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RESUMO 
 
No século XX, o surgimento dos espaços urbano-industriais, em diversas localidades do 
mundo, apresentou um crescimento significativo, uma vez que, a complexidade interna desses 
espaços proporciona um dinamismo maior do processo de produção via interação entre as 
empresas nesses instaladas. No que se refere ao Brasil, a Região do Vale do Paraíba, estado de 
São Paulo, apresentou um significativo desenvolvimento econômico, com destaque para a 
atividade industrial, ocorrida de modo mais intenso nos municípios de Jacareí, São José dos 
Campos, Caçapava, Taubaté e Pindamonhangaba. No ano de 2012, foi instituída a Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVP), inserindo os referidos municípios 
em uma nova perspectiva na qual são ressaltados os aspectos de suas centralidades, 
motivando reflexões acerca do desenvolvimento regional. Este trabalho tem como objetivo 
identificar os espaços urbano-industriais na RMVP, bem como, caracterizar o setor industrial 
destas localidades, verificando a atuação do Estado e demais agentes na criação e 
consolidação desses espaços. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento regional; Industrialização; Espaços urbano-industriais; 
Região metropolitana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
In the 20th century, the emergence of urban-industrial spaces, on several places of the world, 
showed a significant growth, once the internal complexity of these spaces provide a bigger 
dynamism to production process between the companies in those spaces.  In Brazil, the region 
of the Vale do Paraíba, state of São Paulo, showed a significant economic development, with 
highlight for the industrial activity, that occurred more intense on the towns of Jacareí, São 
José dos Campos, Caçapava, Taubaté and Pindamonhangaba. In 2012, it was instituted the 
Metropolitan Region of the Vale do Paraíba and Litoral Norte, inserting these cities on a new 
perspective which their centrality aspects are highlighted, motivating reflections about the 
regional development. This academic work has the objective of identify the urban-industrial 
spaces in RMVP, as well as, characterize the industrial sector in these localities, verifying the 
State action and the others agents in the creation and consolidation of these spaces. 
 
Key-words: Regional Development; Industrialization; Urban-Industrial Spaces; Metropolitan 
Region. 
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INTRODUÇÃO 
 

Desde a Primeira Revolução Industrial iniciada no Reino Unido no século XVIII, a 

indústria tornou-se um elemento central nas transformações do espaço urbano, contribuindo 

para a ampliação da produção e do crescimento populacional nas cidades. Segundo Paul 

Singer (1990, p. 25), a partir desse período, o capital comercial é reduzido à função de 

intermediário, passando a ser subordinado ao capital industrial. 

No século XX, o desenvolvimento tecnológico, o uso de novas fontes de energia e as 

duas Guerras Mundiais proporcionaram mudanças econômicas e políticas, reorganizando a 

Divisão Internacional do Trabalho, sendo a industrialização em países periféricos do 

capitalismo, como o Brasil, um dos resultados. 

Na década de 1930, com o início do governo de Getúlio Vargas e a instituição do 

“Estado Novo” em 1937, a intervenção estatal favoreceu a produção industrial em território 

nacional, por meio da implantação de infraestrutura e pelos investimentos em setores 

estratégicos, como o siderúrgico (D’ARAÚJO, 1992). A inauguração da Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN) em 1941, com início de suas atividades em 1946; a criação da 

Companhia Vale do Rio Doce em 1942 – desde 2007, Vale S.A – e, já no segundo governo 

Vargas, a inauguração da Petrobrás, em 1953, favoreceram o processo de industrialização no 

País (COSTA e MELLO, 2010). 

A respeito dessa questão, Lacoste (1990, p. 207), ao discutir as diferentes etapas da 

industrialização nos países subdesenvolvidos, esclarece que: 

 

Enquanto durante longo período as grandes firmas internacionais, para 
manter suas exportações de produtos manufaturados, esforçaram-se por 
diversos meios (com ajuda de comerciantes importadores em particular) para 
impedir a implementação de fábricas no terceiro mundo, foram as mesmas 
obrigadas a mudar de estratégia em certo número de Estados e a produzir nos 
próprios locais os bens que faziam vir das fábricas da Europa ou da América. 

 

O centro do processo de industrialização no País foi o estado de São Paulo, onde, no 

início do século XX, a acumulação de capital e a existência de um elevado contingente de 

trabalhadores, provenientes da atividade cafeeira, contribuíram para o desenvolvimento do 

setor industrial no estado. Segundo Serra e Souza (2011, p. 26 – 27), no decorrer do referido 

século, o Vale do Paraíba Paulista se consolidou como uma das regiões mais industrializadas 

do País. Atualmente, a Região, em especial, o município de São José dos Campos, é 

reconhecido como um polo científico-tecnológico voltado ao setor aeroespacial. Segundo 
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Souza (2008), o desenvolvimento do setor ocorre em razão da existência no município, da 

Embraer, líder do segmento no País, e de um conjunto de pequenas e médias empresas e de 

instituições de ensino e pesquisa, como Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), o 

Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) e o Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE).  

Em 1951, a construção da Rodovia Presidente Dutra e a duplicação da mesma, na 

década de 1960, proporcionaram maior fluxo de pessoas e mercadorias na Região do Vale do 

Paraíba. Estreitamente associado ao processo de descentralização da indústria a partir da 

cidade de São Paulo, configura-se o processo de industrialização ocorrido na Região, assim 

como nos municípios de Campinas e Sorocaba. 

Na década de 1970, dando continuidade ao ideal de desenvolvimento para o País, os 

Planos Nacionais de Desenvolvimento (I e II PND) buscavam, segundo Piquet (2007), ajustar 

os desequilíbrios setoriais, investindo em infraestrutura de deslocamento e na expansão da 

produção de insumos industriais. 

Em 1978, o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Planejamento e 

Desenvolvimento Econômico, elaborou o Plano Regional do Macro Eixo Paulista, analisando 

os principais aspectos socioeconômicos do Vale do Paraíba, a fim de promover o 

fortalecimento econômico da região, por meio da identificação das respectivas 

potencialidades.  

Nos decênios seguintes, no contexto de expansão da globalização pautada na 

flexibilização da produção e das mudanças político-econômicas ocorridas no Brasil, a 

industrialização se intensificou. O surgimento de novos espaços destinados à produção 

industrial em municípios da Região do Vale do Paraíba favoreceu uma nova composição do 

setor produtivo regional e do espaço intraurbano. De acordo com Santos et al. (1997, p. 275), 

com abandono da rigidez inerente ao modelo fordista, as empresas que adotaram modelos 

mais flexíveis podem atuar aglomeradas territorialmente em Distrito Industriais Marshallianos 

ou em Parques Tecnológicos. Um exemplo é o Distrito Industrial do Chácaras Reunidas em 

São José dos Campos, um dos primeiros espaços urbano-industriais da Vale do Paraíba. O 

bairro, antes predominantemente residencial, passou, na década de 1980, a abrigar pequenas 

empresas produtivas. Em 1999, um segundo espaço destinado à produção industrial foi criado 

no Município. Trata-se do Centro Empresarial e Industrial Eldorado localizado na região sul 

da cidade, próximo ao já referido Distrito Industrial.  

No final do século XX e início do XXI, os municípios de São José dos Campos, 

Taubaté, Jacareí, Caçapava e Pindamonhangaba consolidaram-se como importantes centros da 
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produção industrial na Região. Em 2012, por meio da Lei Complementar nº 1.166, o Governo 

do Estado de São Paulo institui a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

(RMVP), a qual possui 39 municípios que apresentam características diversas. Nesse novo 

panorama, os municípios, onde a atividade industrial é intensa, passam a ter um maior relevo 

no que se refere à centralidade das atividades econômicas desenvolvidas em seu âmbito em 

relação à Região instituída.  

Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo analisar o processo de industrialização 

nos municípios de São José dos Campos, Taubaté, Caçapava, Jacareí e Pindamonhangaba, a 

partir da identificação dos respectivos espaços urbano-industriais e da atuação do Estado e 

demais agentes na criação e consolidação desses espaços na RMVP.  

Desse modo, este trabalho é composto por quatro capítulos, sendo o primeiro referente à 

Metodologia utilizada para o desenvolvimento da Pesquisa; o segundo capítulo, relativo ao 

Referencial Teórico, apresentando discussões sobre espaço urbano e a criação de áreas 

industriais. Para a elaboração deste capítulo, recorreu-se a livros e textos de autoria de 

geógrafos, como Ana Fani Alessandri Carlos, Milton Santos e Roberto Lobato Corrêa; 

economistas como Alfred Marshall e Michael Porter; historiadores como Francisco Iglesias e 

Geoffrey Blainey; entre outras obras pertinentes à temática desse estudo.  

O terceiro capítulo destina-se a descrever as características dos municípios da RMVP, 

com foco nas atividades industriais. No quarto capítulo, são identificadas as políticas de 

desenvolvimento industrial e a empregabilidade no setor secundário dos municípios mais 

industrializados da RMVP, bem como as características gerais das empresas instaladas nos 

respectivos espaços urbano-industriais, além das atividades econômicas predominantes nesses 

aglomerados. 

Finalizando o trabalho, são realizadas as análises conclusivas sobre os aspectos que 

caracterizam o processo de industrialização na RMVP, considerando, em especial, as novas 

formatações de espaços destinados à produção industrial, representadas por Distritos, 

Complexos e Condomínios Industriais existentes em alguns dos municípios mais 

industrializados da Região. 

 
Objetivos específicos: 

 

Como vistas à compreensão do processo de industrialização e do surgimento dos 

espaços urbano-industriais na RMVP, foram definidos os seguintes objetivos específicos:  
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a) Traçar o perfil econômico-industrial dos municípios mais industrializados da RMVP. 

b) Identificar os respectivos espaços urbano-industriais e suas características. 

c) Relacionar o processo de industrialização às políticas de desenvolvimento econômico no 

âmbito local e regional, bem como aos preceitos constitucionais pertinentes.  

 

Justificativa 
 

Durante as últimas décadas do século XX na Região do Vale do Paraíba, os municípios 

de São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Caçapava e Pindamonhangaba apresentaram 

significativo desenvolvimento industrial. Estas localidades são transpassadas pela Rodovia 

Presidente Dutra, conferindo um atrativo essencial para as indústrias. Entretanto, outros 

fatores, como as políticas de incentivo fiscal e condições estruturais, atraem investimentos das 

variadas formas, visto que cada município adota um programa de expansão econômica. Com 

base em pesquisas realizadas anteriormente em São José dos Campos (SERRA e SOUZA, 

2011), verificou-se que os espaços urbano-industriais correspondem a uma ferramenta de 

desenvolvimento econômico, pois conferem benefícios as empresas instaladas em suas áreas. 

Nesse sentido, este trabalho justifica-se pela importância de compreender o perfil dos 

aglomerados industriais nos municípios centrais na RMVP e sua significância para o 

desenvolvimento regional.  
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CAPÍTULO I 
METODOLOGIA 

 

A busca por explicações para o processo de industrialização e para surgimento e 

dinâmica interna dos espaços urbano-industriais motivou o desenvolvimento, no ano de 2011, 

do trabalho de conclusão do Curso de Geografia intitulado “Industrialização em São José dos 

Campos, SP: um estudo do Distrito Industrial do Chácaras Reunidas”. Durante a realização 

desse trabalho, pôde-se identificar e compreender os processos e os fatores envolvidos na 

criação, desenvolvimento e dinâmica atual do Distrito Industrial do Chácaras Reunidas.  

