ tambem cora forte partic!paçao, principal -

, 
men~e p2lc fornecl~~~tc de projutos siderurglcas, destocando-se os 

produtos de fundiç;a e eços em geral. Por n~o existir um setor indus

trial =~ base nxp~essivo no ~unicfpio, ficam praticeme,te ausentes ma-
, , 

terias primas b~utas, tais cama nlnerlos, por exemple. Outro fato irn-

, -portante A respP-ita, e a farte participaçao de componentes industrial! -
zadas tanta nacionnis como importados, utilizadas principalmente nas 

, A 

grandes industrias de Material dr Trensporte e Produtos Eletronicos • 

Por outro lado, indústrias do setor tradicional, como as t~xtels e de 

co~fecçÕ2s, concentram no mJnlc{pia p~aticamente toda o p=oc~aso prcdl!, 

tiva, a mesmo · ocorren~o com as qufmicas (produtos a granel e fios sin-

, ~ ) /1. , A -
tet. ~ oa • ~ cansidcravel, portanto, a existencla de relaçaes inter!n -

, 
du~triais bastante significativas entre ~s indu~triaa locais e as da 

3rande s;o Paulo e do Exterior, justam~nte de onde pE~~~~ a .. ;9iorla 
, 

daD · "meterias-primos" ela~orodas e de componentes industriais. 
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, 
F lnelmente, um dado revelndor da prap1~ la natureza dn eti vid,g_ 

de indu~trial no municÍpio • Tem sidn ba3tante difundida a id~ia de 
, , , 

que centros industriais de media parte, .Jurg-idos natJ ul tirnos clecadas e 
, . , , .. 

relativamente proximon da ~etropale peullste, co~o e a caso de Sao Jo-

sé dos Campos, teriam como éaracter1stica l:~sica, P. i:l primeiro lugsr, o 

fato de representarem um mero "extravasamento" cio porque ir.dustrlal da 

Grande s;a Paulo e, devido a isto, marcarem a sua atividade industrial 

pela dese:npenho de "funções com!=!lementares" no inte.:-ior de processo P:tÇ 

dutivo glo~~l, em que n atividade p~incipal estaria çcntr2da justnrnen-
, 

te nas industrias metropolitanas. 

Entretanto, exeminanda-se a estrutura in~u3trial la~nl em d~ 
. ' .. 

talhe, em particular nos seus aspectos :'Elacionados a pro.du:;ao em sl , 
tais como utilização de matérias-primas e principAlmente as tiµos de . 

?roduton finei~ saldas rl2s linhas de prorluç~o, conclui-se que 2R~~s 1-

d~ies, de certa forma estereotipadas, s~a no ~lnimn, iinprecisas. 

Iniciemos pelas empresas pertencentes ao denaminedo setor 
, 

tradicional. No caso dea indu3trias de produtos allm~ntares, todas,sem 

- , ( exceçao, elaboram meterias-primas lacaio uu regionais casos do leite 

e da carn2), colocando os ~~u3 ~rodutos no m~rcedo em estedo final. No 
, . .... .. 

caso das principais li1dustrias textels, de confecçoes e de calçados, ~ 

xistem no munic!pio tr~s grandes P.mpresas que atuam na fabricação de 

tecidos, calçadas e fios de algodão, sendo que a primeira, al~m de te-

cidos, produz artefatos de cama e mesa em geral, a segunda principal -
, 

me;ite calçados de lona e a terceira fios para inc!ustrias locais, naci,9_ 
, 

neis e estrangeiras. Em seguida, vejamos as industrias do setor inter-
, , 

mediarlo. As duas grandes empresas metalurglcas locais, produzem arte-

fatos de ferro e aço, como aços trefilados, arame, peças de fundição 

sob encomenda, ferro pera construção, etc., destinados ~s 
, 

industrias 
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locais e de outras regl~es da pa{s. As tr:s principais lnd~otrias qu{-

101cas produzem fertilizantes foofeta dos e outros produtoa quimices de 

uso agr!cola, e as 
, , 

cutras duas, fias sintetlcos destinado3 a lndus-

A .. ' 1 trias texteis locais e de outras regiaes. Finalmente, quanto as indus-
... 

trlas do setor dina~ico, que cama vlmo9, define:n o perfil do atividade 

fabril local, a situaç~o quanto a esse ponto ~ a que se segue. Desta -
,. ,. ' 

cem-se, pela sua impcrtancla, tres grandes estabelecimentos ligados a 

prod~ção de materiais de transpurte. Uma, produtcra de ve!culos autcm.E, 

tores de usos pnrticul ~ r e comercial e que no inicia de suas ativida -

' -des limitava-se e produçao de compon ~ ntes, tal~ cama motores e peças 

menos complexas, enviadas ~ sua f~brica principa! situada num munic! -

pio da Graride SÕc Paulo. 

A per tir do inicio de d~cAda de 1970, cum a inauguraç~o de · 

aues nc~as !nstalHçÕes, e. ~tc est~belecim2nto passou a piüduzir ve!cu -

los inc~iros, al~m de continuar a produzir motores, prin=ipalmente pa

ra exportação. A partir da{, mai3 recebe que envio componentes, inver-
, , 

tendo assim o riuxa com a metropole. Atualmente, esta fabrica pratica-

mente ~ivide com a sua matriz brasileira o c~njunta ~e ve!culos produ

zidos pela empresa no pe!s. t evidente quP. nPste caso, e "complementa-

, , .. - ' ridade" e de outra ordem, ou seja, ela E teo cDmplementer em relaçao a 

, , - ' sua fabrica-sede, como esta o e em relaçao a empresn como um todo (bas 
, 

te lembrar que o ultima lançamento desta empresa conta cc~ componentes 

prod~zidas em v~rios palses do mundo, contando inclusive com um motor - , , , 
produzido em Sao Jo~e das Campos). Alem desta industria, existe outra 

do menma rema, s~ que ne~te cs8o, produzindo ve!culas blindecos para 

fins militares, destinados ~G forças armadas da pais e para exporteç~o. 

Em termos de complr.mentaridade , aliâs, ocorre neste caso justamente o 
, , 

contraria, ou seja, esta industria conta com componentes produzidos em 



124 

outros municf pics de Estado pAra a elaboraçea final de seus produtos • 

, , 
Por ultimo, dentro desse ramo, d~staca-se a industria aero -

, , 
nautica local, que canta com algumAs fabricas, d8ntre elas em especial 

, , , 
a estatal brasileira (o parque eeronautico sera objeto de analise pos-

, , ' .. 
terior). Especialmente esta ultima industria, que se dedica n produçao 

de uma variada gama de tipog de aeronaves para usos civil e militar 

destinadas aos mercados nacionais e estrangeiras. Conta com fornecedo

res de componentes locais, da Grande São Paula, do Rio de Janeiro e do 
, , 

exterior. Tambe~ r.~3t~ case, a co~plemEntaried2de E de outra orde~o. 
, , .. 

Aindo ~~ s~tor, es int!ustrias de material eletrica e de camunicaçac,em 
1 

especial duas d2les, de grande porte. A µrim!? ira produz equipame_i:itos 

completos de telefonia e de te1Eccmunicaç5es, a partir de. 
' 

encomendes 

principalmente por parte das estatais do setor, ceracterizanda-se inclu 

, , ~' sive pelo uso de.meterias primas deRde e estado bruto st~ elgu~es Ja ~ 

laboradas, provenientes principalmente da Grande São Paulo. A segunda, 
A 

produz Aparelhos eletranicos de uso corrente, tais coma equipamentos 
, 

de som e t~levisores, destinados ao mercado nacional. Por ultima, ain-
A 

da dentro do setor dinarnico, no rama "diversos", destacam-se duas gra!!. 
A 

des e :np~esas. Uma produzindo artigos farmoceuticos, hospitalares e de 
A f 

higien~, bastante antiga no munic1pio, e q~e se constitui ne principal 
, 

fabrica da e~presa no Brasil, co~ uma enorme variedade de itens finais 
, 

desti:1adas a todo o mercado nacional. Esta empresa, alias, instalou u-

ma àübs1di~rla.no própria munic!pio, destinada a produzir artigos ci-
, 

rurgicas, em estreita ~omplemcntariedad~ com a estabelecimento princi-
.. , , 

pel. Um fato que chama a atençao nesta industria e o fato de que ela 
, .. 

vem desenvolvendo ha algum tempo, uma secçao especialmente voltada pa-- , , 
ra projetcn, desenvolvimento e fabricaçao de suas p~oprlae maquinas 1!!, 

dustriais, j~ con3eguindo lnclunive patentear algu~as, o que lhe conf~ 
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, , , 
re, sera duvida, um elevada grau de auto;iomia t~cnclogice. Por ultimo , 

, 
uma grande empreaa do roma "diversas", produzindo equipEw:entus fotoyr!!_ 

, ' ... ,, 
ficas. Ate recentemente, esta c~prt?sa limitava-s~ n prjduç~o d2 ~Ap~ls 

fatogr~ficos e produtos qufmicas p9ra revelação de filmes, nu~a claro 
.. .. ' , 

fun;eo de co~plemer1tartedade em relaçao a sua f~brica prin~ipal situa-

- , da na Grande Saa Paula. Entretanto, a partir de w~a SP.~ie de amplie 
.. , f 

çoes que pratica~~nte duplicarem a sua area ca~stru1da, passou a dedi-
, ' ... , , 

car-se tambem a praduçAa de maquina~ fotagraf icas destinaéns êO cansu-

;rio co:Lrente e.n lo da 'J nerr:aco i1eciona~. 

A pertlr d2sse ~uadra, conclui-se que 03 fluxos ~e salidari~ 
, 

dade interindustrial entre a metrapole e este centro industrial pos -
I , 

suem, ao que tudo indi/_9• dois sentidos, ou seja, ele e perte perf!:?it.ê, 

mente l~tegrada ao grapde espaça industrial paulista, a q~e nos conduz 
. ,.. A 

a pen~n~ q~e as trocas intcrindustriais nao se limitam meia ao ambitu 

espec!rico da ~ntig~ ~rea industrial do Estada, n~ medida em que ela 

env~lve espaças cada vez mei3 dilatad~s no inte~ior eo pro=csso pradu

ti vo. Parece-n::is, par outra lado, q:.Je justamente em função dessa rer.lJ.. 
, 

dede neva no interior do processo ln :lustriel em territorio peulista , 

novas explicaç5es devem ser desenvolvidas pelas estudiosos do teme, a-

bandon~rid:i-t31. : de vez, velhos e inadeauad~s J1odelos, tal como o de "ce!.!. 

tra-periferia•, par exemplo, excessivamente formais pera apreender as 
' ,.. A 

complexidades inerentes n industrializaçao cont2mporenea. 

Ainda com relaç~a aos aspectos da atividade industrial, pas-

sererrun ao exame dos mercados a que se destina e produção local. O Qu.!!, 

droXIII epresenta a distribuição reletiva dos mercados em duas escalas 

principais, u111a micinnal e :J.Jtra internacional. co-m relação ao nercada 

nacinn~l, nab~e~sai o Estado de São Paulo com 50,0% do total consumida 

no pefs, Sf!guida por Rio de Janeiro ca~ 12,4%, Minas Gerais com 11,6%, 
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QUA.URO X!'.r'I 

S.J .e. - INDÚSTRIA - DESTINOS DA PRODUÇÃO 

1977 

POR ESTADOS (%) 

SP IrIG RJ OUTROS 

50,0 11,5 12,5 26,0 

POR PAÍSES E BLOCOS (%) 

EUA i EUROPA AI~SRICA OUTROS 
/_ OCID. LATINA .. 

9,at· 19,7 47,5 23,0 

G E R A L (%) 

BRASIL EXT~RIOR 

84,0 16,0 

.. 

FOHT::S: Questionárics Respondidos - PM-SJC. 
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e outros Estados com 26,0%. Quando mencionadas nos questionarias, es 

cidades que mais se deotacaram foram justamente as capitois desses Es

tadas, com destaque pnra São Paulo (provavelmente "Grande São Paulo"). 

Quanto aos principais importadores do exterior, eparece a A-
, , 

merice Latina coma u principal mercado exterior da industria lacal,bem 

~frente dos outras, com 47,5% das exportações, seguida por Europa Oc,! 

dental com 19 1 ?%1 E.LI.A. com 9,8% e Outros Pa{ses com 23,0%. Dentro da 

Am~rice Latina, aparecem com mais frequ~ncia os pertencentes ~ Am~rice 
, f A 

do Sul, em especial Peru, Bol1via, Colo~bla, Paraguai, Uruguai, Equa-

dor e Chile. 

Finalmente, ein termas gerais, tem-se que 84, 1% da pfrJdu_ção 

industrial loccl destina-se ao mercado nacional, contra 15,9% ao merc!. 

do externo. 

Como não pudemos obter dados quantitativos sobre as vendas, 

tais cow.o ~anelagern ou valor das vendas para cada mercado conaumidor, 

(~ispomos apenas dei velar global das vendas), fica realmente dif!cil 
A , 

caracterlzur a real impartancia das diferentes areas a que se destina 

a produção. Apesar disto, observamos na an~lise individual das empre -

sas, _que a quase totalidade delas destina a maior parcela de seus pr,E. 
' ... , dutos para mercados extra-locais, a exceçao das pequenas industriasv'Ü-

. , 
tadao ao fornecimento de componentes aeronautices para a grande empre-

sa do setor. Mesmo as de produtos alimentares, declaram concentrar as 

sues vendas na metr~pcle paulista, principalmente, e em outros munict-

pios d~ pr~pr~e regi;o (~aso dos latic!nios, por exemplo). As 
, 

indus -

trias q~{nican produtoras de fios sint~ticoa, abastecem com o produto 

f~bricas lacain (t~xte1s) ou mesmo fábricas pertencente3 ~ mee.m~ empr~ 

se, ~rn São Paulo, do rama t;xtil. A que produz fertilizantes fosfate -
, 

dos vende os seus produtos em todo o territorio nacional. As duas met!, 
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l~rgicas declararam d~stinar e maior parte de eue produç~o a mercados 
. , 

nacionais concentrados no sudeste, .utilizando-se de escrltorios de re-.. ... , 
presentaçac nas principais cidades de reglao, alem de destinar uma pe-

quena parcele a ind~strian locais (principalmente ferro pera constru -.. , , 
çao). A industria de ma t erial belice, fornece principalmente para . as 

, 
forças armadas nacionais, deatinendo ainda uma parte coneiderevel para 

exportaç~a, destacando-se pa!ses do Oriente M~dio e de Am~rica do Sul. 

A ind~etrla produtors de ve!culos, atinge a maior parte do · terr1t~r1o 
, , 

nacional, atravea de sistema de cor.ccssicnarlas, declar a~do ainda que 
( , 

exporte motores para outras fe~rlcaa da meamo empresa situadas n~ Eur,!! 

pa Ocidental e E.U.A., al~m de exportar v2{tulos prontoa ou em "kits " 

para alguns pe!ses do Oriente M~din, da Africa e da Am~rica do Sul.. A 
, , , 

industriA aeroneut1ca, es~a voltada preferencialmente paro o mercado 
.. 

nacional, tendo nas forças armadas e nas co~panhias de a~iaçeo oivil 
, . # 

os prin=lpala =onsumidcres. Entretanto, nos ultimes anos, essa indus -

tria tem ampliado consideravelmente as suas vendas para o exterior 

principalmc~te de avi;es civis de m~di6 porte e d~ avi~es militares , 

deutinedca a mercados tão distintos quanto os E.LI•*"· (no primeiro caso), 
, , . A 

o Oriente Media, a Aroerica Latino e a frica, na segundo caso. As in-
, , - . .. 

lluãtrlas de r.1aterial eletr1co e de comun1caçao, concentram sues vendas 

principalmente . no mercado nacional, destacando-se São Paulo e Rio de .. 

Janairo como os principais mercados locais para os produtos de usa cor -. , 
rentP., e todo o terr1tcr1o necionel pera O$ equipamentos de telefonia 

. ~ , .. 

e · telecomunicaçoes. Aa dues industrias do. ramo •diversos" (produtos fll!' 
A # 

meceuticos t? pr~i.! 1 .;~os . foto~reficos), concentram sues vendas de prefe -
A . ·. . . .· I' . 

rencln ~o rn~r~ado nacional, sendo que a primeira tembem 9ti~ye merca -

da~ ~ra paf~es l"tl"anm~rlcanos. Finalmente, as t~~s grand2s ind~stries 
A • . 

texteis e de co.1fccc;oes, cujo comportamento de vendas chama a atenção. 
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, 
Todas elas atingem o merc2do nacional coma um todo. ~lera disDo, decla-

ram vender os aeus pradutoa em pa!seo de todos os continente~, co~ des 
, , 

taque pera a Europa e E.LI.A., aparecendo tambem a Amerlca Latina co~ 

algum ~estaque. Em particular as ind~strias produtore3 de artefatos P!! 

ra cama e mesa e de fios de ·algod~a, atingem o maior n~mero de pe{ses 

em releç~o a todas as outras ind~stiras do munlclpia, c~nfirmando as-
A , A .. 

sim, uma tendencia dos industrias texteis, de confecçoes e de calçados 

nacionais. 

, .. , . 
A a~alise das relaçor.3 da 1r.du3tria local com as mercados de 

, . , 
c~nsumo, confirma enalises anteriores sabre o estagio do parque fabril 

da munic!pio, per~itindo a sua ceracterizaç~o em ter~os mais definiti

vos. Assin, dado a fato d2 que a processo de lndustrializ~ção local se 
, , , 

deu principalmente :H:!s ultimes decadas, epoca em que instala-se no . 

~a!a e 1T1ainria i:las grgnrle~ ?.111prP.AB!'i tremmE'c1.anal8 e :"'l~dona!s rJn esti, 

gia mais gvançado da capitalismo, ele expressa assim todos os campart!, 
, .. 

mentas pruprics desse tipo de emprese: prcduçeo em larga escale, alto 

~tvel t~cnolbgico, dedicação preferencialmente aos bens de consumo, u-
.. , f 

tilizaçao de meterias primas semi-~leboradas ou elaboradas, elto n1vel 

- A ( , ) , de conc~ntra.;30 economica por e::ipresa manopolio ou num red:.Jzido nu~ 

ro delas (oligop~lio) e atu~ção, ·em termos de vendas, em mercados nas 

e3calas nacional e internacional. 
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NOTAS 

1 - A empresa São Paulo Alpargatas S/A negou-se a preencher o questio-
, , , 

nario em varias de seus itens, d2claran~o porem, contar naquela 

data com 4.011 empregados. Apesar de ter sido classificada como 

pertencente ao setor tradicional, isto não significa que ela 
, .. 

possa ser caracterizada como uma Qvelha industria" quanto as 

, -tecnices de prcduçaa, escala, etc. Fabricante de calçajas de lo 
, , 

na com tecnicas totalmente industriais, esta industria pode ser 

considerada cama uma tÍpica representante da modernização por 

que tem passado algumas empresas produtoras de bens de consumo 

- , nao duravels. 

- , 2 - Essa situaçao tambem foi encontrada por Goldenstein, L., ap.cit. , 

em sua pesquisa sobre a indústria na Baixada Santista: nf bem 

diferente a situação nas ind~strias antigas, onde as faixes sa

lariais são mais baixas. Prevalece o sel~rio m!nimo, com acrés-
.. .. .. 

cimos correspondentes a qualificaçao e a antiguidade", p.301. 

3 - Existe um relativo consenso entre as estudiosas dessa questão quau 

to ao fato de que as empresas tecnicamente mais avençadas pegam, 
, 

em geral, melhores salarios. para Tavares, H.C., "Ciclo e Crise: 

O Movimento Recente da Industriallzaç~o Brasileira", Tese,mimeo., 

Rio de Janeiro, 1978: "As empresas lÍderes pagam em geral sal~-
, , 

rios 50% mais elevados que e media da Industria de Transforma -

- - - -çao, com exceçao dos setores de ben~ de consumo nao duravel, º!!. 

de para as grandes empresas e diferença ~ m!nima em relação ' a 

m~dia de ind~stria", ~.101. l~mb;m Gcidenstein, L., op.clt., a

borda este Questão: •As diferenças observadas nas .faixas sala -
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, 
riais das diferentes empresas decorrem dos tipas de industrias: 

, , 
e siderurgica ocupa um grande numera de pessoas com menor elas-- , ~ sificaçao, enquanto a Refinaria, como tamhem as petroqu1micas , 

apresentando normalmente elevada produtividade da mãa-de-obra 

compartam níveis mai~ elevados•, p.302. 

4 - Francesconi, L., op.cit., p.63. 

5 - Francesconi, L., op.cit., p.63. 

6 - MCller,N.L., op.cit., p.102. 

7 Francesconi, L., op.cit., p.68. 

- .. 8 - Franceaconi, L., op.cit., p.68. Com relaçao e erigem rural dos cp~ 
, , 

rerios industriais e os processos praprias dessa "mudança so 

cial", ver o trabalho de Lopes, J.R.B., "Soc:iedade Industrial 

~o Brasilª, Difelr s;~ Pa~lo, 19E4, em que a a~tc= analis~ as 

v~rios aspectos da questão, como níveis de qualificação, pcrstu-
, 

ra frente ao grupo no interior da fabrica, ao sindicato; as no-

vos valores, os problemas da adaptaç;o, etc., a partir de pes 
, ~ 

quisa numa industria paulistana. Segunda ele: •A classe opera -

- , . -ria em Sao Paula se esta formando a custa da imigraçaa estran 

geira e, principalmente, de migrantes do Brasil rural. A vinda 
~ 

de um sem numera de pessoas das zonas rurais, para ocupar nas 

, - -industrias lugares que nea exigem qualificaçao, crie problemas 

de ajustamento •••• ~ dentro deste quadro de refer;~cia que se 

estuda neste trabalhe o ajustam2nto do homem de origem rural aa 

trabalho industrial•, p.28. Com relação ao tipa de tnd~strla que 

absorve este tipa de mãa-de-obra (questão que ser~ analisada a

diante): "As ind~strias tecnicamente mais modernas de são Paulo, 

em que as funções da processo de produção forem subdivididas de 
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tal forma qu~ podem ser executadas por pessoas sem qualquer ex

peri~ncia industrial, atraem em alta proporção um operariado de 

origem rural", p.50. 

~ , 
- Andrade, M.B.C., "0 Uso da Terra em Sao Jose das Cam~os: Exemplo 

de Transformações Recentes", tese, mimeo., São Paulo, 1980. 
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O - O COMPLEXO TECNOLOGICO-INOUSTRIAL-AERDESPACIAL EM S.J.C. 

1. Iniciativas Pioneiras de Construção Aeronàutlc_! 

, 
A presença das atividades aeronautices e espaciais, enquanto 

desenvolvimento de tecnologia e produção industrial integradas, ~ tão 
, 

expressiva na municipio, que julgamos mais adequada dedicarmos a elas 

' um item a parte nesse trabalho. 

Dados os variados n!veis de integração existentes entre os 

' - -institutos voltadas a pr~duçao de tecnologia, que na casa campaem o 
! 

. , , , # 

Centro Tecnico Aeroespacial e um numero consideravel de industrias vol 
Í-' - , tadas a produçao de componentes aeronautices, equipamentos militares , 

1 
eQuipamentos espaciais · e principalmente aeronaves de usos civil e mil! 

ter, não nos JEreceu 
, 

adequada diluir estas industries no canjuntamaior 
... 

do parque febril local, tendo em vista inclusive, a auaencia de estu -

dos espec!ficos sabre este tipo de atividade. 

