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Reestruturação econômica e espacial no
estado de São Paulo e o Valor Adicionado
Fiscal (VAF) gerado pelas indústrias de alta
e baixa inovação tecnológica
Arthur Magon Whitacker1
Rafael de Oliveira Rodrigues Verdelho2

1. Apresentação
Partimos, neste texto, de um entendimento amplo que reconhece significativas alterações espaciais que a atividade industrial paulista passou a
apresentar a partir de 1970. Cano (2007) captura essa movimentação, por ele
denominada de desconcentração industrial, a partir do Valor de Transformação Industrial ( VTI). Segundo o autor, dos 58,2% que o estado paulista detinha do VTI nacional em 1970, a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP)
respondia, sozinha, por 43,5%, enquanto o restante do estado era responsável
por 14,7%, ou seja, a RMSP detinha 75% de todo VTI produzido no estado.
Já em 2003, a RMSP passou a responder por 16,8% dessa variável em relação
ao Brasil e 38% em relação ao estado, enquanto no restante do estado esses
números subiriam para 27% e 62%.
Podemos estabelecer paralelos entre esse processo e alterações assistidas
na dimensão espacial do desenvolvimento industrial nacional e internacional
após a década 1970 (Fischer, 1996 apud Firkowski; Sposito, 2008; Piquet,
2007). Estas alterações trazem em seu bojo não apenas mudanças quantitativas, mas também qualitativas que, frequentemente, estão associadas ao
aprofundamento da diferença na capacidade de inovação tecnológica desenvolvido/reproduzido pelas diversas atividades.
1 Unesp, câmpus de Presidente Prudente.
2 Mestre em Geografia pela FCT/Unesp, câmpus de Presidente Prudente.
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Fischer (apud Firkowski; Sposito, 2008), por exemplo, referindo-se aos
recentes comportamentos da indústria, afirma que:
A inovação e as novas tecnologias [...] modificaram em profundidade os
comportamentos no espaço geográfico, fenômeno sensível também no nível das
estratégias espaciais das empresas [...] como nas novas condições que presidem
aos novos aspectos das mobilidades geográficas. As repartições territoriais das
atividades industriais são cada vez mais afetadas por essas mudanças de comportamento, sobretudo no plano qualitativo. (Fischer, 2008, p.47, grifo nosso)

Essa temática foi por nós compreendida como fundamental para a compreensão da relação entre indústria e espaço, estabelecida durante o contexto
da chamada desconcentração industrial. Tal processo está profundamente
relacionado ao que vem sendo tratado como reestruturação.
O termo reestruturação vem sendo aplicado há vários anos para retratar
momentos do processo de produção hegemônico, em seu sentido mais amplo,
que congrega tanto a produção em si, quanto o consumo e a reprodução, que
sejam marcados por mudanças profundas, pela constituição de paradigmas
postos à análise científica, mas que não significam, de fato, uma ruptura no
modo de produção (Soja, 1993; Brenner, 2013).
Nesse quadro de mudanças profundas e pontuais, na dimensão do tempo
histórico, marcadamente, nota-se um conjunto de transformações por que
passa o sistema de produção hegemônico, o capitalismo. Trata-se de processos que identificamos com a tensa e complexa passagem do sistema fordista
de produção para o regime de acumulação flexível. Há, portanto, vinculação
estreita desta expressão, a reestruturação, com a dimensão econômica dos
processos. Essa transformação no modo de produção não é linear e combina,
em cada formação socioespacial, elementos do sistema fordista e do sistema
flexível, assim como se configuraram arranjos que combinam elementos fordistas e pré-fordistas.
Assim, para a construção de quadros analíticos não se pode deixar de
compreender a heterogeneidade de combinações que resultam na produção
hegemônica. A dimensão espacial, uma dimensão da existência do Homem,
não se descola deste quadro. A reestruturação econômica implica em novas
espacialidades e territorialidades, tanto quanto destas depende.
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Compreendendo a produção do espaço como processo constituinte e
constituído da produção social e, portanto, econômica. A reestruturação é, ao
mesmo tempo em que possui, uma dimensão espacial. Desse modo, a reestruturação econômica, as mudanças profundas e pontuais na maneira como se
organiza e reorganiza a produção (mais uma vez, em seu sentido mais amplo)
hegemônica, é acompanhada por uma reestruturação do espaço. A reestruturação do espaço engloba os espaços de produção (agora em um sentido mais
restrito), os espaços de consumo e circulação, tanto quanto os espaços da
reprodução (Whitacker, 2007).
As inovações tecnológicas são e estão profundamente associadas à reestruturação produtiva. Compreendemos que a prática da inovação tecnológica aplicada à atividade industrial pode ser pensada em duas proposições
interdependentes.
Primeiramente, a inovação é uma ação econômica pensada no âmbito de
um contexto competitivo, onde os agentes responsáveis pelo seu desencadeamento tem como interesses últimos a acumulação de capital. Em segundo
lugar, trata-se de uma ação que não pode ser pensada independente do espaço
onde ela se inscreve.
Para Bell e Pavitt (1993; 1995 apud Figueiredo 2005), a capacidade de
inovar está intrinsecamente ligada ao contexto da firma, região ou país onde
é desenvolvida. Tal contexto, que de uma perspectiva geográfica pode ser
entendido como o espaço produzido, pode funcionar como um estímulo ao
processo inovativo à medida que apresente um conjunto de materialidades
e imaterialidades, também conhecidas como externalidades, favoráveis ao
estabelecimento das sinergias necessárias. A esta proposição neoclássica,
devemos interpor o conceito de condições gerais de produção e a sua revisão
aditiva com a concepção de condições gerais de produção e circulação (Lencioni, 2007; Rodrigues; Whitacker, 2009).
Temos, desse modo, um entendimento de que, ao abordarmos as lógicas
de localização industrial, novos fatores geográficos devam ser considerados, em especial, se considerarmos transformações produtivas associadas à
lógica ligada aos custos de transportes, atinente ao sistema fordista, e a possibilidades e/ou necessidades locacionais da produção industrial associada
ao denominado sistema flexível em que a análise dos fatores que definem a
localização devem considerar as exigências de funcionamento das empresas
e o fato de que hoje dentro de uma empresa há uma dispersão das unidades
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(funcional) em função da presença de mão de obra, tecnologia necessária,
“meio geográfico”,3 interações possíveis, conteúdo socioeconômico. Essa é
uma tendência ligada à inovação tecnológica (Whitacker, 2007).
Estas externalidades, como oferta de mão de obra especializada, mercado
consumidor mais flexível em relação a novos produtos e a presença de instituições de pesquisa avançada, por exemplo, constituem escassez se comparadas
às externalidades exigidas pelas atividades industriais consideradas tradicionais. Assim, as indústrias inovativas tendem a se concentrar no espaço, consolidando o contexto exigido pelas mesmas, compreendendo a seletividade
espacial (Santos, 1979). Dessa forma, a produção seletiva deste contexto, ou
deste espaço, implica na produção de um espaço industrial crescentemente
heterogêneo. Como afirmou Santos (1979):
Os componentes do espaço são os mesmos em todo o mundo e formam um
continuum no tempo, mas variam quantitativa e qualitativamente segundo o lugar,
do mesmo modo que variam as combinações entre eles e seu processo de fusão.
Daí vem a diferença entre espaços.

