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12.  
A dinâmicA recente dA dimenSão 

eSpAciAl dA reeStruturAção 
produtivA no eStAdo de São pAulo

Cleverson Alexsander Reolon1

Introdução

A dinâmica recente da dimensão espacial da reestruturação produtiva 
no estado de São Paulo é abordada neste capítulo. Numa perspectiva com-
parativa, as análises empíricas compreendem os anos de 1995 e de 2005, 
utilizando-se as quantidades de empregos e de estabelecimentos municipais 
divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) no âmbito da 
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).2

Os ajustes políticos, fiscais e macroeconômicos vivenciados no Brasil em 
função da implementação do Plano Real3 foram primordiais para a delimi-
tação do recorte temporal da pesquisa. Entretanto, limitações técnicas tam-
bém influenciaram essa decisão, uma vez que mudanças metodológicas da 

 1 Pós-doutorando na Unesp, câmpus de Presidente Prudente, bolsista Fapesp.
 2 No ano de 1995, o estado de São Paulo contava com 625 municípios. Em 2005 esse número 

havia subido para 645. Metodologicamente, para contornar o problema que se impunha à aná-
lise, as bases cartográficas e respectivas informações geográficas analisadas foram corrigidas 
mediante uma técnica geoestatística denominada regressão ponderada espacialmente (geogra-
phically weighted regression – GWR). Para detalhes, consultar Reolon (2012).

 3 Conforme Bresser-Pereira (2003a; 2003b), o Plano Real, na prática efetivado em 1994, faz refe-
rência a um programa de estabilização econômica adotado pelo governo para controlar a infla-
ção. Entretanto, na visão de Ianoni (2009), não se trata apenas de questões fiscais, monetárias 
e financeiras. Para esse autor, condiz com a viabilização de profundas reformas estruturais, de 
caráter político-institucional, notadamente em propósito da manutenção e expansão da política 
neoliberal implementada desde o governo Collor. 

O_novo_mapa_da_industria__[MIOLO_16x23]__Graf_v1.indd   405 07/03/2016   10:28:17



406  ELISEU SAVÉRIO SPOSITO (ORG.)

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), parâmetro para 
divulgação dos dados da RAIS, impossibilitaram o alargamento do período 
analisado até os anos mais recentes. Dado o interesse pelo menor nível de agre-
gação possível das atividades selecionadas – segundo as classes, divulgadas ao 
nível de 4 dígitos na estrutura da CNAE –, tais mudanças comprometeriam 
a comparação das informações que extrapolassem o interregno mencionado.

A despeito da existência de outros dados secundários para a análise da 
dinâmica das atividades econômicas, propriamente industriais, como Pro-
duto Interno Bruto (PIB), Valor da Transformação Industrial (VTI), Valor 
Adicionado Fiscal (VAF) ou mesmo os dados do Cadastro Central de Empre-
sas (Cempre), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), eles esbarram em limitações ora quanto aos níveis territoriais ora 
quanto aos níveis setoriais de agregação, senão ambos. Em outras palavras, 
por serem divulgados em níveis de agregação que não condizem, concomi-
tantemente, com os municípios e com a classificação ao nível dos 4 dígitos 
da CNAE, acabam limitando estudos pormenorizados, o que não ocorre 
com a RAIS.

Haja vista diferenças no nível de intensidade tecnológica incorporado à 
produção da indústria de transformação, essa importante característica da 
RAIS tornou viável a composição de dois grupos de atividades desse setor: 
um grupo configurado pelas atividades industriais tradicionais e outro con-
figurado pelas atividades industriais tecnológicas. Como sugerem as nomen-
claturas dos grupos, o primeiro agrega atividades menos intensivas quanto 
ao nível tecnológico incorporado ao processo produtivo, em contraposição 
ao segundo, mais intensivas. Um terceiro grupo de atividades também foi 
composto com o objetivo de se analisar a distribuição das atividades de gestão 
empresarial: trata-se do que se convencionou chamar de grupo de comando 
do capital.

A razão de não se realizar uma análise com enfoque exclusivo sobre a dinâ-
mica da distribuição das atividades industriais encontra parâmetros no fato de 
que, no estado de São Paulo, de certo modo reproduzindo em menor escala o 
panorama geral do país, presencia-se uma distinção gradual entre os espaços 
de produção e os espaços de gestão empresarial, que denota se acentuar com 
o passar do tempo. Neste texto, esses espaços são mapeados e a dinâmica 
da distribuição das atividades correspondentes é analisada de acordo com a 
periodização proposta.
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A primeira parte do texto é elaborada sob uma perspectiva que visa dirimir 
as confusões conceituais e indeterminações que têm sujeitado o uso dos ter-
mos que caracterizam a dimensão espacial da reestruturação produtiva. Nas 
três partes seguintes, nomeadamente tomando-se como referência os anos 
de 1995 e de 2005 e, do ponto de vista geográfico, os municípios do estado 
de São Paulo, analisa-se a dinâmica da distribuição recente dos empregos e 
estabelecimentos dos grupos industriais tradicional e tecnológico e do grupo 
comando do capital. Considerações finais sumarizam o texto.

1. A dimensão espacial da reestruturação produtiva

A partir dos anos de 1980, em resposta à crise que afetou o sistema capita-
lista na década anterior, pôs-se em marcha uma reestruturação do paradigma 
produtivo vigente até então (Nunes, 2004). De um padrão fordista, calcado 
na produção em massa, passou-se a privilegiar um modo de produção mais 
flexível. Essas mudanças extrapolam, no entanto, o caráter técnico da pro-
dução, disseminando-se por todo o sistema, incidindo sobre a flexibilização 
das relações de trabalho e das formas internas de organização da produção. 
Essa reestruturação apresenta uma dimensão claramente espacial na medida 
em que se encontra diretamente relacionada à mobilidade das empresas e, em 
corolário, às suas distribuições geográficas pelo globo e territórios.

Condicionadas pelas condições gerais de produção (Lencioni, 2007) e 
amparadas nos avanços tecnológicos, propriamente nas possibilidades aber-
tas pelas novas tecnologias de informação e comunicação combinadas aos 
avanços computacionais, isto é, amparadas na telemática (Azzoni, 1986; 
Ianni, 1997; Lencioni, 1999), a cisão territorial entre os centros de gestão e de 
produção – o que Fischer (2008) chama de disjunção funcional – contribuiu 
para ampliar os horizontes que circunscrevem as estratégias locacionais das 
empresas. A disjunção funcional vem sendo implementada em larga escala, 
inclusive no Brasil, especialmente, segundo Lencioni (1991; 1994), em decor-
rência das associações, fusões e absorções de empresas.

Trata-se uma estratégia locacional que resulta numa topologia espacial que 
demanda cautela à interpretação da distribuição das atividades empresariais, 
sobretudo em função da possível leitura dos modos de uso e apropriação do 
espaço consubstanciada a essa distribuição. Não se quer dizer que todas as 
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empresas venham implementando essa estratégia, mas sim o que é impor-
tante à Geografia, que uma vez que se privilegia a instalação das atividades 
de gestão em determinadas localidades – diferentes daquelas onde se costuma 
localizar as atividades de produção –, promove-se uma importante e gradual 
distinção entre o que Santos (2004, p.304) denominou “espaços do mandar” 
e “espaços do obedecer”.