, - , -Alem disso, chama a atençao a natavel centrelizeçao desse 

s~tar de pesquisas e produçÜa no municlplo, expressa inclusive num o 

signif icative presença f{eica em termos de espaço ocupado dentro da ci · 
, 

dede (ver esboço certografico no fim do trebalho), aliada ao fato de 

existir igualmente uma significativa centralização das polÍticaa tecn.e, 

l~glcas e industriais pare a setor, em mãos do Estado, etrav~s do ·Mi-
, , 

nlsterio de Aeronautice, o que certamente confere ao que denominemo• 
, 

"complexo", um consideravel grau de autonomia relatiua no interior do 

parque industrial local, favorecendo assim um estudo de tipo vertice-

llzado. 
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- , A compreensao do atual estagio desse setor, deve passar ne -
, , - , 

cesaariemente pele analise dos primordios de construçao aeronautice no 

pata, num primeiro momento, e em seguida, pelos fatores que contribuí-

ram pera a constituição da CTA e a partir da{, pelo desenvolvimento 
, 

posterior da industrie aeroeapeciel. 

Segundo ANDRADE (1976): "0 primeiro avião inteiramente proj!!_ 

tado e constru{do na Brasil, voou em Osasco, no Estado de São Peulo,no 
A 

dia 7 ~e janeiro de 1910. O voo, amplamente descrita pela imprenso pau 

lista, foi realizado diante de uma pequena multidão de curiosos que v! 

rem o avião "São Paulo" percorrer 103 metros, em pouca mais de seis se 

gundos, voando entre dois e quatro metros de alture"(l). Segundo o eu-
/ --

tor, as tentativas individuais de desenvolvimento de projetos e cons -
- , Í- , , 

truçeo de prototipas foram !numeras naquele epoca, principalmente nas 
r 

cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Entretanto, o grande problema 

sempre foi conseguir-se instalar no paÍs, uma produção seriada de aero 

neves: "Um aspecto pouco conhecido da fase meia antiga da lnd~atria ae 
, , , 

ronautice brasileira e o grande numero de tentativas fracassadas de ar 

.. { (2) ganizar linhas de montagem de avices no pe s" • Segunda o autor, es 
, 

decadas de 30 e 40 registram algumas desses tentativas. A primeira, de 

um industrial,com o apoio das forças armadas, resultou na montagem de 

uma pequena ind~strle nas oficinas do Galeão, no Rio da Janeiro, com e 

produção de pequenas aeronaves de usos civil e militar (no total, 67 
, # 

aparelhos), ate meados da deceda de 1940. A segunde tentativa, resul -

tau de um acordo entre a Marinhe e uma ind~strle alemã (focke),em fins 
, , 

de decade de 30. i fabrica foi instalada na Ilha do Sovernedor e dali 

saírem 40 aparelhos, no lnÍcio da d~cede seguinte, que passarem a 

FPr ~tlll=~dos pel~ aviação naval. Com a criação do Minlst~rlo de Aer_g_ 

, -neutica, e produçeo foi interrompida. 
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Uma outra inic:iative, esta em São Paulo, que deu grande imp,!!l 
.. , , r .. .. 

ao a industrie aeronautice da pa s, refere-se a criaçao de uma Seção 
, , 

de Aeronautice no Instituto de Pesquisas Tec:nalogic:as (IPT) em 1938, 

que utilizando-se de uma experiência na desenvolvimento de rnadeiresc~ 
A , 1 

traplacadae e da experiencia aeronautice de uma equipe de tecnicos,pa!!_ 
, .. ,,. 

sou a desenvolver uma verdadeira industria de apoia a construçao aero-

náutica no pais, fornecendo uma s~rie de componentes, al~m de desenvol 
, , 

ver um numero expressivo de prototipas de planadores e aeronaves com 

propulsão a motor. (!PT-O, IPT-1, IPT-2 e IPT-3), todos eles utiliza -

dos para treinamento de pilotos. 

Finalmente, em termos de iniciativas pioneiras, aquela de 

- ' - . maior expressao quanto a continuidade industrial, tendo como empreend!t 

doras as ind~strias PignatBri, em PFinc!pio~ depois sucedidas pela So-
, A 

ciedade Construtora Aeronautice Neiva. O Grupo Pignatari, em convenio 

com o !PT já produzia, na inÍcio dos anos 40, alguns tipos de planado

res (um total de 50), destinados aos clubes aeron~uticos do paÍs. Em 
, , 

1942, a empresa crie a CAP - Companhia Aeronautica Paulista. Ja em 1943, 

, - , 
saia das linhas de produçao da nova industria o primeiro exemplar de 

, 
uma serie enorme de uma aeronava que ficaria conhecida como "Paulisti-

nha" (CAP-4). Sobre isto diz ANDRADE (1976): 

"0 êxito da 'Paulistinha' foi possível graças a dais fatores: 
, 

as inegeveis qualidades da aeronave e o suporte comercial da Campanha 

Nacional de Avieção, lançada no in!cio de 1941 com a finalidade de re-

equipar os aeraclubes .e escolas de pilotagem brasileiras •••• Com o a-
, , 

paio oficial do Presidente Getulio Vargaa e o suporte publicita~io da 

rede jornal!stica Di~rios Associados, de Assis Chateeubriand, foi en

t~o lançada a Campanha Nacional de Avieç;o, um mcviment: ue :mbi~o na-

cional pare levantar recursos pare e compre de aviões de treinamento 
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nos fabricantes nacionais, e a distribuição desses aviões pelos eero -

clubes brasileiros 11 C3 >. Segunda o autor, e clima criada pela 2a Guerra 

, -foi, sem duvida~ a principal motivaçeo do sucesso de campanha, e canse 

quentemente de produção em larga escala do "Paulistinha", aliado 

condições relativamente avençadas das lnd~stries do Grupo Pignatari 

u ••• o 1ndustriBl Francisco Pignatari cantava com os meios 
, 

necessa 

' as 

, 
rios para fabrica-lo em larga escala. Conseguiu aproveitar a potencia-

, -lidade de sues numerosas fabricas para obter uma produçeo seriada de 

aviões, quase independente de importação de componentes, dif!ceis de 

obter em tempos de guerra". Segundo o autor, entre 1942, quando come -

çau a produção em s~rie, e 1949, quando a f~brica foi desativada, fo-

ram produzidas 777 exemplares de aeronave, senda a grande maioria a

proveitada em aerocluves e em treinamento de pilotos n~ pais, sendo u-

ma pequena parte exportada. 

A continuidade de fabricaç~o do "Paulistinhe", na d~cada de 

' - , 1950, deveu-se a fundaçao da Sociedade Construtora Aeronautice Neiva , 
, 

de Botucatu, criada pelo industrial Jose Carlos Neiva, que ainda n~ 

Rio de Janeiro desenvolvia e construia planadores. Motivada par uma en 
, , 

comenda do Minlsterla da Aeronautice, a empresa conseguiu adquirir da5 

Ind~atr1as Pignatari, os direitos de fabricação de suas aeronaves. A · 
, 

partir de 1955, ja cantando com a assessoria do CTA, a empresa reini " 

eia a produção daquela aeronave agora remodelada (Paulistinha 56) 

- , , 
saindo de suas linhas de produçao ate o fim da decada aproximadamente 

240 exemplares. 

Essas foram, em slntese, as principais tentativas de consti

tuição de uma ind~strie aeran~utice na pala, que apesar do relativo ª.!:!. 
.. 

cesso nao conseguiu, e exemplo de outros setores, firmar-se definitiv.!!. 

mente enquanto um parque industrial de expressão, por razões que exam1 

neremos e seguir. 
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2 - A Constit_~_!çÊio do C. T .A. e a f:.v,o,lução do "Cor.ieh~xo Aeroespacial" 

f apini~o un;nime entre as melas aeron~utirios atuais, colhi-

da tAnto em entrevistas quanto em publicaç~es, que o grande problema 
... , , , í 

que impedia a constituiçao de uma industria aeronautica estavelna pa s: 
A 

era justamente a ausencia de dais fatores essenciais: tecnologia e tr!! 

balho especializada. r.uanto ao primeiro problema, procurou-se sempre 

, , .. -
contorna-la atraves da lmportaçaa de pacotes tecnologicas ou mesmo de 

conv~nios com paÍses de alguma tradição no setor. O segundo era mais 
A I' 

grave, dada a ausencia no pais de escolas especializadas na formação 
1 , 

de engenheiros aeronautices, restando assim apenas as possibilidades de 

iniciativas individuais de alguns engenheiras que frequentavam cursos 

na exterior · ou a produç~a de aeronaves que estavam longe ~e satisf a

zer as necessidades da pata, tanto em transporte quanto em equipamento 

militar. 

Esta quest;o ~ abordada numa publicBç~a interna da Minist~ -
, , 

rio da Aeronautica - CTA: "Sabendo que o progresaa industrial esta in-

timamente ligado ~s ld~ias de pesquisa e de desenvolvimento, fatores 
, , , -

estes inseparaveis, e obvia que nao basta apenas se~em os equipamentos 

e materiais fabricadas no Brasil. ~ necess~rio que a parte maia nobre 
, 

do produto - o trabalho inventivo e o projeto - seja tambem nacional!-
, , 

zado. Portanto, e imperioso dotar a nossa industria de uma cabeça pen-
.. , 

sente, nao so para que a material naciqnal seja verdadeiramente brasi-

' , leira e adaptado as nossas necessidades, mas, tambem para nas livrar ~ 

,., , ' ., 

mas da dependencia da industria estrangeira, que procura atender as 
, .. 

sues proprias convenlencias, alterando o material ou dc~c~ntln11ando a 

fabricação deste ou de peças de reposição, tudo sem levar em canta o 
, 

efeito de tais medidas sobre a nossa economia. Com uma industria que 



138 

dependa de u'a matriz elien!gena, ficamos escravizados ao pegamento de 

' .. pesados 1 royalties 1 , jungidos a impartaçao d2 peças semi-acabadas ou 

acabadas, lim1tado9 a m~todos de produção inadequados ao nosso parque 

industriel"C4> • . 

Ainda dentro desse questão, o texto afirma adiante: "Por ou-
, , 

tra lado, tendo o Ministeria da Aeransutica encontrada na desenvolvi -
, 

menta fator essencial para a estabilidade e a progresso da industria , 

não perdeu de vista o fato de ser a pesquisa imprescind{vel ~ exist~n-

eia do desenvolvimento ••• : ••••••• Foi considerando todos esses aspec

tos, pr~prias de um pais que procura a afirmação tecnal~gica indispen-
, , , 

savel ao seu desenvolvimento, que o Ministeria da Aeronautice decidiu 

criar uma organização que congregasse, ao mesmo tempo, a pesquisa, o 
.. 

ensina e a desenvolvimento, visando o atendimento das necesaidades nao 

s~ da prÓprio r·iinistéria, cama também, em uma escala maior, daquelas de 

terminadas pelo progresso do Brasil, numa era amplamente dominada pela 
, ,. , , 

tecnica e pela ciencia. Assim surgiu o Centro Tecnico da Aeronautice " 

(5) 
• 

A criação do CTA passou por algumas etapas, desde o fim da 

década de 30, destacando-se ~ instalaç;o · no Ria de Janeiro ·- da Curso 
, , 

de Engenharia Aeranautica>que em 1942 ja formava a primeira turma de 
, , 

engenheiros aeronautices. A ideia, entretanto· , era de ampliar esse 
, 

curso, \/inculando-a a um centro de pesquisas. O proprio Santos Dumont, 
, , , 

ha muitos anos atras, ja havia alertado pera a necessidade de uma ins-

tituiç~o desse tipo: uf tempo, talvez, de qp instalar uma escola de 

verdade em um local apropriada ••• Margeandc a linha da Central do Bre-

sil, avistam-se campos que ~~r~cem bons ••• Ne nova escola as alunos de 

vem dormir junta ea luga~ das aulas, ainda que para isso seja preciso 

construir instalações adequadas ••• . Pensa que, sob todos as pontos de 



139 

vista, seria preferf vel trazer professores da Europa ou dos Estados Uni 

dos, em vez de para l~ enviar os alunas"(G). 

Ao que tudo indica, as observações de Santos Dumont,quanta DO 

local e ~ natureza da instituição foram confirmadas muitas anos depois. 
.. , , 

Assim, entre 1943 e 1945, o entao Centro Tecnico da Aeronautica e o 
, , 

Instituto Tecnologico de Aeronautice, passaram a ser idealizados, con-

tando na ~peca, com o apoio deliberado do então presidente Get~lio Va!. 

gaa e de alguns setores do governo. Para sediar o centro e o instituto 
.. , , 

foi escolhida a cidade de Sao Jose dos Campos devido a uma serie de 

fatores, no entender de um dos idealizadores, Casimiro Montenegro Fi -
, 

lho, que apos pensar em ~lgumas alternativas nos Estados do Rio de Ja-

neiro e são Paulo (Campinas, por exempla), acabou optando-por S.J.C. : 
1 .. , 

"Saa Jose ainda era, naquele tempo, um local de tratamento per3 pessoas-
' 

~u~ sofriam de doenças pulmona~~s. Mas ocu clima era bo~~ tinha gr6ndes 

terrenos desocupados e gozava de favor~vel situação geogr~fice, ao la

do da Rodovia Rio-São Paulo e bem prÓximo do parque industrial pauli!!, 

t n(?) 
a • 

A úepasiçâu de Get~lia Vargas em 1945 nãa interrompeu os pl_! 

nos, visto que o seu sucessor Jos~ Linhares, deu prosseguimento aos 
, 

mesmos transformando em lei oirojeta que ja estava pronto. Iniciadas 
, 

as obras em fins de decada de 40, em 16 de janeiro dd 1950 o ITA e o 

CTA passam a funcionar nas novas instalações (desde 1947 

precariamente no Rio de Janeiro). 

f uncioneva 

.. , , 
Conforme publicaçao do Ministerio da Aeronautice, o projeto 

.. A , 

de criaçao do CTA propugnava para o mesmo tres objetivos basices: 
, A A 

"l) Formar engenheiros de aeronautice, eletronica e mecanica e minis -

trar cursos de p~s-graduação; 2) Conduzir pesquisas e desenvolvimentos 
, 

e executar projetos de interesse para as atividades aeronautices no 
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pais; 3) Fomentar o desenvolvimento da ind~strie nacional, de modo a 
, , 

torna-la capacitada a atender as necessidades da aeronautice brasllei-

n {8) ra • 

Toda o conjunto compreendido pelo CTA e outros institutos, Q 

cupam uma ~rea de 500 alqueires, sendo parte doada pelo municlpio, Pª!. 

te pelo Estado de S~o Paulo e parte desapropriada, situada ~s margens 

da Rodovia Presidente Dutra. Originariamente, esse conjunto compreen -
, , 

dia quatro departamentoa principais: Instituto Tecnalogica de Aeronau-

tica, Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento (do qual saíram os pri

meiros prat~tipos de aeronaves), Cursa de Comunicações e Proteção ao 

V~o e o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. 
f 

Dois insti tut
1
os ganharam rapidamente projeção nacional o 

ITA e o IPD -, senda qpe o primeira pelo alta nlvel de seus cursos em -
A ; A , 

engen~3ria eletronica, rnecanico a aeronautlca, e D segu,Jo pulo~ p2s -
.. , 

quisas desenvolvidas no setor de projetas e construçao de prototipas de 
- , , 

aeronaves, na verdade, o embriao da moderna industria aeronautice do 

pa{s. Na realidade, o IPD foi criado com o objetivo de desenvolver ume 
, 

pesquisa aplicada no campo aeronautica, para oervir · de suporte 
, 

ao deeenvolvimento posterior de uma industria do setor, atentando pri!! 
, 

cipalmente para os aspectos de viabilidade tecnica dos projetos aev1-

tendo 
.. 

as tentativas efemeras anteriores. Assim, o seu Departamen 
, , 

to de aeronaves (IPO-PAR) passou a desenvolver uma serie de prototipas, 

, ... -alem de realizar ensaios em Voa, homalogaçea de aeronaves e intermediar 
, .. , .. , , 

como orgao tecnico nas convenios entre a industria privada e o Ministe 
, 

rio da Aeronautice. 

Apesar rle não envolver-se com a produção industrial de aero-
, 

naves, a CTA estimulou o surgimento de algumas industrias no setor,fo!_ 
, 

necendo principalmente assessoria e formando tecnicos especializados. 
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, , , 
Em fins da decada de 60, a parque industrial aercnautico je contava com 

, 
pelo menos quatro empresas: Sociedade Construtora Aeronautice Neiva •• 

Ltda., que no paDsedo fabricou o famosa "Paulistinha'í e que se encontra 

• R , , va, no momento, envolvida na fabricaçaa da " egente", a~em de, sob en-
, , - , 

comenda do Ministerio da Aeronautice, estar iniciando a produçao em se-

rie de um avião militar de treinamento (150 aparelhos), o "Universal". 
, . , 

Esta empresa manteve a sua fabrica em Batucatu e instalou um escritorio 

de projetos em São Jos~ dos Campos. A Cia. Nacional de Aviões Ltda., de 

' Sorocaba, dedicada aa desenvolvimento de uma aeronave civil e a recupe-

raç~a de avi3es. A Aerotec Ltda., estabelecida em s;o Jos~ das Campos , 

' - , , dedicada a produçaa em serie de aeronave de usas civil e militar, alem 

de outra para emprego e pulverizaç~o agrícola. Finalmente, a Avitec, do 
, , 

Rio de Janeiro, desenvolvendo um prototipo de uma aeronave bimotor,alem 
... , # 

de praduçaa em serie de componentes aeronauticos. 

, 
Apesar dessas empresas aeronautices em atividade, na verdade 

o principal projeta de desenvolvimento de uma aeronave em condições pro 

r ... , .. 
p elas para industrializaçao em serie e bastante adequada as condições 

do pafs. foi fruto das pesquisas da pr~prio IPD, a partir de 1965. Tra-
, 

teva-se do prototipo do "Bandeirante", aeronave bastante ligada ao da-

senvolvimento das atividades industriais modernas da setor. Contando 

com o fornecimento de componentes produzidas pela Avitec e pela Aeratec, 
, A 

o prototipo ficou pronto em 1968, quando realizou o seu primeira voo. 
, , 

Sendo uma aeronave de porte media, bi-motor (turbo-helice) que se pres-

teria tanto ao transporte de passageiros e de carga, quanto ao emprego 

militar, de f~cil cperaç~o e baixo custo de manutenç~o, o Minist;rio da 
, ... , 

Aeronautice interessou-se pele sue construçao em serie. Entendia, en -

t;~, qu~ ú emprten~imento deveria ficar a cargo da iniciativa privada, 

mas nenhuma empresa interessou-se pelo projeta. Segundo ANDRADE (1976): 
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-"Vendo que a iniciativa privada nao se decidia a investir no projeto 

sem a garantia concreta de investimentos governamentais, o brigadeiro 

Paulo Victor da Silva, ent~a Diretor do CTA, passou a presaionur junto 
, A 

ao governo federal. E no dia 29 de julho de 1969, apos uma sequencia de 

- , , 
reunioes com varias Ministros, sob a liderança do Ministerio da Aero 

n~utica, foi elaborada a primeira minuta do Decreto Lei de criação da 
, , ' 

Empresa Brasileira de Aeronautice, uma industria nova, destinada a fa-

bricaç;a seriada da Bandeirante"C9 >. 

A criaç~o da EMBRAER muda definitivamentrl os rumas da lnd~s

tria aeron~utica no pais. Constitulda como Sociedade de Economia Mista, 

a empresa cantou com recursos financeiros do mecanismo de incentivos 
, 

fiscais, atraves do qual toda empresa poderia destinar 1% do lmpcsto 

de renda devido ~ União na aquisição de ações preferenciais da mesma. 

Com easa sistem~tica de captação de recursos, a empresa pÔde crescer 

- , , 
rapidamente. Sediada em Saa Jose dos Campas, em area cedida pelo CTA 

e de certa forma integrada a este, ocupe uma ~rea de 1,5 milhões de me 

troa quadrados, sendo que atualmente (1982) conta com 140.000 m2 de ~

rea construida. 

, 
Ate o final de 1981, a empresa estava envolvida n~ fabrica -

ção em s~rie de 13 tipos diferentes de aeronaves, empregando um total 

de 5.440 trabalhadores e apresent·anda nesse ano um faturamento total 

de 21 bilhões de cruzeiros (ver f:!uadros .XIV e XV ) • Segundo informa -
~ 

çÕes fornecidas pela empresa, ela tem aumentado rapidamente as suas e~ 

portaçÕes, e~ especial de diferentes modelos de uso civil e militar do - , Bandeirante, cujos valores alcançaram 102 milhoes de dolares em 1981. 

Dentre os principais paÍses importadores, destacam-se os E.Ll.A. (72 u-
,. 

nidades do Bandeirante), Uruguai, Chile, Colombiai Fijl, Guam, Papua 
. , ,. , 

Nova Guine, No.va Zelam!ia, Australia, Costa do Marfim, Alto Volta,fre!!. 



QUADRO XIV 

S.J .e. - EI.iBRAJ~R - EVOLUÇÃO DE 1970 A 1981 

ANOS PESSOAL A.VIÕES ENTREGtriS EXPORTAÇÕES FATURA!.:EHTO 
OCUPADO ( US$ !11IIJIÕES) ( CR'I\ PTlHÕ'·'C') \ .;;, .. J. .,.;; 

1970 595 - -
1 

2,6 
1971 1.128 05 - 30,9 

1 

1972 2.031 33 - 172,9 
1973 2.621 60 - 225,5 
1974 3.323 87 - 424,4 
1975 3.553 227 5.039 700,l 

1976 4.225 469 20.100 1.334,1 
1977 4.100 392 12.144 l.5ó5,6 
1978 4.305 290 38 2.230,0 
1979 4.887 436 70 4.624,5 
1980 5.785 431 85 9.100,0 
1981 5.414 261 102 21.846,0 

-
FONTE: EMBRAER - (Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A). 
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IúDÚSTRIA AEEOl~ÁUTICA NO BRASIL (1968-1981) 

TIPOS DE AVIÕES 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Bandeirante 1 1 1 - 2 13 26 4-4 46 30 37 54 73 67 

Xinr-u. - - - 1 - - - - , 
3 5 11 ')e: 12 - .L ·-./ 

Tucano - - - - - - - - - - - - 2 -
·-., 

13 35 54 78 101. 94 J5 32 24 I-:;anema - - J. - -
Xav::.ntc - - - 7 23 19 23 24 15 21 17 13 5 15 . 
Urup2ma - - 6 4 - - - - - - - - - -
Carioca - - - - - - - 50 90 88 29 7 4 12 

Corisco - - - - - - - 29 82 103 30 16 75 41 
'l'upi - - - - - - - - - - 12 J. G 50 16 

r.:inuano - - - - - - - 21 27 29 7 26 35 12 
Sertanejo - - - - - - - - 52 681 11 14 24 12 
Sene~n - - - - - - - 27 58 901 50 91 81 49 
lJava 10 - - - - - - - 4 43 30 9 25 14 5 
Universal - - - 5 29 46 48 14 - 1 

-1 - 8 - -
Regente - - 20 20 - - - - - - - - - -
Uirapuru. 2 30 32 11 - 21 16 10 3 .... - - - - -
Tanr-ará - - - - - -1 - - - - - - - , 

.!.. 

TOTAL -3 31 60 47 63 111 172 307 525 559 222 2[:1 ' ')(I '-;· ( _ \, ,/ 265 
' 1 1 

· FONTE: EMBRAER (Empresa Brasileira de Aeronáutica) OBS:Total Geral: 3.071 
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, 
ça e Inglaterra (total geral de 215 unidades ate 1982). ruanto ao mer-

cado nacional, os principais compra~ares s~o a pr~pria FA8, empresas e 

pessoas fÍaices (principalmente modelos menores de transporte e de uso 

agr!cola) e empresas a~reas regionais. 