A análise do rebatimento da capacidade de inovação tecnológica para as
estratégias de localização das indústrias está vinculada comumente a uma
abordagem setorial da atividade, uma vez que atividades industriais diferentes tem capacidade diferente de inovar (Rezende, 2013).
A partir desta perspectiva, acreditamos que a redefinição dos espaços de
atuação da indústria paulista que, notadamente, tende à desconcentração
quantitativa desde 1970, possa trazer consigo uma dimensão qualitativa, que
confere ao processo características mais específicas do que uma abordagem
tradicional seria capaz de investigar.
Analisada a partir de apenas uma variável, o VTI, Valor de Transformação
Industrial, por exemplo (e desconsideradas as espacialidades assumidas pelas
distintas divisões da indústria, com suas diferentes capacidades de inovação
tecnológica), a distribuição espacial da atividade industrial paulista poderia
ser lida como um processo que, de modo paulatino, se afastaria de um quadro de desequilíbrio que marcadamente lhe caracterizava em 1970. Desta
perspectiva, consequentemente, poderia emergir a precipitada ideia de que a
3 O que será denominado de enviroment pela Escola Regulacionista.
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desigualdade regional paulista da atividade industrial fosse apenas um estágio
(com ápice nos anos de 1970) do processo de desenvolvimento econômico e
que viesse sendo atenuada, rumando para um equilíbrio localizado em algum
ponto do futuro.
Segundo Azzoni (1993), essa seria uma perspectiva de interpretação do
processo associada à “vertente convergente do desenvolvimento econômico,
tanto na sua feição acadêmica como na sua manifestação ideológica liberal/
neoliberal” (Azzoni, 1993, p.2).
De fato, é inegável que observamos hoje uma concentração menos exacerbada da atividade industrial em território paulista. Entretanto, esse processo
de desconcentração não atinge homogeneamente as diferentes atividades
industriais, aprofundando, consequentemente, uma nova forma de desigualdade regional da indústria. Uma análise da indústria paulista que privilegie o
papel da prática da inovação tecnológica na caracterização de suas diferentes
divisões e, consequentemente, na organização das mesmas no espaço, demonstra que há, de fato, grande heterogeneidade no território da indústria paulista.
Podemos, desse modo, interpretar a dimensão espacial do processo de desconcentração industrial a partir de uma leitura que realça o comportamento
diferencial das divisões industriais4 envolvidas no processo segundo os desiguais níveis de inovação tecnológica que as caracterizam. Para tanto, analisamos o comportamento, em território paulista, das divisões da indústria mais
díspares em relação à prática da inovação tecnológica, ou seja, das divisões
que, respectivamente, mais e menos se dedicam a esta prática. A partir desta
análise, estabelecemos características que redefinem, sobretudo qualitativamente, o novo espaço industrial paulista.
Adotamos esse critério ratificando a ideia de Fischer (1996 apud Firkowski; Sposito, 2008) de que a nova geografia industrial que se coloca,
além de estar indissociavelmente condicionada pelo paradigma da tecnologia e da inovação, está fortemente caracterizada pelas desigualdades e pelos
4 Discriminamos a atividade industrial em divisões oficiais da indústria de transformação, determinadas pela Concla (Comissão Nacional de Classificação), órgão responsável pela delimitação
da classificação das atividades econômicas nacionais, tarefa consolidada na CNAE (Classificação Nacional de Atividades Comerciais). Trabalhamos com a Seção C da CNAE, denominada
de Indústria de Transformação. Esta Seção é composta por 24 divisões de dois dígitos, que vão
da 10 a 33. Doravante usaremos o termo divisões em substituição ao termo setores industriais.
Observar: <http://www.cnae.ibge.gov.br/>.
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desequilíbrios espaciais (Fischer apud Firkowski; Sposito, 2008, p.47); a
indissociabilidade deste condicionamento e desta característica é um ponto
nodal para destacar e desdobrar, a partir da dinâmica econômica e espacial
engendrada recentemente pelas indústrias de alta e de baixa capacidade de
inovação tecnológica em São Paulo, a desigualdade que acompanha o processo
de produção do espaço da indústria deste estado e pondera os impactos do
processo de desconcentração industrial acentuado a partir dos anos de 1970.
A definição adotada para se estabelecer uma classificação da atividade
industrial em alta e baixa capacidade de inovação proveio da Pesquisa de Inovação Tecnológica (Pintec). Chegamos aos resultados considerando o universo
formado por todas as indústrias nacionais, e não especificamente as paulistas.
Liderada pelo IBGE trienalmente desde o ano de 1998, a Pintec conta
com quatro edições completas e divulgadas: 1998-2000; 2001-2003; 20032005; 2006-2008. Todas essas edições tiveram por objetivo a construção de
indicadores setoriais, nacionais e regionais, sobre as atividades de inovação
tecnológica desenvolvidas pelas empresas industriais brasileiras.5 Analisamos as mesmas variáveis específicas das quatro edições, com o objetivo de
definir, de maneira geral ao longo de todo período abrangido pela Pintec, as
divisões da indústria com maior e menor nível de dinamismo em inovação
tecnológica no país.6

2. O Valor Adicionado Fiscal
A partir da análise do comportamento espacial das indústrias de alta e
de baixa capacidade de inovação tecnológica, destacamos que, paralelamente
a um lento e incompleto processo de equalização quantitativa do espaço de
atuação da indústria paulista, assiste-se a uma nova forma de desigualdade,
pautada no padrão do nível de inovação tecnológica produzida e reproduzida
pelas atividades industriais. Tal estudo se pauta na leitura do Valor Adicional
Fiscal (VAF), gerado pelas mesmas em conjuntos de municípios delimitados
5 As duas últimas edições da pesquisa (2003-2005 e 2006-2008), além de considerarem todas as
atividades industriais, expandiram o universo de investigação para alguns serviços selecionados
(edição, telecomunicações e informática) e Pesquisa e Desenvolvimento – P&D.
6 A metodologia completa pode ser analisada em A indústria e o paradigma da inovação tecnológica:
uma análise a partir da Pintec e as divisões mais e menos dinâmicas do país (Verdelho, 2014).
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com base na regionalização proposta pelo governo do estado de São Paulo (São
Paulo, 2011) para os anos de 2006 e 2010.
Por definição, o Valor Adicionado Fiscal (VAF) é um cálculo obtido pela
Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo, para cada município, através
da diferença entre o valor das saídas de mercadorias e dos serviços de transporte e de comunicação prestados no seu território e o valor das entradas de
mercadorias e dos serviços de transporte e de comunicação adquiridos, em
cada ano civil (Seade – IMP, 2013).
Dessa forma, o VAF municipal total de cada município é referente ao
saldo das transações estabelecidas pelo conjunto de atividades econômicas
localizadas em seu território com agentes, empresas e instituições localizados
em outros municípios, estados ou países. Logo, essa variável diz respeito às
transações econômicas estabelecidas na escala da rede urbana e numa escala
de rede geográfica mais abrangente, combinando as relações estabelecidas
numa rede que combina elementos hierárquicos e não hierárquicos, como já
estudado, em outro recorte territorial, por Camagni (1993).
O Seade disponibiliza o VAF desagregado por ramos de atividades econômicas. No caso da indústria, é possível acessar o valor referente ao conjunto
total de indústrias localizado em cada município, bem como desagregá-lo
por divisões industriais específicas. Portanto, o VAF gerado, seja pela indústria total, seja por divisões específicas da indústria, diz respeito aos fluxos de
mercadorias, insumos e serviços interurbanos que perpassam as unidades
industriais presentes em cada município.
Os dados são disponibilizados em bases municipais; todavia, em nossa
escala de análise o dado municipal foi agregado em bases regionais. Dessa
forma, o que iremos expor adiante, para cada grupamento de divisões pré-estabelecido, refere-se à soma dos VAFs gerados pelas unidades locais da
indústria assentadas nos municípios situados em cada recorte adotado na pesquisa para os anos de 2006 e 2010. Desse modo, obtivemos VAFs regionalizadas para os dois grupos de atividades industriais consideradas, justamente,
as indústrias de alta e baixa capacidade de inovação tecnológica.
Estes valores foram gerados pela dinâmica econômica estabelecida entre,
de um lado, as indústrias localizadas em cada município considerado e, de
outro, indústrias ou empresas localizadas fora dos mesmos. Portanto, dinâmicas econômicas industriais que se encerram dentro dos limites de cada
município não são contempladas pela VAF. Assim, essa variável sempre diz
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respeito à quantificação da dinâmica econômica estabelecida pelas atividades
industriais na escala da rede urbana.

3. O VAF gerado pelos grupamentos industriais
estabelecidos: os contextos paulista e nacional
Contextualizar os VAFs gerados pelos dois grupos de atividades industriais considerados (o de baixa tecnologia, formado pelas indústrias envolvidas com a produção de madeira; fumo; minerais não metálicos; e o de alta
tecnologia, estabelecido pelo grupamento das indústrias envolvidas com a
produção de produtos químicos; farmacêuticos; equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos) dentro do conjunto maior da economia
industrial paulista e nacional foi nosso objetivo principal. Realizamos uma
leitura a partir da interpretação dos dados representados na Tabela 1 e que
são referentes ao montante do VAF acumulado durante o período 2006-2010
por todas as Divisões da indústria no estado de São Paulo.
Tabela 1 – Valor Adicionado Fiscal acumulado entre 2006 e 2010. Divisões da
indústria CNAE 1.0. Valores absolutos e relativos. Ordem decrescente – estado
de São Paulo
Divisões CNAE 1.0

Valores acumulados
entre 2006 e 2010
(em Reais de 2012)

Participação (%) em
relação ao total gerado
no estado no período

Material de transporte – montadoras e
autopeças

284.021.435.818

15,2

Produtos alimentícios

246.102.431.707

13,1

Combustíveis

239.201.255.418

12,8

Produtos químicos

156.067.608.981

8,3

Máquinas e equipamentos

119.479.477.331

6,4

Produtos farmacêuticos

89.078.657.871

4,7

Produtos de metal

81.267.256.822

4,3

Metalurgia básica – ferrosos

67.550.543.539

3,6

Papel e celulose

66.929.141.485

3,6

Produtos de plástico

59.771.715.580

3,2

Minerais não metálicos

51.230.929.221

2,7

Edição, impressão e gravações

46.113.867.920

2,4

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos

43.930.895.602

2,3
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Valores acumulados
entre 2006 e 2010
(em Reais de 2012)

Participação (%) em
relação ao total gerado
no estado no período

Bebidas

39.889.322.186

2,1

Têxtil

38.458.094.475

2,0

Material eletrônico e equipamentos de
comunicações

29.760.370.622

1,6

Artigos de borracha

29.610.621.179

1,6

Máquinas para escritório e equipamentos de informática

25.605.543.893

1,3

Vestuário e acessórios

24.769.842.822

1,3

Metalurgia básica – não ferrosos

23.460.108.805

1,2

Equipamentos médicos, óticos, de automação e precisão

20.225.747.623

1,1

Produtos de perfumaria e cosméticos

19.128.148.689

1,0

Eletrodomésticos

17.607.969.503

0,9

Móveis

14.095.579.032

0,7

Diversas

13.084.006.153

0,7

Madeira

10.619.146.590

0,5

Couros e Calçados

10.348.136.386

0,5

Reciclagem

1.795.247.204

0,09

586.374.477

0,03

1.869.789.476.933

100%

Divisões CNAE 1.0

Fumo
Total indústria de transformação

Atividades que compõem o grupo de alto nível de inovação tecnológica.
Atividades que compõem o grupo de baixo nível de inovação tecnológica.
Fonte: Seade – IMP – Informações dos Municípios Paulistas
Organização: Verdelho (2014).