A identificação desses espaços e, em especial, da dinâmica da distribui-
ção das empresas não prescinde do uso de uma terminologia criteriosa. Não 
obstante vários autores já tenham, enfaticamente, chamado atenção para este 
ponto (Smith, 1988; Frick, 1991; Lencioni, 1991; 1994; 1999; Firkowski, 
1999; Sposito, 2004), ainda se carece de uma correta distinção entre o uso dos 
termos que referenciam a dinâmica distributiva das atividades de gestão em 
relação àqueles que assinalam a dinâmica da distribuição das atividades de pro-
dução. Portanto, merece atenção justamente o que se compreende por centra-
lização e descentralização e por concentração e desconcentração espaciais, que 
são os termos que designam a dimensão espacial da reestruturação produtiva.

Conforme explica Smith (1988), corroborado por Sposito (2004), inicial-
mente se frisa que a concentração e a centralização do capital fazem referência 
à dimensão social, não tendo, assim, o mesmo significado que a concentração 
e a centralização espaciais do capital. Nas palavras de Smith (1988, p.176), “a 
concentração espacial e o processo de centralização referem-se à localização 
física do capital e é, desse modo, diferente da concentração e centralização 
sociais”. Existe, no entanto, conforme o autor, uma complementaridade entre 
as naturezas social e espacial dos processos mencionados, embora não seja 
biunívoca. Sobretudo à geografia, interessa que desse processo resultariam 
consequências de caráter territorial:

A centralização social do capital tanto produz quanto exige uma certa cen-
tralização do capital e, na escala do capital individual, isto fornece o impulso 
inicial para a diferenciação geográfica das condições e níveis de produção. Não 
há nenhum mapeamento biunívoco ou uma transferência automática da cen-
tralização social para a espacial, mas na medida em que a primeira necessita da 
segunda, a urgência que há na centralização social se expressa na diferenciação 
geográfica associada à concentração de capital em certos centros de produção. 
(Smith, 1988, p.180)
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A concentração espacial vincula-se, portanto, à localização das unidades 
de produção, enquanto a centralização espacial tem a ver com a localização 
das unidades de gestão do capital. Desse modo, concentração e centralização 
espaciais podem ocorrer simultaneamente no âmbito de uma mesma empresa 
e, mais que isso, admitem algo que poderia ser metaforicamente qualificado 
como uma via de mão dupla. Isso quer dizer que, embora, conforme previsto 
na obra marxiana, a concentração e a centralização sociais do capital consti-
tuam duas tendências inexoráveis do capitalismo, o mesmo não se aplica à 
dimensão espacial, isto é, a concentração e a centralização espaciais admitem 
pares dialéticos, designados pela desconcentração e pela descentralização 
espaciais.4

Não se trata de algo exclusivo desses pares, mas chama-se atenção ao fato 
de que a concentração ou a desconcentração e a centralização ou a descentra-
lização espaciais, tal como o sufixo dos verbos enuncia, qualificam processos 
diacrônicos. Empiricamente, isso significa que se lida com a análise tempo-
ral da distribuição de empregos, estabelecimentos, ou qualquer que seja a 
variável utilizada para o mapeamento, de modo que a qualificação do pro-
cesso se mostra pertinente apenas quando o estado da distribuição, num certo 
momento, é contraposto ao estado da distribuição num momento anterior ou 
posterior. Pode-se dizer, por exemplo, que num determinado momento as 
atividades mapeadas estavam espacialmente concentradas ou centralizadas, 
aleatoriamente distribuídas ou, ainda, dispersas pela área de estudo, mas só 
se pode falar em concentração ou desconcentração ou em centralização ou 
descentralização espaciais mediante uma comparação que leve em conta a 
evolução da distribuição ao longo do tempo.

Outra questão é que, mais que qualificar processos diacrônicos, as leitu-
ras da concentração ou desconcentração e da centralização ou descentralização 
espaciais só fazem sentido – e isto é uma obviedade no âmbito da Geografia – 
tendo-se em vista um determinado recorte espacial ou referência espacial. 
Depreende-se daí que o estado da distribuição de qualquer dado geográfico, 
assim como sua dinâmica, devido ao condicionamento ao recorte espacial, 
tem a ver com uma questão de escala – cartográfica, propriamente dita. Sendo 
assim, elevadas quantidades de empregos ou estabelecimentos industriais por 

 4 Trata-se de uma possibilidade admitida em termos teóricos, que pode ou não se concretizar em 
determinadas escalas de análise.
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exemplo – para mencionar as variáveis utilizadas neste estudo –, dispostas 
num único ponto de uma determinada área de estudo, indicariam estar con-
centrados, mas se o recorte espacial fosse ampliado, possivelmente – sublinha-
-se não constituir uma regra –, novos pontos, ainda mais densos, apareceriam 
no mapa, e assim os pontos de concentração anteriormente identificados 
seriam relativizados em razão da alteração da escala cartográfica.

Ainda com pertinência à escala de análise, chama-se atenção ao fato de 
que comporta uma característica que tende a induzir uma leitura univeto-
rial, especialmente, dos processos de desconcentração e de descentralização 
espaciais, no plano absoluto, o que pode não encontrar parâmetros na reali-
dade. Entende-se, nesse sentido, que a redistribuição de empregos ou esta-
belecimentos, no âmbito de uma determinada área de estudo, pode resultar 
num processo de desconcentração ou de descentralização inclusive em razão 
de maiores diminuições absolutas de empregos ou de estabelecimentos nos 
pontos de maior de densidade e não, necessariamente, em função de maiores 
aumentos de empregos ou de estabelecimentos nos pontos que dispunham de 
menor densidade. Trata-se assim, de uma redistribuição que é tomada em seu 
aspecto relativo, isto é, a desconcentração e a descentralização espaciais são 
sempre parametrizadas pelas diminuições relativas – ao longo do tempo – do 
número de estabelecimentos, empregos etc. nos pontos de maior densidade, 
geralmente correspondentes às áreas de maior tradição no desempenho de 
certas atividades, frente a aumentos relativos nos pontos de menor densida-
de.5 Notadamente no que se refere à desconcentração espacial, essa assertiva é 
reforçada por Pacheco (1999, p.33) – cujas considerações encontram respaldo 
em Diniz (1993) –, ao certificar que, no Brasil, não são comuns os casos em 
que a redistribuição “assumiu a forma de translado de plantas industriais”.6

Por fim, destaca-se que, embora o termo descentralização, de acordo com a 
produção teórica da geografia francesa, como aparece em Fischer (2003), seja 
utilizado para definir as ações governamentais que, no âmbito das políticas de 
ordenamento do território (aménagement du territoire), reportam a redistribui-
ção das atividades industriais, da metrópole para o interior, é difícil falar em 
descentralização no Brasil, justamente porque nenhuma das intervenções até 

 5 O princípio teórico reverso aplica-se aos processos de concentração e de centralização.
 6 Isso torna inadequada a transposição inadvertida da tese da deslocalização, difundida em países 

de industrialização avançada, ao Brasil.
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então realizadas pelo governo federal pode ser caracterizada como imanente 
a uma verdadeira política de ordenamento do território (Duarte, 2002). De 
acordo com Reis (1995, p.7), políticas de ordenamento do território são elabo-
radas com vistas ao “desenvolvimento harmonioso das regiões e uma racional 
utilização do espaço”. No Brasil, todavia, em vez de se utilizar o termo des-
centralização, poder-se-ia, no máximo, falar em políticas de desconcentração 
espacial, o que seria algo bem mais restrito, já que antes de se buscar corri-
gir os desequilíbrios regionais, foram os problemas inerentes à concentração 
espacial das atividades, na região metropolitana de São Paulo propriamente, 
que induziram à formulação de ações governamentais pontuais com vistas ao 
estímulo à redistribuição das atividades produtivas pelo território.