A metodologia empregada para o desenvolvimento do referido trabalho, contribuiu para 

a elaboração da pesquisa ora apresentada, com as adequações necessárias. Para tanto, foram 

desenvolvidas as etapas apresentadas no fluxograma de atividades (Figura 1) e descritas a 

seguir. 

 
Figura 1 – Fluxograma de Atividades. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Elaboração do autor 
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1.1 Definição do tema 
 

A discussão sobre os novos espaços urbano-industriais tem sido frequente em pesquisas 

desenvolvidas nas áreas de Geografia e Economia. Entre esses espaços, encontram-se os 

Distritos Industriais, comuns em algumas cidades brasileiras. Para a análise desses espaços, 

questões relacionadas ao espaço urbano e a ação dos agentes sociais, em especial do Estado, 

devem ser consideradas. Na segunda metade do século XX, a região do Vale do Paraíba, 

atualmente compõe a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, apresentou 

significativo desenvolvimento econômico, quando surgiram espaços destinados ao 

desenvolvimento de atividades industriais, que tornaram-se um elemento urbano significativo 

nas mudanças ocorridas no espaço das cidades selecionadas para analisar a questão levantada 

neste trabalho. 

 

1.2 Seleção da área de estudo 

 

A região do Vale do Paraíba, estado de São Paulo, principalmente a partir da segunda 

metade do século XX, apresentou grandes mudanças no âmbito intraurbano, assim como, no 

que se refere aos elementos presentes nesse espaço. Acerca disso, é possível destacar que a 

implementação de centros pesquisa e desenvolvimento (P&D), com o CTA, o ITA e o INPE, 

favoreceu a dinamização da região Vale do Paraíba, bem como a interação com outras 

localidades do País. Cabe ressaltar a instalação de grandes fábricas na Região como a General 

Motor (GM), a Empresa Brasileira de Aeronáutica S\A (EMBRAER), a Johnson & Johnson, a 

Fibria Celulose S/A, Cebrace Cristal Plano Ltda., a Avibrás Indústria Aeroespacial S/A, a 

Ford Motor Company Brasil Ltda, Volkswagen do Brasil, entre outras. Nesse sentido, os 

municípios selecionados para a identificação e análise dos espaços urbano-industriais, Jacareí, 

São José dos Campos, Caçapava, Taubaté e Pindamonhangaba, favorecem uma percepção 

mais clara sobre quais fatores contribuíram para as mudanças ocorridas na escala regional. 

 

1.3 Levantamento bibliográfico 

 

Para o desenvolvimento da fundamentação teórica , foram realizadas leituras de autores 

que abordam a questão da produção do espaço urbano e da criação dos novos arranjos 

produtivos. No desenvolvimento dessa etapa, buscou-se compreender as teorias junto à 

realidade da região do Vale do Paraíba, possibilitando uma melhor caracterização do 
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desenvolvimento do setor industrial e da criação, nas cidades selecionadas para a realização 

deste estudo, de espaços da indústria. 

Para tanto, fez-se necessária a leitura de textos de autores cuja temática refere-se à 

formação e ao desenvolvimento da indústria, como Marshall (1996), George (2005), Porter 

(1993) Lastres e Cassiolato (2003) Selingardi-Sampaio (2009), Santagata (2004), Suzigan 

(2001), Maillat (2002), Souza (2008) e Storper (1997). A respeito do processo de globalização 

e do comportamento da econômica capitalista contemporânea, foram analisadas as obras de 

Barbosa (2010), Mankiw (2009), Troster e Mochón (1994), Benko (1996), Chesnais (1996), 

Blainey (2010a, 2010b), Corrêa (2010), Carlos (2006), Carlos et al (2011), Singer (1990), 

Costa (1995, 1982), Mantega (1999), Harvey (1990), Piquet (2007), Lobo (1970), Reis 

(1997), Ruas (1990) Perroux (1965), Diniz et al (2006), Acuña e Riella (2003), Martins 

(2011), Bretonès (2011), Lacoste (1990), Vieira (2009 e 2010), Gottdiener (1997), e Santos 

(1997, 2001).  

Além desses estudos, foram utilizadas outras referências bibliográficas para elucidar 

questões específicas a respeito dos municípios da RMVP. 

 

1.4 Levantamento de dados 

 

Para analisar os espaços urbano-industriais foi realizado um levantamento de dados 

referentes ao processo de industrialização nos municípios selecionados como área de estudo. 

Entre as fontes utilizadas encontram-se Leis e Planos produzidos pelos três instâncias 

governamentais, nas últimas cinco décadas, voltados ao desenvolvimento da área 

correspondente à RMVP. Analisar as políticas estabelecidas por via da industrialização torna-

se imprescindível para o entendimento da atuação do Estado enquanto promotor e regulador 

das atividades industriais. 

Com o mesmo propósito, o Cadastro Nacional de Atividade Econômica (CNAE) foi 

utilizado para classificar as empresas instaladas nos espaços urbano-industriais a fim de 

verificar a especialização produtiva dessas áreas. A partir dos dados disponíveis no acervo da 

Relação Anual das Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED), verificou-se a questão da empregabilidade no setor industrial. 

Conjuntamente, foram realizadas consultas aos registros sobre as atividades industriais das 

unidades empresariais constantes em seus respectivos sites oficiais e a outras bases como 

catálogos e listas disponíveis. Também foram utilizados as publicações e levantamentos 

municipais em relação às indústrias locais. 
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Para a identificação mapear a RMVP, foi utilizado o Arcmap – um dos componentes do 

software ArcGIS, que possibilita o processamento e armazenamento de dados geográficos. 

Para analisar os espaços urbano-industriais, recorreu-se às imagens de satélite provenientes do 

Google Earth e ao recurso Google Street View. A utilização dessas técnicas e recursos de 

geoprocessamento foi imprescindível para a obtenção de dados referentes à espacialização e 

caracterização das áreas de aglomeração industrial. 

 

1.5 Tabulação e análise dos dados 

 

Com base nos dados obtidos ao longo desta pesquisa – disponibilizados por instituições 

como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Fundação Sistema Estadual 

de Análise de Dados (SEADE), além de serem consultados a Relação Anual das Informações 

Sociais (RAIS) e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) elaborados 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego –, foi possível elaborar tabelas e gráficos a respeito 

dos seguintes aspectos: 

 

a) População dos municípios da RMVP. 

b) Número de estabelecimentos industriais nos municípios da RMVP. 

c) Produto Interno Bruto dos municípios da RMVP. 

d) Valor Adicionado ao Produto Interno Bruto pela indústria nos municípios da RMVP. 

e) Valor Fiscal da Indústria nos municípios da RMVP. 

f) Empregabilidade e o setor secundário nos municípios mais industrializados da RMVP. 

g) Características gerais das empresas dos distritos industriais dos municípios mais 

industrializados da RMVP. 

h) Atividades econômicas desenvolvidas pelas empresas dos espaços urbano-industriais dos 

municípios mais industrializados da RMVP. 

i) Exportação e Importação das empresas dos espaços urbano industriais dos municípios mais 

industrializados da RMVP. 
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CAPÍTULO II 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Na análise do processo de industrialização na RMVP, foi possível identificar a 

participação de diversos agentes, entre os quais, destaca-se o Estado. Este, em suas três 

instâncias de atuação: Federal, Estadual e Municipal, foi o responsável pelo direcionamento 

de políticas de incentivo à industrialização e pela criação e consolidação, por meio de 

parcerias efetivadas com o capital industrial, dos espaços urbano-industriais existentes na 

Região. Neste sentido, para uma maior compreensão da temática considerada neste estudo, o 

presente tópico apresenta uma discussão das seguintes questões1

 

: industrialização e as 

transformações no espaço urbano; fatores locacionais e o desenvolvimento industrial na 

região e o processo de industrialização; e o desenvolvimento das atividades de planejamento 

urbano e regional e sua interface com a produção industrial nos municípios mais 

industrializados da RMVP. 

2.1 Fatores locacionais e os novos espaços da indústria  

 

O espaço urbano é construído e reconstruído a partir das ações dos agentes sociais, que 

possuem interesses e são geradores de contradições. O conjunto de agentes estruturadores do 

espaço urbano é identificado por Corrêa (2011, p. 146), como sendo “os proprietários dos 

meios de produção, sobretudo os grandes industriais, proprietários fundiários, promotores 

imobiliários, Estado e os grupos sociais excluídos”. Segundo o autor (2011, p. 145), o espaço 

é “fragmentado e articulado, reflexo e condição social”, caracterizado pela justaposição de 

paisagens e usos do solo. As diversas paisagens que compõem a cidade capitalista expressam 

as contradições do sistema e os diferentes modos de atuação dos referidos agentes. 

Sob tal perspectiva, a ação dos agentes envolvidos na produção do espaço urbano é 

ressaltada por Carlos et al. (2011, p. 43), ao afirmarem que este “é consequência da ação de 

agentes sociais concretos, históricos, dotados de interesses, estratégias e práticas espaciais 

próprias, portadoras de contradições e geradoras de conflitos entre eles mesmos e outros 

segmentos da sociedade.” 

Em geral, o surgimento dos espaços urbano-industriais resulta da convergência de ações 

do Poder Público e de empresas do setor industrial, os quais por meio de parcerias discutem e 

                                                 
1 Assuntos conceituados de forma genérica, não correspondendo à nomenclatura dos tópicos. 
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elaboram projetos para a criação desses espaços, cada vez mais comuns em cidades 

industrializadas. 

Apesar de recentes no Brasil, tais espaços, já eram realidade na Inglaterra do século 

XIX, como apontam os estudos realizados por Alfred Marshall. De acordo com o economista, 

naquele momento, a existência de recursos naturais, como o carvão, implicou o surgimento 

dos primeiros complexos de produção industrial no País.  Segundo o autor (1996, p. 318), “a 

indústria de ferro na Inglaterra procurou primeiro os distritos de carvão abundante, e depois se 

situou na vizinhança das próprias minas”. 

Com o aperfeiçoamento das máquinas e dos equipamentos utilizados no interior das 

fábricas e dos meios de transporte e infraestruturas para o escoamento de mercadorias – 

expansão do transporte ferroviário –, outros fatores locacionais passaram a ser considerados, 

como por exemplo, mão-de-obra especializada para o trabalho industrial e a presença de 

mercado consumidor. Além disso, Marshall (1996, p. 322) elucida que: 

 

[...] uma redução das tarifas alfandegárias ou dos fretes de transporte tende a 
fazer com que uma região adquira de lugares distantes maior quantidade 
daquilo que precisa, tendendo assim a concentrar indústrias em determinadas 
localidades. 
 

No século XX, segundo Benko (1996, p. 125) há uma interdependência no que se refere 

aos fatores locacionais, pois, 

 

[...] uma empresa que decide, por exemplo, introduzir novas tecnologias 
pode buscar uma ajuda no plano regional para financiar novos investimentos, 
ao passo que, com os novos métodos de produção, ela poderá prescindir das 
qualificações dos trabalhadores locais, tradicionalmente sindicalizados, e 
recrutar uma nova mão-de-obra. 