-O suceeso de ver.das da empresa deve ser explicado por razoes 

que extrapolam es caracter!sticss de seus produtos, em especial a exis 

t~ncia de linhas e9pecÍficas de financiamento de instituições financej._ 

ras como o Eximbank e o FINAME-BNDE, com longos prazos de amortização, 

, f ' -alem de substanciais subsidies a exportaçao por parte do gnverno, eu-
,. 

mentando assim o poder de concorrencia dos produtos em mercados estra!l 

geiros e gerando inclusive medidas protecionistas pur parte do governo 
!. , 

norteamericano. Alem disso, dado o menor custo relativo do equipamerito 
1-

mili tar aeron~utico (aeronaves, bo:'.'lb::J!> e foguetes) brasileiro, t~m au- _ 
' 

~enta~o ao compras por : parte d~ pa{ses do charnedo tercelro mund", em 
, , 

especial do Oriente Media e da America do Sul. Desta forma, devido ao - , , 
aumenta das exportaçoes de produtos belices aeronautices e terrestres 

(carros de combate e canhões leves e m~dias fabricados por outra empr~. 

sa da municÍpio, a ENGESA), o pa{s tem-se constituída num dos princi -

p~is f ~bricantes e exportadores de armamentos de todo o mundo. 

' , -A seguir, passaremos a analise das relaçoes 1nterindustr1a1s 
, 

do parque industrial aeronautico, centralizadas pela sua principal em-

presa. 

A n!vel das relações internacionais elas são de duas ordens 
,. , -

distintas: ~onve~•~s tecnologicas e importaçao de componentes. No pri-
,. 

melro caso destaca-se a convenio firmado entre a EMBRAER e as empresas 

i~~l~~nas AEílITALIA e AERMACCHI para o de~envolvi~ento e febrlceção em 

s~rie de duas aeranaves militares de propulsão a jato, sendo que da 
, 

primeira (Xavante) ja foram produzidas 182 unidades desde 1971, adqui-
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, 
ridas principalmente pela FA8 para treinamento e apoio tetice, e a se-

gunda, ainda em n{vel de desenvolvimento, e que ser~ utilizada 

forças a~reas dos dois pa!se5 (caça de combate ao solo AM-X). 

pelas 

Ainda 

dentro desse tipo de relação, foi firmado um contrato em 1975, entre a 

EMSRAER e a Plper Aircraft Corporation (U.S.A.), para a fabricação d~ 
, 

aeronaves de uso civil de pequeno e media portes, levemente modifica-

d~s em relaç;o aos modelos originais (Carioca, Corisco, Corisco II, Tu 

pi, Mi~uano, Sertaneja, Seneca III e Navajo). 

Essas relaç3es com empresas estrangeiras definem duas formas 

de "cooperação" distintas: O primeira tipo refere-se a conv~nios, em 

que as empresas de ambos .os pa!ses participam igualmente no desenvolv.!_ 
l 

menta do projeto e nas qiferentes etapas de fabricação, ficando a car-i ., 

go de cada u~a a produção em s~rie de partes da aeronave. Neste caso 
1· 

n;o ocorre a pagamento · de "rayalties" mas apenas a impnTtaç~a de alquns 

componentes de terceiras empresas de outros pa{ses, como turbinas, por 

exempla. O segunda tipo de "coaperaç~o" refere-se a contratas para "li 

cença de fabricaç~a" dP. aeronaves produzidas em outros palses (cama 

o caso da Piper norte-americana), configuranéa uma tÍpica estrat~gla 

, 
e 

de substituição de importaç~es acompanhada do ~nus representada pelo 

pagamento de "royalties". 

.. , 
O segundo tipa de relaçaa internacional interindustrial,e r.ê_ 

.. , to 
presentada pela importaçao de componentes aeronautices. t certo que 

quanta maior a n{vel de sofisticação da aeronave, maior o n~mera · de 
.. A 

componentes importadas. Estes vaa desde alguns instrumentos eletran! 

cos bastante complexos (como radar, pilÔto eutom~tico, P.tc.), at~ as 
, 

famosas turbinas Pratt & Whitney, utilizadas na mafaria das industries 
, , , 

aeronautices da mundo, alem de peças e meterias primes mais simples(e! 

gumes j~ descritas em outra seção desse trabalho), tais como conecto-
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tores, v~lvulas e algumas peças de aço e alumlnio especiais. Segundo 

informações da direção da empresa, ~ sua intenção acelerar o n~mera de 

componentes produzidas na paÍs, mantenda a importação somente para a-

queles cuja praduç;o seria antiecan~mica em função do pequ~no 
, 

'1umero 

de unidades e do alta custo industrial, cama turbinas e instrumentos e 

letr~nlcos sofisticados. 

' -ruanto as relaçoes interindustrials no interior do parque fa 
, 

bril aeronautico e deste com outros setores industriais, elas podem 

ser tratadas tamb~m em dais n!vE:is. Como j~ foi visto, quando da cria-
- , , 

çao da EMBRAER a industria aeronautice brasileira cantava com pelo m_g_ 

' -nas quatro empresas dedicadas a praduçaa de aeronaves completas. Atual 
; -

mente, duas delas contiryuam em operação (Neiva e Aerotec), se bem que 
1 . 
!" 

no cr:.' .c da Soe. Const. iAeron. Neiva Ltda. a sua autonomia seja apenas 

f'a-rmal., 
, 

EMBRAER 
, 

totalidade -ja quP. a detem hoje a de suas açoes · e cuja . . , , -fabrica em Batucatu esta absorvendo boa parte da prcduçaa das aerane -
.. , 

ves produzidas sob licença da Piper. A Aeratec, localizada em Sao Jose 

das Campos e integrada em todos os n!veis com a complexa aeroespacial 

local (inclusive especialmente), mant~m a sua produção, sendo respons~ 

vel pela fabricação de dois modelos completos (Uirapuru e Tangar~),fa!. 

' necendo ainda componentes a EMBRAER. 

, 
O carater centralizador que a empresa estatal vem assumindo 

- , rapidamente, manifestada ~m participaçaes acionarias e mesmo em encor-

- -paraçoes de outras empresas menores, ou numa divisao de trabalho · no 

' processo produtiva, par ela determinada, confere e mesma uma evidente 
.. "" , , 

situaçeo Je monopalia dentro da industria aeranautica brasileira. Esta 

, " , -perece, alias, ser a tendencia geral da industria eeronautica na maior 

parte dos paÍses em que este setor se desenvolveu na após-guerra (exce 

ção dos U.S.A.), com o Estado assumindo parcial ou totalmente esses 
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empreendimentos, dada a sua impart~ncia estrat~gica e as altos investi 
... 

mentas requeridos nessa atividade. No casa brasileiro, duas evidencias: 

a primeira ~ que estariamas diante de um das poucas exemplas de manop~ 

lia estatal (ainda que com a participação de acionistas privadas) ao 

nÍvel da ind~strla de ponta no paÍs; a segunda~ que, a nossa ver, o 

embrião desse monop~lio encontra-SR justamente na criaç~a do 
, 

prapria 

CTA em 1946, que de gerador de tecnologia a princÍpio, atingiu, 
, 

apas 

sucessivos desdobramentos, a etapa da industrialização em isrga escala. 

' .. Para finalizar o item relativo as relaçoes interindustriais, 

~ preciso evidenciAr a relação entre a ind(istria aeron~utica principal 

e o desenvolvimento de um verdadeiro parque industrial de "aerapeças". 
! 

Segundo dadas obtidos n,a EM8RAER, esta empresa canta atua_lmente com 
/· , 

aproximadamente 300 fornecedores de aeropeças no pais. Algumas delas _ 
, .. , 

lnca11~edas na propria cidade rle Sao Jose das Campos, ccma a A~rotPc , 

a Forteplas (artefatos de pl~stico para aviação), a Tecnasa (ca~ponerr 
.. , , 

tes eletranicos aeranautlcos), a Avibras (bombas P. foguetes para uso 

da aviação militar), a Daija Kata (componentes de foguetes para avia -
N , A 

çao e satelites),AEMA (produtos eletranicas e trem de pouso para avia-

ção), Me Guay (ar condicionado e componentes mec;nicas para aviação) , 
, , 

Ferdimat (ferramentas e matrizes para industria aeronautice) e Torin -

Aeron~utica (ventiladores e ar condicionado para aviação). A maioria 
, , 

delas desenvolveu-se em torno da industrie aeronautice, tendo nele a 

seu principal cliente, apesar de nem todas dedicarem-se exclusivamente 

ao ramo de aeropeças. 

Fora do munictpio, destaca-se a Metal Leve em são Paulo, for 

necedara de pist~es e outras peças para motores de - aviação, al~m da 

Dldi, que produz instrumentos de painel pera aviação, esta localizada 
, , 

em Santa Andre e a Whinner (S.Paulo) fabricante de radias VHF para uso 
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, 
aeronautice. No Rio de Janeiro, a Motortec produz partes completas de 

aviões e em Pa~to Alegre, a Aeromat produz poltronas e revestimentos 

para aviões. A Mannesmann, em Minas Gerais fornece tubos de aço para 
, , 

fuselagem, Um dado interessante a eose respeito e que alem do desen -

volvimento de um eut~ntico parque industrial de eeropeças, muitos dos 

componentes são produzidos por empresas de outros setores j~ instala -

dos cama o de autopeças, por exempla, que segunda ir1fnrmaç~es da ind~s 

tria aeron~utica, passaram a adaptar parte de suas linhas de produção 

, ' - , a fim de adequa-las a fabricaçao de componentes aeronauticas, ern part.!_ 

cul~r aquelas que mais estariam se resser1tinda da retrnç;o das vendas 

motivada pela recente crise na ind~str1c automobilÍstica. 

' -Finalmente, alguns aspectos relacionados a def iniçao atual 
, , 

do complexa tecnalogico-industrial-aeroespatial. A proprla mudança re-

cente (1971) na Llenaminação do CTA · que passou de Centra T~cnico de A~ 
, , -

ranautica para Centro Tecnico Aeroespacial, revela transformaçoes subs 
, 

tantivas em suas atividades que extrapolam hoje o propria setor aero -

n~utico. ~ evidente que o mesmo continua estreitamente ligada ~s ativi 

dades industriais, seja no desenvolvimento de tecnologia e na formação 

, , -de engenheiros, como tambem na papel de orgaa homologador das serona -

ves produzidas e nos testes e ensaios de v~o das mesma:... Al~m dessas 
- , , # 

funçoes, ja classicas, ele vem dedicando-se cada vez mAis a uma serie 

de atividades relacionadas com o desenvolvimento de outras tecnologias, - , , 
qu~vao desde os matares a alcool, par exemplo, ate pesquisas meteoro-

, , -logicas e o desenvolvimento de satelites. A criaçaa da Instituto de 
, 

Pesquisas Espaciais (INPE), atuando no rastreamento de natelit 2s, sen· 

, -soreamento remoto, analise e 1nterpretaçao de image~s, desenvolvimento 

, ( A A " ' , de satelites em convenio com o I •• E-C.r.,,., e pesq~i n~s metearologi-

ces, integra-se e esta nova qualidade de atividades ali desenvolvidas. 
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Um outra nível de integração do CTA com novag setores de atividades , ~ 

dado pela recente crlaç~o do !.A.E. (Instituto de At i vidades Espaciais) 
.. , 

que se dedica a p~squlsa espacial e de novas artefatos belices para u-

so em aviaç~a militar, tais como bambas, foguetes e mí s seis (ao que tu 

- - , " do i ndica a fobricaçao ficara a cargo da Avibras que areplia a s ua fa-

brica para este fim), n fim de equipar as aeronaves de usa militar pr,g_ 
, 

duzidas pela EMBRAER, cano o Xavante, a T-27 (Tucano) e a AM-X em ini-

cio de fabricação. 

Ap;s sucessivas reformulações, a C.T.A º cant a hoje com 5 ln.:!_ 

titutos: ITA, IPD, IAE, IFI (Instituto de Fomento ~ Coordenaç~o Indus

trial) e IEP (Instituto de Ensaios e Padrões). Al~m daqueles j~ comen
/ 

tados, o IFI, em especl~ l, bem atesta o est~gia atual das _ lntegra~5es 
:-

do CTA com a atividade 1lndustrial aeroespacial e mesmo com autros seta _ 

res. Segundo publi~açã~ lntern~ desse instituto, @1~ Re destlnR "a As

segurar a consecu;ão dos objetivos da pol!tica aeroespacial de interes 
, , 

se do Ministerio da Aeronautice no setor industrial, competindo-lhe f,g_ 

mentar, coordenar e apoiar as atividades e empreendimentos que visem a 
... , , 

consolidaçao e o desenvolvimento das industrias aeronautica e esp~cial 

do pais, bem como exercer atividades de homologação nos referidas seta 

1100) .. , res • f le atue basicamente junt,n flS industrias envolvidas com as · 

, .. "' 
seguintes areas: avioes, motores, eletronica, inatru~entas, materiais 

.. , 
de qualidade, comu~icaçoes, hidreulice, foguetes, armamento e outras • 

Desta forma, at~av~s do IFI, o CTA tem atuado não apenas no desenvolvi 

menta de tecnJlogias e na formulação de politicas para o setor,mas ta~ 
, ' , 

bem como um centr·u cada vez mais ligado as pruprias atividades indus -

triais. 

A inclusão desse item em nosso trabalho, teve aaa im o objet.!. .. , 
vo de procurar demonstrar a queo importante e a presença dessas ativi-
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dades integradas na municlplo, chegando mesmo, a par das outras expre~ 
~ 

sivas atlvidaden industriais, a defini-lo como um autentico centra de 

pesquisas e de produç;a aeroespaciais. Assim, se S~o Bernardo da Campa, 
, , 

por exemplo, e frequentemente designada como a "capital do autamovel", 

s;a Jas~ dos Campos, na dizer de sua populaç~o local, ~ designada como 

a "capital do avi;o". 



152 

NOTAS 

l - , - Andrade, R.P., •A Construçao Aeronautice no Brasil (1910/1976)ª , 

Ed. Brasiliense, São ·Peulo, 1976, p.17. 

2 - Andrcde, R.P., op.cit., p.27. 

3 - Andrade, R.P., op.cit., p.72. 

4 
, , 

- Centro Tecnico de Aeronautice 
, , A 

Ministerio de Aeronautica,"A Glen 
, , - , 

eia e a Tecnologia no Ministerio da Aeronautice", Sao Jose dos 

Campos, 1969, p.2. 

5 
, , , , 

- Centro Tecnico de Aeroneutice - Ministerlo da Aeronautica,op.cit., 

p.3. 

- Andrade, R.P., op.cit., p.147. 

7 - Andrade, R.P., op.cit., p.146. 

8 
, , , , 

- Centro Tecnico de Aeronautice - Hinisterio da Aeronautice,op.cit., 

p.7. 

9 - Andrade, R.P., op.cit., p.266. 

10 - I.F.I. - Instituto de Fomento e Coordenação Industrial {CTA),"Fil!!_ 

eofia de Atuação", São Jos~ dos Campas, 1981, p.3. 



153 

E - A INDUSTRIAL!ZAçno LOCAL COMO MANIFrsrni;no DO PROCESSO DE CONCEN -

iRAçno DO CAPITAL: NOTAS SOBRE o CAPITALISMO MONOPOLISTA. 

, . 
No exame deate ultimo ponto sobre a estruturr- fundam8ntal da 

industrialização em São Jos~ dos Campos, destacaremos aquilo que a nn~ 

so ver se constitui justamente na elemento definidor de sua natureza 

essencial 
, A 

objeto, alias, de suce~sivas referencias no decorrer deste 

trabalho, qual BP.ja, o ?xpressivo grau de c::onc::entração das empresas in 

dustriais, aqui entendida como decarr;ncia da processa mais geral de 

concentração da capital. 

, 
O ruadra XV foi montado com a pfoposita de expressar quanti-

tativamente esse processo, apresentando alguns indicadores das 8 maio-

res empr2sc3 in1ustriais 1~=tal~des na munic!pio. Para ~~ ter ume 1-
~ A A 

deia de sua eloquencla a respeito, bosta contrapo-lo aos quadros ante-
A .. , 

riores que contem informaçoes sobre a conjunto das industrias locais. 

Essas empresas foram selecionadas tenda-se par base dois indicadores 
, 

principais: nu~era de empregadas e valor das vendas, de acorda cem da-
.. 

dos individua~s lias mesmas para o ano de 1977. Apesar de naa decorrer 
, , 

de um crit2rio deliberado, o fato e qu2 todos os setores industriais 

estão representados, com a predomln~ncia do setor dinâmica {4 empresas), 
, 

seguido pelo lntermediario e tradicional (2 empresas cada). Em termos 
A , 

dos pr~dutos, predonlnancia dos bens de consumo duraveis e de capital, 

seguidos pelos bens de produção (insumos em geral) e pelas bens de 
- , , 

consumo nao duravela. Qualquer que seja a criterlo adotada, sabressaeffi 

4 grandes empresas pertencentes ao primeiro grupo, sendo 2 do rama Mo-
, .. 

teriel de Tren5porte, 1 d~ Material Eletrico e de Comunicaçaa e 1 de 

Diversos. 
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QUADRO XVI 

são José dos Campos - Alguns indicadores das 8 maiores emprcsan industriais 

(1977) 

Ramo 

- ..., ·+. 
·-CA. l. • 

:.:at. ·:.e Transporte 

~aterial El~trico 
e e·~ Comunicacão 
Diversos 
(Bens <le Consumo 
D~ráveis e Não-Du 
raveis). 
!.~etalurgica 

0. i' . ...iu ::il.Ca .. 
Textil 

A 

Texti!J .. 

Data de 
I<'und.ação 
(No muni 
cÍpio) -

1959 

1969 

1954 

1953 

1973 

1946 
19 

1925 

EQ de Em
pregados 

8.940 

4.370 

2.939 

3.283 

1.534 

1.182 
1.525 

~ 2.353 

26.176 
(59,6%) 

Dimennõcs 2 m Mercados 
de 

Consumo Terr<.mo Área 
Cor..str. 

2.668.205 403.413 

1.161.619 111.013 

Valor das 
Vendas (1976) 

2.839.894.033,00 

1.292.239.859,00 

.. 
Brasil, USA, Europa, Ameri-
ca do Sul 
BrasiJ., USA ,Europa ,Ásia ,Áfri 
ca.America do Sul. 

683.636- 111.J32 3.166.358.512,61 .i3rasil,América do Sul. 

931.081 

1.531.777 

897.927 
262.155 

358.162 

67 .171 1~·715.683.120,00 :3rasil,A.-nérica <.lo Sul. 

41.948 337.015.644,00 3ra.sil,Ai'rica de Sul, Costa 

66.777 
66.699 

65. 762 

Hi ca. iü· ci:ent ina. 

763.385.300.00 nrasil.U~ur:uai,Feru. 
514.914.246,13 

323.048.586,00 

10.952.000.000,00 
(85,2%) 

3rasil,USA,RFA,Bélgica,Itá
lia, .Fra.:iça ,Linar:-.arca, Irlan-
. ~ ~, í "".,.,;"' ri~n, , rl,; 1r.; .; ; , ... a,~º-;-º-·-<...,\.,'~·-"" · .... ..:.., . ·._,_g;~r _,_a, 
~\; • • , ""r'-:l -:-.. .. 'T "." .,.., • ..,~ .. ' r1' " l ca.~ C\.h'-'ª, 1.0 .... g I:.c r.. ,., . 

Brasil,USA,~frica do Sul.Ca-, [ . . 
nad~,austria,Succia,Israel, 
~011· -.~1· a i'.; ..... '")..,,,....,.,ca ... ~º ..... "º :T~ __. l 'u ......... < • .....;. .~.; .... _ ' ~ 1 ...&... ""'-- õ;...4 t ..., . 1 .. . -.. • n l'T 
.L' ln anu.ia, .:'aragu.a.i, i! rança, v _s 
nezuela,Aleman~a • . 

FO!X-TE: Questionários Respondidos - PM-SJC. 
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A maioria das empresas selecionadas instalou-se no nunicfpin 

nos ~ltimos trinta anos, o que coincide com o perÍodo de malar dinami~ 

mo na industrialização do pais e em partlctJlar no.munic{pio, coma 
, 

ja 

foi visto. Algumas delas €m particular, instalaram-se 
, , 

na prar1ria deca 

da de 1950, inÍcio da pen~tração em larga escala dn capital estrangei-

ro produtiva, ~um clara processo de multi-localizaç~o de suas unidades 

produtivas, na medida em que instalaram simultaneamente plantas indus-

triais na Grande s;a Paulo (sede e f~brica principnl) e no rnunicÍr:iio 

(f~brica). Nesses casas, o ano de fundaç~o no municÍpio coincide com 

o da fundaç;a da em~resa no pa{s, fato este que configura muito mais 
, 

uma clara estrategia empresarial do que prcpriamcnte o chamado proces-

sa de "descentralização industrial" induzido par "deseconornias de agl!!. 

rneraç;o" ou por "palitices governamentais". Um outro fato a destacar a . 
, , 

~sse r~~pe!to e que a meinri9 delas foi fundada antes ~8 d~cade de s~s 
, 

senta (apenas urna na decada de setenta), o que, dada a modernidade da 

industrializaç~o local, pressup~e uma relativamente "longa" 
, 

historia 

de ampliações em suas capacidades produtivas (a ampliação "flsica" das 
, , 

industrias sera tratada adiante), que na caso das empresas mais diret.!!. 

mente ligadas ao grande capital transnacional e nacional, significou .!:!. 

, , -
ma rapide e 8olida liderança na industrializaçao local. 

t Um outro indicador que atesta o que pader1amos chamnr de gi-

gantismo dessas empresas ~ o que se refere is dimensões f Ísicas das fá 
, ' , 

bricas. Este fato, alias, ajusta-se perfeitamente a ideia de que um 
. , 

dos traços da moderna industria seria um progressiva processo de "hari 

- li , zantalizaçao das plantas industriais, em contraste com as classicas e-

r ' , dif cios verticalizadas em meia a cidade. Como ja dissemos, isto se de 

ve não ap2nas ~ escala da produção propriamente dita destas ind~strias, 
, 

que implica a necessidade de enormes areas internas e externas para a 
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- , operar;ao do maquinario, contingentes numerosos de trabalhadores e gra.!l 
, , 

des quantidades de materies primas e componentes, mas tambem e prinr ~ -

' , 
palmente a nntureza do proprio plenejamenta interno dessas empresas 

, 
sempre formulados em termos de media e longo prezas e numa perspectiva 

de constante ampliação da capacidade produtiva. Dai verificar-se em to 

- , .... ' , 
das elas uma grande praporçao da area total do terreno em relaçaa a a-

! 
, , 

rea constru da, alem evidentemente, da grandiosidade dos numeras absa~ 
, , 

lutos dessas areas totais. Em termas absolutos, e digna de nata o fato 

de que são justamente as empresas dos ramas mais ligadas à industriali 

zaçãa recente da paÍs (Material de Transporte e Material El~trico e de 

Comunicação) as que aprP.sentam os maiores valores em ~rea construÍca. 
,. / , - ' , 
~ evidente que este fato esta ligada nao apenas a propria natureza . da 

/. 
atividade (veículos, aeronaves e equipamento de telecon.unicaçÕes), mas 

/. 

' igualmente aos seus excelentes desemp~nhos econômicas (vendas), propi-

ciando assim ampliações frequentes em suas instalações. No caso da me-
, - , 

talurgica, as grandes dimensaes de seu terreno explica-se pela prapria 

característica t~cnica dessa atividade ·· que como sabemos, exige gran -
, N 

des areas livres, o que naa significa no caso, não impli~ar em es-

- - , A N trategla de ampliaçao futura. As industrias texteis sao as que aprese.o_ 
, , , . r 

tam as menores arees em terrenos, que se devem as praprias caracter s- . 

ticas do processo produtivo (atividade mais concentrada quanta às ope

rações), aos volumes manuseadas e produzidos e ao seu desempenho ecanâ 
, . 

mico relativamente baixo (baixo preço unitario das prajutos), quando 
A 

comparada aos ramos da setor dinamico. 