Também no estado de São Paulo, embora, desde a década de 1960 em 
diante, tenham sido recorrentes as tentativas de estímulo à desconcentração 
espacial da indústria em direção ao interior, os planos sempre exprimiram 
os problemas imantes à concentração como uma das maiores de suas marcas 
(Frick, 1991). Na opinião desse autor, referindo-se tanto à experiência bra-
sileira quanto à paulista, as ações governamentais não resultaram em outra 
coisa senão reforçar as tendências de organização espacial delineadas pelas 
organizações privadas. Assim, no tocante à distribuição das atividades pro-
dutivas pelo território, as ações das empresas seriam preponderantes, mas 
amparadas pelos esforços de ampliação da infraestrutura rodoviária e energé-
tica, reconhecidos como “de grande significância no apoio à atividade indus-
trial privada” (Frick, 1991, p.88) – o que estaria plenamente de acordo com 
a visão de que a desconcentração espacial e também a centralização da gestão 
no estado de São Paulo é orientada pelo paradigma dos eixos de desenvolvi-
mento (Sposito, 2007).

2. A distribuição espacial da indústria tradicional

Metodologicamente, as atividades do denominado grupo industrial tra-
dicional foram selecionadas de acordo com a classificação da CNAE – ver-
são 1.0. Teoricamente, essa seleção está amparada nas afirmações de Piquet 
(2002). Na verdade, quanto às atividades industriais, a autora menciona 
que, em seu interior, haveria um conjunto que apresenta maior esforço de 
inovação e que registra aumento da demanda global, sendo representativo 
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das atividades de alta tecnologia – abordadas no próximo item. Desse modo, 
as atividades do grupo industrial tradicional acabaram sendo definidas pela 
eliminação de tal conjunto do quadro de atividades que compõem o ramo da 
indústria de transformação. Portanto, o grupo industrial tradicional é con-
formado pelas atividades de metalurgia, mecânica, elétrica e comunicações, 
material de transporte, madeira e mobiliário, papel e gráfica, borracha, fumo 
e couro, química, têxtil, calçadista e alimentos e bebidas.

Em 1995, existiam 61.233 estabelecimentos da indústria tradicional no 
estado de São Paulo, responsáveis pelo emprego de 1.408.058 pessoas. Em 
2005, foram contabilizados 66.365 estabelecimentos que geravam 1.447.711 
postos de trabalho. No interregno mencionado, a taxa geométrica de cres-
cimento anual dos estabelecimentos foi equivalente a 0,81%, enquanto dos 
empregos correspondeu a 0,28%. Essas taxas são menores que as apresenta-
das pelo Brasil – de 2,92% de crescimento anual para os estabelecimentos e de 
2,23% para os empregos –, reforçando as afirmações de que o estado de São 
Paulo vem perdendo participação no quadro geral do país. De fato, enquanto, 
em 1995, abrigava 34% dos estabelecimentos e 37,2% dos empregos existentes 
no Brasil, em 2005 suas participações haviam se reduzido a 27,7% e a 30,6%, 
apesar das ampliações absolutas. Reolon (2012) verificou que, dentre as Uni-
dades da Federação brasileiras, São Paulo foi aquela que mais perdeu parti-
cipação, tanto de estabelecimentos quanto de empregos do grupo industrial 
tradicional. Dentro do Estado, todavia, a dinâmica espacial da redistribuição 
não é homogênea.

Aparentemente compilando dados apresentados por outros autores, 
Moreira (2004) já havia mostrado que a participação dos empregos indus-
triais da Região Metropolitana de São Paulo vinha se reduzindo em relação 
ao conjunto estadual, caindo de cerca de 70% para 55% entre 1970 e 1999. A 
origem dos dados não é especificada, mas, dada a similitude do nível de con-
centração apresentada para o fim dos anos de 1990, verifica-se ser compatí-
vel aos dados da RAIS, cuja rápida análise permite constatar que a tendência 
da desconcentração espacial da Região Metropolitana, rumo ao interior do 
Estado, foi mantida durante o decênio compreendido entre os anos de 1995 e 
2005. Mas um olhar mais atento revela que, mesmo no interior dessa Região, 
existem diferenças notáveis.

As ilustrações apresentadas neste item, referentes ao grupo industrial tradi-
cional, indicam que o município de São Paulo perdeu muitos estabelecimentos 
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e empregos da indústria tradicional no período analisado, o que implica, con-
sequentemente, em perdas relativas altamente significativas, visto que, como 
mencionado, o número absoluto de estabelecimentos e empregos desse grupo 
de atividades ampliou-se no Estado. Essas vertiginosas quedas arrastaram 
consigo o conjunto da Região Metropolitana, fazendo parecer que em toda 
essa área urbana está diminuindo o dinamismo das atividades industriais 
tradicionais, o que não é verdadeiro. Excluindo-se o município de São Paulo 
desse conjunto, mesmo as expressivas perdas de estabelecimentos e de empre-
gos apresentadas por alguns municípios, como Santo André e São Bernardo 
do Campo, especialmente – para restringir as menções apenas àqueles em 
que se registrou variações significativas tanto de estabelecimentos quanto de 
empregos –, não impediram que os ganhos contabilizados por outros, como 
Guarulhos, Santana do Parnaíba e Mauá, fizessem com que, no geral, esse 
recorte espacial elevasse sua participação em nível estadual. Assim, embora a 
Região Metropolitana de São Paulo configure uma única área urbana de fato, 
demandando uma visão de conjunto, assinalar essas diferentes dinâmicas 
socioeconômicas municipais auxilia a compreensão de que a complexidade 
interna desse aglomerado vem se ampliando.

Assim como a Região Metropolitana, o recorte que descreve a macrome-
trópole paulista – restrito às porções correspondentes às regiões administra-
tivas de Sorocaba, Campinas e São José dos Campos – também elevou sua 
participação sobre os estabelecimentos e empregos do grupo industrial tra-
dicional. Destacam-se, nessa área, por significativas variações tanto de esta-
belecimentos quanto de empregos, os municípios de Limeira, Santa Bárbara 
d’Oeste e Sorocaba, quanto aos ganhos, e Santos, em relação às perdas.

Em ainda maior proporção, destacam-se os crescimentos de estabeleci-
mentos e de empregos registrados no recorte denominado interior do estado 
de São Paulo – puxado, dentre outros, por municípios como Franca, Birigui 
e Jaú, que apresentaram significativos e concomitantes ganhos de estabeleci-
mentos e empregos –, ratificando a tese de que está em marcha um processo 
de desconcentração espacial da indústria tradicional em favor dessa porção do 
território paulista, numa espécie de contraponto, principalmente, às perdas 
da capital. Nos mapas apresentados, o alargamento da elipse de distribui-
ção direcional, do que foi definido como zona de adensamento das ativida-
des industriais, rumo a esse interior, ilustra muito claramente esse processo. 
Essa representação gráfica, que recobre aproximadamente 68% dos registros, 
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também permite constatar que os vetores dessa desconcentração coadunam-
-se com o sentido dos principais eixos rodoviários estaduais.