Convém destacar que trabalhando, doravante, com cerca de 20% do VAF
total gerado pela indústria de transformação paulista; desconsiderando, consequentemente, parte significativa do VAF industrial total do estado, destacando os extremos daquilo que identificamos como inovação na indústria.
Dentre a parcela do VAF analisada, chama atenção a disparidade entre as
atividades consideradas. As atividades industriais com elevada capacidade
de inovação tecnológica responderam, durante todo o período, por 17% do
VAF gerado pela indústria de transformação do estado de São Paulo, uma
proporção quase seis vezes maior que as atividades com menor capacidade
de inovação, que geraram apenas 3,23% do total. Portanto, o fluxo de mercadorias, insumos e serviços estabelecido a partir das indústrias de alta tecnologia consegue agregar, no contexto paulista, muito mais valor que aquele
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estabelecido pelas indústrias de baixa tecnologia. Portanto, podemos afirmar
que o primeiro grupo apresenta, em relação ao segundo, uma representatividade bastante superior na estruturação da economia industrial paulista.
No entanto, acreditamos que uma interpretação satisfatória dessa realidade passe pelo crivo de uma contextualização com o cenário nacional. O
entendimento do papel cumprido pelos dois grupos de atividades na estruturação da economia industrial nacional serve antes de tudo para pensarmos
comparativamente a situação apreendida em São Paulo. Neste exercício analítico comparativo reside a possibilidade da compreensão do papel do estado
paulista na divisão territorial do trabalho industrial nacional.
Tomando o Brasil como um todo, para o mesmo período, a diferença entre
a contribuição de ambos os grupos de atividades para a estruturação da economia industrial nacional é menos acentuada, já que o grupo de alta tecnologia
respondeu por 13,2% do valor de transformação industrial do país, enquanto
o de baixa por 5,8%, conforme demonstrado na Tabela 2.7
Tabela 2 – Valor da transformação Industrial (em R$ mil) acumulado entre 2007
e 2011. Divisões da indústria CNAE 2.0. Valores absolutos e relativos. Ordem
Decrescente – Brasil
Divisões da indústria

Acumulado no
período

Participação (%) em
relação ao total gerado
no país no período

Fabricação de produtos alimentícios

505.315.214

15%

Fabricação de bebidas

118.378.081

3,5%

Fabricação de produtos do fumo

25.440. 316

0,8%

Fabricação de produtos têxteis

65.131.422

1,9%

Confecção de artigos do vestuário e
acessórios

82.602.501

2,5%

Prep. de couros, fabricação de artefatos
de couro, artigos p/ viagem calçado

59.634.970

1,8%

Fabricação de produtos de madeira

40.528.723

1,2%

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel

117.259.080

3,5%

7 Nesta tabela, a variável trabalhada é o VTI – Valor de Transformação Industrial – e o recorte
temporal é 2007-2011. Entretanto, mesmo se tratando de uma variável e um recorte temporal diferentes, acreditamos que a análise da Tabela 2 permita uma comparação satisfatória
do contexto nacional com o cenário paulista, tendo em vista a proximidade das variáveis e dos
anos considerados.
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Acumulado no
período

Participação (%) em
relação ao total gerado
no país no período

Impressão e reprodução de gravações

39.720.827

1,8%

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis

406.147.887

12%

Fabricação de produtos químicos

261.294.460

7,8%

Fabricação de produtos farmoquímicos
e farmacêuticos

87.507.456

2,6%

Fabricação de produtos de borracha e de
material plástico

129.612.317

3,8%

Fabricação de produtos de minerais não
metálicos

127.087.999

3,8%

Divisões da indústria

Metalurgia

226.712.894

6,7%

Fabricação de produtos de metal, exceto
máquinas e equipamentos

151.544.071

4,5%

Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos

93.801.225

2,8%

Fabricação de máquinas, aparelhos e
materiais elétricos

96.406.332

2,9%

Fabricação de máquinas e equipamentos

178.763.198

5,3%

Fabricação de veículos automotores,
reboques e carrocerias

366.469.723

10.9%

Fabricação de outros equipamentos
de transporte, exclusive veículos automotores

59.395.745

1,8%

Fabricação de móveis

43.796.775

1,3%

Fabricação de produtos diversos

38.069.621

1,1%

Manutenção, reparação e instalação de
máquinas e equipamentos

46.434.094

1,4%

3.367.054.778

100%

Total Indústria de Transformação

Atividades que compõem o grupo de alto nível de inovação tecnológica.
Atividades que compõem o grupo de baixo nível de inovação tecnológica.
Fonte Primária: PIA – Pesquisa Industrial Anual – Empresa – IBGE.
Fonte de acesso: SIDRA – Sistema de Recuperação Automática: www.sidra.ibge.gov. Organização: Verdelho (2014).

Pode-se depreender destes números que, para a estruturação da economia industrial paulista, as indústrias de alta tecnologia contribuem a uma
média superior que a situação assistida no contexto nacional. Paralelamente,
as indústrias de baixa tecnologia paulistas contribuem em menor medida
para economia industrial engendrada neste estado da Federação quando
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comparada a contribuição das mesmas indústrias no contexto do país. Posta
esta diferença estabelecida entre escalas, é possível verificar que há uma nítida
diferença entre um e outro grupo industrial selecionado.
Em ambas as escalas, as indústrias nas quais mais se observa a prática da
inovação tecnológica são mais relevantes no tocante à dinâmica de geração de
valor econômico que naquelas onde tal prática é menos presente. Isso aponta
para uma desigualdade entre a capacidade de acumulação dessas indústrias
localizadas em território nacional. No entanto, o fato dessa diferença ser
menos acentuada na escala nacional que no estado de São Paulo, indica que,
em relação ao espaço industrial nacional, a porção compreendida pelos limites
territoriais deste estado da federação apresenta melhores condições de acumulação capitalista postas às indústrias de alta tecnologia.
Paralelamente, tem-se o apontamento de que neste estado da federação
materializa-se um papel específico na divisão territorial do trabalho industrial nacional. Enquanto noutros estados (não exclusivamente, mas em maior
medida) observa-se a prevalência da produção de gêneros industriais que
requerem poucos ajustes tecnologicamente inovadores, no estado de São
Paulo há uma concentração de indústrias que, de maneira geral, adotam práticas de inovação numa proporção superior às demais.
Portanto, a análise em escala nacional indica que as indústrias de baixa tecnologia cumprem um papel relativamente mais expressivo na estruturação da
economia industrial, conformando uma divisão territorial mais proporcional
em termos de práticas de inovação tecnológica. É nesse contexto que se insere
o estado paulista, apresentando internamente, por sua vez, uma desigualdade
bem mais notória nesse sentido.