 

Quando uma indústria se instala em um determinado local, procura por fatores que 

possibilitem o desenvolvimento de suas atividades, materiais ou imateriais. Então, em um 

agrupamento de indústrias, mesmo que nenhuma possua capital individual elevado, a partir do 

fracionamento do processo produtivo, torna-se possível a obtenção de vantagens competitivas, 

elevando a produtividade com a especialização (TROSTER; MOCHÓN, 1994, pp. 41 – 42). 

Sobre a mão-de-obra como fator de localização das indústrias, Gottdiener (1997, p. 86) 

esclarece que – em crítica à teoria convencional da localização industrial segundo Storper e 

Walker – a indústria deve se localizar onde a oferta de trabalhadores seja mais compatível 

com as demandas. Esta, “por sua vez, é função da tecnologia dominante usada no processo de 
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produção [...]”. Definindo-a, são observadas características da oferta de mão-de-obra de cada 

região, ficando estabelecido um diferencial, que determina especificidades de cada segmento 

industrial em contraste com os demais. Como exemplo dessa lógica, o mesmo autor (1997) 

elucida que “uma montadora de motores de automóveis que trabalhe com processamento 

automatizado de matéria-prima requer grande número de operários especializados para operá-

la com eficiência”.  

Gottdiener (1997, p. 87) explica que a vinculação entre técnica utilizada no processo 

produtivo e as características da oferta de mão-de-obra não deve ser atrelada a uma concepção 

estática do emprego, visto que a trajetória histórica da indústria “[...] é determinada por três 

processos distintos que unem respectivamente: a relação entre capitalistas e trabalhadores, 

entre indústrias e comunidades circunvizinhas e entre indústria e crescimento regional”. O 

autor (1997, p. 88) elucida que a instabilidade no desenvolvimento capitalista inviabiliza uma 

relação rígida entre a indústria e o meio no qual está inserida, pois, por um lado: 

 

A saúde da indústria significa, muitas vezes, promover igualmente o 
crescimento regional. De outro, a estabilidade da oferta local de trabalho 
depende, em grande medida, do bem-estar da comunidade e do processo 
localizado de reprodução do trabalho. Por esse motivo, a sorte da indústria e 
a vida comunitária estão muitas vezes entrelaçadas. 

 

Sobre tal perspectiva, verifica-se que o trabalho não se compara a outros insumos 

necessários à realização de atividades produtivas, devido ao fato de estar sujeito a fatores 

como disponibilidade, custo e qualidade.  

Em relação à realidade brasileira, segundo Carlos (2006), terrenos mais baratos, malha 

viária descongestionada, incentivos fiscais, contribuem para o surgimento de espaços de 

aglomeração industrial, uma vez que, segundo a autora, (2006, p. 81) “o processo expande-se, 

no espaço, em busca de melhores condições de realização do lucro”. Este fenômeno pode ser 

identificado como um desdobramento, nos moldes da economia contemporânea, da análise 

construída por Marshall (1996, p. 320): 

 

São tais as vantagens que as pessoas que seguem uma mesma profissão 
especializada obtêm de uma vizinhança próxima, que desde que uma 
indústria escolha uma localidade para se fixar, aí permanece por longo 
espaço de tempo. Os segredos da profissão deixam de ser segredos, e, por 
assim dizer, ficam soltos no ar, de modo que as crianças absorvem 
inconscientemente grande número deles. Aprecia-se devidamente um 
trabalho bem-feito, discutem-se imediatamente os méritos de inventos e 
melhorias na maquinaria, nos métodos e na organização geral da empresa. Se 
um lança uma ideia nova, ela é imediatamente adotada por outros, que a 
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combinam com sugestões próprias e, assim, essa ideia se torna uma fonte de 
outras ideias novas. 

 

A interatividade entre empresas, localizadas em determinadas áreas, e as sinergias 

decorrentes proporcionam benefícios tanto para estas quanto para a economia dos centros 

urbanos aos quais estão relacionadas direta ou indiretamente. Este processo subsiste nos 

espaços da produção industrial desde a sua origem até suas atuais formatações. Marshall 

(1996) ressalta que nas proximidades surgem empresas que desenvolvem atividades 

subsidiárias “que fornecem à indústria principal instrumentos e matérias-primas; organizam 

seu comércio e, por muitos meios, lhe proporcionam economia de material”. 

No contexto da economia globalizada, a importância da indústria, como elemento 

provedor do crescimento econômico, ganha dimensões mais amplas e se expressa por meio 

das ações do Estado na destinação de áreas, onde são proporcionadas vantagens para o 

desenvolvimento de atividades de produção. Ante o binômio competição-cooperação, 

considerar as novas demandas inerentes ao meio técnico-científico-informacional (SANTOS, 

2001) torna-se essencial para compreensão da função dos espaços urbano-industriais. As 

ações relacionadas a este meio se realizam em um período que, conforme expõe Souza (2008, 

p. 28), “se caracteriza pela modernização das técnicas produtivas via desenvolvimento 

científico”, distinguindo-se, exatamente, por essa proximidade entre técnica e ciência.   

 

2.2 Tipologias dos espaços urbano-industriais 

 

Com base em pesquisas realizadas em diferentes regiões do Brasil, Lastres e Cassiolato 

(2003) ressaltam a importância das áreas de aglomeração industrial, por possibilitar a maior 

interação entre as empresas. Segundo os autores (2003, p. 3), “[...] a aglomeração de empresas 

e o aproveitamento das sinergias geradas por suas interações fortalecem suas chances de 

sobrevivência e crescimento [...]”. A respeito do formato e do funcionamento desses espaços, 

os autores (2003, pp. 5-6) atribuem as seguintes classificações: Cadeia Produtiva; Cluster; 

Distrito Industrial, Millieu Inovador, Polos/Parques Científicos & Tecnológicos e Redes de 

Empresas.  

A partir das teorias marshallinas, Lastres e Cassiolato (2003, p. 13) definem Distrito 

Industrial, como lugares que apresentam “alto grau de especialização e forte divisão de 

trabalho; acesso à mão-de-obra qualificada; existência de fornecedores locais de insumos e 

bens intermediários; sistemas de comercialização e de troca de informações entre os agentes”. 
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Continuando, os autores esclarecem que a organização de um Distrito Industrial proporciona 

ganhos de escala às empresas, reduzindo os custos, além de gerar “economias externas 

significativas (como por exemplo, acesso a mão-de-obra qualificada), ressaltando 

particularmente as vantagens para pequenas firmas”.  

Sobre Cluster Industrial, é possível defini-lo, segundo os mesmos autores (2003), como 

um aglomerado territorial de empresas, onde estas realizam atividades similares, sendo a 

competitividade o fator central na promoção do desenvolvimento regional. Para o Institute for 

Strategy Competitiveness da Universidade de Harvard, “Clusters são concentrações 

geográficas de empresas interconectadas, fornecedores especializados, prestadores de serviços 

e instituições associadas em um determinado campo que está presente em uma nação ou 

região”.  Em artigo intitulado “Clusters, Convergence, and Economic Performance”, 

Delgado, Porter e Stern (2011, p 33) destacam alguns dos fatores que promovem o 

desenvolvimento de atividades industriais em um Cluster, como o “suporte de infraestrutura e 

instituições que facilitem, o acesso à demanda, habilidades ou fornecedores em Clusters 

vizinhos [...]”. 

Outro tipo de espaço urbano-industrial e o Milieu Inovador, definido por Lastres e 

Cassiolato (2003, p. 18) como um “local ou a complexa rede de relações sociais em uma área 

geográfica limitada que intensifica a capacidade inovativa local através de processo de 

aprendizado sinergético e coletivo”.   

Em estudos anteriores sobre espaços urbano-industriais, Maillat (2002, p. 14) reforça a 

definição de Milieu Inovador, ao caracterizar esse tipo de espaço como um: 

 

[...] conjunto territorial no qual as interações entre os agentes econômicos 
desenvolvem-se não só pela aprendizagem que fazem das transações 
multilaterais as geradoras de externalidades específicas à inovação, como 
pela convergência das aprendizagens para formas cada vez mais 
aperfeiçoadas de gestão em comum dos recursos (MAILLAT, 1994). 

 

Para Benko (1996, p. 126) o Milieu Inovador, diferencia-se de outras localidades devido 

a aspectos como “recursos locais, know-how e qualificação” que são considerados 

combinações complexas. O autor (1996, p. 127) ressalta que as atividades tecnológicas 

encontram-se frequentemente “nos subúrbios das metrópoles, na área de influência dos 

centros comerciais e em enclaves das antigas cidades industriais na proximidade dos 

usuários”. 
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A inovação resulta da interação e do fortalecimento da gestão de recursos realizada 

pelos agentes econômicos concentrados espacialmente. Essa dimensão organizacional traduz-

se num conjunto de atividades que se articulam em uma determinada região.  

No que se refere aos Parques Tecnológicos, a International Association of Science Parks 

and Aereas of Inovation (IASP), denomina-os como: 

 

[...] uma organização administrada por profissionais especializados que têm 
por objetivo proporcionar para a sua comunidade a promoção da cultura da 
inovação e competitividade de suas empresas e instituições de pesquisa. Para 
alcançar estes objetivos um parque deve estimular e gerenciar o fluxo de 
conhecimento e tecnologia entre as universidades, centros de P&D, empresas 
e seus mercados [...] (IASP, acesso: 2013). 

 

Sobre essa mesma questão, Souza (2008, p. 160) esclarece que um parque tecnológico 

“se caracteriza por uma reunião de empresas em um campus universitário, ou fora deste a uma 

distância não superior a 5 km”. Portanto, considerando essas definições, verifica-se a 

importância das instituições de ensino e pesquisa no desenvolvimento tecnológico, pois as 

sinergias resultantes geram externalidades positivas às empresas, uma vez que esta conexão 

favorece a observação e aplicação de novas técnicas de produção em correspondência à 

construção do conhecimento científico.  

Ante tal relação, a respeito das escalas de interação da produção tecnológica, segundo 

Chesnais (1996, p. 146), entre as “múltiplas dimensões da internacionalização da tecnologia”, 

destacam-se as “atividades de acompanhamento tecnológico e de aquisição de insumos 

especializados (conhecimento científicos abstratos, bem como tecnologias complementares já 

testadas) [...]” que são obtidas por meio de parcerias desenvolvidas junto a “[...] 

universidades, centros de pesquisa públicos e as pequenas companhias de alta tecnologia”.  

Ao analisar todas as dimensões do processo, o autor (1996) aponta a coesão das relações 

entre firmas e as instituições desenvolvedoras de pesquisas e tecnologia, no âmbito 

internacional, resulta na “[...] valorização internacional das tecnologias produzidas pelo 

grupo”. Nessa perspectiva, Chesnais (1996, p. 141) elucida que: 

 
Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) estão entre as 
despesas industriais mais concentradas do mundo. Uma concentração 
particularmente elevada por país, junto com uma concentração, por muitas 
vezes alta, por companhia. Os grandes grupos industriais mundiais têm, 
invariavelmente, despesas muito elevadas de P&D desenvolvimento. 
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A geração e o fluxo de informações favorecem o desenvolvimento, pois, juntamente 

com a infraestrutura, são benéficos à economia da região na qual se manifestam. Diante dessa 

realidade, o progresso tecnológico está relacionado à competitividade e à cooperação, que 

interagem de maneira recíproca.  