Finalmente, apesar de ter perdido participação no cenário nacional quanto 
à quantidade de estabelecimentos, excepcionalmente, no âmbito desse grupo 
de atividades, o interior do estado de São Paulo ampliou sua fatia sobre os 
empregos, sugerindo que, ou as unidades industriais já instaladas aí se torna-
ram maiores em razão da demanda – não necessariamente da demanda dessa 
área –, ou a atração sobre empresas de grande porte foi maior que a atração 
exercida pelo restante do país.

Figura 1 – Estado de São Paulo. Recortes territoriais propostos. Distribuição 
dos estabelecimentos e empregos do grupo industrial tradicional, 1995-2005

Fonte de dados: RAIS (1995; 2005).
Base cartográfica: IBGE (2005).
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Figura 2 – Estado de São Paulo. Distribuição municipal dos estabelecimentos 
do grupo industrial tradicional, 1995 e 2005

Fonte de dados: RAIS (1995; 2005).
Base cartográfica: IBGE (2005).
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Figura 3 – Estado de São Paulo. Distribuição municipal dos empregos do grupo 
industrial tradicional, 1995 e 2005

Fonte de dados: RAIS (1995; 2005).
Base cartográfica: IBGE (2005).
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Figura 4 – Estado de São Paulo. Variação da distribuição municipal dos estabe-
lecimentos do grupo industrial tradicional, 1995-2005

Fonte de dados: RAIS (1995; 2005).
Base cartográfica: IBGE (2005).
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Figura 5 – Estado de São Paulo. Variação da distribuição municipal dos empre-
gos do grupo industrial tradicional, 1995-2005

Fonte de dados: RAIS (1995; 2005).
Base cartográfica: IBGE (2005).

3. A distribuição espacial da indústria tecnológica

No item anterior já se adiantou o fato de que as atividades do grupo indus-
trial tecnológico foram definidas com base nas afirmações de Piquet (2002). 
Segundo a autora, alguns ramos destacam-se no âmbito do setor industrial 
devido aos esforços de inovação e à crescente demanda, correspondentes à 
química, informática, instrumentos de precisão e telecomunicações. Todavia, 
também foram importantes as contribuições do IBGE (2007), por intermédio 

O_novo_mapa_da_industria__[MIOLO_16x23]__Graf_v1.indd   418 07/03/2016   10:28:18



O NOVO MAPA DA INDÚSTRIA NO INÍCIO DO SÉCULO XXI  419

da Pesquisa de Inovação Tecnológica: 2005, e do Gabinete de Estatísticas da 
União Europeia (Eurostat) (2011).

Para fins estatísticos, o Eurostat, baseado na Nomenclatura Estatística das 
Atividades Econômicas na Comunidade Europeia (Nace) – análoga à CNAE, 
no Brasil – indica quais são as atividades de baixa, média-baixa, média-alta e 
de alta intensidade tecnológica. Já na Pesquisa de Inovação Tecnológica: 2005, 
identificam-se quais são os setores de atividades em que, proporcionalmente 
à receita líquida proveniente das vendas, existe maior dispêndio em inovação. 
Em virtude dessas contribuições, além dos ramos mencionados por Piquet 
(2002), agregaram-se ao grupo industrial tecnológico as atividades de fabri-
cação e montagem de veículos automotores.7

As atividades industriais tecnológicas são mais seletivas que o restante 
da indústria de transformação, por isso também estavam mais concentradas 
espacialmente no início do período analisado. Em 1995, havia 25.638 estabe-
lecimentos, empregando 1.069.332 pessoas, em atividades do grupo indus-
trial tecnológico, em território brasileiro. O estado de São Paulo respondia 
por 50,18% e 61,88% desses totais. Assim como em relação ao grupo indus-
trial tradicional, apesar do registro de acréscimos nesses números em nível 
estadual, a taxas geométricas aproximadas de 1,41% e de 0,38% anuais, em 
escala nacional os crescimentos foram ainda maiores, equivalentes a 2,66% e a 
1,84% ao ano. Com isso, a participação estadual paulista diminuiu significati-
vamente frente ao restante do país, passando a representar, respectivamente, 
44,38% e 53,55% dos 33.334 estabelecimentos e dos 1.283.373 empregos 
contabilizados no Brasil em 2005. Essas considerações devem, todavia, ser 
interpretadas no âmbito de um contexto estrutural mais amplo.

Santos e Silveira (2003, p.106) sustentam a afirmação de que, à medida 
que avança a desconcentração da indústria pelo território nacional, “as áreas 
industriais já consolidadas ganham dinamismos diferentes dos que definiram 
a industrialização em períodos anteriores”. De fato, Reolon (2012, p.86) asse-
vera que, a despeito do processo de desconcentração espacial, a indústria pau-
lista de alta tecnologia continua muito dinâmica, crescendo mais que o restante 
do setor, sugerindo, assim, “que o perfil da indústria do estado de São Paulo 
tem, de fato, se alterado em função da maior presença relativa de unidades 
industriais fortemente intensivas em capital e tecnologia”. Mas elas não se 
distribuem uniformemente por esse território.

 7 Um detalhamento dessas atividades é apresentado no Apêndice A.
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Enfocando-se o nível estadual, constata-se que, em termos absolutos, a 
única porção a perder estabelecimentos foi o município de São Paulo. Quanto 
aos empregos, no entanto, além deste, a Região Metropolitana também regis-
trou queda. Essas diminuições absolutas resultaram também em queda per-
centual frente aos demais recortes analisados. Contrariando a diminuição 
dos empregos, a quantidade de estabelecimentos da Região Metropolitana 
se ampliou, implicando também crescimento proporcional em relação ao 
restante do Estado, mas haja vista o fato de a taxa geométrica de crescimento 
anual ter sido inferior à apresentada pelo país de um modo geral, perdeu par-
ticipação relativa no cenário nacional. Nesse recorte, combinando variações 
significativas de estabelecimentos e de empregos, destacam-se apenas os 
ganhos apresentados pelo município de Barueri, embora outros mais tenham 
apresentado aumento ou diminuição significativa somente de empregos ou 
somente de estabelecimentos.

Tanto na macrometrópole quanto no interior, registrou-se crescimento 
absoluto e ganhos relativamente elevados de participação no cenário estadual 
e, em menor proporção, também no nacional. A taxa geométrica de cresci-
mento anual dos empregos no interior superou ligeiramente aquela registrada 
na macrometrópole; no entanto, os ganhos decorrentes da variação da par-
ticipação relativa estadual deste último recorte superaram em mais de cinco 
vezes os ganhos de participação do interior.8

Na macrometrópole, vários municípios sobressaíram-se em virtude de 
significativos ganhos tanto de estabelecimentos quanto de empregos: Soro-
caba, Hortolândia, Americana, Piracicaba, Rio Claro, Itatiba, Indaiatuba, 
Sumaré, Mogi Guaçu e Campinas. No interior, destacam-se Sertãozinho e 
São Carlos. Esse ligeiro quadro sintetiza bem a dinâmica da redistribuição das 
atividades do grupo industrial tecnológico, considerando-se que, embora o 
interior do Estado tenha apresentado bom desempenho quanto à absorção de 
estabelecimentos e de empregos, o desempenho dos municípios localizados no 
recorte da macrometrópole foi ainda melhor – lembrando-se que isso não sig-
nifica, necessariamente, melhoria da qualidade de vida da população local. 
Em outras palavras, isso se traduz num processo de desconcentração espacial, 

 8 Para uma análise comparativa entre a taxa geométrica de crescimento anual e a variação da 
participação relativa – medida em pontos percentuais –, de modo a saber por que isso acontece, 
consultar Reolon (2012).
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tanto de estabelecimentos quanto de empregos, principalmente a partir da 
capital – porque a Região Metropolitana também diminuiu sua participação 
sobre os empregos em nível estadual – em direção ao interior do Estado, privi-
legiando mais intensamente o recorte que descreve a macrometrópole paulista.