4. Análise do Valor Adicionado Fiscal – VAF paulista.
Região Metropolitana de São Paulo e Entorno versus o
denominado Interior
A primeira análise que fizemos do VAF envolve a divisão do estado em
duas grandes áreas. Estabelecê-las, bem como nomeá-las, constitui-se num
impasse, tanto quanto nos posiciona em relação a um debate que, de modo
algum, seria apenas semântico.
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Por um lado, como se referir à porção do estado formada pela Região
Metropolitana de São Paulo (RMSP) e seu Entorno8 de uma forma condizente à realidade da indústria que atua e produz este espaço? A necessidade
de uma boa reflexão em torno dessa problemática se coloca, uma vez que
definimos este recorte e decidimos investigá-lo separadamente como uma
unidade, devido, justamente, ao comportamento da indústria circunscrita
dentro desses limites territoriais. Ou seja, definimo-lo em oposição ao espaço
remanescente do estado que, historicamente, mostrou-se menos expressivo
em relação à atividade industrial, ainda que em termos recorrentemente crescentes após 1970.
Este espaço, no qual a atividade industrial se mostrou menos expressiva,
e que é vasto e heterogêneo, deve ser referenciado sem que se transmita a
ideia de que seja, de algum modo inferior, a primeira, já que no contexto da
desconcentração industrial essa área vem ganhando constantemente uma
importância crescente para o desenvolvimento da indústria nacional. Dificilmente, poderíamos resumir todas essas ideias em duas novas nomenclaturas
específicas. Abrindo mão desse objetivo, esperamos poder transmitir essas
ideias às terminologias que adotaremos doravante. Ao primeiro recorte nos
referiremos, simplesmente, como “RMSP e Entorno”, enquanto denominaremos o segundo de “Interior”. Observar o Mapa 1.
Temos a consciência de que ambas as terminologias são, sem muito
esforço, questionáveis. O Entorno que compõe nosso primeiro recorte (com
exceção da RM da Baixada Santista), por exemplo, é uma área tradicionalmente também conhecida como “interior”. Todavia não é nosso objetivo
apresentar uma solução para esse problema que, aliás, não é só nosso, já
que em diferentes obras que versam sobre a industrialização paulista não se
encontra unanimidade em relação à denominação dos diferentes subespaços
de atuação da indústria. De qualquer forma, a adoção do termo “Interior” não
pode ser tomada como uma proposição analítica que considere como homogêneo o subespaço paulista não circunscrito à “RMSP e Entorno”.
A leitura do espaço reticular que, ao mesmo tempo, é marcado por interações espaciais que denunciam conexões escalares complexas entre os diferentes municípios sobre os quais dedicamos a análise dos Valores Adicionados
8 Consideramos Entorno as Regiões Metropolitanas de Campinas e da Baixada Santista e as
Regiões de Governos de Sorocaba e de São José dos Campos.
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Fiscais merece destaque e corrobora nosso entendimento de que, sob a denominação “Interior”, grande diversidade se nota.9 Esses recortes foram, porém,
necessários para as polarizações por nós pretendidas entre as indústrias de
alta e baixa inovação tecnológica e as porções de maior e menor concentração
absoluta de atividades industriais. Esta última fora adotada para se contribuir,
paradoxalmente, com a desconstrução do mito midiático do interior.
Mapa 1 – Recortes territoriais da pesquisa – estado de São Paulo

Organização: Verdelho (2014).

Sem, todavia, pretendermos nos estender nesta questão, expomos, nos
Gráficos 1 e 2, o VAF total gerado pelas atividades consideradas em cada
ano, bem como sua distribuição entre RMSP e Entorno, de um lado, e Interior, de outro.
Em cada um dos gráficos é considerado um grupo de atividade industrial.
No Gráfico 1, apreciamos a realidade das indústrias de alta capacidade de
inovação tecnológica e, no Gráfico 2, a das indústrias de baixa capacidade.
9 Observar, sobre os espaços reticulares, Sposito (2007; 2011). Sobre as interações espaciais do
tipo não hierárquico, além de Camagni (1993), observar Catelan (2013).
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Gráfico 1 – RMSP e Entorno. Interior. VAF gerado pelo Grupo Industrial de
Alta Tecnologia (2006-2010)
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Total do estado de São Paulo

63.242.214.147

65.651.389.476

60.742.466.747

66.308.228.500

64.793.630.218

RMSP e Entorno

55.040.060.719

55.878.215.862

51.306.416.216

54.964.982.987

53.584.008.279

Interior

8.202.153.428

9.773.173.614

9.436.050.531

11.343.245.513

11.209.621.939

Fonte: Fundação SEADE – Informações dos Municípios Paulistas – 2013.
Organização: Verdelho, 2014.

Dois aspectos dessa série histórica devem ser destacados. O primeiro
associado a uma situação estrutural e o segundo a uma situação de mudança
conjuntural. Segundo Alves (2008):
A conjuntura está relacionada com os ciclos de curto prazo da economia e da
política, enquanto a estrutura está relacionada aos ciclos de longo prazo. Uma
mudança estrutural geralmente requer várias mudanças conjunturais, enquanto
estas últimas podem ocorrer sobre a mesma base estrutural.

A partir desta definição, podemos apontar que:
a) Pode-se apreender uma grande desigualdade estrutural caracterizando a distribuição do VAF gerado pelas atividades industriais de
alta tecnologia entre os recortes espaciais adotados. As unidades locais
dessas indústrias localizadas na RMSP e Entorno, durante toda a série
histórica considerada, sempre responderam por mais de 80% do VAF
total gerado por esse tipo de indústria no estado, fomentando uma
situação de concentração setorial da indústria paulista.
b) Diante de um leve aumento do VAF total quando se compara o ano de
2006 e o de 2010, observa-se um aumento da participação do Interior
frente à diminuição da RMSP e Entorno. Tanto este aumento quanto
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esta diminuição não são apenas relativos, mas também absolutos:
o VAF gerado no Interior do estado que era de R$ 8,2 bilhões em
2006, sobe para R$ 11,2 bilhões em 2010; enquanto o VAF gerado na
RMSP e Entorno cai de R$ 55 para R$ 53,5 bilhões . Esse movimento
talvez aponte para uma diminuição, ainda que pouco expressiva, da
desigualdade.
Podemos associar essas duas situações, respectivamente, a uma característica estrutural da economia industrial paulista e a uma dinâmica conjuntural
recente da mesma.
A primeira situação, exposta no ponto “a”, pode ser interpretada como
estrutural uma vez que evidencia um quadro até certo ponto estável. Neste,
fica saliente a forma concentrada de como a indústria de alta tecnologia organiza-se espacialmente no estado.
A pesquisa realizada não contempla um ciclo temporal suficientemente
extenso para afirmarmos que esta é uma tendência de longo prazo, entretanto,
a relativa estabilidade que as porcentagens apontam, somada ao fato de que
estas correspondem a um dado associado ao espaço historicamente produzido, permite-nos deduzir que essa concentração advém de períodos anteriores àquele contemplado pela pesquisa, configurando, assim, uma situação
consolidada, associada às características mais fundamentais do espaço industrial paulista.
Já a segunda situação, exposta no ponto “b”, por referir-se a um processo
basicamente compreendido pelo período abordado pela pesquisa (ou seja, a
uma variação de curto prazo), associa-se à uma situação de mudança conjuntural. Este ciclo conjuntural, de certa forma, nega a organização estrutural das
indústrias de alta tecnologia no espaço paulista, entretanto, é insuficiente para
alterar a estrutura desta organização.
Em relação às atividades de baixa capacidade de inovação tecnológica,
o VAF está distribuído entre os dois recortes considerados do modo como
expomos no Gráfico 2.
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Bilhões de Reais

Gráfico 2 – Total do estado de São Paulo, RMSP e Entorno, e Interior VAF
gerada pelo Grupo Industrial de Baixa Tecnologia, 2006-2010
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Total do estado de São Paulo 12.124.467.922 12.423.705.482 11.981.352.026 12.117.559.300 13.789.365.561
RMSP e Entorno

7.208.978.880 7.173.950.607 6.818.680.014 6.818.960.186 7.571.497.641

Interior

4.915.489.042 5.249.754.875 5.162.672.012 5.298.599.114 6.217.867.920

Fonte: Fundação Seade – Informações dos Municípios Paulistas – 2013.
Organização: Verdelho (2014).