Referente ao conceito de Redes de Empresas, segundo Lastres e Cassiolato (2003, p. 

22), definem-no como um aspecto da concentração geográfica de atividades econômicas que 

corresponde às interações formais e informais estabelecidas entre as empresas, sendo possível 

associá-las à cadeia produtiva e às respectivas atividades de suporte. 

Outro importante contorno da interação empresarial no espaço, segundo Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, embasado nas teorias dos autores acima 

referenciados, é o Arranjo Produtivo Local (APL), que se define pelos seguintes fatores de 

cooperação:  

 

intercâmbio sistêmico de informações produtivas, tecnológicas e 
mercadológicas; interações de vários tipos envolvendo empresas e outras 
organizações por meio de programas comuns de treinamento, realização de 
eventos/feiras, cursos e seminários, entre outros; integração de 
competências, por meio da realização de projetos conjuntos, incluindo desde 
melhoria de produtos e processos até pesquisa e desenvolvimento 
propriamente dita, entre empresas e destas com outras organizações 
(LASTRES; CASSIOLATO, 2003, p. 12) 

 

Segundo o Ministério, os APLs são importantes elementos na construção de políticas de 

desenvolvimento econômico para diferentes regiões do País. Por tanto, com a finalidade de 

tornar mais significativos os efeitos do planejamento realizado sob essa perspectiva, foi 

instituído o Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos Locais (GTP– APL), 

que elabora discussões sobre resultados, perspectivas e a funções dos elementos que 

conformam o arranjo produtivo local. Nesse sentido, segundo o Manual de Apoio aos 

Arranjos Produtivos Locais elaborado pelo GTP–APL (2006, p. 12): 

 

O crescimento centra-se em um conjunto de relações criadas por atores 
econômicos locais, apoiados por sistemas institucionais voltados aos 
interesses e às necessidades das atividades desenvolvidas na região. Existe 
uma articulação entre as empresas e entre estas e o ambiente, através de 
estruturas de apoio e de variáveis de natureza política, histórica e sociológica 
que interagem com a questão territorial. De forma que, o aglomerado de 
empresas passa a assumir relevância para o entendimento do sucesso 
competitivo. 
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Os conceitos atribuídos aos espaços urbano-industriais têm como base diferentes 

perspectivas em relação à concentração de empresas e ao nível de interação; entendidos a 

partir de termos como competitividade e cooperação – tendo, esta última, várias formas de 

desdobramento. Estes aspectos possibilitam a inovação na produção com auxílio do conjunto 

institucional político-econômico, o que reforça a função dos centros de ensino e pesquisa 

tanto no âmbito urbano quanto no regional. 

 

2.2.1 Classificação do porte empresarial conforme o emprego e a produção bruta  

 

A respeito dos tipos de unidades industriais, na classificação atribuída pela Fundação 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (SEBRAE), um dos critérios 

utilizados para determinar o porte das empresas é o número de funcionários. Portanto, uma 

microempresa caracteriza-se por empregar até 19 pessoas, uma pequena empresa possui de 20 

a 49 empregados, já uma empresa de porte médio tem entre 50 e 99, já uma grande empresa 

emprega 100 ou mais funcionários. 

Conforme o SEBRAE, há também uma subdivisão na classificação das empresas de 

pequeno porte baseada na produção bruta anual. Dessa forma, são identificadas como 

empreendimento individual as empresas que apresentarem uma receita bruta anual de até R$ 

60.000,00. Acima desse valor e inferior a R$ 360.000,00, as empresas são classificadas como 

microempresas, já uma empresa de pequeno porte tem um receita bruta anual de até R$ 

3.600.000,00. 

 

2.3 O processo de globalização e as mudanças no modelo de produção industrial 

 

A globalização não significa exatamente uma ruptura com os padrões econômicos, 

políticos, sociais e tecnológicos de um período recente. É um processo que se desdobrou 

lentamente no decorrer da história, transformando o espaço e diminuindo e o tempo entre os 

lugares e na transmissão de informações. Novas configurações do processo produtivo estão 

intrinsecamente relacionadas ao processo em questão que se tornou mais nítido nas últimas 

décadas do século XX. 

A globalização, de acordo com Barbosa (2010, p. 12-13) pode ser definida pela 

“expansão dos fluxos de informações – que atingem todos os países, afetando empresas, 

indivíduos e movimentos sociais –, pela aceleração das transações econômicas – envolvendo 
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mercadorias, capitais e aplicações financeiras, que ultrapassam as fronteiras nacionais – e pela 

crescente difusão de valores políticos e morais em escala universal”. 

Tendo em vista a integração e interação entre localidades, o mesmo autor (2010, p. 21 – 

31) afirma não ser exagero apontar a gênese da globalização para o final do século XV, 

quando o “sistema econômico mundial” comaça a ganhar seus contornos fundamentais. 

Quando o capitalismo industrial surgiu, a partir da Revolução Industrial, é identificado um 

novo impulso na internacionalização da economia por meio das novas tecnologias aplicadas à 

produção industrial, da expansão do comércio e das correntes de imigração. No século XX, 

após as Guerras mundiais, “o padrão de organização da produção norte-americana passa a ser 

reproduzido nos países europeus e nos países do chamado terceiro mundo”. A ampliação do 

consumo e a produção em massa, viabilizadas pelas tecnologias da segunda revolução 

industrial, marcaram este novo estágio da globalização. 

A partir de 1950, segundo Piquet (2007, p. 18), o papel do Estado enquanto agente 

estruturador do espaço se deu mediante ações de intervenção no âmbito socioeconômico. 

Segunda a autora, após os anos de 1920, 

 

[...] as sociedades capitalistas ocidentais viveram um longo período de 
crescimento marcado pela modernização das estruturas sociais pela 
implementação do Estado de Bem-Estar e pela busca da equidade 
econômica. Ganham então relevo teorias sobre desenvolvimento, em que as 
políticas públicas de base keynesiana são vistas como capazes de compensar 
as fases recessivas de ciclos econômicos e, de forma complementar, reduzir 
desequilíbrios sociais e setoriais derivados da intrínseca lógica de mercado. 

 

Seguidamente, Piquet (2007) ressalta que o Estado passa a ser avaliado como apto a 

implementar projetos de desenvolvimento que resultem na redução das desigualdades 

regionais, não apenas na expansão do produto e do emprego. Dessa forma, um planejamento 

mais amplo, dimensão inerente àquela dos países socialistas, passa a compor o conjunto de 

ferramentas utilizadas para atingir o desenvolvimento econômico e social.  

A respeito das mudanças ocorridas na economia, na década de 1950, verifica-se o 

crescimento econômico de outros locais além dos Estados Unidos e dos países da Europa. 

Nos dados apresentados por Blainey (2010b, p. 233), ao discutir a ascensão do Japão, algumas 

mudanças no setor produtivo mundial podem ser verificados, pois: 

 

[...] a Grã-Bretanha perdeu um pouco de sua supremacia em atividades de 
navegação, mas em 1950, o país construía 40% dos navios do mundo. Sua 
Liderança, entretanto, sua liderança foi rapidamente tomada pelo Japão, que 
aperfeiçoou as técnicas de linha de montagem que os norte-americanos 
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haviam inventado durante a guerra, o que lhes permitiria fabricar a incrível 
marca de 2,6 mil navios Liberty. Em 1956, o Japão ultrapassou a Grã-
Bretanha e se tornou o maior construtor de navios; dez anos depois estava 
muito a frente.  

 

Portanto, a inserção de diversos países na economia global, ao longo do século XX, foi 

um fenômeno ligado ao processo de globalização a partir do estabelecimento de vínculos 

empresas e instituições. A flexibilização produtiva, que começou a se estruturar na década de 

1950, proporcionou altas taxas de crescimento ao Japão, onde se originou o modelo toyotista. 

No que se refere à influência da intervenção governamental ligada às mudanças naquele país, 

Lobo (1970, p. 139) explica: “a intervenção governamental, que inclui substancial auxílio 

financeiro, a capacidade de trabalho e aplicação dos japoneses, assim como a mão-de-obra 

eficiente e barata, mantém níveis elevados em qualidade”. 

O autor apresenta alguns dados a respeito da produção mundial de aço bruto, que 

possibilitam verificar alguns resultados do desenvolvimento industrial pelo mundo. Países 

fora do eixo Estados Unidos–Europa Ocidental conseguiram, entre 1960 e 1965, 

significativos aumentos nos setores produtivos. A elevação da taxa de produção japonesa 

correspondeu a 85,90% na época, já a canadense apresentou uma taxa de 73,30%. No entanto, 

cabe ressaltar que, a taxa superior apresentada se dá porque a quantidade inicial de produção 

de aço era pequena, portanto, os aumentos tendem a ser percentualmente superiores, embora 

em números absolutos sejam inferiores aos demais países citados na pesquisa de Lobo (1970). 

Durante esse período, conforme elucida Benko (1996, p. 107), as atividades do setor de 

industrial apresentaram taxas mais elevadas de produção e, consequentemente, uma evolução 

no que se refere à geração de empregos e ao nível dos preços. Mas conforme observa o autor, 

“com o passar do tempo, entretanto, o papel das diferentes indústrias na produção e no 

emprego mudou”. Ao citar Kaldor (1966), Benko (1996) esclarece que tal mudança está 

relacionada às transformações tecnológicas atribui-se aos diferentes níveis de demanda que 

“diversas indústrias conheceram, o que levava a diferenças nas taxas de crescimento da 

produção e – por causa das economias de escala e da utilização de novas gerações de 

máquinas – da produtividade”.  

Na década de 1970, conforme esclarecido por Piquet (2007, p. 22), os “trinta anos de 

ouro do capitalismo” são interrompidos por uma intensa crise econômica que afetou os 

principais países capitalistas ocidentais. A referida autora esclarece que na maioria das nações 

latino-americanas sucedem-se golpes de Estado que elevaram ao poder grupos não 
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democráticos, assim sendo, “a instabilidade econômica e política se traduz em taxas 

declinantes de crescimento”. 

A economia global passava por uma recessão, o que, conforme Benko relata (1996, p. 

107), reforçava as teorias a respeito do desenvolvimento de longos períodos sucedidos por 

uma crise e as grandes mudanças estruturais necessárias para o desenvolvimento de 

atividades.  Portanto, paralelamente a ascensão do neoliberalismo econômico, as dinâmicas 

globais adquiriram novas dimensões a partir da expansão dos mercados financeiros e das 

empresas transnacionais. Para o referido autor (1996, p. 115), a flexibilização da produção se 

consolidou com a crise do modelo fordista, que se deu devido ao esgotamento da demanda de 

bens produzidos em um “[...] momento em que os consumidores procuravam bens mais 

diversificados e apelavam para uma concepção mais elaborada”. Nessa perspectiva, empresas 

de menor porte que ofertavam produtos diversificados e empregavam mão-de-obra 

qualificada, “começaram a tornar-se competitivas e deixavam pressagiar novo modelo de 

desenvolvimento denominado especialização flexível” 

Nesse sentido, as mudanças na estrutura produtiva mundial são constantemente 

reconfiguradas por diversos fatores que se combinam, favorecendo a “complexificação” das 

atividades econômicas e a flexibilização do sistema produtivo. Ao longo do tempo, a indústria 

adquiriu a função de dinamização do desenvolvimento urbano e regional, o que lhe atribui um 

papel central nesse mister. Em síntese, as políticas mundiais voltadas para o planejamento 

ganham nova orientação, constituída como neoliberal (ou neoclássica), quando o 

planejamento passa a ser entendido como uma ferramenta para gerar um ambiente atrativo 

para o investimento privado, descartando a intervenção estatal direta.  