, , ... 
r:uantu c:;o numera de empregadas, a anaJ.1se dos valares indivl 

duais e globais demonstra um processo de concentração bastante eviden-

- , te: as 8 empresas juntes saa responsaveis pelo emprego de 59,6% do to-

tal da força de trabalho do municÍpio (43.921), sendo que apenas as 



157 

duas do ramo Material de Transporte empregem 30,3% desse total. Se con 

siderarmos o setor din;.mico, es suas 4 empresas jun~ag empregam 42,0%, 

o que ~ bastante expressivo levando-se em conta que o rnunicÍpio conta 

com 67 empreaao com mais de 20 empregados. As empresas dos outros dois 

setores podem oer consideradas coma m~dias em relação ao conjunto das . 

ind~strias locais, ap2nns com algum destaque para uma t~xtil, no caso 

a mais antiga do municÍpio e com uma linha bastante diversificada de 

produtos. 

, 
A par do desempenho quanta ao numera de empregados, essas 8 

empresas evidenciam o p~ocessa de concentração com 
... 

mais enfase e~ seus 

valores de vendas. Elas s~a respons~veis em conjunto, par 85,2% _(quase 
1. 

11 biH1Ões de cruzeiros) do total das vendas industriais do municÍpio, 
r 

sendo que arrn'1as duas delas (uma de Material de Transporte e outra de -
' 

M:::terinl El~trico e de: Comu~i::oçÔa) tot3liza:r. 46 •. 7%. D:: maiorce valo-
... 

res ficam ainda aqui. con as empresas do setor dinamico, com destaque 

' , -a empresa ja citada de equipamentos de telecomunicaçoes que apresenta 

- , um elevado valor d2 vendas em relaçao ao numero de empregados. De qu~. 
, , 

quer forma, e evidente a supremacia das industrias produtoras de bens 
, 

de consL1mo duraveis e de capital, fato esse que pode ser explicado por 

dais fatoren de peso realmente ccnsider~vel: grande encala de prcdução 
, 

e alto valor unitarla dos produtos vendidos. 

Finalmente, o quadro apresenta uma relação suscinta dos mer

cados (a n!vel de palses. sub-continentes, etc.) atingidas pelas 8 em-

µresas. Todas elas atingem a Brasil como um todo, sem especificar re -- , , 
gioes, sejam atraves de seus proprias agentes de revenda, sejam das 

sistemas comerciais mais usuais; a n!vel do pais, são empresas de mer

cado "nacional", ultraprssanrto portanto, a regi;o de que fazem parte. 
, , 

Cuanto ao mercado externo, destaca-se, como ja vimos, a America do Sul, 
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cama um mercado bastante importante, seguida pela Europa e pelas 

u.s.A. As empresas transnaciannis (4) exportam para a Europa e os 

u.s.A., principalmente componentes para 
, 

suas outras fubricas e no casa 
, 

de produtos acabados, em especial, para a America do Sul. As empresas 

brasileiras (1 estatal e 3 privadas), exportam produtos acabados prin

cipalmente para os chamados "paÍses do terceira mundo" (Am;rica do Sul 

em especial) e no caso das t~xteis, para pa!ses de praticamente todas 

os continentes, com destaque aos paÍses capitalistas mais adiantados 

(tradicionais importadores de tecidos, roupas e ca!çados brasileiros). 

Em su~a, a eucala dos mercados atingidos pelas 8 empresas vem configu-

rar o seu desempenho quanto aos outros indicadarês, caracterizando- as 

N - , como grandes empresas nao npenas cem relaçao ao conjunto das industrias 

locais, mas coma a manifestação local de um . tipo de industrializaçâal 
, , f 

que ja ha algum tempo vem se definindo no pais cama um tod6, e que par 
, 

sua vez manifesta processos mais gerais que dizem respeita ao proprio 

desenvolvimento do capitalismo contemporânea. 

, . 

As ideias quE procuraremos desenvolver a seguir interessam 

' N A A í justam9nte a compreensao desse fenomeno contemporaneo no pa s1 qual 

seja, a concentração do capital e as formas monopolistas d2 produção e 

acumulação, em particular no intErior da economia industri8l. Na verde 
, 

de, esta analise extrapola em mu~to as dimensões objetivas 

e materiais do objeta real de que vimos tratando (a atividade indus 

tri~l a nÍvel local) mesma considerando-se que el2 manifesta processos 
. , . 

mais gerais (do propria capital internacional, por exempla) mas, ape -
, 

sar disso, julgamos relevantes para a nossa prapria aprendizagem e pa-

ra a necessidade de aclarar melhor as determinações extra-locais dos 

processas ali presentes, um estude aprofundado de alg~ns traças da ecg_ 
1 A 

nonia industrial em particular, e do proprio capitalismo contemporaneo 

em geral. 
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, 
Uma serie d~ autores brasileiros tem procurada demonstrar 

que o car~ter do cünitalisma cantenpor~neo na paÍs ~ fundamentalmente 

monopolista, principalmente levando-ge em conta o padrão geral de acu~u 

- I A laçao de capital, em particular na industria. Independente da polemica 

-atual, se se trata de Capitalismo Monopolista de EstAdo, ou nao, o fa-
1 1 . A , 

to e que nos ultimas 30 anos e com molar enfase a partir de fins da re 

cada de sessenta, instala-se e consolida-se no paÍs ramos industriais 

inteiros praticamente novos, tÍpicas representantes da ind~stria cap,i 

talista mais avançada nas palses desenvolvidas, em contraste com uma e 
, 

conomie agricola sem1-e8tegnada e com um parque industrial com grande 
, 

pesa de industrias tradicionais e apenas esboçando a sua aut o-suf i 

A - # ciencia em bens de produçaa e insumos em geral. Ao contrario do prece~ 
, 

sa classice de desenvolvimento industrial, a que se assistiu a partir _ 

dos enoR 50, fo\ o inoressa maci.ço de arRndes empres8s transnacionAis, 
... , , 

cuja escala de produçeo, nivel tecnolagico e valor de vendas, acabou 

por alterar profundamente toda a estrutura industrial então existente 

no paÍs. Mas não apenas isso, pois alterou fundamentalmente o 
, 

proprio 

padrão de acumulação de capital, n;o na sentida de que todas as empre-

ses mudaram, mas na sentida de aue a seu pesa desproporcional na econo 
t , 

mia da p~1s como um tad~ terminou par arrastar atrss de si 
, 

o conjunta das forças produtivas industriais, e a propria for 

ça produtiva e palÍtica representada pelo Estado. ~ dentro desse pro-

cesso que se pode falar em capitalismo monopolista no Brasil de hoje. 

. , 
ruanta aos setores que a partir dai despontaram como verda-

deiros lideres da economia industrial, diz TAVARES (1978): "Os setores 

l{deres da industrialização pesada foram, a partir do chamado Plano de 
, 

Metas, as setores produtores de bens duravels de consumo e de bens de 

. ' capital. Mais especificamente, esta liderança corresponde a montagem 
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dao incJ~striaR de material de transpo~te e de material el~tric~ e a seu 

posterior desdobramento produtivo. Se tomarmos a divisão por categorias 

de uso da praduç~o industrial, essa expan5;o tem sido sistemati=amente 
, ' .. . 

favoravel a produçaa de bens de consume duravel, mas tem permitido o de 
# A 

senvalvlmento acoplada da industria metal-8ecanica que complementa in -

, - (1) ternamente a sua propri~ produçao" • 

Segunda a autora, esses setores podem ser considerados lide- · 

res justamente pela fato de que eles "ca~a~da~ o p~ocesso de acumula -

-çao de capital do setor privado industrial", na me~ida em que levam a-
, 

tras de si os investimentos nesse setor: "Mas o conceito de liderança 

, ' e ainda mais profundo da que a ex~resso pela texa de crEecimento de in 

vestimenta e da praduç~o corrente. Na v~rdade, .desde que teve lugar a 
, , 

montagem da industria de material de transporte e de material eletrica 

sob o comanda· do.grande capl~al i~ternaclonal, passou a ocorrer uma l~ 

glca convergente de expansão injustrlal que conduziu a um padrão de - , , 
acu~ulaçaa de capital em que o investimento publico e co~plementar ao 

investimento privado estrangeiro e arrastem em canju~ta a investimento 

privado nacional"< 2>. 

Algumas das . alteraçã:s provocadas par tais s~+.nres na 
, 

pro -

, -pria ecanoniia industrial e na economia do pa:i.s em geral . · sao bastante 

conhecidas: instalação e consolidação de um expressivo parque indus 
# f A 

trial de industrias de componentes automobll1sticos e metal-mecanlcas 
. , , 

esp8cializadas; industrias de componentes de mate~ial eletrico e ele -
A # 

tronice; industrias d~ ferramentas e equipamento para todas essas ln -
, , ... , 

dustrias. Alem disso, uma forte repercussaa nas industrias de bens de 

produção e insumos b~slcos (estatais principalmente), pressionadas pe

la acentuada demanda representada pela entrada em operação dos novos 

setores, levando a Estada, prlncip~lmente, a acelerar as seus pru~ra -
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mas de investimentos para o setor. Ao n!vel dos investimentos por par-

te da Estado em infraestrutura, a entrada em cena desses novas setores, 

forçou-o a um amplo programa de investimentos em estradas (não somente 
. , -

durante a Plano de Metes), hidrelctrices~ mineraçao, etc., 

na sentido de adequar a estrutura b~sica do pala a essa nova etapa ca-

pitalista e visendo garantir um ritmo de crescimento e de i!!, 

# -atreves de encomendas, a grande produçao vestlmento capaz de absorver 
# # 

representada pela setor dos bens de capital. Finalmente, ate o proprio 

setor dos bens de consumo não dur~veis, tradicional no paÍs, acabou 

modernizando-se, seja pela aumenta da demanda represen~ado pelo cresci 
, 

menta da economia cama um todo, seja pela possibilidade de adquirir mi!. 

quinas e equipamentos mais sofisticados dispon!veis no me!cado interno. 

O fato de que são justamente as ramas de material de trans -· 

purte ~ de material eletrico us que lideram a industrislizaç;o local 
.. , - ,,. 

em Sao Jose das Campos, nao representa, portanto, uma essrecencia ou 

mesmo um possfvel desvia em relação ao dominante na economia nacional, 

1 A - 4' muito ao contrario, como se ve. Apenas com uma diferença em relaçao r. 

situação nacional desses remos, visto que naquela cidade · eles não ªP!! 

- # - 1 n3~ ccmandam a ind·~strializaçao local, como tambem sao os 1 deres em 

termos da produção industrial global. Isto não ocorre no pa!s cama um 

toda, pois em termos globais, malgrado o fato de comandarem o 

- - - , ritmo de acumulaçao, eles efetivamente nao sao respansaveis pela malar 

parte da produção industrial. Nas palavras de TAVARES (1978): "Os s·et.2, 

res produtores de bens de consumo dur~veis são ou setores por excel~n

cia d3 dln~mica da industrialização recente. Não apenas s;o os que co

mandam a recuperação do crescimento industrial, em-termos correntes 

- .. - -mas tambem sao os que permitem e aceleraçao da taxa de acumulaçeo no 

auge. Embora seu peso relativo na produção corrente da ind~str1e seja 
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, .. 
pouco expressivo, isto e, nao "explique" quontltAtivamente a taxa de 

, -crescimento gl~bal da industria, 8ua inserçao peculiar na e~trutura 1~ 

dustrial determina uma elasticidade cíclica extremamente acentuada de 
, (3) 

seus efeitos de encadeamento p3ra tras e para a frente" • 

- , t ,. 
Finalmente, a autora prop:Je uma especie de s1nt~s2 da tende~ 

ela mais geral da inciustrializaç;a brasileira ,· e que interessa em par-
... 

ticular ao fenomeno da liderança inter-setorial de ~ue vimos tratando: 

"A industrialização recente continua sendo comandada pela estrat~gla 

de crescimento, padr~o de produç~o e ecumuleç;o de capital das empre -
, 

sas internacionais dos set~res de bens de consuma duravel, particular-

r , ' mente a automobll stica e industrias assocladaA, seguidas da eletro-e-
-· A . # 

letronica. Em todos os casos, tratam-se de estruturas oligopolicas ·CO,!! 

centradas diferenciadas, comandadas por filini3 praticamente fechadas 
A , 

de empreRaR tran~nacianais rle diversas pracedenclas. A industria ele-

A ' 
tro-eletro~ica corresponde a um cnrtel de empresas, organizado a esca-

la mundial, com divisão clara de ~reas e mercados. k ind~stria automo-
, , 

bi~istlca e composta de grandes empresas independentes, que concorrem 

agressivam~nte no mercado internacional, e para os quais o mercado bra 

, - -sileiro e uma excelente plataforma de expansao e diferenciaçeo de mer-

cados e modelos"C4 >. Cuanto ~s pr~prias caracter!sticas monopol!sticas 

dessas empresas: "A ind~stria automabil!stica apresenta taxas de expa!!. 

são de capacidade superiores ao crescimento da demanda e margem de lu

cr; flex!veis ~s baixas ••• A ind~strla eletro-eletr~nlca, relativamen-

te cartolizada, responde ao crescimento do mercado de forma meno9 agre.! 

siva. Suas elevadas taxas de acumulação são mais uma resposta ao cres-
, , 

cimento rapido do proprio mercado do que uma tentativa de conquistar 

terreno ~s suas rivais"Cs>. 
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Este ~ as~im, o traço fundamental da industrialização contem 

par~nea brasileira~ com repercussões dir2tas na industrialização local 

de que vimos tratando, dada que esta se deu justamente no bojo daquela 

mais geral e guarda 
... , 

estreita relaçaa com a logica de funcio 

namento da economia industrial da pa{s. 

Entretanto, ebstraindo-se do fato de uma empresa industrial 

ser brasileira ou estrangeira, muito ou pouco rec2nte, produtora ou - , , 
nao de bens duraveis, situada em uma media cidade ou numa 

, 
metropole, 

permanece uma questão n<lo resolvida plenamente. 

"' Qual a genese dessas "super-empresas" nos quadros da c~p1tR-
.. 

lisma, ou mais especificamente, o que efetivamente conduz a conc~ntra-

ção do capital (auempresarinl)? Em suma, quais são as pressupostos do 
, 

desenvolvimento do praprio capitalismo monopolista? Pretendemos a se -

guir, pelo 1nenab indlLar ~lyumas reflex~es sGbre estas q~est~es. 

Na Parte Sétima (Acumulação de Capital) do Livra 1 d'O Capi-

tal, K. Marx(G) explicita o que entende par processo de concentração 

no capitalismo. Trata-se, segunda ele, antes de mais nade, de processa 

{ , ... 
intr nsico ao propria desenvolvimento desse modo de praduçao. A inevi-

- - , tabilidade da cancentraçao r 1 ·:scente dos mclus de produçaa e determin1!, 
A .. 

da pela tendencia a "produtividade crescente da trabalho social", ou 

seja, cada vez mais aumenta a resultado da atividade de cede trabalha-

A # -dor, cama cons24uencia da desenvolvimento da praprla praduçao. Em suas 

palavras: "••• a grau de produtividade da trabHlha, nurna determinada 

sociedade, se expressa pela volume relativ~ dos meios de produção que 

um trabalhador, num temp8 dado, transforma em produto, com o mesmo di.!!, 

p;ndio de força de trabalha. A massa dos melo~ de produção que trans -

Forma aumenta co~ e produtividade ~e seu trabalho"(?). Para ele, isto 
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se deve ao desenvolvimento da divisão manufatureira do trabalha (que d~ .. , , 
fine a caaperaçaa) e pela emprego crescente de maquinas, acessarias • , 
etc., com o incremento da massa de meterias-primas (aumento do volume 

produzido) e das meios de produção envolvidas, tais corno edifÍ=las, a.! 

tas-fornos, etc., em sunie, a parte circulante e a parte fixa do capi -
... 

tal constante em geral. Tendo-se em vista essa tendencie ao cresclmen-. 

to de parte constante do capital, altera-se gradativamente a camposi -

çãa t~=n1ca deste, com a diminui;ão da parte vari~vel (farÇa de traba-- , lho): "Essa mudança na co:nposlçao tecnica do capital, a aumenta da ma.! - . sa dos meios de produçao, comparada com a massa da força de trabalho 

que os vivifica, reflete-se na composição do valor da capital, com o 

aumenta da parte constante ~s custas da parte variável"(B). 

O aperfeiçoamento e a crescimento da massa geral das meios, - , .. .. -de praduçao e asoim resultado e condiçao da acel~raçao ~a acumulaçao , 

pois aumenta, nesse processa, a poasibilidade de extração de mals-ve -
, 

lia, ja que aumenta o volume de produtos para um tempo constante de 

trabalho. E este moda especifico de funcionamento apenas surge com o 
, - .. capitalismo e e condiçao de seu desenvolvimento, naa se constituindo 

.. ' , ... 
em "desvia" em relaçaa e sua loglca de existencia. Conslder~nda-se a 

... 
existe~cia da propriedade privada da riqueza produzida, toda capital · 

individual representa uma concentração de meios de produção (e de for

ça de trabalho), tend~ncla esta apenas alterada. com a divisão desses 
.. 

capitais lmJividuaia em outras capitais menores. de forma que a proce!_ .. , .. 
de cancentraçaa sempre e contraditoriamente acompanhada pela dlspersea 

desse mesmo capital. Entretanto, segunda Marx, essa lei (da dispersão) 
, , 
e contrariada par outra tembem inerente ao capitalismo: "Essa dlsper -

são do cap1tnl social em multas capitais individuais ou a repulsão en

tre seus fragmentas é contrariada pela força de atração existente en

tre eles. ~ão se trata mais da concentração simples das meios de prod!:!, 



165 

ção e de comando sobre o trabalha, a qual significa acumulação. O que 

- - . -temos agora e a concentraçao dos capitais ja formados, a supressao de 

sua autonomia 1ndiviàual, a expropriação do capitalista pelo capital!~ 

ta, a transformação de muitos capital::; pequenos em poucos capitais 
... , 

grandes •••• O capital se acumula aqui nas maos de urn se, porque e~ca -

pau das mãos de mui t os noutra parte. Esta ~ a centralização propriame!!_ 

... - (9' te dita, que n;o se confunde com a acumulaçao e a concentraçao" ~. 

Marx di::;tingue assim, o que ele denomina de "concentração 

dos meios de produção" da "centralização dos capit<lls". No primeiro C.!!, 
, .. 

so, tem-se em funcionamento simplesmente uma lei da prapria ecumulaçao 
... ... 1 

e, portanto, de expansao da meio de produçao. No segundo caso, ~~ata -

se da tend;ncia ~ "otr~c;ão :• entre os capitais, com a exclusão dos menB, 

res, diante da impossibilidade do ingresso destes em ramos da produção _ 

s~~ o d~mt~in da granrle c~p!tal. Tem-s~, pnrtanta, a "apropriaç~o de 
... 

capitali9tas por capitalistas". Tendo em vista que a concorrencia se 
, - , 

da pelo barateamento dos preços, o papel da escala de produçao e fund!, 

mental, e consequentemente "os capitais grandes esmagam os pequenos" , 

al~m do que o volume mfnimo de capital necessário para um novo capita

lista lnjlvidual ingressar na produção, cumenta canstenteme~t2. O cr~

di to ~emb~:n fum:ionr3 como urna poderosa alavanca de centraHzação de C.!!, 

pitais: "Este, de in!cio, insinue-se furtivamente, como auxiliar mode_! 

to da acu11ulaçãa e por meio c!e fios invis!veis leva parg as mãas de C.!!, 
u 

pitalistas isolados ou associados os meios financeiros dispersos, em 

proporções meiores ou menores, pele sociedade para logo se tornar uma 

arma nava e terr!vel na luta da cancorr~ncia e transformar-se par fim 
... (10) 

num imenso mecanismo social de centralizaçao dos capitais" • 

A prÔpria expansão ~a produção "crie e necessidade social e 
, . 

os meios tecnlcos dessas gigantescas empresas industrieis cuja viabil! 

• . 
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dede depende de uma pr~vie centrallza;~o do cap1ta1"(728). Em termos da - , estruture lr.dustrial, a limite de centralizoçao num ramo se da quando 

todos os capitais enualvldos nele estiverem cent~alizadae nuina " uni e a 

" -empresa, e isto pede ae dar tanto pela "via compulsaria da anexeçao n 

quanto pela "fusão de capitais j~ formados ou em formação". Marx rela

ciona o tempo todo a centralização como meio de ampli3ção da cepacida-
N ti 

de da produçao, na medida em que os aperfeiçoamentos tecnicos surgem 

exatamente nesse processa, com a consequente aumento da escala ce- pra-

duç~o. Chega inclusive a exemplificar com a constru~~a de ferroviaa , 

que dadas as dimensões da empreendimento, levariam muito tempo se de -

pendesse da reunião de muitas pequenos capitais para levá-la adia~te • 
.., ( A A .., 

Neste caso, as grandes corporaçoes sociedades anoni~as) tem ccndi~ces 

dado o alta n!vel de centralização, de executar rapidamente ess2s pra-. 

jetos. 

Tamb~m nesse caso altera-se a composição t~cnlca da capital, 

pois a centralização conduz ~ concentração dos meios de produção, com 

.. . , - ' a consequente reduçao da parte veriavel em relaçao a parte constante 

do capital. Entretanto, ne~ a corcentração (dos meios de produção) nem 

a centralização (das capita!.~'\ adiciona111 ve:!.or ao capital social, se!!. 

do apenas alavancas da acumulação, condição para a criação de valores 

adicionais. Apesar da centralização representar um mero reagrupamento 

qua!"tltativo de capitais, ela permite. a partir da! um ritmo de expa!!. 

são muito mais veloz que na situação anterior, o que determina uma mu

dança de qualidade do prÓprio mo~o de produção (fundamentalmente uma 

mudança nas escalas da produção e da acumulação)º 

Mais adiante, na Pnrt.e Pr~meirn da Livro 3, Marx trate da "E 

canomla na Emprego de Capital C~11stante• e refere-se urna vez maia ao 

papel desempenhado pela concentraçêlo dos meios de produção: "Numa_ gra.a. 
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, -de fabrica, os custas de um ou dois motores centrais nao aumentam na 

mesma proporç~o da força deoses motores, a qual determine o poss!vel 

reio de aç;a deles; os cuotos do mecanismo de transmiss~a n~a aumentam 

- , ' na mesma proporçaa do voluma das maquinas operadoras, as quais leva o 

, - -movimento; o tronco da maquina operadora nao encarece em proporçao com 
, , 

o acrescimo do numero de ferramentas, que constituem os membros por 

meio dos quais ela funciona, etc. A concentração das meios de produ-

• - , · (11) çao tr~z ainda economias em canstruçoes de toda esp~cie ••• " • __ Na 

medida em que se desenvolvem os meios de produção, o acréscimo da jor-
( 

nada de trabalho (sem alteração no capital vari~vel) ser~ capaz de pr,9_ 

duzir uma maior quantidade de produtos, não se alterando no caso o va
Í 

lar da parte fixa do capital constantee havendo com isso um aumento da 
! ' 

taxa de lucro. A economia que a concentr2ção do~ meias de procuçêo pr,9_ 
, /- - , 

picia advem igualmentr da concentraçao inevitavel dn força de traba -

lho, que em operações concentradas e com~lnedas, produz um maior exce

dente. Trata-se, portanto, de u~a diminuição do trnbelho pago e conse-

quentemente de um awmento dos lucros. A economia de capital conLJtante 

~ determinada pelo feto de que un mesmo vclume de edif!cios e outras 

instalaçÕes1 custa multa menos para um grande volume de produção que P.2. 

ra um pequeno. 
, ... 