Inicialmente, ao analisarmos este gráfico antes de estabelecermos comparações com o anterior, podemos relevar os seguintes aspectos relacionados à
indústria de baixa capacidade tecnológica no estado de São Paulo:
a) Percebe-se uma distribuição não muito desequilibrada do VAF
gerado por esse tipo de indústria entre os dois recortes adotados.
Mesmo assim, as indústrias de baixa tecnologia localizadas na RMSP
e Entorno, durante toda a série histórica, geraram mais valor do que
aquelas localizadas no Interior do estado.
b) Essa distribuição, que já é pouco desequilibrada, durante o período
analisado tornou-se ainda mais leve. O Interior do estado, que em
2006 contribuía com 40,5% do VAF estadual gerado por essas indústrias, em 2010 passa a responder por 45,1%. Consequentemente, a
participação da RMSP e Entorno cai de 59,5% para 54,9%; tratou-se
de uma queda relativa, apenas, fomentada pelo aumento do VAF das
indústrias interioranas de R$ 4,9 bilhões para R$ 6,2 bilhões, uma vez
que a VAF absoluta das indústrias localizadas na RMSP e Entorno
sobe de R$ 7,2 bilhões em 2006 para R$ 7,5 em 2010.
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Quando comparados, os Gráficos 1 e 2 podem apontar para dinâmicas
mais complexas no contexto da distribuição espacial do VAF gerado por
indústrias de alta e baixa tecnologia em São Paulo:
a) O primeiro aspecto, que já foi, aliás, abordado, mas que merece ser
ressaltado a partir da visibilidade que a comparação dos gráficos proporciona, é a diferença entre o volume da VAF gerada pelos dois grupos de atividades industriais. As indústrias com elevada capacidade
de inovação tecnológica geraram valores anuais superiores a R$ 60
bilhões entre 2006 e 2010; enquanto o outro grupo de atividades consideradas não ultrapassou R$ 14 bilhões em nenhum ano do período.
b) O segundo ponto que merece destaque é o nível de desigualdade assistido na distribuição da variável pelos dois recortes adotados. No caso
das indústrias de alta tecnologia esta desigualdade é bastante exacerbada, enquanto no caso das indústrias de baixa tecnologia a distribuição do VAF entre os recortes é praticamente equilibrada. A partir
dessa variável, pode-se afirmar que o primeiro grupo apresenta um
padrão de concentração espacial bem maior que o segundo, que, por
sua vez, se dispõe pelo território paulista de forma mais homogênea.
A leitura desse conjunto de variáveis, nesta escala e a partir dos recortes territoriais utilizados, aponta para a existência de três fenômenos correlatos que se destacam na conformação da estrutura da indústria paulista: i)
maior capacidade de acumulação capitalista; ii) maiores investimentos em
inovação tecnológica; iii) concentração espacial. A partir dos dados discutidos acima, pode-se apreender que tais fenômenos apresentam sinais de
interdependência.
Por outro lado, o contrário dessa afirmativa também é verdadeiro. Ou seja,
no contexto da atividade industrial paulista, atividades com menor capacidade de acumulação capitalista estão associadas às menores taxas de investimentos em inovação tecnológica, e a inscrição dessas atividades no espaço se
dá de maneira bem menos concentrada que as primeiras.
Tecemos essas associações distribuindo o VAF gerado pelos grupos industriais selecionados em duas grandes bases regionais. Sob essa perspectiva, a
situação de concentração e dispersão associadas, respectivamente, às atividades industriais que mais e menos inovam (e consequentemente mais e menos
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geram valor fiscal em termos absolutos no estado, conforme aponta a pesquisa)
assume um caráter bastante generalizado, uma vez que se circunscrevem a dois
grandes recortes, responsáveis por contemplar a totalidade do território paulista, e dentro dos quais se observa realidades industriais distintas.
Esta perspectiva será desdobrada na seção subsequente. Nesta, analisamos
o comportamento do VAF dentro de cada um desses dois grandes recortes discutidos a priori, subdividindo-o em recortes menores. Com isso, esperamos
apreender processos mais específicos da dinâmica espacial engendrada pelas
indústrias de alta e baixa tecnologia no estado de São Paulo.
Embora pudesse ser tomado como uma nossa pretensão, acreditamos não
superar completamente o problema da generalização que leva a uma leitura
enviesada e homogeneizadora do denominado interior. Porém, a partir da
construção de novas generalizações referentes a recortes territoriais menores,
podemos estabelecer outros padrões de leitura e interpretação.
Ao nos referirmos de maneira geral ao Interior do estado, categorizamos,
por exemplo, igualmente a RA de Presidente Prudente e a RA de Campinas
exceto a RM de Campinas, o que implica num alto grau de generalização,
uma vez que estes dois recortes guardam grandes dessemelhanças entre si no
tocante ao desenvolvimento da atividade industrial. Por seu turno, considerá-los separadamente nos permite explorar tais dessemelhanças, porém, sem
que possamos abrir mão das generalizações, uma vez que realizamos novas,
ainda que numa escala mais reduzida, referente à consideração homogênea
dos municípios componentes de cada um desses dois recortes.
Assim, quando afirmamos, por exemplo, que a RA de Campinas exceto
a RM de Campinas é uma região industrialmente mais dinâmica que a RA
de Presidente Prudente, não significa que todos os municípios do primeiro
recorte superam todos os municípios do segundo. Dentro de cada recorte, a
escala municipal guarda especificidades que a análise exposta neste texto não
é capaz de captar.
Portanto, os estudos empreendidos nas seções subsequentes referem-se aos menores recortes territoriais por nós considerados, dentro dos quais,
obviamente, residem novas heterogeneidades em relação ao espaço industrial
produzido, o que poderia ser aferido num exercício inversamente proporcional à generalização cartográfica.
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6. Análise do Valor Adicionado Fiscal. O VAF gerado
pelas indústrias de alta tecnologia paulistas: uma análise
a partir de bases regionais menores
Nesta seção, distribuídos pelas menores bases regionais definidas na pesquisa, apresentamos os dados do VAF relativos às indústrias de alta tecnologia. Discutimos sobre a representatividade de cada recorte estabelecido para
o desenvolvimento das atividades industriais de alta tecnologia do estado.
Acreditamos que os padrões de concentração e dispersão espacial destas atividades ganham contornos mais nítidos.
Nos Mapas 2 e 3, referentes respectivamente aos anos de 2006 e 2010, o
estado de São Paulo comparece subdividido em dezenove bases regionais;
cada uma destas recebe uma classificação dentre cinco categorias que definem os níveis de concentração do VAF gerado pelas indústrias de alta tecnologia do estado em cada ano. Estas categorias são referentes a porcentagens
de contribuição das indústrias localizadas em cada recorte em relação à composição do VAF estadual total. Cada cartograma está acompanhado de um
setograma, em que essas porcentagens são representadas especificamente,
para cada recorte.
Mapa 2 – Estado de São Paulo. Distribuição percentual, nos recortes territoriais da pesquisa, do VAF total gerado pelas indústrias de alta tecnologia paulistas. 2006

Fonte: SEADE – IMP – 2013.
Elaboração: Verdelho, 2014.
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Mapa 3 – Estado de São Paulo. Distribuição percentual, nos recortes territoriais da pesquisa, do VAF total gerado pelas indústrias de alta tecnologia paulistas. 2010

Fonte: SEADE – IMP – 2013
Elaboração: Verdelho, 2014.

Complementarmente, a Tabela 3 apresenta os valores absolutos do VAF
a partir dos quais as porcentagens foram calculadas, bem como o comportamento da variável entre os anos de 2006 e 2010.
Tabela 3 – Estado de São Paulo. Recortes Territoriais da pesquisa. VAF gerado
pelas indústrias de alta tecnologia. Valores absolutos (em Reais de 2012) para
os anos de 2006 e 2010, e variação no período
2006

2010

Variação

RMSP

Recortes territoriais

32.033.873.944

31.976.381.638

-0,2%

RM Campinas

15.064.784.930

14.289.647.923

-5,1%

RA de Campinas exceto a RM de
Campinas

3.718.786.702

6.164.582.583

65,8%

RM Baixada Santista

2.880.646.258

2.703.092.635

-6,1%

RG São José dos Campos

3.218.619.411

2.634.301.652

-18,2%

RG de Sorocaba

1.842.136.076

1.980.584.431

7,5%

RA de S. J. dos Campos exceto a RG de
S. J. dos Campos

1.509.942.561

1.284.517.817

-15%

RA de Ribeirão Preto

934.351.369

1.195.906.645

28%

RA de Sorocaba exceto a RG de Sorocaba

674.524.185

689.980.938

2,3%

RA de Registro

379.000.088

357.522.044

-5,7%

RA Central

189.709.671

309.254.678

63,0%

RA de Bauru

183.466.176

279.646.033

52,4%
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2006

2010

Variação

RA de São José do Rio Preto

Recortes territoriais

148.505.509

242.107.027

63,0%

RA de Marília

154.241.055

229.562.412

48,8%

RA de Franca

140.590.074

191.445.617

36,2%

RA de Presidente Prudente

92.699.151

94.373.738

1,8%

RA de Araçatuba

38.666.693

87.661.023

126,7%

RA de Barretos

37.670.190

83.061.381

120,5%

Total do estado

63.242.214.147

64.793.630.218

2,5

Fonte: Fundação SEADE – Informações dos Municípios Paulistas – 2013.
Organização: Verdelho (2014).