 

2.4 Redes e localidades centrais 

 

O conceito de localidade central foi apresentado por Corrêa (2010, p. 41), baseado nas 

teorias de Walter Christaller, desenvolvidas na década de 1930, como “[...] uma região 

homogênea e desenvolvida economicamente em uma nítida hierarquia definida 

simultaneamente pelo conjunto de bens e serviços oferecidos pelos estabelecimentos do setor 

terciário e pala atuação espacial dos mesmos”. 

Uma localidade exerce influência em uma determinada região ao disponibilizar um 

conjunto de produtos e serviços, gerando fluxos de migratórios e intensifica interações 

econômicas, estruturando uma hierarquia regional. Para Carlos et al (2011, p. 100), “a 

centralidade constitui o essencial do fenômeno urbano”, pois considera a centralidade, ao citar 
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Lefebvre (1983), como resultado do “movimento dialético” que a constrói e a extingue. 

Portanto, como esclarecem Carlos et al (2011): “a cidade não cria nada, mas centraliza as 

criações.” 

A partir de tal perspectiva, Carlos et al (2011) afirmam que as diferentes análises a 

respeito do surgimento de uma centralidade baseiam-se, comumente, em alguns elementos, 

sendo um deles “a existência de uma matriz pré-capitalista”, que foram necessários ao 

desenvolvimento das localidades centrais que, na perspectiva de Christaller, são “uma forma 

de organização do espaço vinculada ao capitalismo”, apresentando uma natureza histórica. 

Portanto, a hierarquização de cidades é resultado de uma estruturação econômico-

histórica, condicionada pelo progresso técnico e pelo conjunto de necessidade da sociedade 

em períodos específicos, gerando diferenças dentro de uma mesma região em relação à 

concentração de atividades dos setores terciário e secundário, exercendo alcances mínimos e 

máximos da influência. 

 

2.5 Indústria e o desenvolvimento regional no Brasil e no mundo 

 

As teorias de desenvolvimento regional têm sido estruturadas por diversas concepções 

moldadas ao longo da história. As políticas adotadas para promover a organização econômica 

em suas múltiplas escalas vêm se modificando de acordo com a dinâmica global. A primeira 

geração de ações políticas regionais data das décadas de 1950 e 1960 que, segundo Diniz et 

al. (2006, p. 10), foi formulada a partir das perspectivas keynesianas. Essa corrente teórica 

parte da premissa que não existe mecanismo que regule automaticamente o mercado, 

portanto, seria necessária uma intervenção estatal no direcionamento da economia, quando 

essa se fizer necessária.  

Nesse período, o planejamento urbano em articulação com o regional ganhou dimensões 

estratégicas, tornando-se um instrumento para atingir os novos padrões de desenvolvimento, 

considerando-se a aplicação das novas tecnologias nas atividades econômicas. 

Referente a essa questão, Acuña e Riella (2003, p. 97) explicam como alguns fatores 

passaram a ser utilizados nas análises pelas principais escolas de planejamento regional, a 

americana e a francesa, no referido período: 

 

Destacam-se as análises do papel dos custos do transporte da renda da terra, 
da qualificação do trabalho, das áreas de mercado, da centralidade urbana, 
dos polos de desenvolvimento e do processo de polarização, da empresa 
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motriz, da base exportadora, das relações insumo-produto, das economias 
permanentes e dos retornos crescentes. 

 

Tais aspectos contribuem na elucidação de como se articulam alguns processos ligados 

à indústria como a localização, a concentração de atividades econômicas e o desenvolvimento 

regional. Sobre essa perspectiva, ao discutir a interação industrial, Storper (1997, p. 9) 

esclarece que: 

 

O argumento emergiu enraizado na flexibilização da divisão do 
trabalho na produção e conectado à aglomeração através de uma 
análise dos custos transacionais associados com as ligações entre 
empresas. Em essência, foi retirado o que parecia ser fato nos casos 
italianos e criou-se um modelo econômico do processo de 
aglomeração.2

 
 

O processo de aglomeração e de inter-relações corporativas em uma determinada 

localidade  se dá também em nível Regional por meio da complementariedade produtiva, e da 

Divisão do Trabalho . Sobre os distritos industriais da Califórnia do século XX, o autor (1997, 

p. 157) ressalta a especialização produtiva é característica dos referidos espaços, sendo 

identificada a partir da padronização das novas firmas que surgem e desenvolvem atividades 

em um setor comum: 

 

Nos Distritos Industriais da Califórnia do século XX, uma vez que um novo 
domínio de produtos era identificado em termos tecnológicos, – Isto é, uma 
vez sabido que a indústria é a “de semicondutores” ou a “indústria 
aeroespacial” –, o progresso de uma nova formação de empresarial assume 
um padrão muito mais regular, que de cisão3

 
. 

Nesse sentido, há um processo de cisão, quando indivíduos capacitados se desligam de 

grandes indústrias e tendem a criar suas próprias empresas no mesmo ramo produtivo. Para 

Storper (1997, p. 158), a proliferação de pequenas empresas aprofunda as relações verticais e 

horizontais da divisão do trabalho que se manifesta em um complexo industrial local. 

                                                 
2 Tradução livre do autor: “The argument that emerged rooted flexibility in the division of labor in production, 
and linked that to agglomeration via an analysis of the transactions costs associated with interfirm linkages. In 
essence, it took what seemed to be fact in the Italian cases and created and economic model of agglomeration 
process”. 
3 Tradução livre do autor: “In the California Industrial Districts of the 20th Century, once a new domain of 
products  becomes identified in technological terms, - that is, once we know that the industry is the 
“semiconductor industry” or the “aircraft industry” -, the progress of new firm formation takes on a much more 
regular pattern, that of spinoff”. 
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O desenvolvimento regional está associado aos padrões espaciais irregulares, sendo que 

tal condição é parte integrante do processo de crescimento das atividades dos três setores que 

compõem a economia. Os polos ou centros de crescimento, estudados por Perroux (1965), 

tornam-se referências na formulação de políticas de desenvolvimento. Tal mecanismo foi 

adotado nos países nos quais a industrialização estava nas etapas iniciais, sendo aplicado, com 

frequência, para dar suporte às metas de substituição de importação (SCOTT; STORPER, 

2003, p. 5-6). 

A respeito das condições básicas para a polarização de uma determinada localidade, 

pode-se destacar a concentração de capital, em especial a existência de infraestrutura. A partir 

dessa perspectiva inicial sobre formação da aglomeração de empresas, pode-se decompor o 

processo, segundo Scott e Storper (1997, p. 11), em três partes: 

 

[...] nomeadamente, (a) as dinâmicas de recuo e avanço das interligações de 
empresas em sistemas industriais, (b) a formação de um denso mercado de 
trabalho local ao entorno de múltiplas localidades de trabalho, e (c) o 
surgimento de bens arrolais localizados promovendo efeitos de 
aprendizagem e inovação4

 
. 

Esses aspectos realçam a importância do fator tecnologia, com destaque para a ascensão 

da inovação, pois esse processo dá suporte para que o setor produtivo se fortaleça, 

propiciando a diversificação de produtos e serviços associados à indústria. Sobre os estágios 

pelos quais passa um polo de desenvolvimento, os autores analisam a influência do sistema 

transporte: 

 

Mesmo que os custos de transporte e de comunicação tendam a diminuir ao 
longo do tempo, a fricção da distância, em geral, continua a ter efeitos 
poderosos sobre os resultados locacionais. Melhorias no transporte e 
processos de comunicação (p. ex. o desenvolvimento de sistemas de canais, 
ferrovias, a rede de rodovias interestaduais, o serviço postal, ou o telégrafo e 
o telefone) têm raramente ou nunca abrando as tendências de urbanização do 
capitalismo moderno, mesmo quando têm incentivado a sua extensão 
espacial5

 
. 

                                                 
4 Tradução livre do autor: “[…] namely (a) the dynamics of backward and forward inter- linkage of firms in 
industrial systems, (b) the formation of dense local labor markets around multiple workplaces, and (c) the 
emergence of localized relational assets promoting learning and innovation effects”. 
5 Tradução livre do autor: “Even though transport and communications costs tend to decline over time, the 
friction of distance in general continues to have powerful effects on locational outcomes.  Improvements in 
transport and communications processes (e.g. the development of canal systems, railroads, the interstate highway 
network, the postal service, or the telegraph and the telephone) have rarely if ever slowed down the urbanizing 
tendencies of modern capitalism, even as they have encouraged its spatial extension”. 
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Portanto, uma longa distância, com o progresso tecnológico nos meios de transporte, 

ainda é um fator relevante, pois, de acordo com Harvey (1990, p. 257), “a aceleração do 

tempo de giro na produção envolve aceleração paralela na troca e no consumo”, uma vez que 

a rede de comunicação e transporte viabiliza a circulação de mercadorias relativa velocidade.  

As mudanças técnicas, segundo Diniz et al. (2006, p. 18-19), possibilitam um aumento 

da produtividade, compensando a tendência dos retornos decrescentes do capital. Esta 

constatação do autor advém das análises do modelo de crescimento endógeno de Solow 

(1956), que ilustra a questão da produtividade da mão-de-obra, pois este aspecto está 

relacionado a um conjunto de elementos geradores de maior produtividade: investimento, 

tecnologia e crescimento populacional.  

A respeito dos investimentos em espaços da indústria, é possível destacar os Distritos 

Industriais, pois esse tipo de espaço reflete os novos parâmetros de desenvolvimento 

econômico pautados pela flexibilidade da produção. No caso da “Terceira Itália”, as 

atividades de produção realizadas fazem parte dos setores tradicionais, possuindo caráter 

familiar. Acerca dessa questão, Santagata (2004, p. 12) classifica esse tipo de espaço como 

um “Distrito Cultural Institucional”, tendo como suporte um arranjo legislativo que garante os 

direitos de exclusividade sobre uma marca coletiva. O autor (2004) esclarece a respeito desse 

processo:  

 

O Distrito Cultural Institucional é a segunda fórmula para ser tratada. Sua 
característica essencial é o seu embasamento em instituições formais que 
alocam os direitos de propriedade e marcas registradas de uma área restrita 
de produção. Estes direitos assumem o significado de comunidade ou de 
propriedade coletiva de direitos. Neste sentido, legalmente protegem o 
capital cultural de uma comunidade em uma determinada área6

 
. 

Dessa forma, conclui-se que os arranjos institucionais concedem direitos de propriedade 

intelectual em relação os bens produzidos, proporcionando um incentivo às empresas que 

compõe os Distritos Industriais Italianos. Nessa forma de organização industrial, o 

desenvolvimento é promovido por um mecanismo de patentes que, de acordo com Mankiw 

(2009, p. 316), o poder público concede para incentivar a pesquisa e produção das empresas.  