Essa desconcentração se deu no sentido norte quanto aos estabelecimentos 
e nos sentidos norte e também leste quanto aos empregos, conforme deduz-
-se a partir da sobreposição das respectivas zonas de adensamentos elabora-
das para o início e o final do período em questão. Assim como em relação à 
redistribuição das atividades da indústria tradicional, destaca-se também no 
grupo industrial tecnológico o fato de que os vetores da expansão coincidem 
com os principais eixos rodoviários estaduais.

Figura 6 – Estado de São Paulo. Recortes territoriais propostos. Distribuição 
dos estabelecimentos e empregos do grupo industrial tecnológico, 1995 e 2005

Fonte de dados: RAIS (1995; 2005)
Base cartográfica: IBGE (2005).
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Figura 7 – Estado de São Paulo. Distribuição municipal dos estabelecimentos 
do grupo industrial tecnológico, 1995 e 2005

Fonte de dados: RAIS (1995; 2005).
Base cartográfica: IBGE (2005).
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Figura 8 – Estado de São Paulo. Distribuição municipal dos empregos do grupo 
industrial tecnológico, 1995 e 2005

Fonte de dados: RAIS (1995; 2005).
Base cartográfica: IBGE (2005).
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Figura 9 – Estado de São Paulo. Variação da distribuição municipal dos estabe-
lecimentos do grupo industrial tecnológico, 1995-2005

Fonte de dados: RAIS (1995; 2005).
Base cartográfica: IBGE (2005).
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Figura 10 – Estado de São Paulo. Variação da distribuição municipal dos empre-
gos do grupo industrial tecnológico. 1995-2005

Fonte de dados: RAIS (1995; 2005).
Base cartográfica: IBGE (2005).

4. A distribuição espacial das atividades de comando do 
capital

As atividades que compõem o grupo de comando do capital reúnem o 
que, na CNAE, são denominadas Sedes de empresas e unidades administrativas 
locais, mais aquelas intituladas Gestão de participações societárias (holdings). 
Em definição, segundo o IBGE (2003), as sedes de empresas correspondem 
às atividades de direção e de representação e/ou de apoio administrativo 
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exercidas nas sedes centrais e nas unidades administrativas locais das empre-
sas, enquanto as holdings referem-se à participação acionária relevante em 
atividades econômicas de terceiros, controlando as sociedades ou delas par-
ticipando em caráter permanente com investimento relevante em seu capital, 
numa relação de dominação com suas filiadas e subsidiadas.

Dentre os grupos de atividades analisados, o de comando foi o único em 
que se registrou involução de empregos no quadro da RAIS. No Brasil, 2.267 
estabelecimentos geravam 82.440 postos de trabalho em 1995. Em 2005, em 
função de um crescimento anual de 0,81%, o número de estabelecimentos 
havia se ampliado para 2.458, enquanto, com redução anual equivalente a 
-3,62%, os empregos se reduziram a 57.018. No estado de São Paulo, tanto 
as quantidades de estabelecimentos cresceram menos que no país, com taxas 
geométricas anuais de 0,57%, quanto os empregos decresceram mais, com 
taxas anuais de -3,68%. O resultado foi que, no geral, o estado de São Paulo 
perdeu participação em relação aos montantes nacionais – a proporção de esta-
belecimentos passou de 44,33% para 43,29% e de empregos caiu de 53,01% 
para 52,65%. Mas isso, entretanto, não é representativo de todo o estado.

Em nível nacional, à exceção dos estabelecimentos de comando localizados 
na capital paulista, tanto o município de São Paulo quanto a Região Metro-
politana ampliaram suas participações sobre o montante das atividades de 
comando. Já em nível estadual, houve aumento de participação em todas as 
atividades, muito embora, no município de São Paulo, tenha ocorrido uma 
redução absoluta da quantidade de empregos, que não se reflete na participa-
ção no quadro estadual porque também houve grande redução absoluta dos 
empregos do interior e da macrometrópole. De modo sintético e objetivo, 
os dados indicam que houve centralização espacial no período analisado, 
cujo resultado pode ser constatado pela redução da zona de adensamento, 
fechando-se ainda mais sobre a Região Metropolitana e a capital paulista.

Mas assim como em relação às atividades industriais, o universo da Região 
Metropolitana é bem diversificado, com variações díspares. Desse modo, 
por um lado, alguns municípios destacam-se pela redução mútua e significa-
tiva de estabelecimentos e empregos, nomeadamente Santo André, Osasco e 
Guarulhos, por outro lado, outros destacam-se pelos ganhos – São Caetano 
do Sul e Barueri. Na macrometrópole e no interior, destacam-se, São José do 
Rio Preto devido aos ganhos e Presidente Prudente, Jundiaí e Araraquara em 
função das perdas de participação sobre empregos e estabelecimentos.
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Em suma, observa-se que, diferentemente das atividades industriais, em 
que os eixos rodoviários operam como vetores do processo de desconcentração 
espacial, quanto às atividades de comando, eles indicam justamente o contrá-
rio, já que suas artérias principais confluem para a capital.

Figura 11 – Estado de São Paulo. Recortes territoriais propostos. Distribuição 
dos estabelecimentos e empregos do grupo de comando do capital, 1995 e 2005

Fonte de dados: RAIS (1995; 2005).
Base cartográfica: IBGE (2005).
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Figura 12 – Estado de São Paulo. Distribuição municipal dos estabelecimentos 
do grupo de comando do capital, 1995 e 2005

Fonte de dados: RAIS (1995; 2005).
Base cartográfica: IBGE (2005).
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Figura 13 – Estado de São Paulo. Distribuição municipal dos empregos do 
grupo de comando do capital, 1995 e 2005

Fonte de dados: RAIS (1995; 2005).
Base cartográfica: IBGE (2005).
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Figura 14 – Estado de São Paulo. Variação da distribuição municipal dos esta-
belecimentos do grupo de comando do capital, 1995-2005

Fonte de dados: RAIS (1995; 2005).
Base cartográfica: IBGE (2005).
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Figura 15 – Estado de São Paulo. Variação da distribuição municipal dos empre-
gos do grupo de comando do capital, 1995-2005

Fonte de dados: RAIS (1995; 2005).
Base cartográfica: IBGE (2005).