Dai a produçeo em larga escala propiciar esse 

excedente, mantenda-se constantes os gastos com a força de trabalho. 

,. 
Na Parte terceira (Lei: Tendencia a Cair da Taxa de Lucro ), 

. 
ainda do Livro J, Marx analisa a queda dos lucros enquanto resultado 

do eument~ progressivo d~ capitel constant~ e a diminuição do capital 
, , 

variavel. O aumentu do uso de maquinas e de capital fixo em geral, de-
... 

termina uma quantidade decrescente de trabalho, com a redu;ao do preço 

aos produtos, dei a quede non lucros, pais "cada produto individual, ! 

soladamente considerada, passa a conter quantidade menor de trabalho • 
,,~, ' 
~~~. Oiminu1 assim a massa de trabalho vivo quando comparada a "mas-
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sa de tr-sbnlho mater1aliza;jo11 em meios tlf! prod'-J;ão. d2c:ri=:sce11do porta.2 

to, a mmrna de trabelho não-pago e em ruzãa dis:.rn. na lur::rr.s. E ~ ne:3se 

.. 
sentido que a processo de concentraçeo de cap1t318 mais umo v2z desem-

penh3 um papel fundamental: "0 desenvolvimento do produç~o e da acumu

leç;a capitalistan leve e procensos de trabalho em escala, em dlnen 

- A soes cada vez maiores, e em consequencla ~ desembolsos cre9centes de 
, 

capital paro cede estabelecimento particular. Par isso, alem de ser u-- , ma das ~andiçoes materiais dela, e um das resultadas por elas produzi-

c.Jos, a conc~n treção crescer: t~ das capitais, ac~mpanhada, e.nbcra e:n p.:.·_ll 

porção menor, de aumento d~ n~mera das capltalistas"Cl3)• 

Para Marxf a q4eda da taxa de lucro e a acelereç;o da acumu

laç~o s;o aspectos d2 t1' rne9mo proc2ssa, pois expr2ssem o desenvolvi -
A 

menta da produtividade.( Entr2 oi;traa consequencies, a queda da taxa de -

1ur.ro 11 ?.celera B ca~1ccntr:J:;r'.r: co capital 2 sua cer.t:i:ali:rnção, expro 

priando-se os capitollatas menores, tomando-se dos produtores diretos 

. (14) 
remanescentes a que ainda exista para expropriar" • Dessa forma, a-

A 

cirra-se a concorrencia, e apenas as grandes capitalistas "fortemente 
A .. A 

organizados" tem condiçaeo de compensar a tendencia aos lucros decres-

A - A centes. Cmno conseq11encia da eh~vaçao da produtividade e da tendencia 

' - f a concen~r3çao, c~d3 vez fica meia dificll a um pequena capital ingre~ 

sar num rama induntrial cuja n!vel de de3envolvimenta seja muito alto 
.. 

e a escala de produçao elevada, fato este que conduz forçosamente ao 

dam!~io desses ramos por alguns grandes capitais. Al~m disso, grandes 

cancentraç~es de capital conseguem manter a texa m~dla de lucro, pelas - ~· -aplic:açocs const. 311 ~: •. ! i de capitais externos atreves do venda de açoes, 

recurso e:ise bastante utilizado pelas empresas industrieis de grande 

i:orte. 

Mais adiante, na Parte Quarta (Papel do Cr~dito na Produção 
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Capitalista), Marx trate da sociedade par ações e do seu efeito sobre 

a expansão da produção. Segundo ele, elas propiciam uma "Expansão ime!!. 

- f sa da esc~la de produçao e daa empresas, impossivel de ser atingida 
(15) .. 

por capitais isolados" • Isto signlf ica a "aboliçao da capital pri-

vedo" nos limites do capitalismo, visto que essas empresas possuem a 
, 

forma de "capital sccial". O proprio capitalista despersanifica-se,dan 
, 

do lugar aos »administradores" do capital. Os proprletarios transfar - . 
, 

mam-se em simples "capitalistas financeiras". Nesse caso, o lucro· e rs_ 

cebido por esse capitalista financeiro como juro (recompensa ~ propri_! 

) , - ... dade do capital • Da-se a separaçao e a oposlçao co~pleta entre a cap!, 

tal e todos aqueles envolvidos na produção Cinclâsive os dirigentes) , 

"nas sociedades por eçõ·es dissociam-se a função e a proprlednde do -ca• 
. , 

pital". Marx considera tal processo como o desenvolvimento rnaximo de 

produç~o capitalista, e uma fase trensit~ria da pr~prio modo de produ-.. 
çao. 

Neste exato ponto da exposição de Marx, ela é interrompida 

para u~ esclarecimento de Engels (e organizadDr doa manuscritos) sobre 

o desenvolvimento posterior das empresas por ações, que se tornaram o 

principal matar da produção industrial nos pelses capitali~tas adiant.!!. 

c!as1 , levando à superprodução, preços deprimidos, etc. Toca a · fundo 
" .. .. . tambem na questao da centralizaçao de capitais a par-tlr dessa nova et.!! 

-pa na arganizaçao empresarial do capital: n 
••• em suma, a liberdade de 

. A # 
concorrencia, ~asa veneranda celebridade, je esgotou seus recursos, C.!!, 

benda a ele me.ama anunciar sua mani~esia e em:andalosa fal;ncia. f o 

que evidencia o fato de se associarem, em cada pe{s, as grandes indus

triais de determinado rama para constituir cartel, destinado e regular 

a produção. Uma junta estabelece e quantidade a produ2ir por ceda est.!! 
, A . 

belecimento e em ultime instancia reparte aa encomendas ou pedidas e-
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presentados... • • •• Assim chegou-se em certos ramas em que o n!vel da 

produção o permitia, a concentrar a produção toda do ramo 

em~ grande sociedade por ações com direção ~nica"Cl5 >. 
industrial 

, -Para o proprio Marx, que nao chegou e desenvolver mala essa 

questão (emerg~ncia dos cartéis, trustes, etc.) par impossibilidade aE_ 
, , 

vinde de sua propria epoca, em que este processo ap~nas se esboçava, a 

saciedade por ações representa de qualquer forma 
, ... 

a propr1~ negaçao do 
, - . -· 

modo capitalista de produção, pois "ha produçao privada, sem a contra-
. (17) le da propriedade privada~ • 

, ,. 
Finalmente, aquilo que para Marx seria a propria essencia da 

etapa mais desenvolvida ·da produção capitalista (hoje denominada- capi

talismo monopolista), ~ue ~ a inevitabilidade do processri de centrali

zação de capitais: "Cohcepç~es que ainda tinham sentido em fase menos 

desenvolvida da produção capitalista tornam-3e por comµleto caducas. O 

' .. sucesso e o fracasso levam igualmente a centralizaçaa dos capitais e 
A ' .,. .. 

em consequencla a expropriaçao na mais alta escala. A exproprieçao ag_g, 
, , 

re vai alem dos produtores diretos, estendendo-se aos proprlos capita-
, (18) 

listas _JJeq_~~~os e m~d~~~n (grifo nosso). 

Muitos autoreG marxistas retomaram as teorias de Marx e de -

senvolveram v~rios estudos sabre o processo de concentração de capital · 
, 

e o praprio desenvolvimento do chamado capitalismo monopolista e do i.!!!, 

per!alismo. Dentre entes, destaca-se a obra de Lenin (O imperialismo , 

fas~ superior do capitalismo), escrito em 1916. Nesse estudo, o autor 

chama a atRnçio ~sra o fato de que o vigoroso processo de concentração 

dn produção ~ o tra~o mais caracter{stlco do capitalismo contempor~neo. 
, 

~;J:i.~sento, .do dadas aobre o numero de empregados, faturamento, consumo 

de energia, etc., de produção industrial de po{ses coma a Alemanha e 

os E.LI.A., clernonstra n alta grau de concentração da produção em um gr.!! 
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po relativamente reduzido mas po~erosa de empresas 1ndust~in1s. Com r~ 

- ' , laçac a Alemanha, par exemplo: "~enos de una centesima parte ~e las em 
, 

presas tienen mas de 3/4 del total d~ la fuerza motriz de vapor y ele.e, 

tricidad!"Cl9 >. E na caso dos E.LI.A.: "Casi la mitad de . la producciÔn 

global de todas las empresas del paf s se encuentra en las manos de una 

1 ' 1 ~ d 1 t t 1 d '"C2o) cen~es ma parwe e o a e e~presas. • Na medido em que est~s e.:!!. 

presas atuam em praticamente todas os ramos industriais, tal situação · 

configura claramerite uma situ~ç~o de monap~lio: "02 ahf se inrtere ela 
, 

ramente que la concentracion, al !legar a un g=ada determinada de su 

desarrollo, puede afirmar-se que conduce po~ s{ misma de llP.nO al mOn.2, 

palio, ya que a unas cuentas decenas de empresas gigentescas les resul 
-· -

ta fácil pon2rse de acuerda entre sf y, par atra parte, li:3 CO!ilpete'n -

eia, que se hace cada vez m~s dif!cil, o sea, la tendencia al m~nopoll~, 
. (21) 

na~en prec1samen~e de las grandes proporciones de las empresas• • 

.... 
Sobre o caso ingles, o autor cita um entudioso da tema do ITl!!. 

, .... , 
nopolio (Hermsnn levy), que afirma ser a tendencia ao llionopclio em seu 

pa!s, um resultado da grande dimensão das empresas e o seu elevado n{

vel t~cnico, retomando uma teoria de Marx (j~ vista) de que o grande 

desenvolvimento de algumas empresas em determlna~os rar.~s industriais, 

impede o ingresso de novos pequenos capitais, dada e grande soma de iU 

,. ' - -vestimenta inicial necenseria .a (abrica;aa d3quele produto em candiçoes .. , , 
de lucro. Sao ramos em que a grant!e escala ja esta plenamente assenta-

4 

da, colocando assim limites precisos aos novos capitais que desejam 

- , ingressar na ,produçao. Alem disso, e forte protecionismo do governo 1.!!. 
.... , , , 

gles permitiu um rapido aumento na numero de carteis e trustes, benef.!. .. , 
ciando a formaçao dos mnnoµalios em geral. 

A ' M 1 Lenin constate A tendencia a formaçao dos monopollos nos 

principais pafses industrializados e capitalistas no in!cio deste s~c.!! 
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... , 
lo, e iron!za os economistas que, o~ ignoraram ou nao levaram a serio 

, 
as teorias d~ Marx de que este seria a ce~inha inevitavel do desenval-.. 
vimento capitalista, preferindo acreditar na livre-concarrencia enqua.!! 

to uma "lei natural". Segundo ele, Marx havia demonstrado que "a 11-
... ,. , 

vre competencia origina la concentracion de la produccian, y que dicha 
, 

concentracion, en un cierta grado de su desarrolla, ccnduce al monopo-

lio. Ahara el monopolia es un hecha"< 22 >. Lembra ainda que as crises 

sucessivas da capitalismo t~m criado condições favor~veis ~o surgimen-
, 

to dos monopalias, pais estes sernp~e acabam se beneficiando com a fre.u. 

mentação das capitais ou mesmo com a insalv~ncia dos pequenos, chegan-

do muitas vezes um ramo industrial cantar com a atuação de uma 
, . 
unica 

' 
grande empresa. E isto não leva, segundo ele, a uma superação da crise, 

/_ , 
mas ao contrario, agrava-e ainda mais, na medida em que o domfnio de 

i 
umas poucas empresas cartelizadas provoca um desarranja em toda a es -

, - , 
trutura industrial ate entao composta de pequenos e medias capitais, ~ 

l~m de aumentar ainda mais a desproporção entre a ind~stria e agricul-
A , "" 

tura, fenomeno este que em n~nar grau ja aconpanha a instalaçao da ca-

pitalismo. 

Assim cama Marx, Lenin relaciona o crescente processo de con 
. -

centração de capitais e o aparecimento das monopolios, com a desenval-

, , -vimento da sistema bancaria, que de simples intermediaria na conversaa 

de capitais inetivos em ativas, centraliza~s2 igualmente em poucos es-

tabelecimentos devido ~ multiplicação e diversificação de suas opera -

çÕes, passando a dispor não apenas de quase a totalidade da capital m!!. 
, ~ , -

neterio, mas tamb~m de parcela consideravel de meios de produçao · em 

um ou mais pa!ses: "Este transformaci~n de los numerosas y modestos i,!! 

t ~ r, .. ddiér 11.,,s en un punado de mon:polistas consti tuye una de los proce-
, 

sas Fundamentelea de la trensfarma~ian del capitalismo 2n !mperiallsmo 
, 

capitalista, y por esta debemos detenermos, en prlmer termine, en la 
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, . (23) - . , 
cancentraclon ban~aria" • A tren~fu~m~~no do sistema bancaria em um 

, .. , ·' 
gr~nd2 manopollo altera a sua relaçao com a industria, JB que eles paa 

, , , 
sa~ de simples intermediarias ce capital monetnrio pera a propria esfe 

ra empresarial de economia industrial, associando-se eos capitais pro-

dutivas au slmplesmented dominando-os. Surge assim o capital financel-
, , 

ro: "Concentracion de la produccion; monopolios que se derivan de la 
, 

misma; fusion o engarce de los bancos con la industria: tal es la hls-
, 

teria de la epericion del cepitRl financiero y lo que dicho concepto 

encierra 11 C24 >. 
, 

Finalmente, pera Lenin, a desenvolvimento dos monopolios na 

esfera da produção industrial e dos monop~lios ligados ao cepital fi

nanceiro e o dcm!nio destes sobre todas as outros capitais, são preces 
·- -

ses ligadcis diretamente ao surgimento do imperiElisnio. ~~s palses em 

que tais processas se deram mais rapidamente e com maior vigor, deflnJ. 

ram ~esde lego ~elaç~es de tipo imperialista com as outras naç~es, so-
' .. , 

manjo a velha divisao inter,aclonal de tipa =alonial (controle de mat,ê. 
, .. 

rias primas, etc.), novas p~aticas de dominüçaa, com destaque para a 

"exportação de capitais". 

A 

Um outra autor, este ~ontemporaneo~ que retoma as teses de 

Marx e desenvolve eatudos sabre a concentração do capital nas dias a

tuais ~ PARENT (1970), que tem uma obra dedicada especificamente ~ con 

centração industrial. Sobre a teoria marxista da concentração ele diz: 

" , , ' 
"Marx conserve l'honneur d'avolr ete le premier a mesurer l'ampleur du 

, ' , 
phenomene et son importa~ce ••• Som nerite est d'autant plus grand que, 

' au monent ou 11 e:: nnp:13::ii t Le Capital, les grandes vagues de concentra-

' , tlon qui allaient, a partir de 1880, bouleverser la structure des eco-
, 

ncmies lnciustrielles et sµ~cialemente des Etats-Unis, n'apparaissalent 
(25) . , 

que sous le forme de tendences assez vagues" • Parent tnmbem rela -

clona o processo de concentraç~o com o agigantamento de elgumnn empre-
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.. t' . ses, enquanto decorrencia do avnnço das ecn1cns produtivas e da esca-

la de produção em ampliaçno constante. Isto leve a uma situação pared_g_ 

xal, visto que à medida em que cresce a prad:u;Õo e o consumo, diminui 

, , -
o numera de prcdutores. Alem disso, diz ele, a aceleraçaa do processa 

de concentração não implica necessariamente ern desapareci~enta das pe-

quenas empresas, pais trüta-se antes de mais nada de um "crescimento 

.. ' -desigual das empres~~". de um fenom~no que conduz a dominaçeo de al -

guns grandes cepitüis s~bre as p?.~uenas, reservando-lhes m~~tas vezes 
, . , 

pequenas fatias marginais do mercado e mesmo ~~peis :Jecundarias no pr_Ç!, 

cesso produtivo industrial, co~o o de fornecedores de componentes, ou 

- - ' a produçno de artigos que nao ln~eressam es emp4~sas dominantes. Para 

medir-se a conc~ntrAç~cr em e~presa5 industriais, o autor sugere: ~Les 
, . , ' 

indi=2s de concentratio~ sont en general fendes sur trais criterea es-
, , 

sentiela: la capa~!te prauuctiv2, las effectifs employes, les actifs 
, , (26) . . . . 

possedes" • Em termos de capacidade produtiva, entende que o melhor 

it
, . , 1 , .. f 

cr er10 e a do ve ar das v~~das, ao inves da produçao f1si=a; quanto 

aos efetivos empregados, entende que de maneira geral são um bo~ ~ritÍ, 

-rio, lembrando epenas que com o grau de aut~maçao disti~ta entre as e_!! 

presas, ele pode tornar-se ~enos precisü; f inalmer.te, os ativos possul 

das revelem, como nenhum outro, o real poder das empr.esas, pois ele 
, 
e 

men~s flutuante que o das vendas e mais geral qu2 o dos efetivos empr~ 

gados. 

- , O autor propoe ainda una tipologia para os diferentes esta -- , , 
glos de cancentra;aa. O caso mais simples, segunda ele, e o do ~onopo-

lio absoluto de uma ~nica empresa num determinado remo 1~=ustrlal, não 

se constituindo, er.tret9nto, n9 situação mais coreum. A forma de conce.!! - , , . 
traçao ~ais encon~rada e a de tipo oligapolica: "Un tr2s grar.d nombre 

, 
de branches dana teus les peys lndustrl2l3 presente une structure d'o-



175 

(27) , 
ligopale" • As estrutures oligopalicas presentes nos diferentes ra-

mos industriais, apresentam a!nda diferenças quanta ao grau de concen

traç~a. Assim, "L'oligcpole canc2ntr~ sans frange", caso tÍplco da ln

d~stria automabil!stica nos E.LI.A. e ns França; "L'oligopale concentr~ 

" L, 1 evec frange em que em torno de grandes empresas man~em a gumas peque-
, , 

nas, caso de industria siderurglca na França e de cigarras nos E.LI.A.; 
, , , 

"L'oligopole faiblement concentre generalement avec frange" composto 

po7 nu~erasas empresas. Quanto ~s ceracter!sticas fundamentais da _gra!!. 

de empresa industrial nuna estrutura oligop~lica, o 2utor lembra que 
, . , .. 

alem do fato evidente de que represe~tam uma inegavel concentraçao de 
.. A , 

meios de produ;ao e de ativos finenceiros, elas tem sido respansaveia 
. - , --

por quase todas as g=a~des inovaçoes tecnologicas da atividade indus -
I 

t -trial, renovar.ja constantemente nao apenas os seus procutos mas igual-
, / ... 

mente os p=oprios me~os de p=oduçao, estando envolvidas na quase tota-

lidade daqueles bens industriais q~e reclamam grande elebaração e t~c

nicas avançadas. são 2sses Fatores que asseguram o seu dom!nio no lnt~ 
, 

rior da economia indus~rial: "Cela a pour ccnsequence qu'elles domi -

' nent t~es nettement certains secteurs qul sont les plus progressifs et 
, 

fournissP.nt les biens industriels qui dete=minent le genre de vie des 
, , . 

hacitants des nations riches: automobiles, equip2ment electrique,etc." 

(28) 
• 

As obaervaç~es de Marx ' quanto a estrutura de poder e da ed-

minist:raçÕa no interior de ume grande empresa (as sociedades par aç.Ões) 

são rEtomadas por Parent. Dado o alto n!vel de complexidade relaciona-

' ... .. - , do a gestaa e a ~~oduçeo em larga escala de multas vezes uma serie de 

produtos diferentes, desenvolveu-se nessas empresas um verdndeiro apa

rato admi11istrativo, com a criaç~o dos chamados "serviços industriais" 

internas e uma violenta estrntificaç;o funcional, com o recurso a " e-
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, 
quipes" de especieliotas e tecnicas em geral. Esta forma de orgnniza-

çãa resultou num~ descentralizaç;o da~ diversas funç5es ( hivr~rquia 

f lexf vel ) , - t cantrast3ndo com umn forte centrnllzaçaa a n1vel do pcder 

de decisão das 3ssuntos globais, caracterizada num"colegiado superiorª 

que repres2nta os proprietários da cep1tal. A diversificação, que no 

- , , -casa da adr~inistraça~ e funcional, tn~b2m ocorre na produçeo, senc3 c,g_ 

-m~m uma mesma empresa c~ntar nao apenas com distintas li~~as de pradu-- , , . çao para dintintos pra:!utos, cor:io ate mesmo contar com varias estaDel~ 
, 

cimentos geo~raficamen~e separados e centralizados por uma unice ges -

... - - , tao. A distribuiçao geogrnf ica das "filiais" se da em todas as escalas 

poss!veis, atin;lndo inclueive um maior ou menor n~mero de pa{ses, Da 

m2sma forma, a diversificaç5o das produtos ch2ga muitas vezes a ultra-
,. 

passar o amblto do ramo original da empresa, indo por exempla,dos bens 

- - , de produçao nos bens de co~sumo nao-~uraveis. 

,. 
Existe um certo cunsenso entre os autores cantemporaneoa que 

A A, • 

tem tratado do en1P.rgencio de produçaa industrial oligapal1zoda neste 
, , .. , " .. 

seculo. Alem da lei sobre a tendencie inexorevel a concentraçao dos 

meias de produção e, portanto, do capital e du papel fundamental dese~ 
, 

penhada pela cap!tal bancaria, ·(poder!amos denominar de causas es-

' , -truturs1s 4 dois tipos de eventos historicos tiverem uma contribuiçaa 

fundam~ntal neste s~cula para o processo de concentração. O primeiro 
, 

delea e representado pelas diferentes crises qu2 se abateram sobre o 
, 

capitalismo nas primeiras decadas, em particular a grande crise de 

1929 e anos seguintes. Nesta, o fen~mena de fragmentação ou desapareci 
, 

menta de capitais industriais foi realmente notavel, permitindo aos 
A , .. 

grandes grupos ecanamicos da epoca assenhorarem-se, sejam de patrima -
, 

nlos inteiros, sejam de paú .. elas cor1sideraveis da controle 
, 

acionaria 

das em~resas em situação fallmentar, dada o viol~nto rebaixamento das 

- , . preços das açoes em geral. Alem disso, em particular nos E.U.A., o ep! 



177 

centro de crise, as p~l!ticas ecotadas visando a sua superaçÕo lmplic!!, 

ram numa participeç~o crescente do fstado na economia, atrav~s de uma 

a~rie de medidas eo n!vel da plenejamenta econ~mico que ecnbaram bene-

f!ciando os grand2s grupos em ccndiç;es de empreender "esforços• para 

a reconstrução e n retomada das investimentos. 

, 
O segundo tipo de ev2nto e representado pelas duas grandes 

, 
guerras, em esp~cinl a segunde. Elas possibilitaram terr.bem um grande 

. - ' increme~to no pr~cesso de concentraçao devido as peculiaridQdes do f uQ 

cianamento da economia nessas r1casi~es, advindas d~ chamado " esforço 

nacional para a gu2rra", em que o Estada passa automa~icamente a con-

trol~r praticamente toda a economia, e8 ~articul~r a produç~a indus 
... ... 

trial, subm2tendo-a es exigencias de atividade mi:itar. Isto contri - . - , buiu n~a apenas p9ra o evidente surto de inava;ae5 tecnlc~s nas princi 
, . ... 

pais ra~os industriais, com destsqu2 pera e industria eletronica e de 

( 
, , 

material de transporte o desenvülvirnento da i0dustrie aeronautica,por 
, , 

e~emplo), como ta~bem para um notevel fortalecimento dcn grandes gru -
, 

pos ~r.dustriais que se transformaram em verdad2iros"socias" da Estado. 

~ ~ -t. o nivel de associaçao dos grandes grupos privados com o Estçdo em al 
guns pe!ses co~o a frança, foi tão alto, que chegou mesmo a determinar 

, -segundo varias versoes, o surgimento de um verdadeiro capitalismo mon,g, 

, ' ~ (29) 
pelista de Estado nas decadas qu~ se suced2ram a Segunda uuerra ,. 

... - -Permitiu igualmente, a exceçao das E.LI.A., uma crescente atu3çao do 
# , 

pro~r!o Estado cerno empresario in~ustriel, que pas~ou a se envolver 
# 

particularmente ca~ os setores basices· e mes~o o~ ~2 ponte da econo~ia 

industria:, como s;o as casos da ind~stri3 aero~;utica ne It~lla, na 

Françe, nn !n~laterra e em alguns pe!3e5 do chamado terce!ro mu~do, co 
, , 

mo ~ 9rasil e e A~g2nt!na. Finalmen~e, a esse respei~o. ~ fato ~ ataria 

que. na:; dim• du hoje a ch~m9dn ind~str la b~lica dos "tem;:ias de paz", ~ 
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respons~vel nos principais pa{ses produtores e exportadores de armas, 