Sobre os espaços urbano-industriais na França, Bretonès (2011, p. 4-6), desenvolveu um 

estudo sobre a formação de Clusters de alta-tecnologia a partir de antigos Distritos Industriais, 

                                                 
6 Tradução livre do autor: “The Institutional Cultural District is the second formula to be dealt with. Its essential 
characteristic is its grounding in formal institutions that allocate property rights and trademarks to a restricted 
area of production. These rights take on the meaning of community or collective property rights. In this sense, 
they legally protect the cultural capital of a community in a given area”. 
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tendo como área de estudo o Cluster do Vale dos Cosméticos. O autor ressalta que para a 

formação de novos polos de competitividade está relacionada às perspectivas e planejamento 

dos formuladores de políticas e empresários. 

Portanto, consoante Bretonès (2011), com a revitalização da referida localidade, o 

desenvolvimento do setor de cosméticos gerou 16,3 bilhões de euros em volumes de 

negócios, sendo que metade corresponde às exportações. No que se refere aos atuais padrões 

de desenvolvimento apresentados pelo Vale dos Cosméticos, o autor citado anteriormente 

(2011) expõe alguns dados pertinentes a esse processo:  

 

Atualmente, o Vale dos Cosméticos aglomera 229 companhias com um 
volume de negócios de € 9 Bilhões. Das empresas do Vale dos cosméticos, 
75% são SMEs. Com mais de 10.000 empregos gerados SMEs respresentam 
35% do total da empregabilidade do aglomerado7

 
. 

As pequenas e médias empresas apresentam níveis significativos de empregabilidades 

no Cluster, sendo que estas compõem a maioria das empresas instaladas na região. As 

principais cidades que fazem parte do Cluster, segundo Ansel (2010) da Cosmetic & 

Toiletries Science Applied, são: Tours, Blois, Orléans, Chartres, Evreux, Rouen, Versailles e 

Cergy-Pontoise. A origem do Cluster data da década de 1970, como resultado do processo de 

descentralização da indústria a partir da cidade de Paris, tendo início, quando a Perfumaria 

Febergé decidiu instalar unidades empresariais na cidade de Chartres em 1975. A respeito 

disso, Bretonè (2011, p. 3) relata que outras empresas do setor de cosméticos seguiram o 

exemplo da Febergé e se instalaram na mesma localidade ou nas proximidades. 

O aperfeiçoamento tecnológico do setor de cosméticos na França foi alavancado por 

meio de vários processos, entre eles pode-se destacar as patentes concedidas às empresas 

desenvolvedoras, que pode ser exemplificado a partir da parceria estabelecida entre a D&D 

Technique e a Groupe de Recherches sur l’Énergétique des Milieux Ionisés (GREMI), um 

laboratório da Universidade de Orléans especializado na produção com plasma, realizando 

processos de metalização dos recipientes para cosméticos. Acerca dessa questão, Bretonè 

(2011, p. 5) analisa que: 

 

Em parceria com o GREMI, esta SME desenvolveu um processo de 
pulverização para metalização de formatos complexos de garrafa de vidro 
destinados às principais marcas de perfumes. A companhia registrou uma 

                                                 
7 Tradução livre do autor: “Currently, the Cosmetics Valley is clustering 229 companies with a turnover of 9 
billion €. Of the Cosmetics Valley companies, 75% are SMEs. With more than 10.000 jobs generated these 
SMEs represent 35% of the total cluster employment”.  
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patente, pois há grande interesse dos grandes nomes da indústria de 
cosméticos. O projeto acrescenta dinamismo às aplicações industriais que já 
são dominadas pela empresa e é um novo ponto de partida para tal8

 
. 

A partir dessa citação, identifica-se que há interatividade entre empresas e dessas com 

instituições de pesquisa, o que gera externalidades positivas para o grupo de agentes 

econômicos que atuam ao longo do Vale dos Cosméticos na França. A respeito disso, Porter 

(1990, p. 86) esclarece que os benefícios advindos da interatividade entre empresas e da busca 

pelo aperfeiçoamento tecnológico resultam em “entry from other industries within the cluster 

spurs upgrading by stimulating diversity in R&D approaches and facilitating the introduction 

of new strategies and skills”. 

Ao se considerar essa perspectiva, pode-se observar que as parcerias desenvolvidas 

entre empresas e instituições são resultado da própria competitividade   estabelecida no setor 

produtivo predominante do cluster. No que se refere a essa questão, Suzigan (2001, p. 12), em 

seu artigo sobre aglomerações industriais e políticas relacionadas, explica que: 

 

[...] há um considerável espaço para políticas públicas e ações conjuntas de 
empresas visando a eficiência coletiva e, em consequência, ganhos de 
competitividade capazes de gerar um círculo virtuoso de crescimento, 
exportação, aumento do emprego e da renda, progresso tecnológico, novos 
investimentos, mais crescimento, e assim por diante. 

 

A partir disso, o autor sugere que essa esse tipo de formação, promotora do 

desenvolvimento de uma região, poderia atenuar os efeitos da guerra fiscal. Com isso, seria 

estabelecido um modelo de bem-estar econômico mais sólido em comparação às políticas 

fiscais predatórias. Entretanto, Suzigan (2001, p. 13) destaca que para atingir tal condição é 

necessário o “[...] comprometimento de recursos materiais e capacitações de pesquisa que só 

poderiam ser reunidos por meio de um pool de instituições governamentais e acadêmicas”. 

Portanto, uma mobilização de recursos dentro de uma aplicação estratégica, segundo o 

referido autor, exige decisão política, o que reforça o papel do Estado como agente planejador 

do espaço urbano e regional. 

No Brasil, as novas perspectivas de planejamento advindas do Governo Militar 

instituído em 1964, basearam-se nos grandes eixos econômicos. Sobre essa questão, Diniz et 

al (2006, p. 73) esclarecem a respeito da concentração de investimentos em áreas centrais, 

                                                 
8 Tradução livre do autor: “in partnership with GREMI, this SME has developed a spray process for metalizing 
complex glass bottle shapes destined for the major perfume brands. The company has filed a patent, as there is 
keen interest from the great  names in the cosmetics industry. This project adds dynamism to the industrial 
applications already mastered by the company and is a new springboard for it”. 
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ressaltando a indústria como um dos elementos urbanos centrais nos objetivos de 

desenvolvimento regional: 

 

Os investimentos forma, então, concentrados nas áreas centrais das grandes 
cidades do País, particularmente no Sudeste, voltando-se para expandir as 
condições urbano-industriais da produção que permitiriam a expansão do 
consumo de bens duráveis que a produção fordista montava no país. 

 

Seguidamente, o autor relata que nas décadas de 1960 e 1970, a necessidade de expandir 

e integrar a produção de bens duráveis alimentou a expansão em todo o território nacional. O 

crescimento industrial que se deu no Brasil no referido período se estruturou a partir da 

década de 1920 quando, segundo Singer (1977, p. 70-71), os “bolsões industriais”, resultantes 

da compartimentalização da organização econômica, forma superados pela formação de 

interconexões entre os mercados nacionais, podendo-se destacar a importância do 

aperfeiçoamento do sistema de comunicações e de transporte ferroviário, seguidamente, pelo 

rodoviário. Tal condição favoreceu consolidação da superioridade da indústria paulista sobre 

os demais territórios, ao configurar maior domínio do mercado nacional. 

O estado de São Paulo, conforme relata o mesmo autor (1977, p. 71), começou a atrair 

capitais de outras regiões do Brasil, bem como, do mundo, por meio do sistema de crédito, 

intensificando, dessa forma, sua ascensão industrial. Dessa forma, “os recursos públicos 

começaram a ser investidos em maior escala na área onde a demanda por economias externas 

– energia e transporte – era mais intensa [...]”, favorecendo a concentração de recursos em 

comparação às demais estados da federação. 

 

2.6 O processo de industrialização e a criação dos novos espaços da indústria na RMVP 

 

No processo de desenvolvimento econômico brasileiro, o País possuía mercado voltado 

à exportação e um baixo nível de interatividade entre as regiões. No século XX, o estado de 

São Paulo, por concentrar a maioria das atividades relacionadas à produção de café, possuía 

as condições necessárias para processo de industrialização. Para a indústria, outro fator 

favorável a sua expansão, foi o contingente de mão-de-obra derivado do processo de 

imigração espontânea e, principalmente, da subsidiada pelo Estado Brasileiro no século 

anterior (MARTINS, 2011). 

Uma das principais regiões do estado em relação cultura cafeeira foi o Vale do Paraíba, 

localizado próximo às duas grandes capitais do eixo regional, São Paulo e Rio de Janeiro. 
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Segundo Cano (1977, p. 31), “esgotada a possibilidade de continuação da expansão de café na 

parte ocidental do Vale do Paraíba, sua marcha continuou, em parte, dirigindo-se a região 

oriental (no Rio de Janeiro)”. De acordo com o autor, a processo de expansão atingiu os 

estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O Oeste paulista foi a outra direção que tomou o 

processo devido, consoante relata Cano (1977), as condições favoráveis apresentadas pelo 

solo dessa parte do território paulista.  

De acordo com Iglésias (1985, pp. 61-62), mesmo no início do século XX, o café ainda 

era o principal produto na economia nacional. Nesse período, diante da superprodução 

ocorrida devido às mudanças ocorridas no mercado mundial, foram tomadas importantes 

medidas por parte do Estado Brasileiro, como o Convênio de Taubaté, em 1906, evento no 

qual o Governo comprou os excedentes da produção de café.  

No decorrer do referido século, as mudanças ocorridas no sistema econômico mundial, 

resultado tensões políticas e sociais, proporcionaram o rearranjo das atividades produtivas, 

resultando em um novo conjunto de interações no mercado global.  Ao longo desse período, a 

Divisão Internacional do Trabalho passa por constantes mudanças. Devido ao aumento da 

eficiência dos meios de comunicação e transporte, a acessibilidade a diferentes fatores 

produtivos se tornou mais ampla, bem como, a distribuição de produtos. 

A matriz energética mundial utilizada pelo setor produtivo no início do século passado, 

assim como relata Blainey (2010b, p. 107), era o carvão, mas a partir da década de 1920, o 

petróleo passou representar uma alternativa para a produção de energia por apresentar 

características favoráveis. 

A nova fonte possibilitava maior facilidade para ser transportado, além da maior 

eficácia para a produção de energética, conferindo uma maior dinâmica ao setor industrial. 

Portanto, o petróleo adquire uma condição impar entre os combustíveis fósseis, uma vez que 

suas características e sua relativa escassez lhe conferem um elevado preço. 

Com o aperfeiçoamento do transporte e comunicação e a expansão das atividades 

econômicas, alguns países periféricos do capitalismo passaram a oferecer condições para o 

desenvolvimento da indústria, porque possuíam uma acumulação pretérita de capital advinda 

de atividades agrícolas, disponibilidade de mão-de-obra, bem como, um mercado consumidor. 