Considerações finais

Não há novidade na afirmação de que se processa um movimento contínuo 
de mudança da estrutura produtiva do estado de São Paulo, tampouco quando 
se trata da dimensão espacial dessa reestruturação. No entanto, resulta num 
padrão bastante claro dessas mudanças a decomposição do setor industrial, 
propriamente da indústria de transformação, em grupos de atividades dis-
tintos quanto ao nível de intensidade tecnológica incorporado à produção, 
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contrapostos ao que se denominou grupo de comando do capital, analisados 
sob uma perspectiva geográfica respeitando a distribuição dos estabeleci-
mentos e empregos.

Qualquer que seja o grupo de atividades analisado, observa-se que, no 
geral, São Paulo perdeu participação em relação ao montante de estabeleci-
mentos e de empregos existentes no Brasil, mas, mapeando-se as variações, 
nota-se claramente que perdas, e também ganhos, não estão distribuídos em 
uniformidade pelo Estado. Constata-se que o padrão espacial dessas varia-
ções alterna-se em função da agregação setorial das atividades, mas, além 
disso – e mais importante –, uma síntese integrada dos resultados sugere um 
padrão combinado que encontra, nos eixos rodoviários estaduais, os vetores 
de suas dinâmicas.

Principalmente em função das perdas da capital, as atividades industriais 
estão se desconcentrando rumo às outras porções estaduais. Tomando-se os 
ganhos de participação sobre o montante dos estabelecimentos e dos empregos 
existentes no início e no final do decênio analisado, observa-se que o recorte 
espacial denominado interior do estado destaca-se em relação aos demais no 
que respeita à indústria tradicional. Quanto à indústria tecnológica, contudo, 
os maiores ganhos são da macrometrópole, muito embora as taxas geométri-
cas de crescimento do interior sugiram que, em breve, essa porção passará a 
concorrer pelas maiores absorções desse grupo, principalmente dos empregos. 
Por fim, quanto ao grupo de comando do capital, houve uma tímida amplia-
ção da participação do município de São Paulo, tornando ainda maior a imensa 
centralização já existente, mas alerta-se que os ganhos percentuais da Região 
Metropolitana foram ainda maiores, reforçando as evidências de que a capital, 
embrionariamente, passou a dividir a centralização das atividades de gestão 
com, pelo menos, alguns municípios de sua aglomeração urbana.

Não obstante, essa diferenciação, que em função da natureza das infor-
mações empíricas aparece aqui muito claramente, entre o que Santos (2004) 
chamou de espaços do mandar – que centralizam as atividades de comando – e 
espaços do obedecer – que passam a absorver em maior proporção as ativida-
des produtivas –, deve ser lida com bastante cautela, no sentido de que não 
exprime, por um lado, uma dualidade, muito menos, por outro, uma tendên-
cia exclusiva, ou seja, que diga respeito à difusão de vetores eminentemente 
hierárquicos quanto às interações espaciais projetadas no âmbito da rede 
urbana, neste caso, paulista.
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Apêndice A: Grupo industrial tecnológico

Detalhamento das atividades, conforme estrutura da CNAE 1.0
SEÇÃO DIVISÃO GRUPO CLASSE DENOMINAÇÃO

D 24     FABRICAÇÃO DE PRODUTOS 
QUÍMICOS

24.1   FABRICAÇÃO DE PRODUTOS 
QUÍMICOS INORGÂNICOS

24.11-2 Fabricação de cloro e álcalis

24.12-0 Fabricação de intermediários para fertili-
zantes

24.13-9 Fabricação de fertilizantes fosfatados, 
nitrogenados e potássicos

24.14-7 Fabricação de gases industriais
  24.19-8 Fabricação de outros produtos inorgânicos

24.2   FABRICAÇÃO DE PRODUTOS 
QUÍMICOS ORGÂNICOS

24.21-0 Fabricação de produtos petroquímicos 
básicos

24.22-8 Fabricação de intermediários para resinas 
e fibras

  24.29-5 Fabricação de outros produtos químicos 
orgânicos

24.3   FABRICAÇÃO DE RESINAS E 
ELASTÔMEROS

24.31-7 Fabricação de resinas termoplásticas
24.32-5 Fabricação de resinas termofixas

  24.33-3 Fabricação de elastômeros

24.4  

FABRICAÇÃO DE FIBRAS, FIOS, 
CABOS E FILAMENTOS CONTÍ-
NUOS ARTIFICIAIS E SINTÉTI-
COS

24.41-4 Fabricação de fibras, fios, cabos e filamen-
tos contínuos artificiais

  24.42-2 Fabricação de fibras, fios, cabos e filamen-
tos contínuos sintéticos

24.5   FABRICAÇÃO DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS

24.51-1 Fabricação de produtos farmoquímicos

24.52-0 Fabricação de medicamentos para uso 
humano

24.53-8 Fabricação de medicamentos para uso 
veterinário
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SEÇÃO DIVISÃO GRUPO CLASSE DENOMINAÇÃO

  24.54-6 Fabricação de materiais para usos médicos, 
hospitalares e odontológicos

24.6   FABRICAÇÃO DE DEFENSIVOS 
AGRÍCOLAS

24.61-9 Fabricação de inseticidas
24.62-7 Fabricação de fungicidas
24.63-5 Fabricação de herbicidas
24.69-4 Fabricação de outros defensivos agrícolas

24.71-6 Fabricação de sabões, sabonetes e detergen-
tes sintéticos

24.72-4 Fabricação de produtos de limpeza e poli-
mento

  24.73-2 Fabricação de artigos de perfumaria e cos-
méticos

24.8  
FABRICAÇÃO DE TINTAS, VER-
NIZES, ESMALTES, LACAS E 
PRODUTOS AFINS

24.81-3 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e 
lacas

24.82-1 Fabricação de tintas de impressão

  24.83-0 Fabricação de impermeabilizantes, solven-
tes e produtos afins

24.9  
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS 
E PREPARADO S QUÍMICO S 
DIVERSOS

24.91-0 Fabricação de adesivos e selantes
24.92-9 Fabricação de explosivos
24.93-7 Fabricação de catalisadores
24.94-5 Fabricação de aditivos de uso industrial

24.95-3
Fabricação de chapas, filmes, papéis e 
outros materiais e produtos químicos para 
fotografia

24.96-1 Fabricação de discos e fitas virgens

  24.99-6 Fabricação de outros produtos químicos 
não especificados anteriormente

D 29     FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

29.1  

FABRICAÇÃO DE MOTORES, 
BOMBAS, COMPRES SORES E 
EQUIPAMENTOS DE TRANS-
MISSÃO

29.11-4

Fabricação de motores estacionários de 
combustão interna, turbinas e outras 
máquinas motrizes não elétricas – exceto 
para aviões e veículos rodoviários
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SEÇÃO DIVISÃO GRUPO CLASSE DENOMINAÇÃO

29.12-2 Fabricação de bombas e carneiros hidráu-
licos

29.13-0 Fabricação de válvulas, torneiras e registros
29.14-9 Fabricação de compressores

  29.15-7
Fabricação de equipamentos de transmis-
são para fins industriais – inclusive rola-
mentos

29.2  
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTO S DE USO 
GERAL

29.21-1
Fabricação de fornos industriais, aparelhos 
e equipamentos não-elétricos para instala-
ções térmicas

29.22-0 Fabricação de estufas e fornos elétricos para 
fins industriais

29.23-8
Fabricação de máquinas, equipamentos 
e aparelhos para transporte e elevação de 
cargas e pessoas

29.24-6
Fabricação de máquinas e aparelhos de 
refrigeração e ventilação de usos industrial 
e comercial