, ' 
par efeitos encadeadares altamente favoraveis a atividade industrial 

moderna (particularmente a chamada pesada), envolvendo não apenas o S.!, 

r - , ter espec fico dedicado a esse tipo de produçao, mas tambem um expres-
, 

siva numero de grandes empresas (e a parque industrial de componentes) 

de praticamente toda a estrutura industrial desses paÍses • 

.... 
A emergencia das grandes grupos industriais oligqpolizados , 

, - -alterou tambem as relaçoes entre as naçoes mais avançadas do capital!,!?_ 

mo e aquelas de baixo nível de desenvolvimento econ~mico, em particu -

lar as que não lograram industrializar-se. Da papel de exportador de 

manufaturados e de capitais, os paÍses avançados, com o crescimento 
, , ' 

vertiginoso dos grandes: oligopolios industriais, passaram tambem a "ex 

portação" de capital produtivo em forma de unidades de produção, fi - -

liais dessas empresas, e que alteraram radicalmente os rumos do desen-
, 

volvimento nos paises em que se instalaram. Beneficiadas por medidas 
t , 

pol1ticas favoraveis por parte dos Estados que es abrigaram, tais como 

reserva de mercados, facilidades de importação de equipamentos, tale • 
~ , t 

rancia na remessa de lucros, etc., alem de pal1ticas salariais altamen 
, ' . , 

t~ favoraveis as ~~presas e baixG custo relativo das materias primes • 
, . 

as chamadas transnacionais puderam assim estender a seu dominio a pra-

ticamenter' todo o mundo capitalista. E esta penetração fora de seus li 

mites territoriais de origem não tem se limitado e esse tipo de de 

pa{s, visto a forte presença de filieis de empresas norte-americanas , 

por exemplo, em praticamente toda a europa ocidental e mesmo em alguns 

paÍses do chamado bloco soclallsta. 

Como vi~os, essa denominação passa, entre outras razões, pe-

, - - . -la notavel concentraçao das inovaçoes tecnologicas em maos de um redu-
, 

zido numero de empresas, o que lhes permite uma certa exclusividade na 
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.. 
produçao de alguns itens industriais e a cobrança de "royalties" no ca 

N , 

sa de estenderem as direitos de fabricaçao a outras empresas. Alem di.,! 

so, dado a gigantismo das meios de produção concentrados e o seu nlvel 

de sofisticação, essas empresas praticamente monopolizam a produção dos 

bens industriais com grande valor agregado de tecnologia, tais como ae 
, , 

ronaves, satelites, computadores, equipa~ento eletrica pesado, turbi -
, , 

nas para hidreletricae, reatores nucleares, etc., alem evidentemente , 

de tod~s as itens classificados como bens duráveis (autom~veis, eletr!!. 

domésticos, etc.), cujo dom!nio dessas empresas pode ser 
, 

"classico 11 • 

, . 

O controle exercido por esses cligopolios sobre a 
.. 

considerado 

produção 

" - ' -industrial contemparaneµ nao se limita a produçao "strictu sensu", es-
1-

' , .. 
tendendo-se as fontes ?e meterias primas e de insumos em geral. Nao se , 

trata na caso de controle de vendas, mas das compras, que alguns econg, 
... 

mistas denominam de "controle oligopsonico". Afora os casos conhecidos 

de grandes empresas ligadas ~ mineração e a combustíveis lÍquidos que 
, .. , -

obtem "concessoes" em diversos paises pera a explaraçao desses recur -

aos, ocorre tamb;m a controle de mat~rias primas de origem agrÍcala por 
, 

parte de empresas industriais, que atreves de uma rede articulada de a 

gências de compra estrategicamente distribu{de, ou de contratos eape -
, 

ciais entre a industria e os produtores rurais, conseguem impor os seus 

preços de compra. 

Finalmente, um traço bastante caracter!stico da prática mon.!?. 
, , 

pelista, que e o controle dos preços de venda. Ele e exercido de dife-
, 

rentes maneiras, destacando-se a pratica mais comum do acordo entre os 

, - -membros do oligopolio pera a def iniçao dos preços dos produtos de um 

determinada ramo. Dada e magnitude da escala de produção e do poder 

real desse grupo, podem ocorrer duas situações opostas: no primeiro ca 
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, 
so, o grupo pode partir pare urna pratica de rebaixamento desses pre 

ços, coma forme de eliminar pequenos capitais que porventura façam Pª.!: 

te desse rema e que não se encontram sob o seu domfnia, cujo resultado 
, . 

e a simples desaparecimento de empresas menores, ou a absorção de. 3eu 
... 

patrimonio pelas maiores. No segundo caso, o acordo entre as partes do 

oligopÓlio pode levar a uma manutenção intransigente de preços eleva -

dos para os seus produtos coma forme de compensar1 por exemplo, even -

tuais crises de demanda, mantenda assim inalteradas as sues taxes de 

lucro. Essas pr~ticas, entretanto, não significam necessariamente que 

"' e concorrencia esteja eliminada do interior desses grupos quando fabr! 
, ... , 

cantes de um mesmo produto. O que ocorre e que a concorrencia e de ou-
--

t ro tipa, centrada no mais das vezes numa acirrada disputa ao n{veldes 

inovações tecnolÓgices, nas mudanças constantes de tipos, modelos,etc. 
, 

de seus produtos, e no uso sistematico da moderna tecnologia de "mar -

keting". 

, ... 

Por ultimo, algumas palavras sabre as consequencias da atue-
... 

çao dessas grandes empresas pera a estrutura industrial. Considerando 

a inserção e o desenvolvimento de grupos oligapÓlicos na· maioria dos 

ramos da moderna atividade ind11strial, seri~ legitima questionar a res 
... 

peito da permanencie nesses ramas de um conjunto relativamente numero-

so de pequenas empresas. A esse respeito diz 0088 (19?1): ••• "uma con-
... , ... 

tradiçao aparente e que, juntamente com a tendencia para a concentra -

ção da produção e controle e a extensão de formes monopolistas ou semi 

monopolistas de organização, houve uma persist~ncie bem acentuada da 
, 

pequena firma •••• Nossa surpresa podera ser reduzida por duas conside 
- , , 

raçoes. A primeira, que e o controle sobre setores-chave de industria 

e setores-chave da produção a que possui significado especial. Em se

gundo lugar, h~ diversos modos pelas quais uma grande organização, me!_ 
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mo que nãa controle uma parte grande da produção de uma ind~stria, po

de na verdade exercer a liderança industrial, ou domÍnio, sobre os nu-
... 

merosos independentes em pequena escala, que sobrevivem em concorren -

. (30) 
eia aparente com ela ••• " • Segunda o autor, as pequenas empresas S.Q. 

brevivem, desde que sob a domÍnio das grandes, ou seja, desde que res

tritas, ou a atividades que não interessam aa grande capital, ou ea 
, 

papel de simples produtoras e Fornecedoras de componentes e acessarias 

e at~ mesmo desenvolvendo linhas complementares de produção. No dizer 

de Dobb: "nesse caso, as firmas pequenas preenchem o papel de subem -

preiteiras para as maiores~(]!). 

Uma das contra~içÕes do capitalismo contempar~neo seria jus

tamente a "coexist;ncia," entre formas monopolistas e não monopolistas 

de produção no interior da economia industrial, o que pressupõe a exi.:!_ -
' 

t;~c!3 da ~n;o-ccncorr;ncia" ec lado ds ccnccrr;nçia cl~ssica (a n!vel 

de preços). Essa ~ ~ma questão evidentemente complexa, na medida em 

que ce~tas teorias afirmam que, dada a definlçéo de um novo padrão de 

acumulaç;o de capital provocado pela etapa manopalista da produç;o,to-

da a economia obede~erla de uma ou de outra forma aos imperativos dessa 

nova ordem capltallsta. Por outro lado, pode-se argumentar que a convl 
A A - # A , 

vencia de formas antaganicas de praduçao e um f enomeno ligado aa pro -
, 

prio desenvolvimento historico da capitalismo, bastando lembrar da lon 

ga tempo em que formas feudais de produção coexistiram nesse modo de 

produç;o e mesmo de formas não-capitalistas (como o pr~prio artesa~ata) 

que tem subsistido nos dias de hoje~ Al~m disso, sabe-se que ao n{vel 

especÍfico da produção industrial, nem todos os ramos t~m interessado 

aos ol!.~opÓlios enquanto objeto privilegiada de atu-ação, o que tem pe.!: 
... , 

mitida a soQrevivencia de numerosos medias e pequenos capitais, parti-

- , cularmente no setor dos bens de consumo assalariado Cnao-duravels), em 
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que a quantidade inicial de capital a a viabilidade da pequena escala 

- .. . de praduçao continuam a representar ~ondiçaaa favaraveis para os mes-

mas. 

H • 

Nao obstante esses casas, a realidade e que cada vez maia o 

grande capital tem conseguido assenhorar-eu da meior parcela absoluta 

da produção industrial, visto que ele pen~tra preferencialmente nos 

ramos maia rentáveis, em que os produtos possuem o maior vslor unitá-
, 

rio, alem de que, com a grande massa de capital que conseguem acumu -

.... - '\ ! lar, tem maiores chances de nao apenas sobreviver aa crises e clicas, 

mas tirar proveito delas. Como disse Marx, acertadamente, " o sucesso 
' H 1 

e a fracassa levam igualmente a centralizaçaa dos capitula". 
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NOTAS 

- Tavares, M.C., op.cit., p.68. 

- Tavares, M.C., op.cit., p.69. 

- Tavares, M.C., op.cit., p.77. 

Tavares, M.C., op.cit., p.102. 

- Tavares, M.C., op.cit., p.103. Tudo indica que os altos valores 

das vendas das ind~striaa pesquisadas no municÍpio (uma autom2 

bil!stica e outra eletro-eletrÔnica) devam ser explicadas por 

estas caracter{sticas intr!nsicas de tais empresas. Em especial 
/ 

no caso de uma. grande empresa produtora de equipamentos de tel~ 
1 

comunicações, cuja procorçêo das venoas em relação ao n~mero de 

empregados supera em muito as outras empresas locais. 

- Marx, K., "0 Capital", Livro 1, Vol.2, Ed. Civilização Brasileira, 

Rio de Janeiro, 1971. 

- Marx, K., op.cit., p.722. 

- Marx, K., op.cit., p.723. 

- Marx, K., op.cit., p.?27. 

- Marx, K., op.cit., p.?28. 

- Marx, K., op.cit., Licro 3, vol.4, p.88. 

- Marx, K., 01: .ci t., Livro 3, vcl.5, p.21+3. 

- Marx, K., op.cit., p.250. 

- Marx, K., op.cit., p.2?8. 

- Marx, K., op.cit., p.504. 
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- Marx, K., op.cit., p.506. 

- Marx, K., op.cit., p.508. 

- Marx, K., op.cit., p.508. 

- Lenin,V.I., "El Imperialismo, Fase Superior del Capitalismoª - O-

bras Escogidas -, t.ditorial Progreso, Moscu, 1976, p.382. 

- Lenin, v.r., op.cit., p.383. 

- Lenin, V.I., op.cit., p.384. 

- Lenin, V.I., op.cit., p.387. 

- Lenin, V.I., op.cit., p.398. 

- Lenin, V.I., cp.cit., P• 416. 

- Parent, J., "La Concentration Industrielle", P.U.F., Paris,1970, 

p.7. 

- Parent, J., cp.cit., p.25. 

- Parent, J., op.cit., p.35. 

- Parent, J., op.cit., p.39. 

- Ver a excelente obra de Boccara, P., "Estudos Sobre o Capitalismo 

Monopolista de Estadoª, ed. Estampa, lisboa, 1978, em que e ª.!!. 

ter aponta a tendência ao capitalismo monopolista e desse ' a 

constituição do C.M.E. enquanto um resultado da 
. .. 
participaçaa 

crescente do Estado (principalmente no caso francês) na econo

mia (industrial, financeira, etc.), assegurando aos investime!!. 

tos privadas a manutenção de suas taxas de lucro, diante da 

tend~ncia da queda destes com o processo de "desvalorização do 

capital" e de •sobreacumulação". Segundo ele: JParece-nos, to

davia, que todas as intervenções actuais do Estado (e não ape-

nas as relacionadas com a propriedade do Estado nas empresas 
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, , 
publicas), desde o sistema fiscal ao consumo publico, passando 

pela regularização da cr~dita, etc., com a finalidade de aume.u 

tar e garantir o lucro capitalista •• ~ Com efeito, o 
, 

e ar ater 
, - , 

benefico das intervençoes do Estado em proveito dos monopolios 

- , resulta do facto de o Estado nao procurar o lucro para si pro-

prio, mas para os capitalistas, os monopolistas, a oligarquia 

financeira", p.42. 

30 - Doob,M., "A Evoluç~o do Capitali~mo", Zahar Ed., Rio de Janeiro , 

2e ed., 1971, p.416. 

31 - Doob,M., op.c1t., p.423. Neste caso, o autor exemplifica oom as 
, 

numerosas pequenas e medias empresas f arnecedcras de componen-

tes em geral, que gravitam em torno das gigantes da 

automobilÍstica, eletrônica, etc. 

-prcduçao 
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N~o pretendemos aqui, dar conta de totalidade dos fatos e 

processos envolvidos por essa questão. Dados os objetivos do trabalho, 
, 

optamos por uma analise mais centrada na atividade industrial em nl 

que se desenvolve no municlpio e os problemas daÍ emergentes, o que 
, 

de certa forma sacrificou uma serie de problemas envolvidos em maior 

ou menor grau com o fato industrial, dentre eles os relacionados com a 

pr~pria urbanização. 

, , 
Ha certamente uma serie de temas que poderia ser objeto de 

, 
estudo, tais como o desenvolvimento do comercio e serviços, dos equipa· 

mEntos urbãnos em geral, de pr~pria evoluç:o da estru~uI· a urbana, os 

diferentes fluxos com as cidades vizinhes, etc. Entretanto, lembramos 

que o nosso objetivo principal desde o in!cio de nossas pesquisas, ª!!!! 
, .. , 

pre foi o estudo da notavel concentraçao r ~ e um certo tipa de industria 

que ali se desenvolve, e que nos chamou a atenç~o desde o prlric{plo. 

Por outro lado, sabemos ser impossível abstrair-se de q~1e e!i, como na 

maioria dos centros industriais, o amalgamento do fato industrial com 
, , 

o urbano e por demais evidente, exigindo assim um nivel de tratamento 

que d~ conta pelo menos das relações mais evidentes entre eles. 

. , 
Dentro dessa perspectiva e que procuraremos desenvolver al9!!_ 

mas atividades de campo e de elaboração cartogr~fica mÍnima, na tenta

tiva de apresentar, pelo menosnun n!vel superficial, aquilo que enten

demos como relação imediata entre a ind~stria e a cidade. 

Num primeiro momento, examinaremos alguns aspectos relacion!!. 

• , r dos a propria presença f slce dos estabelecimentos industriais no int!. 
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, , , 
rior da tecida urbano da cidade, primeira num nivel numerica e apos,no 

nÍvel da estrutura espacial. O Cuadra XVI apresenta as dimens~es dos 
, , , 

terrenos e das areas construidas das 67 industrias pesquisadas, dsitr.!_ 

buÍdas par ramas industriais. Em termos mais gerais, tem-se que esses 

estabelecimentos (as mais expressivos como j~ foi visto) ocupam uma á-
rea total de 

2 .. 
15.573.800 m , nao incluindo a quase totalidade dos 500 

alqueires C.12.LJO.OOO m2) pertencentes ao CTA, j~ que este não foi 

classif"icado coma ind~stria. Desse total, aproximadamente 22 ,0% ~- re

presentado pela ~rea construida dos estabelecimentos. Dois fatos cha-

- , mam a atençaa: em primeiro lugar e grande area, em termos absolutos 
1 .. 

ocupada pelos terrenas industriais; em segundo, a baixa proporçao en-

tre esses terrenas e a sua parcela ocupada pelas construções. 

Quanta ; distritiuição doa percentuais per ramos industriais, -
, 

excetuand:a-se Mcil:Iiliario (:. empresa) que apresenta u:;1 alto valor rela-

tivo, a maioria deles situe-se na feixe entre 10,0% e 30,0%. Entretan-
, 

to, ao niu-el dos valares absolutos individuais (alguns aparecem no (lua 

dro XVI, das grarrdes em?resas), as empres~s dos ramos Material de Tra,!!S 

, - , - . porte, Meterlal Eletrica e de Camunicaçao, e Metalurgica, sao as que !. 

presentam as terrenas de maior dimensão e mesmo as maiores ~reas cons

truidas. Essa disµanibilidade de terrenos tem possibilitado ~s empre -

sas um processa praticamente contínuo de ampliação de suas instalações. 

Assim, computando-se as ;reas declaradas cama "em ampliação" (incluin-

do as onras em andamento e as planejadas) aproximadamente 35,0% da 
, 
a-

rea total dos terrenas (mais ou menos 5,5 milhÕes de m2) estavam sendo 

objeto de ocupaçaa, ou em planos de serem ocupadas. Em entrevista com 

um dirigente de ume grande empresa de engenharia civil especializada 

na construção industrial, este declarou que ap~s ter concluldo a inst!_ 

lação original de algumas grandes empresas ligadas a Material de Tran.!. 
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QUALRO XVII 

s .J. e. - INDÚSTRIA - TERRENOS E PROPORÇÃO DE ÁREAS cm:STRU ÍDAS 

1977 

RAMOS TERRENO (112) ÁREA 
CONSTR. (%) 

Procl .Miner .não-1-:etálicos 611.300 22,0 

, 
!.:Ctalurgica 1.816.300 35,5 

Tuiecânica 70.300 32,5 

, 
Mat.Eletr.e de Cor.!unicação 1.727.200 27 ,o 

-· · 

1'!a t. Transporte 4.078.200 15,5 

Mobiliário 2.800 60,0 

Química 1.731.000 12,0 

Prod. Mat. Plástica 1.800 13,0 

Têxtil . 643.700 21,0 

Vest.,Calç.,Artefs.Tecidos 592.000 9,0 

Produtos Ali~entares 655.900 25,0 

, 
Editorial e Graf ica 5.300 14,0 . 

Diversos 3.738.000 1.0 

TOTAL 15.673.800 22,0 

-
FONTE: Questionários Respondidos - PM-SJC. 
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porte, Material E l~trico e de Crn:i:.micação e "Di versus"• todaa instala-
, 

das na decada de 1950, "nunca mais retirou das m~smas as ploces da ccns 

trutara", aludindo ao fato de que tais empresas encontram-na em situa-

ção de permanente reforma ou ampliação. Segundo este mesmu construtor 

... ' as obras em geral destinam-se. por ordem de impartancia, a ampliação 

das instalações das linhas de produção, aos edifÍcics destinados ~ fa

bricação de um novo produto (casa de urna grande empresa automobilÍst.!_ 
, , ' 

ca, de uma aeronautice e outra de equipamento fotagrafica) e as refor-

mas, havenda mes~a a caso de uma grande empresa d~ equipamentos de te-

lecomunicaçÕes que mudou o local de suas instalações completas, cons-
, • # , 

truindo uma nova fabrica em terreno mais ampla. Ha dois casos tambem, 
, , 

de duas grandes empresas que instalarem fabricas de suas subsidiari~s 
, 

em seus proprías terrenos. 

- , Lama ja foi vistu, a parcela mal~ expressi~a do conjunto ln-

dustrial da cidade caracteriza-oe pela elevada porte de seus estabele

cimentos e pela produção em larga escala. Devida a isto, e dada a ten

d~ncia ~ expansão dessas empresas, a dime·isão dos terrenos joga ai Utl 

, , 
papel consideravel. Alem disso, este fator pode estar relacio~ado ao 

fato de que boa parte das grandes empresas tenham se ir~talada no muni 

cÍpia na mesma ~paca em que se instalava na Grande são Paulo, por 2-

-xemplo, o que revela, ao que tudó indica, uma preacupaçao "a priori• 

com as limitações a ampliações futuras, representadas por eventuaiscon 
,; , 

gestionementos da metrapole. Deve-se levar em conta ainda, que no caso 

de pelo menos 5 grandes empresas, ocorreu que instalassem no munlcÍpio, 

desde logo, a maior perte de suas unidades de produção, tendo as suas 

sedes localizadas em são Paula ou na pr~pria municf plo. 

f evidente que a simples disponibilidade de terreno em si, 

- ... , t nea explica a preferencia das industries pela munic1pio, visto que es-
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te feto se repete em malar uu menor escala em outros centros localiza-

A # .. ' # 
dos a uma distancia igual e ate menor em relaçao a metropole. Entreta!!_ 

" to, quando juntamos e este fator extremamente favarevel, outros, tais 

cama a existência de beneficias fiscais por parte da prefeitura local, 

a existência do Complexa Aeroespacial desde o inlcio da d;cada de 1950 

e e pr~pria característica intrÍnsica dos terrenos disponÍveis, que na 

- - " opinieo das construtores apresentam condiçoes tapagraflcas excelentes 

à natureza da construção industrial (menor custo com terraplanagem e 

fundações), o municÍpio desponta como um local que re~ne condições po-

, ' - " tenclais altamente favoraveis a instalaçao de industrias. 

, 1 

O "Esboça Cartografico" apresentado no fim deste trabalho, a 

presenta a distribuiç;o espacial das principais empresas industriais 

segundo os diferentes setores e ramas a que pertencem. Este trabalho 

, " -certogreficc, ~ resultado d~ interpret:çaa com ~m ~~sei~o de fotcgre -

fias a~reas na escala de 1:10.000, obtida em v~o de 1977, ano que coin 

.. " cide com o dos dadas da pesquisa junto as industrias. Procuramos ex-

trair das fotas apenas as informações que interessavam ~ situação fÍsi 

. " ca das industries, abstraindo das relativas aos outros usos da solo, 
, , 

tais como o comercia, os bairros residenciais e as atividades agrarias. 

O resultada desse trabalho permitiu-nas observar algumas ceracterÍstl-

cas relacionadas can a presença do fato industrial no interior da es 

trutura urbana do munlcÍpia. 

A u~a primeira abservaç~o, dois fatos ganham relev~ncia ime-

- " dieta: em primeiro lugar, a grande dimensaa da area ocupada pelos est.! 

belecimentos industriais quando comparada aos espaças ocupadas pelos 
.. 

outras usas urbanos. Incluindo o Complexo Aeroespacial tem-se, a pri• 

meira vista, a impressão de que a ~rea envolvida com as atividades in-

" dustriais e pelo menos igual ao "restante" do espaço urbanizado. Em ª.!. 
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gunda, a nat~vel concentração das estabelecimentos ao longa do eixo re 

presentado pela Via Outra, com a presença ai de praticamente todos as 

remos industriais e a predamin~ncia das pertencentes ao setor dinâmico. 

O eixo de concentração representado pela rodovia expressa, evidenteme!!. 

te, o grosso da industrialização verificada no municlpio, que como 
, 

ja 
, 

vimos inicia-se com grande vigor a partir da decada de 1950, ano de 

"" conclusão da estrada e coincidente com e maior enfese no ritmo de lns 

talaçÕes, a sua duplicação, em 1967. 

Conforme j~ foi comentado anteriormente, a tend~ncia ao pri-

vilegiamenta das rodovias em detrimento de outros meios de transporte 

terrestre a partir das anos cincoenta, impulsionou a expansão indus 
, 

trial ao longo das principais eixos rodaviarios do Estada e principal-
A 

mente o representada pela Via Outra, cuja impartancia manifesta dispe!!. -

, -
~e m~iares ca~enta~ios. Ess~ trecho de rnaicr concentr~ç~~ in~u~trial 

no municÍpio, corresponde a uma dist~ncia linear aproximada de 15 Km, 
, , 