Os conflitos mundiais foram fundamentais na reconstrução do conjunto de relações 

políticas e econômicas no âmbito mundial. Na década de 1910, os conflitos bélicos 

contribuíram para a reconfiguração sistemas produtivos de vários países, sendo que os países, 

agroexportadores, como o Brasil, durante as décadas seguintes, tiveram seu processo de 

industrialização impulsionado. Esta questão é discutida por George (2005, p. 85), que 
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esclarece que: “Entre as duas Grandes Guerras Mundiais, e em consequência delas, surgiram 

correntes industriais da Velha Europa nos próprios quadros dos antigos sistemas comerciais 

por ela organizados”. 

A expansão do setor produtivo nos novos países industrializados ganhou maior 

evidência na segunda metade do século XX, conforme critica George (2005, p. 94), o 

processo era compreendido por meio de critérios baseados em propriedades climáticas e 

condições de povoamento do território, classificando tal perspectiva como um: 

 

[...] determinismo simplista que escamoteia realidades mais profundamente 
eficazes: a persistência de sociedades e de sistemas coloniais ou 
semicoloniais, e precisamente a vizinhança da economia industrial norte-
americana, preocupada em reserva-se o uso dos recursos brutos do 
continente sul-americano e da América Central, e em aí escoar uma parte de 
sua produção industrial, tendo cuidado de não favorecer o equipamento de 
economias concorrentes. 

 

Em relação a esse processo, a crise da bolsa de valores de Nova York, em 1929, foi um 

momento crucial que influenciaria as mudanças do setor produtivo mundial a se consolidar 

nas décadas seguintes. A nova situação econômica mundial implicava a intervenção estatal na 

organização da economia, tendo como principal objetivo a estabilidade. O planejamento da 

economia se manifestou em diferentes direções, orientado pela situação estrutural interna dos 

países e do mercado global. 

Essa nova perspectiva se consolidou em razão do crescente descrédito das políticas 

econômicas liberais, mas, sobretudo, pelas novas ideias intervencionistas preconizadas nas 

teorias de Keynes (1970, p. 16). No primeiro capítulo de A Teoria Geral do Emprego, do Juro 

e do Dinheiro, o economista inglês ressalta que “os postulados da teoria clássica se aplicam 

somente a um caso especial e não ao caso geral, pois a situação que ela supõe se acha no 

limite das situações de equilíbrio possíveis.” Nesse sentido, determinadas políticas 

econômicas clássicas trariam resultados negativos para a sociedade que ocorreriam de 

maneira cíclica, pois não estariam de acordo com o funcionamento da realidade 

socioeconômica. Nesse sentido, uma maior intervenção estatal seria necessária para a regular 

e promover a economia, o que ampliaria as funções do Estado enquanto agente estruturador 

do espaço urbano.  

Na década de 1930, em resposta à crise econômica mundial, a organização produtiva 

passa por uma reestruturação em suas diversas escalas. Com o início do Governo de Getúlio 

Vargas no Brasil, o plano de substituição de importações foi objetivado por meio do 



50 
 

fortalecimento da indústria nacional. Sobre os investimentos realizados pelo Governo Vargas, 

é possível elencar entre os mais importantes a Companhia Siderúrgica Nacional (1940), a 

Vale do Rio do Doce (1942), atualmente, Vale S.A., Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDE) em 1952, e a Petrobrás inaugurada em 1953, durante o segundo 

governo de Vargas. Em âmbito mais amplo, vale ressaltar a criação nessa mesma década, da 

Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (CEPAL), da Organização das Nações 

Unidas (ONU), que teve como objetivo promover a cooperação econômica entre seus países 

membros, com reflexos na economia nacional, voltada, já na referida à atividade industrial. 

Durante os anos de 1950, de acordo com Piquet (2007, p. 33), o Brasil teve seu 

crescimento pautado na diversificação e expansão do setor industrial. A industrialização, de 

acordo com os autores que trabalharam a questão, tais como Piquet (2007) e Costa (1995), 

teve como seu marco inicial a crise econômica mundial de 1930, intensificando-se durante o 

Governo de Juscelino Kubitschek com o Plano de Metas. 

Sobre a industrialização no Vale do Paraíba, Costa (1982), ao analisar descentralização 

da indústria a partir da Grande São Paulo, esclarece que, na metade do século XX, a capital 

paulista apresentava-se saturada pela concentração de estabelecimentos industriais. O autor 

ressalta que, na década de 1950, a expansão industrial segue em direção as recém-inauguradas 

rodovias Anchieta (1947), Anhanguera (1948) e Presidente Dutra (1950) e na década 

seguinte, atingiu os municípios de Campinas, São José dos Campos e Sorocaba.  

Agraciada pelo processo de descentralização das atividades industriais, a Região 

apresentou, ao longo das décadas de 1950 e 1960, um significativo crescimento econômico, o 

qual, de acordo com Selingardi-Sampaio (2009, p. 169), estava relacionado à formação da 

“Aglomeração Territorial Industrial (ATI) do Vale do Paraíba” pro meio da expansão da área 

ocupada pelo setor industrial nos municípios de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, 

Taubaté, Pindamonhangaba e Guaratinguetá.  

Ainda em relação à descentralização da indústria, Lencioni (1991, p. 249) elucida que 

“a dispersão dos estabelecimentos aparece, então, como se fosse descentralização industrial”. 

Observa-se que este processo influenciou a industrialização do Vale do Paraíba e o 

surgimento dos espaços urbano-industriais, que, mais tarde, consolidaram-se como espaços 

alternativos à atividade industrial, em geral, desempenhada por empresas de menor porte, se 

comparadas às plantas industriais das transnacionais, já existentes em alguns municípios da 

Região.  

Com a instalação do regime militar em 1964, as políticas territoriais têm seu curso 

definido devido a mudanças estabelecidas no planejamento econômico e regional. Segundo 
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Costa (1995, p. 62), “tais mudanças não significaram a ruptura radical em relação ao processo 

de modernização-centralização do Estado”, iniciado com o Estado Novo. Em relação ao I e ao 

II PND, elaborados na década de 1970, Costa (1995, p. 63-64) expõe que o primeiro teve 

como objetivo a integração nacional, por meio da expansão da fronteira econômica a partir da 

Região Centro-Sul, e o segundo tinha como foco o “esforço do crescimento econômico, em 

especial daqueles setores que pudessem contribuir decididamente para crescimento das 

exportações”.  

Sobre esta questão, está expresso no II PND, que o crescimento industrial não atingiria 

os mesmo índices de até então, pois é ressaltada a crise do petróleo que se intensificou 

naquele período.  

Na década de 1980, é inaugurado em São José dos Campos, o Distrito Industrial do 

Chácaras Reunidas,  primeiro espaço urbano-industrial da região do Vale do Paraíba. A área, 

um bairro, de mesmo nome, inicialmente ocupado por residências, com a promulgação da Lei 

Municipal n° 2.783 de 1983, passou a abrigar micro e pequenas empresas.   

Em 2012, o Governo do Estado de São Paulo, instituiu a Região Metropolitana do Vale 

do Paraíba e Litoral Norte (RMVP). Composta por 39 municípios, a RMVP revela a 

centralidade de seus municípios mais industrializados, que ganham maior relevo ao ser 

contrastados com os demais da região instituída. Esta, segundo consta no Art. 25, §3º, da 

Constituição Federal de 1988, referente a criação de Regiões metropolitanas do no País,  

objetiva “integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de 

interesse comum”. 

Nesse sentido, os espaços urbano-industriais da RMVP expressam a ação do Estado – 

considerando seus três níveis de atuação –, o qual em parceria com o Capital Industrial 

participa do processo de reestruturação contínuo do espaço urbano, por meio de destinação de 

áreas às atividades de produção industrial, de incentivos fiscais, da instalação de infraestrutura 

urbana, entre outros. 

 

 

 

2.7 Planejamento e intervenção estatal à luz da Indústria e da RVMP 

 

Conforme esclarece Corrêa (2011) o Estado é um dos agentes estruturadores do espaço 

urbano. Portanto, torna-se essencial defini-lo para que possa discutir, de forma mais acurada, 

suas finalidades e os meios que emprega para atingi-las. Segundo Da Silva (2013, p. 40), o 
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Estado é “[...] uma ordenação que tem por fim específico e essencial a regulamentação global 

das relações sociais entre membros de uma dada população sobre um dado território”. 

Consoante essa definição, Lenza (2012, p. 78) elenca os elementos constitutivos do Estado da 

seguinte forma: “soberania; finalidade; território; e povo”. 

Considerados esses pontos, é possível observar que o Estado possui uma finalidade, ou 

seja, um objetivo a ser atingido, o que pressupõe planejamento como meio de articular e 

manejar os recursos dos quais dispõe. De acordo Souza (2011, p. 46), ao chamar atenção para 

o fato de Gestão e Planejamento não serem termos intercambiáveis, a ação de planejar: 

 

[...] significa tentar prever a evolução de um fenômeno ou, para dizê-lo, de 
modo menos comprometido com o pensamento convencional, tentar simular 
os desdobramentos de um processo, com um objetivo de melhor precaver-se 
contra prováveis problemas ou, inversamente, com o fito de melhor tirar 
partido de prováveis benefícios. 

 

A respeito do conceito de gestão, nas palavras do mesmo autor (2011), diferencia-se de 

planejamento, porque tem por significado “[...] administrar uma situação dentro dos marcos 

dos recursos presentemente disponíveis e tendo em vista as necessidades imediatas”.  

Na atualidade, para arrecadação de receita necessária à realização de atividades de 

planejamento e consecução de seus fins, de acordo com Machado (2013), o Estado estabelece 

tributos – impostos, taxas e contribuições de melhoria – e desenvolve atividades econômicas.  

Ponderando estes aspectos do planejamento, é possível visualizar que a atividade estatal 

de ordenar processos, ou de recepcioná-los, se dá em múltiplas escalas, pois as divisões 

político-administrativas não limitam a totalidade de fenômenos influentes na realidade da área 

correspondente (SOUZA, 2011, p. 105). A industrialização é, portanto, considerável 

componente na realidade socioeconômica a ser trabalhada pelo Estado.  

 

2.7.1 A questão extrafiscal: incentivos à atividade industrial 

 

Na contemporaneidade, em relação à regulação da economia de mercado, Estado utiliza 

impostos com função extrafiscal, ou seja, além da captação de recursos, ganham importância 

os efeitos que provocados nas atividades econômicas. Outra diferença desse tipo de imposto é 

fato de possuírem maior flexibilidade, pois podem ser majorados ou reduzidos com mais 

facilidade pelo Estado. 

De forma geral, a intervenção estatal nas relações estabelecidas no mercado se dá por 

meio do poder de tributar, que se divide em competências atribuídas a cada um dos entes que 
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compõe a organização político-administrava da República Federativa do Brasil: a União; os 

Estados-Membros; o Distrito Federal; e os Municípios (CF, Art. 18).  

A atividade produção realizadas nas indústrias configura um dos fatos geradores de 

impostos. Portanto, quando um bem é elaborado por um estabelecimento industrial ou 

equiparado a industrial, se estabelece a obrigação de pagar o Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI). Este imposto é de competência da União, podendo estimular ou inibir 

as atividades do setor. 

Atingindo também outros setores da economia, o Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS), de competência estadual, pode ser de grande impacto para as 

indústrias na entrada e saída de mercadorias de seus estabelecimentos.  