A primeira constatação mais evidente que emerge da análise dos Mapas
2 e 3 é a elevada representatividade das indústrias de alta tecnologia localizadas na RMSP em relação à composição do VAF estadual total gerado por
este tipo de indústria. O conjunto de indústrias de alta tecnologia localizado
na RMSP mostrou-se expressivo para a composição do VAF estadual gerado
por seu respectivo grupo nos dois anos considerados, quando respondeu por
50,6% do total em 2006 e por 49,3% em 2010.
Esses números apontam para o fato de que a concentração, já observada
anteriormente a partir dos recortes territoriais adotados no tópico anterior,
torna-se ainda mais acentuada, apontando para um padrão de concentração
não apenas qualitativamente definido, como também espacialmente mais
aprofundado.
Em seguida, corroborando com esse tipo de concentração industrial, comparecem as indústrias de alta tecnologia localizadas na RM de Campinas.
Estas ficaram atrás apenas daquelas localizadas na RMSP em relação à composição do VAF estadual total gerado por essas indústrias em São Paulo. Em
2006 as indústrias da RM de Campinas responderam por 23,8% desse total,
já em 2010 essa porcentagem foi de 22%.
As indústrias de alta tecnologia localizadas em ambos os recortes territoriais (RMSP e RM de Campinas), apesar da elevada representatividade na
composição do VAF estadual, apresentaram uma leve queda de participação
entre 2006 e 2010. Tal queda ocorreu basicamente porque, paralelamente
a uma redução absoluta do VAF gerado em ambos os recortes entre os dois
anos, de maneira geral no estado assistiu-se a um aumento da variável. Ou
seja, em conjunto, as indústrias de alta tecnologia localizadas fora desta porção metropolitana apresentaram uma dinâmica de crescimento econômico
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(medida, aqui pelo VAF) mais acelerada que aquelas localizadas na RMSP e
na RM de Campinas.
A partir desses recortes, esses números apontam para o fato de que o processo de desconcentração industrial é uma realidade. Entretanto, mesmo
diante desta movimentação conjuntural, a composição da estrutura do espaço
industrial paulista que pode ser pensada a partir desses dados nos direciona a
concordarmos com a afirmativa de Lencioni (2004) de que a RMSP e a RM
de Campinas formam o núcleo da região industrial mais densa do país, sobretudo no que diz respeito aos ramos mais dinâmicos e inovadores da indústria
brasileira.
Complementarmente, pode-se considerar o conjunto formado por esses
dois recortes propriamente o núcleo de uma área industrial tecnológica já
densa, justamente porque os demais recortes que compõem o Entorno (RM
da Baixada Santista, RG de Sorocaba e RG São José dos Campos) também
se destacaram em relação aos demais recortes territoriais adotados na pesquisa no que diz respeito ao VAF gerado pelas indústrias de alta tecnologia.
Cada um desses recortes respondeu, durante todo o período, por 3% a 5,5%
do VAF gerado pelas divisões industriais mais inovadoras do estado.
Corroborando com esta proposição, comparece a situação observada na
RA de Campinas exclusive a RM de Campinas. Formada por seis Regiões de
Governo que, em realidade, circundam a Região Metropolitana de Campinas
além de serem contíguas à RMSP e às RGs de Sorocaba e São José dos Campos, as indústrias de alta tecnologia localizadas neste grande recorte territorial
responderam por parcelas significativas do VAF estadual total gerado por seu
respectivo grupo nos dois anos considerados; fato que o coloca em terceiro
lugar dentre os recortes mais expressivos para esta variável.
Metodologicamente, referimo-nos neste texto a este recorte como um
subespaço do Interior. Entretanto, é inegável que dentro deste referido recorte
o espaço industrial, bem como o urbano, apresente características semelhantes ao Entorno propriamente dito e à RMSP. Respondendo sempre por valores bem mais altos que os demais recortes interioranos, o VAF gerado pelas
indústrias de alta tecnologia localizadas na RA de Campinas exceto a RM de
Campinas manteve ao longo do período uma média superior a 8% em relação
ao VAF estadual gerado por estas indústrias.
Destaca-se o contínuo crescimento desta variável entre 2006 e 2010. Neste
recorte, as indústrias de alta tecnologia quase dobraram sua participação na
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composição do VAF, indo de 5,8% em 2006, para 9,5% em 2010. Em termos
absolutos isso significou um aumento de 65,8%
O que torna essa situação de crescimento ainda mais expressiva é que ela
ocorreu mesmo diante de dois períodos de queda deste valor na escala estadual
(2007-2008 e 2009-2010). A partir dessa situação, podemos concluir que as
indústrias de alta tecnologia ali localizadas foram impactadas em um grau de
intensidade menor nos períodos de recessão que atingiram essas indústrias
na escala estadual.
Se somarmos as porcentagens das indústrias de alta tecnologia localizadas
nos seis recortes discutidos acima (RMs de São Paulo, Campinas e Baixada
Santista, RGs de São José dos Campos e Sorocaba, e a RA de Campinas exceto
a RM de Campinas) em relação à composição do VAF estadual total, veremos
que essas responderam por 92,7% deste total em 2006, e por 93,2% em 2010.
Desta perspectiva, a desconcentração das atividades de alta tecnologia
observada em relação ao núcleo da região industrial mais densa do estado
(RMs de São Paulo e Campinas), restringe-se ao Entorno imediatamente
mais próximo. Juntos, todos estes recortes constituem uma grande área de
concentração de indústrias de alta tecnologia; concentração essa que foi, aliás,
consolidada durante o período analisado.
Os VAFs gerados pelas indústrias de alta tecnologia nos demais recortes
territoriais do estado confirmam esta proposição. Dentre estes, as indústrias
de alta tecnologia localizadas nas RAs de São José dos Campos exceto a RG
de São José dos Campos, de Ribeirão Preto e de Sorocaba exceto a RG de
Sorocaba, (três recortes interioranos contíguos à grande área de aglomeração
identificada acima) foram as mais representativas em relação à composição do
VAF total do estado nos dois anos da série considerada. Em 2006, as indústrias de alta tecnologia localizadas nesses três recortes somaram 4,9% do VAF
total gerado por seu respectivo grupo no estado, em 2010 essa porcentagem
manteve-se a mesma.
Dentre esses três recortes, as indústrias de alta tecnologia localizadas na
RA de São José dos Campos exceto a RG de São José dos Campos responderam, em 2006, por 2,4% do VAF estadual total, e em 2010 essa porcentagem caiu para 2%. Em termos absolutos, essa queda foi fomentada por uma
redução de 15% do VAF gerado em 2006 em comparação ao de 2010. Ainda
assim, este recorte territorial continua sendo a segunda base regional interiorana mais expressiva para essa variável.
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Ainda em relação a este subconjunto, merece ser destacada o caso da RA
de Ribeirão Preto. A participação deste recorte em relação à composição do
VAF estadual gerado pelas indústrias de alta tecnologia é crescente. Esse fato
é apreendido tanto em termos relativos, já que sua participação foi de 1,5% em
2006 para 1,8% em 2010, quanto em termos absolutos, uma vez que o VAF
gerado em 2006 foi de R$ 0,9 bilhões e o de 2010 de R$ 1,2 bilhões.
As indústrias de alta tecnologia localizadas na RA de Sorocaba exceto a
RG de Sorocaba responderam, em 2006, por 1% do VAF estadual total, em
2010 essa participação subiu para 1,1%. Em termos absolutos isso significou
um aumento do VAF de 2,3%.
Já as indústrias localizadas nas demais RAs definidas na pesquisa (Registro, Central, Bauru, São José do Rio Preto, Marília, Franca, Presidente Prudente, Araçatuba e Barretos) somaram, em 2006, 2,4% do VAF estadual total
gerado por seu respectivo grupo. Em 2010, este número caiu para 1,9%.
Cabe destacar que, mesmo diante desta redução, as indústrias de alta tecnologia localizadas nas RAs de São José do Rio Preto e Central aumentaram
sua participação na composição do VAF estadual total, sendo que na primeira
foi aumentada sua participação estadual de 0,2% para 0,4%, e na segunda de
0,3% para 0,5%. Em termos absolutos, isso significou um incremento de 63%
em ambos os recortes.
Os piores desempenhos dos recortes analisados ficaram por conta das
indústrias de alta tecnologia localizadas nas RAs de Presidente Prudente,
Araçatuba e Barretos, onde as porcentagens não ultrapassaram 0,1%. Essa
inexpressividade persiste mesmo frente um crescimento absoluto do VAF
gerado nestes três recortes, especialmente em relação aos dois últimos, onde
o incremento de 2010 em relação a 2006 foi superior a 100%.
Por fim, frente àquilo que foi exposto, podemos concluir parcialmente
que o VAF gerado pelas indústrias de alta tecnologia paulistas apresenta um
padrão de concentração espacial bastante acentuado. Os dados analisados
são apontadores quantificáveis, e de certa forma acessíveis, de características
específicas do espaço industrial paulista, que se articulam com outras (nem
sempre quantificáveis e/ou acessíveis) na conformação do espaço industrial
enquanto totalidade e produto histórico.
Nesse sentido, acreditamos que a concentração do VAF gerado pelas
indústrias de alta tecnologia do estado são indícios de que, possivelmente, há
uma relação, consolidada historicamente, entre o espaço industrial contido
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nos limites territoriais das RM de São Paulo e Campinas e o desempenho
econômico mais dinâmico das indústrias de alta tecnologia do estado. Mais
precisamente, acreditamos que o espaço produzido nestas regiões metropolitanas possibilita que as indústrias de alta tecnologia ali localizadas agregue
aos seus fluxos de mercadorias estabelecidos um valor econômico bastante
superior do que as demais indústrias de alta tecnologia do estado.
Este recorte do espaço industrial paulista apresenta, portanto, uma fluidez e um volume superior aos demais no tocante à circulação de mercadorias
fabricadas pelos setores industriais que mais investem em inovação tecnológica no país.
Já nos espaços industriais presentes nos demais recortes, esta fluidez
assume características heterogêneas. Grosso modo, podemos afirmar que os
recortes que contornam as RMs de São Paulo e Campinas apresentam uma
fluidez maior que aqueles mais distantes, posicionados mais ao norte e ao
oeste do estado.
A partir dessas constatações, pode-se afirmar que a concentração espacial
é possível de ser identificada em duas escalas.
Numa primeira perspectiva, observando o estado como um todo, uma
grande área contígua composta pelas RMSP e Entorno, (formado pelas RMs de
Campinas e Baixada Santista, pelas RGs de Sorocaba e São José dos Campos)
além da RA de Campinas exceto a RM de Campinas, conforma um espaço
de acumulação bastante concentrado em relação às atividades industriais de
elevado nível tecnológico, uma vez que as indústrias de alta tecnologia localizadas nestas seis bases regionais responderam por 92,7% de todo VAF gerado por
esse tipo de indústria em 2006. Como tal concentração aumenta para 93,2% em
2010, podemos afirmar que essa não apresenta sinais de reversão em curto prazo.
Numa outra perspectiva, considerando a distribuição do VAF gerado pelas
indústrias de alta tecnologia em cada base regional componente dessa grande
área de aglomeração mencionada acima, pode-se perceber não apenas um
padrão de concentração espacial ditado pelas indústrias localizadas nas RMs
de São Paulo e Campinas, como também um processo de desconcentração
relativo não observado a partir da primeira perspectiva. As RMs de São Paulo
e Campinas podem ser consideradas o núcleo da área concentrada. Núcleo,
entretanto, que perde representatividade, uma vez que concentrava 74,4% de
todo VAF gerado pelas indústrias de alta tecnologia em 2006, e teve esse nível
de concentração diminuído para 71,3% em 2010.
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Essa retração foi compensada pelo aumento da representatividade do
conjunto de indústrias de alta tecnologia localizadas na RG de Sorocaba, na
RA de Sorocaba, exceto a RG de Sorocaba, e, sobretudo, na RA de Campinas exceto a RM de Campinas. As indústrias de alta tecnologia localizadas
neste último recorte, que em 2006 respondiam pela geração de 5,8% do VAF
estadual gerado por esse tipo de indústria, passaram a responder por 9,5%
em 2010. Sob esta perspectiva pode ser apreendido um processo específico
de desconcentração industrial, ainda que a principal região “ganhadora” com
o referido processo se encontre dentro da grande área de aglomeração identificada inicialmente.
Devido, principalmente, a esta dinâmica, podemos afirmar que a concentração espacial da variável sofreu um processo de desconcentração concentrada, quando, por um lado, a proximidade do núcleo principal exerceu
função importante para a dinâmica de produção do espaço industrial durante
o período em questão (2006-2010), funcionado como um importante fator de
localização em relação à dinâmica desconcentradora que a variação espacial da
variável aponta. Complementarmente, os fixos já estabelecidos no território
são paulatinamente reforçados com a sobreposição dos eixos que darão fluidez ao território. Combinando-se, fixos e fluxos, num território mais denso
(Santos, 2009) e apoiado fortemente nas formas espaciais assumidas, notadamente, em eixos (Sposito, 2007, 2011).