que vai desde a limite com Jacarei ate o limite com Caçapava, todo ele 

ocupado ou por estabelecimentos industriais ou por atividades de apoio 

como armaz~ns, com a lntercalaç~o de terrenos "vazios", alguns j~ ad -
, 

quiridos por algumas industrias e outros numa clara "reserva" de tipo 

especulativo. Todas as lnd~str!as ai localizadas articulam-se direta 

ou indiretamente com a rodovia, havendo mesmo u~ caso de uma grande i!!, 

d~stria automobilÍstica que conte com a rodovia ~ frente e a ferrovia 

(Central do Brasil) ao fundo, limitando o seu terreno, o que configura 

um privil~gi~ poucas vezes encontrado em termos de localização indus-

trial. 

fora da concentração ao longo da rodovia, aparecem algumas 
, , .. -

industrias proximas a parte mais central de cidade. Sao geralmente e-
. , 

quelas instaladas antes da decada de r.incaenta e que procuraram locali 
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zar-se na3 1mediaç~es da ferrovia e, ao que tudn indica, do rio Paral

ba. Na caso de duas delas (uma tecelagem e outra cerâmica) as localiza 

- , -çoes foram de certa forma determinadas pela propria daaçaa dos terre -

nas por parte da prefeitura. No casa das duas ind~strias quÍmicas, a 

proximidade do rio foi certamente um importante fator locacional. Este 

conjunto não chega a representar uma concentração, quando comparada ~-

quele que se desenvolveu ao longo da rodovia. Ele expressa, contudo, .!:!. 

ma fase pioneira da industrialização local e mesmo brasileira, tanto 
, 

pelo tipo de industria que ali se instalou (tradicionais e depois in -

, - , 
termediarias) cama pela atraçao que as vias ferreas exerciam sabre as 

- , ' , , 
localizaçaes industriais nas primeiras decadas deste secula. Alem dis-

so, ele expressa uma dada fase de desenvolvimento da municÍpio,que nes 

sa ~peca ainda era um centro urbana de proporções muito modestas e que 

se dP.senvolve, tg.ualmente , tendo na rio Para1ba e na Estrada de Ferro 

Central do Brasil os principais elementos de circulação. 

, 
No espaça compreendida pela nuclea central e arredares, en-

tre as dais principais eixos de circulaçãn (rodovia e ferrovia), 
.. 

nao 

se verifica nenhuma localização industrial de manta cujas dim~ns~ee 

permitam uma visualização ao nível da escala do mosaico utilizado. Na 

porção sul da cidade essa situação se repete, ~ exceção da Granja Ita.!!! 
# ' .. , A 

bi localizada praxima a estrada Sao Jase-Caraguatatuba, cuja distancie 

da concentração principal não permitiu a sua inclusão. De qualquer ma-
, - , 

neira, esta bastante clara que as localizaçoes das principais indus 
. , 

trias da cidade concentram-se na interior ou, no maximo, na periferia 

imediata da tecida urbana, com um n1vel de integração tão grande, que 
, , 

cama veremos a seguir, pode ate nos levar e considerar que e a estrutu 
, • , ... 4 

ra urbana que esta integrada a industria, e nea o contraria. 
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Originalmente, e at~ e construção da Via Outra, a mancha ur-

r , , ' 
bana do munic pio estava concentrada, grossa moda, em areas proximas a 

ferrovia e ao rio ParaÍba (Centro e bairro de Santana), ultrapassando

º na sua intersecção com a estral1n que liga a cidade com a região com

preendida pela Serra da Mantiqueira, incluindo a! o sul de Minas. A ex 

ceção deste pequeno prolongamento da urbanização, este sempre esteve 

limitada pela desnfvel entre os terraços nos quais se assente a cidade, 
, # • 

e a vãrzea do rio principal, constituindo esta uma imensa ares denom1-
, 

nada localmente de "banhado",ocupada ate recentemente par pastagens de 

gado leiteiro e pela rizicultura. Essa mudança brusca de nÍvel topogr~ 

fico tem limitado at~ os dias atuais o crescimento urbano em direção 

ao norte do municÍpia, forçanda~o a um prolongamento E-W ao longa ~as 
I 
! · 

terraços, configuração esta que se acentuou mais tarde com o surgimen-.. 
! 

ta de novas espaças urbanizados ao longo da rodovia. 

Com o inÍcio do processo acelerado de industrialização a Pª!. 
, 

tir da decada de 1950, altera-se substancialmente o quadro urbano cri-
, .... .... 

ginal. As novas industrias tem clara preferencia pelas terrenas ao lon 

, -go da nova rodovia, provocando uma rapida mudança na destinaçao desses 
, - , 

espaças, ate entaa ocupados pelas atividades agra-pecuarias, em espe -

cial por pastagens de gado leiteiro. Tal processo de mudança no uso da · 

solo desses espaços foi bem estudado por ANDRADE (1980): "Esse cresci-

menta industrial e urbano teve necessidade cada vez maior de terras P.! 

ra sua expansão. Num primeiro momento (inÍcio da d~cada de 50) as ter-

ras requisitadas foram aquelDa localizadas ao longo da Via Dutra; em 
, , ' 

seguida (meados aa decada de 50 e decada de 60), paralelamente a expa!!. - .,, , , 
saa industrial seo promovidos loteamentos habitacionais operarias pra-

~ , , 
ximas as industrias; a cidade começa tambem a ser extravasada princi -

(1) 
palmente pare a sul onde encontre terras apropriadas" • Quanto aos 
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usos anteriores dessas terras. diz a autora: "At~ inÍclos de 1950 es-

ses terras era~ utilizadas principalmente para pastagens de gado lei -

telro ou então permaneciam incultas. cobertas por mata ou por vegeta -

ção de cerrado1t(2 ). 

Segunda a autora. a maior parte das terras adquiridas pelas 

empresas industrieis pertenciam a alguns fazendeiros, que atraídos pe-

las altas preços das mesmas (passaram a ser cotadas em m2 e não mais 
, 

em hectare ou alqueire) promoviam a sua venda atraves de corretores 

- , locais. Esse processa foi tao intenso nessa epoca, que definiu uma di-

A , r namica bastante especial em todas as atividades agrarias do munic pio, 

com repercussões bastante fartes em termos de mobilidade da população 

rural (~xodo rural) e principalmente nas usos econômicos do espaço e-
, 

grario. A autora ressalta. a asse respeito, a fato bastante comum de -
, 

proprietarlüs ~uraia que passa~a~ a desativar gradati~em2nt2 as ativi-

dades agrapecu;rias devida a alta valorização das mesmas, preferindo"~ 

guerdern especulativamente a passibilidade de realizar uma transação 

vantajosa com empresas industriais: "Ca~preende-se, pois, que durante 

um certa perÍada. terras f~rteis da v~rzea ou terras ~ beira das prin-

clpais estradas possam permanec~r sem uso apnrente - "paradas" ou ar-
, 

rendadas a baixas preços. esperando chegar o momento de sua renda maxi 
, , 

ma, tal como acorre, alias, com terrenos baldios em areas valorizadas 

das cidades"<3 >. 

Cama resultado desse p~ocesso, define-se um tipo de urbaniZ.!!, 

-çao bastante peculiar. Ao longo da rodovia, intercalam-se estabeleci -

mentas industrieis de grandes dimensões e bairros residenciais novos 

que se desenvolvem nas interstícios desse e\xa industrializado. Esses 

bairros residenciais distinguem-se sobremaneira dos outros mais anti -

gas de cidade, constituindo-se em geral, em loteemen~os planejartoa e 
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constru!dos e partir de programas habitacionais a nÍvel federal (SFH ) 

e mesmo municipal (projetas de casas~rnbrleo desenvolvidos pela prefe.!. 

tura lºCB1) ( 4 ), l' c1 1 d 1 d d ~ ti !d a em e ncorpara o~es pr va as esse ramo ~e a v e-
, 

de imobi liaria. 

São geralmente conjuntes residenciais compostos de residên -
, , 2 

elas terreas com terrenas de ate 250 m e contnnda com infraestrutura 
, . 

razoevel (arruamento, eletricidade, agua, rede de esgotos, etc.) e se!. 

vidas por equipamentos urbanos geralmente não disponíveis em outros 
, 

bairros de cidade. Ocupem, em sua maioria, as areas situedas ao sul da 

cidade e da rodovia, prolongando-se em direção a Jacare! e Caçapava e 

- , -da rodovia,Sao Jose-Caraguatatuba. Tais saa os casos dos bairros: Jar-

dim Aeroporto, Jardim Sat~lite, Cidade Jardim, Jardim ParaÍsc, Jardim 
, 

Vale do Sol, Parque Industrial. Jardim America, Jardim da Granja, Jar-

dim Di2ma~te, Cidade Viste Verde, Jardim Motarama e Jardim Nova De -

troit. À parte a pitores~a designação de "jardim" a esses conjuntos r~ 
, 

sidenciaia (provavelmente um produto do moderno "merketing" imobilla -

rio), eles expressam uma tÍplca urbanização que se desenvolveu com a 

moderna atividade industrial no munlclplo. Isto não significa, entre -

tanto, que a população desses bairros seja necessariamente constitulda 
, - , 

por operarias (apesar áe sua usual deslgnaçao como "bairros operarias") 
, - , 

ja que segundo 1nformaçoes da propria prefeitura local, as compradores 
, , f 

de imoveis dos principais ubairras operarias" do munic1pio, como Jar -
d , ' 

dim Satelite e Cidade Vista Verde, por exempla, pertencem a chamada 
, 

classe media, fato que pode ser comprovado pelos elevados valores das 

- , , r prestaçoes mensais e dos alugueis desses ~.noveis (ver os r. veis sala 
, 

riais dos operarias industriais no item sabre a força de trabalho). 

f claro que a qualidade de vida da população trabalhadora de 

cidade, ao n!vel dao habitações, não ~ aquela de Manchester, por exem-
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, 
plo, descrita por Engels ern meados do seculo XIX, no auge da industri.!! 

- (5) , 
lizaçao inglesa , em que os trabalhadores ernm segregados nao areas 

, 
mais dete~iaradao do centro, em cortiços, ou mesmo em vilas operarias 

, , 
miseraveia pertencentes aos proprios industriais, onde nos dois casos, 

v~rias fam[llas dividiam um mesmo espaço. Por outro ledo, n;o sigriifi

ca por isto, que e cidade não apresente problemas desta ordem, ali~s , 

tÍpicos de centros urbanos que passaram por um r~pido processo de cres 

cimento populacional nas fases maia recentes da hist~ria da pais:· 

No caso dessa cidade, esse problema adquire contornos de cer 
, 

ta forma originais, pais ate uma certa etapa do crescimento industrial 
, , 

e populacional (grosso modo ate meados da decada de setenta), os maci-

ços investimentos federeis e municipais, principalmente, em habitações 

e infraestrutura em geral, em especial na fase do chamado 11 milagre ec.!!. 

n~mico 11 em que a expansão ds atividade industrial aunentou a oferta de 

empregos, logrou compatibilizar razoavelmente o crescimento µopulacia

nal com e oferta de novas habitações e outras melhorias urbanas. 

A partir dess~ fase, entretanto, a cidade começa a mostrar sinais evi

dentes de saturação e com ela, todas os problemas daÍ decorrentes(6). 

f desse perÍoda para c~, q~~ o n~mero de fa~ elas passou de 1 para 5, .!!. 

, -cupando areas que ainda nao havian haviam sido urbanizadas, tais coma 
' , , 

as fundos de vales e beira de carregas, e os flancos dos terraços pro-
, 

ximos ao centro. Alem disso, nas faixas situadas na parte norte ao lo.!! 
, 

go da rodovia, desenvolveram-se recentemente varias bairros, que pela 
.... 

ausencia de parte de inf~aestrutura (como asfalto e esgotos), contras-

tem visivelmente com aqueles descritos anteriormente, do outro lado da 

rodovia. Tais são os casos da Vila Industrial, Vila Tatetuba, Vila do 
, 

Tesouro, etc., situadas entre a rodovia e a ferrovia. Alem dessas, tem 
, 

bem desenvolveram-se desardenadame~te alguns bairros ao longo da estra 
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' A da que liga a cidade a Mantiqueira e Sul de Minas, coma Vila Candida, 

Vila São Geraldo, Vila Paiva, etc. 

, , , ' 
Alem dos bairros que se desenvolveram em areas proximas a ro 

davia, tamb~m alterou-se bastante aquela urbanização mais antiga, nas 

arredares do centra. Trata-se daquela porção da cidade em que estão 

presentes tr~s usas de solo distintas e contÍguas: comercial, residen-

cial "uni-familiar" e residencial "multi-familiar". Limitada pelo "ba-

nhada" ao norte (Av. Orla da Banhada) e pela vale representado pela 
, , 

Av. Pres. Mediei, ao sul e cortada pela principal arteria da cidade 

(Av. Dr. Nelson D'~vila), ela apresenta a seguinte estrutura: O centro, 

que originalmente restringia-se aos arredares imediatas da igreja ma-

triz, desenvolveu-se ao longo e arredores da avenida principal, atin -
, 

gindo antigas areas residenciais. Estas ainda constituem alguns bairros 
A I 

cem residcncios .terrcas, c1mo a Vila Marie, Jardim B~le! Viste, Vila Pe 

ganini e outros, em que estão presentes numerosos estabelecimentos do 

com~rcia varegista. Seguindo-se na direção oeste dessa ~rea, encon 

trem-se alguns bairros marcadas pela presença da expansão recente de 

edifÍcioa de epartarner.tos, ocupando a lugar de antigas resid~ncies e 

, -dos velhas sanatarias desativados. Tais aao os casos da Vila Jaci, Jar 

dim Azevedo, Jardim Santa Madalena, Vila Nave de Julho e outros. Con

t!guos a estes, e mais pr~ximas das bordas das terraços, surgiram re-

centemente os bairros residenciais mais sofisticados da cidade (segun

do informações de corretores locais, resid~ncias alugadas ou adquiri -
, 

das por"executivos das industrias"), cóma a Jardim Esplanada e Jardim 

Apolo. 

Com o tipa de crescimento linear da cidade, ao longo da rod.Q_ 
, 

via, ceda esta alcançou os arredores de sua cidade vizinha mais pruxi-

ma, .Jacare!, prevenda-se uma conurbação com esta num futuro muito pr~-
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ximo. Esse processa reflete, de certa farmn, as intensas relações en -

• tre as duas cidades, ilustradas pela rP.lativamente grande numero. de 

' " trabalhadores nas ind~strias locais que residem em JacareÍ. Em menor 
# 

grau, este fato repete-se na casa de Caçapava e de Taubate, definindo-

se intensas fluxos entre as tr~s cidades, centralizados por S~o 
# 

Jose 

dos Campos. Segundo pesquisa da prefeitura local, 13,4% das trab~lhedg_ 
, t , 

res nas industrias locais residem em Jacare1, 4,9% em Taubete e 4,6% 

em Caçspava. A intensidade das c~amadas "migrações pendulares" entre 

são Jas~ dos Campos e JacareÍ, foi inclusive objeta de estudo enpecÍf.!. 
. . , , 

co por parte de FRANCESCONI (1978): "0 fluxo migratorio diario entre 

são Jos~ e JacareÍ, m~nicÍpias contíguos, cujos espaços urbanos -sao 
, ., - , ... 

multo prcximas e tendem a ccnurbaçao, na medida em que ha incarporaçao 

, - ' de navas areas ao espaça urbana de uma em direçao a outra ••• As clda -
! - . des saa multe prcximas entre si, aproximadamente 17 Km, o que represeD_ 

, 
ta um percurso de cerca de 15 rnln~tos pela rodovia. As neves indus 

, 
trias de S.Jase - essencialmente as grandes - instalaram-se ao longe 

da pr~pria rodovia, a maioria delas seguindo a direção de Jacare!, e 
, . 

levam atras de si varies dos nevas loteamentos residenciais, e que ace 

lera 
- . - (7) 

a fcrmaçao de uma ccnurbaçao• • 

Finalmente, são de diversos tipos e intensidades os fluxos · 

que a cidade mant~m com as regiões vizinhas com as quais se articula o 
, , 

Vale de Paraiba. Com as areas serranas da Mantiqueira (dentro de sua 

reglão) e com o sul de Minas, estabelece dais tipos principais de rela 
.. , A 1 

çces: divide com Taubate a influe~cie exercida pelo comercio e servi -

- f çcs sobre as populaçaes rurais e urbanas das munic1pios de Campos da 

Jordão, Senta Antonio do Pinhal e São Bento do Sapuca! (em maior grau) 

~. na fluxo inversa, esses municlpios serranos t~m recebido cede vez 

mais contingentes das duas cidades que as procuram para lazer, princ1-
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' pelmente nas fins de semana, devida inclusive a proxl~idade relativa ~ 

tre eles. Tamb~m são desse tipo as relações que se verificam entre São 
, , (8) 

Jase e munic1pios do litoral Norte , em especial com Caraguatatuba e 

- - , Sao Sebastlao (Ubatuba relaciona-se mais com Taubate), ou seja, num 

sentida, a procura da cidade principalmente para compras e certas ser-
, 

viços como medices e hospitalares, e noutro, pela intensa procura das 

praias da Litoral Norte por parte da população local em fins de semana. 
. , 

Por ultima, e ponda-se de lado as relações interindustriais que se ve-

riflcam entre a cidade e a capital paulista, os fluxos de toda ardem 
, 

existentes entre elas e bastante intenso, fato que pode ser ilustrado 
A A 

pela alta frequencia dos onibus regulares que cobrem o trajeto ( de 30 

em 30 minutos) e pela grande procura da capital por parte da populeç~a 

local, principalmente fera compras de artigos industrializados e utili

zação de serviços mais sofisticados. 

- , A cidade de Sea Jose dos Campos representa assim, um conjun-

to de relações particulares entre a industrialização contemporânea e o 

desenvolvimento acel2rado da urba~:zação em centros de m~dia porte, r!!_ 
, 

letivamente interiorizados. Desta forma, ela possui atributos ate cer-

' to ponto originais. quando comparada as outras formas de urbanização 

que se definem nos quadros de desenvolvim2nto brasileiro. Se por um la · 

A , ' -da, ela expressa a tendencia mais geral do pais quanta a aceleraçaa do 
, 

crescimento populacional das cidades, em detrimento das areas rurais , 

por outro, dados os tipas de associações que se verificam entre ela e 

a produção industrial mais recente do pais, adquire por isso mesmo, um 

significado bastante distinto em relação aos fen~menos mais conhecidas 

de crescimento urbana. 

f sabido que o avanço da industrialização nas 
, , 
ultimas deca -

das, tem cantribuÍdo enormemente para o incremento da urbanização em 
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geral, em especial naquelas regi~es em que tal processo foi mais inte!! 

so, coma ~ o caso do Estado de São Paulo e da sua região metropolitana 

em particular. Apesar déJse processa mais geral, sêa poucos os exem 

plos de cidades em que a atividade industrial moderna tenha se manifes 

tado com tal intensidade, ao nÍvel das transformações de um centro ur

bano de m~dio parte. Não se tratam aí, portanto, de repercussões indi-

retas, mediatizada3, como o dinamismo em maior ou menor grau que ele 
.. 

propicia as atividades urbanas em geral, mas especificament~, de verd!_ 

deiro papel de comanda da pr~pria uraanizaçãu (est~uturação e vida ur-

banas). 

Um dos traços da evolução hist;rica da
1

industrialização em 
.. 

todo o mundo, refere-se a sua capacidade de criar ou promover o des~n-

valvimento de centros urbanos, que dado o nivel de associação entre e

lP.9 e a atividad~ fabril, s5o geralmente designados como "cidades - in

dustriais". são in~meros os exemplos a esse respeito, em particular naf 

antigas regiÕes industrializadas europ~ias e norte-americanas, em que 
, , 

a disponibilidade de materias primas como o minerio de ferro ou de fo!! 
... 

tes de energia coma o ca~vao, em alguns pontas, condicionou as locali-

zações do grosso de ind~stria pesada de então. Em virtude desse fato , 

muitas dessas cidades passaram a ser conhecidas quase que exclusivamen 

te pelo tipo de atividade industr.ial que ali se desenvolve: cidade-mi-
, 

neira, cidade-siderurgica, etc., e em alguns casos, devido ao condlci.!! 
, , , 

namente de outros fatores como energia hidraulica, sitias po~tuarios 

marf timos e fluviais e outros, surgiram as cidades-t~xteis, por exem -

1 
(9) 

p o • 

, 
No Brasil, esse processa tambem ocorreu, se bem que em menor 

' ... ... 
escala devi~o a relativa "juventude" de sua industrializaçaa. Tais sao 

. , , 
os casos das cidades-mineiras e das cidedes-siderurgicas do quadrilat! 
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ro ferrf fero de Minas Gerais, coma Ipatinga, Ouro Preto, João Monleva 
, , 

de, Itabira, Timoteo e outras, alem da cidade fluminense de Volta Re-
, 

danda, conhecida pela presença du Cia. Siderurgica Nacional. Da mesma 

forma, algumas cidades passaram a ser conhecidas pela presença marcan

te das atividades t~xteis, casos de Blumenau (SC) e Americana (SP); o~ 

tras ainda, pela presença de atividades industriais mais modernas, co-
, 

mo a petroquimica, definindo geralmente os chamados "complexos", sendo 

mais canhecidos os de Cubatãa (SP), e Camaçari (região met~opolitana 
, 

de Salvador). Um traço comum dessas cidades-industriais e o fato de que, 

via de regra, t~m o seu crescimento, estrutura e função, bastante can-

dicionados pelo tipo de produção industrial que ali se desenvolve, em 
, 

que a maior parcela da força de trabalho e absorvida na atividade, ·com 
! 

a ocorr~ncia muitas vezes das t{picas vilas oper~rias e com um dinamis 
i , 

ma relativamente fraco das chamadas atividades "terciarias". Trata- se 

geralmente da supremacia de uma grande empresa, capaz de empregar mi-

lhares de trabalhadores (caso das cidades mineiras e de Volte Redanda) 
# A 

ou na maxima, da predominancia de empresas pertencentes a um mesma ra-

mo industrial (casa das cidades-t~xteis e dos "polos" petraqulmicos). 

, , 
Diante dessas caracteristicas de classice cidade-industrial, 

- ' r.ao nos parece adequado ntribui ~ 3 cidade de que vimos tratando o mes-

-mo sig~ificado. Isto porque, ela se distingue desses casos, nao apenas 

- ' -em relaçao a natureza da industrielizaçao que ali se desenvolve (pre -

sença de todos os setores industriais com 

corno tamb~m, pelas caracter!stices de sua 

predomin~ncia do dinâmico) , 

, - (10) -
p~opria ur~anizaçao • Naa 

pode tomb~m, a nosso ver, ser classificada como urn t!pico "centro ln -
, ' , 

dustrial satelite", e moda dos qu~ se desenvolveram em torno da metro-
, 

pole parisiense, por exemplo, resultantes de uma estrategia de planej.!!_ 

menta governamental vlsanco o descongestionamento metropolitano, como 
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.. 
bem aponta GUGLICLMO (1973): "A preocupaçao em deter o crescimento da 

aglomeração p3risiense tem, por outra parte, leveda os poderes p~bli -
, 

cos a conceber a desenvalvi~ento de satelites induotrials, ao redor de 

Paris, constitu!dos como uma cerca destinada a interceptar o êxodo ru-
.. (11) 

ral em direçao da capital" • De qualquer forma, e pondo-se de lado 

as questões de tipologia, a verdade ~ que a captação do verdadeiro 