29.25-4 Fabricação de aparelhos de ar-condicionado

  29.29-7 Fabricação de outras máquinas e equipa-
mentos de uso geral

29.3  

FABRICAÇÃO DE TRATORES E 
DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN-
TOS PARA A AGRICULTURA, 
AVICULTURA E OBTENÇÃO DE 
PRODUTOS ANIMAIS

29.31-9
Fabricação de máquinas e equipamentos 
para agricultura, avicultura e obtenção de 
produtos animais

  29.32-7 Fabricação de tratores agrícolas

29.4   FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS-
-FERRAMENTA

  29.40-8 Fabricação de máquinas-ferramenta

29.5  

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS DE USO NA 
EXTRAÇÃO MINERAL E CONS-
TRUÇÃO

29.51-3 Fabricação de máquinas e equipamentos 
para a prospecção e extração de petróleo

29.52-1
Fabricação de outras máquinas e equipa-
mentos de uso na extração mineral e cons-
trução 
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SEÇÃO DIVISÃO GRUPO CLASSE DENOMINAÇÃO

29.53-0 Fabricação de tratores de esteira e tratores 
de uso na extração mineral e construção

  29.54-8 Fabricação de máquinas e equipamentos de 
terraplenagem e pavimentação

29.6  
FA B R I C AÇ ÃO  D E  O U T R A S 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
DE USO ESPECÍFICO

29.61-0 Fabricação de máquinas para a indústria 
metalúrgica – exceto máquinas-ferramenta

29.62-9
Fabricação de máquinas e equipamentos 
para as indústrias alimentar, de bebida e 
fumo

29.63-7 Fabricação de máquinas e equipamentos 
para a indústria têxtil

29.64-5
Fabricação de máquinas e equipamentos 
para as indústrias do vestuário e de couro 
e calçados

29.65-3
Fabricação de máquinas e equipamentos 
para as indústrias de celulose, papel e pape-
lão e artefatos

  29.69-6 Fabricação de outras máquinas e equipa-
mentos de uso específico

29.7  
FABRICAÇÃO DE ARMAS, MUNI-
ÇÕES E EQUIPAMENTOS MILI-
TARES

29.71-8 Fabricação de armas de fogo e munições
  29.72-6 Fabricação de equipamento bélico pesado

29.8   FABRICAÇÃO DE ELETRODO-
MÉSTICOS

29.81-5
Fabricação de fogões, refrigeradores e 
máquinas de lavar e secar para uso domés-
tico

  29.89-0 Fabricação de outros aparelhos eletrodo-
mésticos

29.9  
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO 
DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN-
TOS INDUSTRIAIS

29.91-2
Manutenção e reparação de motores, 
bombas, compressores e equipamentos de 
transmissão

29.92-0 Manutenção e reparação de máquinas e 
equipamentos de uso geral

29.93-9
Manutenção e reparação de tratores e de 
máquinas e equipamentos para agricultura, 
avicultura e obtenção de produtos animais
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SEÇÃO DIVISÃO GRUPO CLASSE DENOMINAÇÃO

29.94-7 Manutenção e reparação de máquinas-
-ferramenta

29.95-5
Manutenção e reparação de máquinas e 
equipamentos de uso na extração mineral 
e construção

  29.96-3 Manutenção e reparação de máquinas e 
equipamentos de uso específico

D 30    
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS 
PARA ESCRITÓRIO E EQUIPA-
MENTOS DE INFORMÁTICA

30.1   FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS 
PARA ESCRITÓRIO

30.11-2
Fabricação de máquinas de escrever e cal-
cular, copiadoras e outros equipamentos 
não-eletrônicos para escritório

  30.12-0

Fabricação de máquinas de escrever e cal-
cular, copiadoras e outros equipamentos 
eletrônicos destinados à automação geren-
cial e comercial

30.2  

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS 
ELETRÔNICOS PARA PROCES-
SAMENTO DE DADOS

30.21-0 Fabricação de computadores

  30.22-8
Fabricação de equipamentos periféricos 
para máquinas eletrônicas para tratamento 
de informações

D 31    
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, 
APARELHOS E MATERIAIS ELÉ-
TRICOS

31.1  
FABRICAÇÃO DE GERADORES, 
TRANSFORMADORES E MOTO-
RES ELÉTRICOS

31.11-9 Fabricação de geradores de corrente contí-
nua ou alternada

31.12-7 Fabricação de transformadores, indutores, 
conversores, sincronizadores e semelhantes

  31.13-5 Fabricação de motores elétricos

31.2  

FABRICAÇÃO DE EQUIPAMEN-
TO S PARA DISTRIBUIÇÃO E 
CONTROLE DE ENERGIA ELÉ-
TRICA

31.21-6

Fabricação de subestações, quadros de 
comando, reguladores de voltagem e outros 
aparelhos e equipamentos para distribuição 
e controle de energia elétrica
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SEÇÃO DIVISÃO GRUPO CLASSE DENOMINAÇÃO

  31.22-4 Fabricação de material elétrico para instala-
ções em circuito de consumo

31.3  
FABRICAÇÃO DE FIOS, CABOS 
E CONDUTORES ELÉTRICOS 
ISOLADOS

  31.30-5 Fabricação de fios, cabos e condutores elé-
tricos isolados

31.4  
FABRICAÇÃO DE PILHAS, BATE-
RIAS E ACUMULADORES ELÉ-
TRICOS

31.41-0 Fabricação de pilhas, baterias e acumulado-
res elétricos – exceto para veículos

  31.42-9 Fabricação de baterias e acumuladores para 
veículos

31.5  
FABRICAÇÃO DE LÂMPADAS E 
EQUIPAMENTOS DE ILUMINA-
ÇÃO

31.51-8 Fabricação de lâmpadas

  31.52-6 Fabricação de luminárias e equipamentos 
de iluminação – exceto para veículos

31.6  
FABRICAÇÃO DE MATERIAL 
ELÉTRICO PARA VEÍCULOS – 
EXCETO BATERIAS

  31.60-7 Fabricação de material elétrico para veícu-
los – exceto baterias

31.8  
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO 
DE MÁQUINAS, APARELHOS E 
MATERIAIS ELÉTRICOS

31.81-0 Manutenção e reparação de geradores, 
transformadores e motores elétricos

31.82-8 Manutenção e reparação de baterias e acu-
muladores elétricos – exceto para veículos

  31.89-5
Manutenção e reparação de máquinas, apa-
relhos e materiais elétricos não especifica-
dos anteriormente

31.9  
FA B R I C AÇ ÃO  D E  O U T RO S 
EQUIPAMENTOS E APARELHOS 
ELÉTRICOS

31.91-7
Fabricação de eletrodos, contatos e outros 
artigos de carvão e grafita para uso elétrico, 
eletroimãs e isoladores

31.92-5 Fabricação de aparelhos e utensílios para 
sinalização e alarme

  31.99-2 Fabricação de outros aparelhos ou equipa-
mentos elétricos
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SEÇÃO DIVISÃO GRUPO CLASSE DENOMINAÇÃO