7. Análise do Valor Adicionado Fiscal. O VAF gerado
pelas indústrias de baixa tecnologia paulistas: uma
análise a partir de bases regionais menores
Nesta seção prosseguimos a análise sobre a distribuição do VAF gerado
pelas indústrias paulistas, direcionando, entretanto, o foco às indústrias de
baixa tecnologia.
Da mesma forma que no tópico anterior, estruturamos nossa análise a
partir da leitura de Mapas (4 e 5) referentes respectivamente aos anos de 2006 e
2010, bem como dos gráficos que os acompanham. Os Mapas e os Gráficos foram
elaborados seguindo a mesma organização que os contidos na seção anterior.
Igualmente, a Tabela 4 traz os valores absolutos a partir dos quais os valores relativos dos Mapas 4 e 5 e seus respectivos gráficos foram calculados.
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Mapa 4 – Estado de São Paulo. Distribuição percentual, nos recortes territoriais da pesquisa, do VAF total gerado pelas indústrias de baixa tecnologia
paulistas, 2006

Fonte: SEADE – IMP – 2013.
Elaboração: Verdelho, 2014.

Mapa 5 – Estado de São Paulo. Distribuição percentual, nos recortes territoriais da pesquisa, do VAF total gerado pelas indústrias de baixa tecnologia
paulistas, 2010

Fonte: SEADE – IMP – 2013
Elaboração: Verdelho, 2014.
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Tabela 4 – Estado de São Paulo. Recortes Territoriais da pesquisa. VAF gerado
pelas indústrias de baixa tecnologia. Valores absolutos (em Reais de 2012) para
os anos de 2006 e 2010, e variação no período
Recortes Territoriais
RMSP

2006

2010

Variação

4.092.237.987

4.284.029.934

4,7%

RM Baixada Santista

102.139.008

113.008.258

10,6%

RM Campinas

926.275.388

956.348.444

3,2%

RG S. J. dos Campos

995.031.748

1.026.122.913

3,1%

RG de Sorocaba

1.093.294.749

1.191.988.092

9,0%

RA de Campinas exceto a RM de
Campinas

2.666.359.067

3.251.781.364

22,0%

94.134.821

126.206.287

34,1%

RA de S. J. dos Campos exceto a RG de
S. J. dos Campos
RA de Sorocaba exceto a RG de Sorocaba

1.217.648.676

1.527.455.282

25,4%

RA de Ribeirão Preto

63.842.967

78.313.053

22,7%

RA de Bauru

250.431.005

460.611.226

83,9%

RA de São José do Rio Preto

75.350.334

110.841.521

47,1%

RA de Araçatuba

26.937.705

38.216.533

41,9%

RA de Presidente Prudente

39.105.116

34.964.142

-10,6%

RA de Marília

34.461.627

55.944.186

62,3%

RA Central

352.454.470

433.032.852

22,9%

6.037.375

7.258.941

20,2%

RA de Barretos
RA de Franca

13.269.098

10.313.112

-22,3%

RA de Registro

75.456.781

82.929.421

9,9%

Total do estado

12.124.467.922

13.789.365.561

13,7%

Fonte: Fundação SEADE – Informações dos Municípios Paulistas – 2013.
Organização: Verdelho, 2014.