significado da cidade, diante dos modernos processos de industrializa-
.. .. , 

çao e urbanizaçao em territoria paulista, passa necessariamente pela 
.. , .. 

compree~sao de que ela e, indubitavelmente, parte da estruturaçao can-
A # 

temporanea de um ampla espaço industrial comandado pela metropole pau-

lista. 

Finalmente, malgrado o fato de que a produção industrial que 

ali se desenvolve · 
.. 

nao passa ser caracterizada cc~o tipicamente comple ._ 

mentar daquela da metr~pole, em termos da produção "strictu sensu", e-

la representa contudo, um prolongamento da natu .. ~eza da p_r_adução 1ndus-
, 

trial da metru~ole. Por isso mesmo, ele manifesta, contraditoriamente, 

dois movimentos de industrialização e urbanização contempor~neos: uma 

descentralizaçno da prcduçãa i~dustrial, acompanhada de uma crescente 

concentração da capital (das empresas, da gestão e do poder) e uma am

pliação do espaço urbanizada sob a comando da produção indust~ial, a

companhada de u~a coesão cada vez mais acentuada no interior desse mes 

mo espaço. 
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NOTAS 

1 - Andrade, M.B.C., op.cit., p.VII. A autora refere-se à expansão re-

cente da cidade, que "atravessouª o eixo representado pela rod.Q. 

via e se desenvolve principalmente ao longo oa rodovia São Jos~-
, 

-Caragua. 

2 - Andrade, M.8.C., op.cit., p.2. 

3 - Andrade, M.B.C., op.cit., p78. Como exemplo dessas terras que per

manecem "paradas" ~ espera de altas valorizações, pode-se citar 
1 , 

a grande area compreendida pelo chamado "banhadoª, que tem sido 

objeto de muita polÔmica no municÍpio nos ~ltimos anos, devido 
• ·' .... ao fato de que muitos incorporadores imobil1arios tem pression,! 

# ' ... do a pref~itura loc~l para libera-la a construçao, encontrando 
A 

resistencia cerrada por parte d~ grupos canservecionistas lo -
, , , 

cais que pretendem destina-la a uma especie de reserva ecalogi-
, 

ca e area de lazer. 

4 - Segundo o Anu~rio EstatÍstic o do Estado de São Paulo - SE ADE 

SEPLAN, 1979, de um total de Cr! 1.880.108.000,0~ Je receita mu 

nicipal no ano de 1978 (Sorocaba: CrS 839.501~000,00 e Campinas: . 
CrS 2.711.631.000,00), o munic!pio teve urna despesa de CrS ••••• 

150.216.000,00 em "Habitação e Urbanismo" (Sarocaba: CrS ••••••• 

15.941.000,00 e Camplnas:CrS 18~.235.000,00). O governo federal 
, 

tem atuado principalmente atreves do BNH (Projeto "Cura" e f 1-
, 

nanciemento de casa propria) e a governo estadual, p~lncipalme!! 
, 

te atreves de obras de saneamento (SASESP). 

5 - A situaç~o de Manchester e outras cidades inglesas dessa fase da 

- , industrializaçao e comentada por Engels em seu trabalho "A Si-
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tuação da Classe Oper~rie na Inglaterra". Comentando esta obra, 

diz Lefebvre, H., "0 Pensamento Marxista e a Cidade", Ed. Uli~ 

, -sela, Lisboa, 1972: nFriedrich Engels descreve, analisa e expoe 

pela primeira vez o que ~ o capitalismo num grande pa!s, sendo 

surpreendente a import~ncia que atribui aos fenômenos urbanos ••• • 

e encaixa uma citação de Engels: •Nasce uma povoaç~o em torno 
, .. , .. " 

de uma fabrica de dimensao media: a expansao demografica nessa 
.. 

povoaçac atrai inevitavelmente outros industriais que ali se 

instalam para utilizarem (explorarem) a mão-d~-obra. A povoação 

transforma-se em pequena cidade e esta em grande cidade... A 
,. ' , 

tendencia centralizadora leva a melhor, e ceda industria criada 
, 

no campo traz em si o germem de uma cidade industrial•, pp.11/2. 

Falando da segregação dos trabalhadores em Manchester: "A segr,! _ - ,. , 
gaçao, eS_!Jontanea, +,3lvez 'inconsciente', nem por isso e menos 

rigorosa e afecta simultaneamente a cidade em si e a sua imagem 

citadina, constru!da de tal maneira que se pode habit,-la anos 

a fio, sair e entrar nela todos os dias, sem jamais entrever um 
, , 

bairro operaria nem sequer encontrar operarias•, p.19. 

6 - Segundo Frencesccni,L., op.cit., ªno ano de 1972 ••• o crescimento 

abrupto do n~mero de licenças para construir no munic!pio de 

- , -Sao Jose dos Campos supera o total de Sao Paulo, Campinas e O_!! 

tros municipios, senda que apenas 8rasllia apresentou total B,!! 

.. , -periar a Sao Jose", p.82. Contrastando com essa situaçao des -

crita pela autora, verificada em 1972 (auge da industrializa -

çÕo), o Anu~rio Estatlstico do Estado de São Paulo -

SEPLAN, aponta para o municÍpio, em 1977, um total no 

SEAOE / 
, 

numero 

de li::enc;.a_s_ ~a._cpnstruir _de 825, sendo vlsfvel, portanto, a 

queda em relação ao ano citado. 
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7 - Francescani, L., op.cit., p.84. 

8 - Segundo Silva, A.e., em seu trabalho no Litoral Norte do Estado de 

São Paulo (formação de uma região periférice)n, IGEOG-USP, Sâa 

Paulo, 1975, são gre~dea os laços que unem a Vale do Para!ba(e~ - , , 
especial Sao Jose dos Campoa e Teubate) ao litoral Norte, expres 

sos não apenas nas fluxos dos habitantes, mas também nos de mer 
, 

cadariae (do Vale em direção ao Litoral) e no razo~vel numero 

de pessoas residentes no Litoral que declararem cidades do Vale 

do Pare!be como local de resid;ncie anterior. 

9 - Muitos autores referirem-se a essas cidades-industriais. Dentre 

"' -eles, George, P., nGeografia Economica", Difel, Sao Paulo,1976, 

Guglielmo, R., op.cit. e Estall, R.c. & Buchanan, R.D., "Ativi-
... 

dade Industrial e Geografia Economlca", Zaher, ed., Rio de Ja-

neiro, 1971. 

10 - Parece-nos clero, que a par dos problemas atuais apresentados pe-
, 

la cidade, como deficit habitacional, favelas, criminalidade 
' 

etc., não seria de todo adequada enquadrá-la na categoria das 

cidades-industriais tÍpicas, pois ali, a uma estrutura indua -
, 

trial complexa e cardcterizada pela presença de industrias ma-
ccrresnonde .. 

dernas,, uma urbanizaçeo e uma estrutura urbana igualmente cont-

plexas, e exemplo de outros centros urbanos paulistas de 
, 

media 
... , 

porte que tem se desenvolvida aceleradamente nos ultimas anos. 

Par outro ledo, lamentamos n~o poder contar pare esta pesquisa, 

com a trabalho de Godard, F. e Cast~lls, M., "Monopolville: An.!. 

" lyse des Repports entre l'Entreprlse, l'Etat et l'Urbein,a par-
... 

tir d 1 une Enquete e~~ :n Cr~1ssance J~dustrielle et Urbaine de 

la R~glon de Dunkerque", escrito em 1974, cujo capitulo referen 
. -. -te a conclusao foi traduzido e apresentado no trabalho de Fortl, 
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R. (erg.), "Marxismo e Urbanismo Capitalista", Ed. C. Humanas , 

São Paulo, 1979. Nessa conclusão, afirmem os autores: "Enfim, o 

conjunto de nossos resultados começa um debate de fundo sobre 

as caracter!stices inteiramente noves de uma forma de urbaniza-

ção que tinha sido geralmente apresentada como reencarnação de 

velha urbanização induzida pela primeira revolução industrial , 

-e que, de acordo com nossa investigaçao, revela-se um caso lim! 

, -te de uma nova logica de organizeçao do consumo coletivo e da 

- ' organizaçeo do espaço, ligada a nove fase das sociedades capit,! 

listes avançadas", p.94. Partindo da pressuposto de que tal re

gião (que concentra empresas da fase monopolista do capital) ex 

pressa o conjunto das condições de reprodução da força de trab,! 

lho em escala concentrada, os autores fazem a sua pesquisa, te!!. 

do por objeto tanto a cidade enquanto uma "unidade residencial• 

como a pr~pria produção industrial (concentração de meios de 

produção). A partir da!, analisam as contradições (que se men1-
, 

festem como "problemas urbanos") entre os monopolios, o Estado 

(planejador e agente de reprodução da força de trabalho) e os 

habitantes (a força de trabalho). Ouer-nos parecer, assim, que 
, 

esta via de analise seria bastante proveitosa para a compreen -

são do verdadeiro significado da cidade de que vimos tratando , 

no âmbito da produção industrial e da urbanização modernas que 

têm se desenvolvido no paÍs sob o comando do capitalismo conte!!!. 
A 

poraneo. 

11 - Guglielmo, R., op.cit., p.202. Entreta.~to, o autor ressalta que o 

êxi~o dessa pol{tica de "descentralização• industrial no caso , 

s~ foi possfvel na medlda em que "as localizações em Reime, Or-
, ' H leams, Chertrea, Dreux ou Amiens permitia as empresas nao se a-

fastarem muito de Paris". 
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CDNSIOERAÇ~ES FINAIS 

Boa parte do que poder!amos agrupar como "conclusões• desse 

estudo jâ estâ distribuÍde ao longo da exposição. Al~m disso, dada a 

natu=eza dos objetivos e do prÓprio trabalho, muitossão os aspectos e-

, -bordados, fato que nos impede de formular uma unice conclusao. Por is-

so, procuraremos destacar nesses considerações fineis apenas os pontos 

que julgamos mais relevantes, aproveitando ainda pera apontar os aspe,E. 

tos problem~ticos da pesquisa, das análises e das interpretações cont.!, 

das no trabalho. 

Na verdade, sob o pretexto inicial de estudar a fase atual 

da industrialização no Brasil e no território paulist~, tomando como-

estudo de caso uma cidade C!Jm alta concentraç;o de unid6des de produ -

- - , ~ ligadas a essa mesma fase - Sao Jose dos Campos -, terminamos aba!. 

dando uma s~rie relativamente grande de questões aparentemente parale-
, , , 

las e ate mesmo "acessarias•. Assim, ao in·1es de simplesmente apontar 

alguns traços do processo de industrialização, preferimos apresentar 

pelo menos algumas teorias a respeito. f evidente que aJ.nde sssim, BP,! 

nas um resumo daa muitas e variadas posições sobre o tema. Ficou clara 
... 

ainda que adotamos algumas, em especial aquelas do ambito da economia 

brasileira. A prefer~ncia peles obras econÕmicas, particularmente as 

da fase mais recente desse ci~ncia no pe!s, prendeu-se a um duplo obj!, 
, . 

tiva. Primeiramente, porque interessava-nos conhecer melhor as teorias 

.. " , ' economlcas sobre a genese da industria, nos aspectos referentes a con!. 

ti tuição dos diferentes setores industrieis e aos seu~ :: !.~los de expe.!l 

-sao. 
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Mais que os estudiosos de outras ~reas clentÍf icas que têm 

tratado do tema geral da industrialização, os economistas vem se epr,9_ 

fundando com bastante vigor nesses duas questões, estimulados ao que 

tudo indica, pela recente crise que se abateu na pa!s nos ~ltimos anos. 

Partindo do pressuposto de que a economia brasileira na atualidade tem 

o seu ritmo de expansão centrado fundamentalmente na acumulação de ca

pital com a produção industrial, muitos autores convergem a sua an~li-
, , ... 

se para o carater do propria capitalismo ccntemporeneo brasileiro~ 

Na medida em que a vinculação dos ciclos de expansão territo 

, - -rial da industria com os ciclos de expansao e retraçaa das investimen-

tos era, por assim dizer, um ponto de partida para a pesquisa, ~vença

mos na busca das interpretações que procuram enfocar tais processos e 
, 

partir, principalmente, da decada de 1950. 

- ' . .. Com relaçao a fas2 inicial do processo de industrializaçao, 
A 

observamos uma carrespondencia entre um tipo de atividade fabril espe-

c!fico daquele momento e a sue expressão territorial precisamente urba 
' .. , 

na • Preso as determinaçoes da atividade agraria principal, o parque 

fabril de então caracterizava-se pela produção simples e por baixas t.!!, 

xas de investimentos no setor. Por isso mesmo, procurava RB vantagens 

da concentração da força de trabalho, de meios de comunicação, de ln-
' , 

fraestruture em geral e de mercado, representadas, ~m territorio pau -

lista, pela capital. Dentro desta, preferia as localizeçÕes servidas 
# ' . , .. A 

pelas vias ferreas, ate entao os meios de transporte por excelencia. 

Os primeiros processos de suburbanização acompanham a expansão da eti-

vidade industrial com as mudanças profundas na economi a do. interior de 

crise dos anos trinta. Eles serão ainda condicionadas pelas ferrovl~~. 

mas representam igualmente um amalgamento do novo impulso industrial 

com o crescimento urbano da capitel em direção ~s suas ~reas perif~ri-
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, , ... 
cas. A decada de quarenta sera marcada por uma intervençso decisiva do 

,. 
Estado nas inveatimentos em infraestrutura (as tres principais estra-

, , 
des que demandam da metropole) e nos setores baeicoe de estrutura in-

, , 
dustrial. Ao final da decada, algumas grandes industrias procuram ter-

renos em ~reaa mela perif~ricas da cidade, atra{das principalmente pe-

-las rodovias, entre elas a Anchieta. O movimento de expensao de parte 
, . 

do velho par~ue industrial paulistano e de navas f abr1cas em direçao a 

n~cleos urbanos localizados no cinturão da cidade, j~ reprebenta o pro 

cesso de metropolização da cepital. 

, 
Na decada de 1950, os resultadas do Plano de Metas represen-- , tam nao apenas um nova surto industrial de grande vulto, mas tembem, e 

fundamentalmente, urna alteração radical na estrutura i11tersetorial da 
, , - . .. 

industria e no propric padrao de ecumulaçeo de capital. A inclusao ao -

... -vt:lho parqu2 f abi·il de sett:res da fase con~emporenaa da prüd:.içao indu.! 

trial, influiu decisivamente na expressão te~ritorial dessa atividade. 
, , ,, 

Aqueles nucleos que ja vinham recebendo plantas industriais desde a d.!!_ 
, 

cada anterior, passam por um rap1do cresc~.mento, em particular pelas 

caracter!sticas das novas plantas industriais que se instalaram: tec

nicamente avançadas, produção em larga escala, com um grend~ poder de 

desencadeamento d2 troces 1nter1ndustriais e com um alto grau de con-

centreção de meios de produção. São empresas que, e priori, procuram - , localizar-se junto aos novos eixos de circuleçao e em areas com grande 
, 

disponibilidade de terrenos. Consolida-se o grosso da area continua -
. , . , 

mente urbanizada da metropole e com ele o seu anel mais imediato de ".!! 

cleos industriais. O ABC ~ a expressão concreta desse processo, assim 

como Guarulhos, Osasco, etc. Os novos eixos rodoviários (Anchieta, A-

nhanguera e Outra) tr9nsformam-ae gradativamente em eixos de industri.! 

lização. 
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, - , 
O desenvolvimento extraordiner1o da produçao industrial apos 

, 
meados dos ~nne cincoenta atinge, em maior ou menor escalo, are as 

A • , 

centros urbanos eltuados a distancias nsa superiores a 100 km de metro 
, -pole, notedemente aqueles que ja apresentavam industrializaçao ente-

rior e cartadas pelos mais importantes eixos de circulação a n!vel es-

- , tadual. Casos de Campinas, Sao Jose dos Campos e Soroceba. Campinas e 
, - , 

sua area representam a principal concentraçao industrial em territorio 
, 

paulista, fora de metropole, cuja estrutura industrial manifesta a fa-

. - - , se recente da expansao industrial. Sao Joae dos Ca~pos, cuja industíi.!!, 

.. , -lizaçao anterior e pouco expressiva, mas com uma excelente situeçao em 

termos de circulação regional, pode ser considerada como o centro in

dustrial quê mais expressa a atualidade da industrialização em termos 

de sua estruture e do tipo de empresa que domina o parque industrial 

... , -local. Soroceba, dos tres, e e que apresente a maior partic1paçao de 

empresas da fase pioneira da indust~ielização, com a presença, contu-

' - A -do, de novos setores ligados a expens20 recente. As tres ca~poem o que 

denominamos "anel industrializado paulista", limite territorial de um 
, , -novo espaço industrial ampliado, cujo centro e a metropole, nao apenas 

quanta ao comando da produção como principal e crescentemente aos mo

dernas e complexos nfveis de gestão do capital. 

Nesta primeira parte do trabalho, privilegiemos, portanto,as 

relações en;ye surtos de industrialização e expansão territorial da 

produção.J'ão consideramos esse processo como descentralização indus -

triel e muito menos como interiorização da atividade, preferindo ente!!. 

dê-lo como uma expansão territorialmente concentradora, viste q~~ as 

~reas e os centros estudados manifestam a natureza da produç;o indus -
, 

triel que se de~envolve na metropole. Como o ente~demob ~nquan~o expa!l 

são, julgamos que não cabia, por exemplo, um estudo de "localização in 
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dustrialn com base nas teorias dispon!veis, centradas, em ~ltima ins -
"' # ... tencia , na analise dos processos de minlmizaçao de custos e maximiza-

çãc de lucros enquanto fundamentos doa deslocamentos espacl8is de ln-
, - f duetria. Em nossa avaliaçao, o uso dos modelas construidos em torno 

dos custos de transportes, por exemplo, não possibilitaria relacionar 
~ M 

a expansao territorial com o processo mais amplo de induatrializaçao e 

concentração do capital, e~presarial, etc., que nos interessava em pr.!, 

"' melra instancla. Por outro lado, reconhecemos que caberia um exame em 

detalhe da relação entre atividade industrial e urtanizaçãa, ~m ceda 
# 

um doa centros estudados e na metropole em especial. Os dados sobre o 

crescimento populacional nos ~ltimos 40 anos desses centros, apenas a

ponte uma dimensão do p~ocesso, não p~rmitindo inferir questões rel~ -

' clonadas a estruture urbana, entre outras. 

O 2studo de um de~aes centros urbano-lndustri&is ~m particu• 

- , ler, a cidade de Seo Joee dos Campos, permitiu-nos levantar alguns as-

pectos da produção industrial contemporânea no pe!s, penet!'endo em 

questÕe!'.I relacicnedas à evolução da indust·:-ielizaçãc local enquanto m.!! 

nifestação de processos que interessavam, ao n!vel mais geral, ao pa{e, 
' , # 

ao Estado e a Metropole paulista. A analise do parque i~dustTial local 
# A 

em varias de seus aspectos, revelou a existencia de um alto grau de 

concentração empresarial, manifestado em todos os n!veis possfveis,de,! 

de o desempenho das vendas das empresas at~ a dimensão f Ísica das mes-

mas. Revelou ainda que as grandes empresas transnacionais e nacionais 

apresentam um comportamento espec!fico quanto ~ produção em si, desta

cando-se as particularidades de sua relação com e força de trabalho 1.9, 

cal, em especial os mecanismos que desenvolvem para a absorção de uma 

força de trabalho de origem predominantemente rural. 
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, 
Como uma especie de estudo de ceso, tomamos o que foi denom.!. 

nado complexo tecnolÓgico-lndustriel-aeroespacial, de grande expressão 

no munic!pio e, em parte, respons;vel pelo seu dinamismo indu3trial a 
, 

partir dos anos cincoenta. Da analise verticalizada dessa atividade,rE,_ 

sultou uma pequena contr1ouição para o conhecimento da evolução e si

tuação atual de ind~stria aeron~utice e aeroespacial no pa!s, destacan. 

do-se o exame da principal empresa do setor. Ressaltam-se ainda os dia 

tintos níveis de integração promovidas pelo CiA nos campos ·tecnol~gico 

, -e industrial e a propria def iniçao do complexo. 

De posse dos dedos individuais dos estebeleclmentos, chega -

mos ~ definição de um seleto grupo de grandes empresas, 
I 

, . 
responsave1s 

pela maior parcela das vendas industriais e do emprego da força de tr~ 
~ . 

balho no municÍpio. ApÓs o exame dese~ grupo através de alguns indica
i 

dores, passamos a analisar este tipo de empresa a nivel nacional, pelo 

menos em seus aspectos relacionados ao comportamento intersetorial da 

estrutura industrial contempor~nea, marcado pelo predomínio do setor 
A ~ 

dinamico, e~ especial pelas empresas produtoras dog bens duraveis de 

consumo e de capital, definidoras de um novo padrão de acumulação de 

capital. Em seguida, passamos ao estudo especÍfico de processo geral 

de concentração de capital no capitalismo, com um extenso apanhado de_! 

sa questão principalmente em autores marxistas, a começar pelo prÓprio 

,., ' - -Marx. Descobrimos que a tendencia a concentraçao dos meios de produçao 

e à ·centralização do capital ~ intr{nsica ao prÓprlo desenvolvimento 
, A 

historico do capitalismo, resultado de concorrencie, do desenvolvimen-
, 

to da produtivide~~ do trabalho e das crises capitalistas. Alem disso 

- , que, modernamente, a organizaçao das empresas em forma de monapolio e 
, , 

c:!g~poliü expressam o estagio mais avançado do modo capitalista de 

produção, em especial na economia industrial, colocando s~rios riscos 
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. ,. , ' 
a permanencla das medias e p:quenos capitois nessa atividade, 8 exce • 

-çao daqu2les subordinados ao comando das grandes empresas. 

Finalmente, quanto ~s relações entre esae tipQ de produção 

industrial expresso localmente e o centro urbano por ela produzido, 

em grande parte, destacamos a alteração radical em sua estrutura urba-
A 

na, com o surgimento de novos bairros e novos u~os do solo, c~m enfaee 
, 

na grande parcele do espaço ocupada pelos estabelecimentos nas ultimas 
, 

decadas ao longo do eixo representado pela rodovia, e os bairros ~esi-

denciais ligados a esse processo. No tocante ao significada desse cen

tro urbano para os processos de industrialização e urbanizaçsa contem

porâneos do paÍs, julgamos prefer!vel não entendê-lo enquanto uma cida 
-- -

de-industrial clássica, mas como a expressão de uma nava _ urbanizàção 

da fase recente do capitalismo. 

- - - ,.. -Nao ha, como dissemos, uma concluseo. Sao varias os aspectos 
, , 

levantados e analisados, dentro de uma masma tematica. O carater expl.E, 
, , , 

rataria desse trabalho e assim, por demais evidente, o que alias, par_! 
, 

ce-nos adequado a alguem que pretenda iniciar-se no estudo da indus 

- - , trializaçao. A nossa contribuiçao, portanto, e bastante modesta diante 
A # 

da r.omplexidade da realidade contemporanea, mas ela e o resultado con!. .. , 
ciente de quem intencionou conhecer a floresta, naa pela arvore, mas 

, 
pela prapria floresta. 
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