D 32    

FABRICAÇÃO DE MATERIAL 
ELETRÔNICO E DE APARELHOS 
E EQUIPAMENTOS DE COMUNI-
CAÇÕES

32.1   FABRICAÇÃO DE MATERIAL 
ELETRÔNICO BÁSICO

  32.10-7 Fabricação de material eletrônico básico

32.2  

FABRICAÇÃO DE APARELHOS 
E EQUIPAMENTOS DE TELEFO-
NIA E RADIOTELEFONIA E DE 
TRANSMISSORES DE TELEVI-
SÃO E RÁDIO

32.21-2

Fabricação de equipamentos transmissores 
de rádio e televisão e de equipamentos para 
estações telefônicas, para radiotelefonia e 
radiotelegrafia – inclusive de microondas 
e repetidoras

  32.22-0 Fabricação de aparelhos telefônicos, sis-
temas de intercomunicação e semelhantes

32.3  

FABRICAÇÃO DE APARELHOS 
RECEPTORES DE RÁDIO E 
TELEVISÃO E DE REPRODU-
ÇÃO, GRAVAÇÃO OU AMPLIFI-
CAÇÃO DE SOM E VÍDEO

  32.30-1
Fabricação de aparelhos receptores de rádio 
e televisão e de reprodução, gravação ou 
amplificação de som e vídeo

32.9  

MANUTENÇÃO E REPARA-
ÇÃO DE APARELHOS E EQUI-
PAMENTOS DE TELEFONIA E 
RADIOTELEFONIA E DE TRANS-
MIS SORES DE TELEVISÃO E 
RÁDIO – EXCETO TELEFONES

  32.90-5

Manutenção e reparação de aparelhos e 
equipamentos de telefonia e radiotelefonia 
e de transmissores de televisão e rádio – 
exceto telefones

D 33    

FABRICAÇÃO DE EQUIPAMEN-
TO S DE INSTRUMENTAÇÃO 
MÉDICO-HOSPITALARES, INS-
TRUMENTO S DE PRECISÃO 
E ÓPTICOS, EQUIPAMENTOS 
PARA AUTOMAÇÃO INDUS-
T R I A L ,  C RO N Ô M E T RO S  E 
RELÓGIOS
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SEÇÃO DIVISÃO GRUPO CLASSE DENOMINAÇÃO

33.1  

FABRICAÇÃO DE APARELHOS 
E INSTRUMENTOS PARA USOS 
M É D I C O S - H O S P I TA L A R E S , 
ODONTOLÓGICOS E DE LABO-
RATÓRIOS E APARELHOS OR-
TOPÉDICOS

  33.10-3
Fabricação de aparelhos e instrumentos 
para usos médico-hospitalares, odontológi-
cos e de laboratórios e aparelhos ortopédicos

33.2  

FABRICAÇÃO DE APARELHOS 
E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, 
TESTE E CONTROLE – EXCETO 
EQUIPAMENTOS PARA CON-
TROLE DE PROCESSOS INDUS-
TRIAIS

  33.20-0

Fabricação de aparelhos e instrumentos de 
medida, teste e controle – exceto equipa-
mentos para controle de processos indus-
triais

33.3  

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, 
APARELHOS E EQUIPAMENTOS 
DE SISTEMAS ELETRÔNICOS 
DEDICADOS À AUTOMAÇÃO 
INDUSTRIAL E CONTROLE DO 
PROCESSO PRODUTIVO

  33.30-8

Fabricação de máquinas, aparelhos e equi-
pamentos de sistemas eletrônicos dedicados 
à automação industrial e controle do pro-
cesso produtivo

33.4  

FABRICAÇÃO DE APARELHOS, 
INSTRUMENTOS E MATERIAIS 
ÓPTICOS, FOTOGRÁFICOS E 
CINEMATOGRÁFICOS

  33.40-5
Fabricação de aparelhos, instrumentos e 
materiais ópticos, fotográficos e cinema-
tográficos

33.5   FABRICAÇÃO DE CRONÔME-
TROS E RELÓGIOS

  33.50-2 Fabricação de cronômetros e relógios

33.9  

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-
-HOSPITALARES, INSTRUMEN-
TOS DE PRECISÃO E ÓPTICOS E 
EQUIPAMENTOS PARA AUTO-
MAÇÃO INDUSTRIAL

33.91-0
Manutenção e reparação de equipamentos 
médico-hospitalares, odontológicos e de 
laboratório
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SEÇÃO DIVISÃO GRUPO CLASSE DENOMINAÇÃO

33.92-8

Manutenção e reparação de aparelhos e 
instrumentos de medida, teste e controle 
– exceto equipamentos de controle de pro-
cessos industriais

33.93-6

Manutenção e reparação de máquinas, apa-
relhos e equipamentos de sistemas eletrô-
nicos dedicados à automação industrial e 
controle do processo produtivo

  33.94-4 Manutenção e reparação de instrumentos 
ópticos e cinematográficos

D 34    
FABRICAÇÃO E MONTAGEM 
DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, 
REBOQUES E CARROCERIAS

34.1   FABRICAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, 
CAMINHONETAS E UTILITÁRIOS

  34.10-0 Fabricação de automóveis, camionetas e 
utilitários

34.2   FABRICAÇÃO DE CAMINHÕES 
E ÔNIBUS

  34.20-7 Fabricação de caminhões e ônibus

34.3   FABRICAÇÃO DE CABINES, 
CARROCERIAS E REBOQUES

34.31-2 Fabricação de cabines, carrocerias e rebo-
ques para caminhão 

34.32-0 Fabricação de carrocerias para ônibus

  34.39-8 Fabricação de cabines, carrocerias e rebo-
ques para outros veículos

34.4  
FABRICAÇÃO DE PEÇAS E ACES-
SÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTO-
MOTORES

34.41-0 Fabricação de peças e acessórios para o sis-
tema motor

34.42-8 Fabricação de peças e acessórios para os sis-
temas de marcha e transmissão

34.43-6 Fabricação de peças e acessórios para o sis-
tema de freios

34.44-4 Fabricação de peças e acessórios para o sis-
tema de direção e suspensão

  34.49-5
Fabricação de outras peças e acessórios para 
veículos automotores não especificadas 
anteriormente

34.5  
RECONDICIONAMENTO OU 
RECUPERAÇÃO DE MOTORES 
PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

  34.50-9 Recondicionamento ou recuperação de 
motores para veículos automotores
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444  ELISEU SAVÉRIO SPOSITO (ORG.)

SEÇÃO DIVISÃO GRUPO CLASSE DENOMINAÇÃO

D 35    
FA B R I C AÇ ÃO  D E  O U T RO S 
EQUIPAMENTOS DE TRANS-
PORTE

35.2  
CONSTRUÇÃO, MONTAGEM 
E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS 
FERROVIÁRIOS

35.21-1 Construção e montagem de locomotivas, 
vagões e outros materiais rodantes

35.22-0 Fabricação de peças e acessórios para veícu-
los ferroviários

  35.23-8 Reparação de veículos ferroviários

35.3   CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E 
REPARAÇÃO DE AERONAVES

35.31-9 Construção e montagem de aeronaves
  35.32-7 Reparação de aeronaves

35.9  
FA B R I C AÇ ÃO  D E  O U T RO S 
EQUIPAMENTOS DE TRANS-
PORTE

35.91-2 Fabricação de motocicletas

35.92-0 Fabricação de bicicletas e triciclos não 
motorizados

  35.99-8 Fabricação de outros equipamentos de 
transporte

Fonte: IBGE (2003); Organizado por Cleverson A. Reolon.
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