Diferentemente do VAF gerado pelas indústrias de alta tecnologia, para
as indústrias de baixa tecnologia esta variável apresenta um padrão de concentração diferente e também menos acentuado.
A principal área de concentração do VAF gerado pelas indústrias de baixa
tecnologia, assim como em relação às indústrias de alta tecnologia, continua
sendo a RMSP, entretanto, o nível de concentração durante o período foi significativamente menor. Para as indústrias de alta tecnologia essa concentração
era de 50,6% em 2006, já em relação ao grupo industrial de baixa tecnologia
essa concentração no mesmo ano atingiu 33,7%.
O quadro observado em 2010 aponta que a atenuação desta concentração
também foi diferente. A concentração do VAF gerado pelas indústrias de alta
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tecnologia foi reduzida em 1,3%, indo para 49,3%, enquanto a concentração
da variável relacionada às indústrias de baixa tecnologia foi reduzida em 2,6%,
indo para 31,1%. Essa dinâmica aponta para o fato de que o processo de desconcentração industrial recente, quando consideramos a relação da RMSP
com as demais regiões do estado, é conduzido de forma mais intensa pelos
setores de baixa tecnologia do que os de alta.
As indústrias de baixa tecnologia localizadas na RA de Campinas exceto a
RM de Campinas foram aquelas, dentre os recortes definidos, que responderam pela segunda maior concentração do VAF gerado no estado por esse tipo
de indústria. Em 2006, essa concentração foi de 22%, indo para 23,6% em 2010.
O padrão de concentração espacial do VAF gerado pelas indústrias de
baixa tecnologia segue por quatro recortes territoriais: RG de Sorocaba; RG
de São José dos Campos; RA de Sorocaba exceto a RG de Sorocaba; RM de
Campinas. Em cada um deles, essa concentração esteve entre 7,6% e 10% em
2006. Juntas, neste ano, as indústrias de baixa tecnologia localizadas nessas
quatro bases regionais geraram 34,8% do VAF estadual total gerado por esse
tipo de indústria. Em 2010 esse quadro pouco mudou, uma vez que o nível
de concentração foi para 34,4%.
Estas quatro bases regionais, juntamente com as duas discutidas inicialmente (RMSP e RA de Campinas exceto a RM de Campinas) compõem a
área do estado mais concentrada em relação ao VAF estadual total gerado por
esse tipo de indústria. Somando a representatividade das indústrias de baixa
tecnologia localizadas nas seis bases regionais, pode-se identificar um padrão
de concentração bastante elevado, entretanto diferente daquele identificado
anteriormente a partir da análise das indústrias de alta tecnologia.
Primeiramente, observa-se que os recortes que conformam a grande área
de concentração do VAF gerado pelas indústrias de baixa tecnologia são diferentes daqueles que compõem a grande área de concentração identificada no
tópico anterior. Comparativamente, quando a análise da variável recai sobre
a concentração do VAF gerado pelas indústrias de baixa tecnologia, a RM da
Baixada Santista dá lugar à RA de Sorocaba exceto a RG de Sorocaba. Durante
essa análise observa-se, portanto, que um recorte metropolitano, componente
do Entorno ao qual viemos nos referindo, perde representatividade em relação à concentração do VAF gerado pelas indústrias de baixa tecnologia, ao
passo que um recorte interiorano passa a compor o conjunto dos recortes mais
expressivos para esta variável.
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Essa diferença aponta que o fluxo de mercadorias produzido por indústrias
de baixa tecnologia é mais denso no espaço industrial interiorano do estado
quando comparado ao fluxo de mercadorias estabelecido pelas indústrias de
alta tecnologia, mais concentrado nas regiões metropolitanas do estado.
Em segundo lugar, a soma das porcentagens relativas do VAF gerado
pelas indústrias de baixa tecnologia localizadas nas seis bases regionais mais
expressivas para esta variável (RMs de São Paulo e Campinas, RGs de Sorocaba e São José dos Campos, e RAs de Campinas exceto a RM de Campinas
e de Sorocaba exceto a RG de Sorocaba) foi de 90,5% em 2006. Em 2010, essa
concentração caiu para 89,1%. Comparativamente à concentração do VAF
gerado pelas indústrias de alta tecnologia em sua respectiva área mais expressiva (composta pelos mesmos recortes definidos acima, com exceção da RA
de Sorocaba exceto a RG de Sorocaba, que é substituída pela RM da Baixada
Santista), dois pontos complementares devem ser salientados: i) em 2006, a
concentração é mais exacerbada em relação às indústrias de alta tecnologia:
92,7% contra 90,5% das indústrias de baixa tecnologia; ii) em 2010, essa diferença é alargada, já que a concentração espacial da variável do primeiro grupo
aumenta para 93,2% e do segundo cai para 89,1%.
Esses números apontam, ainda, de maneira sutil, que, durante o período
em questão, o fluxo de mercadorias estabelecido pelas indústrias de baixa
tecnologia tendeu a se dispersar de forma mais homogeneizada pelo território paulista, enquanto aquele estabelecido pelas indústrias de alta tecnologia,
pelo contrário, foi reforçado em sua principal área de concentração.
Dentre os recortes territoriais que comandaram a dispersão da indústria
de baixa tecnologia pelo interior do estado, estão as RAs de Bauru, Marília
e São José do Rio Preto. As indústrias de baixa tecnologia localizadas nestes
recortes apresentaram os crescimentos absolutos mais representativos do
VAF dentre todos os recortes analisados. Entre 2006 e 2010 esse crescimento
foi, respectivamente, de 89,3%, 62,3% e 47,1%. Juntas, as indústrias de baixa
tecnologia passaram a responder, em 2010, por 7,2% do VAF gerado por seu
respectivo estado, diante de 5,7% em 2010.
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8. Considerações a partir da análise do VAF gerado
pelas indústrias de alta e baixa tecnologia no estado de
São Paulo
A partir da análise do valor agregado aos fluxos econômicos interurbanos
estabelecidos pelas indústrias de alta e baixa tecnologia do estado, procuramos
destacar algumas características do espaço industrial associado diretamente
às divisões da indústria que compõem um e outro grupo.
Se pensarmos o espaço, e consequentemente o espaço industrial, como um
conjunto de fixos e fluxos (Santos, 1978; Santos, 2009), podemos considerar
que estamos a captar um dos fluxos estabelecido pelas referidas indústrias.
Implicitamente, compreendemos que tais fluxos provêm ou perpassam pelas
unidades locais da indústria que, por sua vez, comporiam os fixos espaciais.
Portanto, ao nos referirmos ao espaço associado a um e outro grupo de atividades, estaremos fazendo menção a apenas um aspecto deste espaço que,
por obrigatoriamente se associar a outros (não podendo ser tomado isoladamente), permite que pensemos o espaço a ele associado.
Inicialmente, se tomarmos o espaço industrial associado às indústrias de
baixa tecnologia paulista como uma totalidade e o compararmos com o espaço
associado à indústria de alta tecnologia, também encarado como tal, percebe-se que a estrutura do primeiro é menos concentrada do que a do segundo,
distribuindo-se de maneira mais uniforme pelo território do estado. Do VAF
estadual total gerado pelas indústrias de baixa tecnologia, parte significativa
provém das indústrias localizadas fora da RMSP e o Entorno. Situação significativamente diferente é representada pelas indústrias de alta tecnologia
que, pelo VAF gerado, parecem confirmar a concentração no aludido espaço.
Entretanto, quando focamos a análise sobre os valores absolutos, percebe-se que, mesmo no interior, as atividades de alta tecnologia geram mais valor
que as indústrias de baixa. Tomando de maneira geral este grande recorte, as
indústrias de alta tecnologia geraram, em média durante o período, um VAF
86,2% maior que as indústrias de baixa tecnologia. A exceção fica por conta
das RAs de Sorocaba exceto a RG de Sorocaba, Central, e, em menor medida,
Bauru. Apenas nestes recortes as indústrias de baixa tecnologia geraram um
VAF maior que as de alta.
Já na RMSP e Entorno essa desigualdade é muito mais acentuada, uma vez
que o primeiro grupo de atividades gerou umVAF 641,5% maior que o segundo.
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Isso reforça o entendimento de que as indústrias de alta tecnologia exercem um peso muito maior que as de baixa em relação ao funcionamento da
economia industrial paulista, uma vez que as primeiras são capazes de agregar
um valor significativamente superior que as segundas em relação aos fluxos
de mercadorias industriais estabelecidos, de maneira geral, a partir dos municípios paulistas.
Para além desta afirmativa, o fato desta diferença ser mais acentuada na
RMSP e Entorno que no chamado Interior indica que o espaço industrial presente neste último recorte guarda, de modo geral, características mais tradicionais, mantendo um nível de especialização menos acentuado que o primeiro.
A primeira grande área de aglomeração da indústria de alta tecnologia averiguada na escala estadual é composta não apenas pela RMSP e seu Entorno,
como também pelas RA de Campinas exceto a RM de Campinas.
A contribuição das indústrias de alta tecnologia localizadas neste último
recorte para a composição do VAF estadual foi, aliás, superior aos recortes
do Entorno, com exceção da RM de Campinas. Enquanto as indústrias de
alta tecnologia localizadas na RA de Campinas exceto a RM de Campinas
responderam, em média, por 8% do VAF estadual gerado por seu respectivo
grupo, aquelas localizadas no Entorno exceto a RM de Campinas (RM da
Baixada Santista, e RGs de Sorocaba e São José dos Campos) responderam a
uma média de apenas 4,1% ao longo do período.
Essa realidade define uma situação de concentração espacial da indústria
paulista de alta tecnologia um pouco diferente daquela tecida anteriormente,
na quando investigamos a variável a partir de apenas dois grandes recortes
territoriais: RMSP e Entorno e Interior.
Esses números apontam para o fato de que a concentração espacial da
indústria de alta tecnologia no estado de São Paulo é um pouco diferente do
que imaginávamos inicialmente, uma vez que também se estende por áreas
chamadas interioranas.
Outros dados confirmam essa situação: os outros recortes interioranos
mais expressivos em relação à VAF gerada pelas indústrias de alta tecnologia
são as RAs de São José dos Campos exceto a RG de São José dos Campos, de
Sorocaba exceto a RG de Sorocaba e de Ribeirão Preto. Sendo todos os três
contíguos a algum dos recortes discutidos acima, temos um que fato contribui
com a caracterização do espaço industrial paulista como um espaço qualitativamente concentrado.
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Diante dessa situação, podemos afirmar que os fluxos de mercadorias
emanados a partir das indústrias de alta tecnologia paulistas que movimentam a maior parte do valor agregado durante o processo de circulação, seguem
um padrão de localização espacial com traços de proximidade bastante claros.
Associamos essa situação à concentração espacial, em território paulista,
das condições gerais de produção e circulação consumidas produtivamente
pelas indústrias de alta tecnologia.
Segundo Lencioni (2007), condições gerais de produção são elementos responsáveis por articular o consumo produtivo executado pelas empresas individuais durante o fabrico de suas mercadorias e o processo geral de produção
e circulação do capital. São exemplos dessas condições gerais de produção as
redes de circulação materiais (rodovias e ferrovias) e imateriais (telecomunicações e de informática).
A variável VAF pode ser considerada um indicativo do processo geral
de circulação e de circulação do capital, uma vez que diz respeito ao valor
agregado aos fluxos econômicos (materiais e imateriais) estabelecidos coletivamente pelas indústrias presentes em cada base territorial considerada.
A concentração espacial do VAF gerado pelas indústrias de alta tecnologia
indica, portanto, que há concentração dos meios que condicionam o processo
produtivo executado por esse tipo de indústria, ou seja, as condições gerais
de produção.
No mesmo sentido, paralelamente, podemos afirmar que as condições
gerais de produção e circulação que articulam o consumo produtivo das
indústrias de baixa tecnologia e a produção e circulação do capital associado
a essas atividades estão distribuídas pelo estado de forma mais homogênea.
No espaço industrial paulista a proximidade, portanto, das condições
gerais de produção e circulação específicas às indústrias de alta tecnologia
implica num tipo de concentração muito mais expressiva, quantitativa e qualitativamente, do que a relação estabelecida entre as indústrias de baixa tecnologia e as condições gerais de produção exigidas pelas mesmas. Esta realidade
não é exclusiva do nosso caso investigado. Ela se associa a observações mais
gerais do espaço industrial mundial, observadas em diferentes economias,
em diferentes escalas (Scott; Storper, 2003) que, em conjunto, permitem a
construção da afirmativa de que os setores mais densos do espaço produtivo
são justamente as áreas de maior densidade tecnológica.
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