No âmbito municipal, as indústrias necessitam de terrenos para se instalarem, onde 

edificam seus galpões e prédios (imóveis), os quais passam a compor a propriedade das 

empresas, tal condição configura fato gerador do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) – 

podendo este, em outras situações, ser progressivo no tempo para promover o cumprimento da 

função social da propriedade.  

Nesse sentido, verifica-se que uma das formas do Estado atuar na estruturação do 

espaço é a regulação das atividades econômicas por meio de impostos com função extrafiscal.  

Os espaços urbano-industriais e os incentivos fiscais favorecem o desenvolvimento da 

produção. Conforme observado, os efeitos podem ser produzidos pelo Estado em todos os 

seus níveis de atuação. Mas, visto que os espaços da indústria estão vinculados aos 

municípios, é no âmbito local que se dá a consolidação programas de expansão industrial, 

direta ou indiretamente, relacionados a Distrito Industriais, a Centros Empresarias e a demais 

formatos de áreas industriais.  

 

2.7.2 O Estado enquanto agente econômico na aditividade industrial. 

 

O Estado intervém na economia quando institui Empresas Públicas (EP) e Sociedades 

de Economia Mista (SEM). O primeiro tipo de pessoa jurídica caracteriza-se por possuir 

capital inteiramente público, já a segunda por possuir capital misto. Tais entidades podem 

atuar no setor de produção, principalmente, naquelas atividades de monopólio estatal, como, 

por exemplo, a exploração de petróleo. 

Entre as principais SEMs do País, está a Petrobrás S/A, que possui três unidades 

instaladas na RMVP, sendo que uma delas está situada na Zona Leste município de São José 

dos Campos.  
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Inaugurada em 1980, a refinaria Henrique Lage desenvolve suas atividades na região 

leste do Município. Sobre unidade, Souza (2008, p. 53) assevera que “[...] foi um importante 

empreendimento estatal, que consolidou a cidade, também, no setor petroquímico”. A autora 

(2008) relata que no ano de 2001, a Petrobrás de São José dos Campos “correspondia a 

15,00% dos derivados de petróleo produzidos no País e pelo abastecimento de 45,00% da 

querosene de aviação do mercado nacional, suprindo integralmente o Aeroporto de Cumbica, 

o maior da América Latina”. 

A unidade de São Sebastião está associada à exploração do campo de Santos sendo um 

importante empreendimento para a Região do Litoral Norte. Em documento elaborado pela 

Emplasa em Parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano (SDM) 

(EMPLASA, p. 36), é ressaltada a importância do porto do município litorâneo e do Terminal 

Marítimo Almirante Barroso da Petrobras (TEBAR) como vetores do progresso econômico na 

RMVP. No mesmo texto, a refinaria Henrique Lage também é citada, bem como a unidade de 

Tratamento de Gás Monteiro Lobato em Caraguatatuba.  

Neste cenário, esse arranjo da produção e distribuição de petróleo constitui relevante 

elemento dinamizador da indústria na Região, na medida em que estimula atividades 

complementares e abastece indústrias que necessitam de combustível e produção de energia.  

 

2.7.3 Fatores de produção no planejamento estatal 

 

Para o desenvolvimento de atividades industriais são necessários fatores de produção, 

que podem ser sintetizados, segundo Mankiw (2009), em Terra, Capital e Trabalho. Mas, no 

meio técnico-científico-informacional, o fator Tecnologia é incorporado com grande relevo a 

este conjunto. Nessa questão, os desdobramentos desses elementos formam arranjos 

produtivos em conformidade com as características históricas e políticas de cada espaço.  

A respeito do funcionamento dos elementos Troster e Mochón (1994, p. 111) elucidam 

que “a empresa toma decisões em dois tipos de mercado: o de produtos e o de fatores”. No 

primeiro, a produção da empresa é moldada conforme à demanda por seu produtos. No 

segundo, a empresa passa função de demandante e, na busca de custos menores, compra 

fatores ou serviços.  

Em relação aos espaços urbano-industriais, o Fator Terra apresenta-se como elemento 

basilar, visto que a interação, por meio da proximidade, pressupõe a destinação de área 

adequada aos estabelecimentos industriais. A Terra, também, pode ser identificada no sentido 



55 
 

de reserva de recursos naturais, ou seja, a matéria-prima utilizada no processo de 

industrialização de bens. 

Sobre o Fator Trabalho, a indústria necessita de mão-de-obra qualificada e, conforme 

porte do estabelecimento, em quantidades significativas. Entende-se que este elemento é 

aplicado de forma direta ou indireta na produção, uma vez que, para viabilizar este processo, 

são fundamentais atividades administrativas e acessórias (segurança, limpeza, alimentação). 

O Capital é fator de sentido mais amplo, correspondendo às edificações, aos 

equipamentos utilizados na fabricação e organização dos produtos, bem como aos recursos 

financeiros aplicados ao empreendimento. Nessa perspectiva, os espaços urbano-industriais 

oferecem benefícios às empresas que interagem no desenvolvimento de suas atividades. 

Investimentos que, em conjunto, aumentam as chances de sobrevivência e as chances de 

crescimento.  

A existência de associações de representação de empresas de um determinado espaço 

urbano-industrial pode expandir as vantagens da cooperação entre Capitais e, ao mesmo 

tempo, estas entidades podem interagir com empresas de outros locais, favorecendo-as. 

A tecnologia empregada nas indústrias exerce influência nos demais fatores de 

produção. Logo, as entidades de desenvolvimento tecnológico-científico e empresas que 

realizam pesquisas para o aperfeiçoamento da técnica de fabricação de bens são de extrema 

importância na realidade da economia contemporânea. Quando a evolução da técnica ocorre 

em um determinado período, a conexão entre firmas ganha um novo arranjo no espaço, na 

competição e na colaboração. 

Sobre a substituição entre fatores, Troster e Mochón (1994, p. 113) ressaltam que: 

Dado que qualquer bem pode ser produzido com diferentes combinações de 
quantidades de vários fatores, é possível substituir uns por outros para 
minimizar os custos.  A empresa escolherá aquela combinação de fatores que 
permita alcançar o custo mais baixo possível para uma determinada 
quantidade de produto. 

 

Os referidos autores (1994) exemplificam a questão citando a automação da indústria 

para poupar custos com mão-de-obra e dinamizar a produção de bens. Assim, a oferta de 

trabalho fica, em relação à complexidade da função, sujeita à qualificação, o que deixa clara a 

influência da tecnologia e das novas demandas sobre a composição dos fatores de produção 

utilizados em cada indústria.   

Nesse sentido, o planejamento leva em consideração as relações socioeconômicas, nas 

quais os Fatores de Produção estão contidos. Portanto, na ação estatal, promovem a oferta 

desses elementos necessários à indústria: a ordenação do uso do solo, os estímulos fiscais, os 
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investimentos no desenvolvimento tecnológico e a qualificação de mão-de-obra em parceria 

com universidades e centros de pesquisa. 

 

2.7.4 Planejamento e indústria no Estatuto da Cidade. 

 

A lei 10.257 de 2001, denominada Estatuto da Cidade, tem a finalidade regular a 

execução da política urbana prevista na Constituição Federal de 1988 (Art. 182 e Art. 183). 

Esta lei estabelece “[...] normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da 

propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem 

como do equilíbrio ambiental” (Parágrafo Único, Art. 1º). 

Desta forma, a política urbana tem por objetivo construir um ordenamento, em relação à 

cidade e à propriedade urbana, das funções sociais. Tal princípio demonstra a busca por um 

equilíbrio da sociedade no meio urbano por meio de diretrizes enumeradas nos incisos do Art. 

2º, entre os quais está o planejamento. Na forma da lei: 

 

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial 
da população e das atividades econômicas do Município e do território sob 
sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do 
crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; 

 

Nesse inciso, o Estatuto da Cidade apresenta, resumidamente, as matérias a serem 

tratadas pelas atividades de planejamento urbano, entre as quais está a distribuição das 

atividades econômicas dos municípios. Nesta atividade, a criação de Distritos Industriais e de 

destinação Áreas adequadas a grandes instalações industriais encontram-se implícitas.  

Os espaços urbano-industriais apresentam dimensões e infraestrutura urbana adequadas 

que viabilizam as atividades de produção, pois observa-se que certos empreendimentos, 

quando instalados em área imprópria, podem gerar problemas de trafego (Art. 2º, VI, “d”). 

Portanto, ordenação e controle do uso do solo são norteados pela adequação entre espaço e 

atividade. 

No Capítulo II da Lei 10.257/2001, intitulado “Dos Instrumentos da Política Urbana”, o 

planejamento urbano e regional são detalhados, uma vez que “serão utilizados, entre outros 

instrumentos”: 

 

I – planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de 
desenvolvimento econômico e social; 
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II – planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões;  

 

Em relação a estes dispositivos, é possível verificar a ênfase dos planejamentos 

regionais e de regiões metropolitanas, sendo questões relevantes para a análise dos municípios 

considerados nesse estudo.  

No âmbito municipal, maior relevo é dado ao serem enumerados de meios de 

planejamento, correspondendo a: 

 
a) plano diretor; 
b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; 
c) zoneamento ambiental; 
d) plano plurianual; 
e) diretrizes orçamentárias e orçamento anual; 
f) gestão orçamentária participativa; 
g) planos, programas e projetos setoriais; 
h) planos de desenvolvimento econômico e social; 

 

Dentro deste conjunto, é possível verificar fatores que influenciam na localização e 

desenvolvimento de atividades da Indústria. Na última alínea (“h”), há uma especificidade 

maior em relação ao setor secundário, por este ser o motor do desenvolvimento/crescimento 

econômico no meio urbano. O Plano Diretor, obrigatório em municípios com mais de 20.000 

(Vinte Mil) habitantes ou que façam Regiões Metropolitanas, abrange normatizações mais 

gerais a respeito das políticas urbanas (Art. 41, I e II).  

Na disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo (“b”), são particularizadas, 

espacialmente, as atividades urbanas de forma a assegurar a realização, por meio de 

condicionamentos, de um cenário harmônico. Como exemplo, pode-se expor as disposições 

da Lei de Zoneamento do Município de São Paulo, a qual, em seu Art. 95, define a finalidade 

do parcelamento, do uso e da ocupação do solo, pois essa atividade deve, segundo o inciso I, 

“assegurar localização adequada para as diferentes funções e atividades urbanas, segundo 

critérios urbanísticos definidos em função”.  

O Zoneamento Ambiental também influencia na localização da indústria no espaço 

urbano, na medida que as atividades industriais podem gerar resíduos sólidos e emitir 

poluentes. Outros aspectos a serem considerados em relação ao meio ambiente são a 

dimensão das plantas industriais e a instalação da infraestrutura necessária. Ao considerar 

esses fatores, percebe-se que questão ambiental e a industrial se influenciam mutuamente. 
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A respeito de uma das principais matérias trabalhadas no ordenamento do território 

urbano, o Estatuto da Cidade assevera que “a propriedade urbana cumpre sua função social 

quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor” 

(Art. 182, § 2º, CF). Para tanto, o município instituiu o IPTU, imposto ao qual as indústrias 

também estão sujeitas.  

Tal condição está contida entre os instrumentos previstos para o ordenamento em 

matéria tributária. Na letra da lei, o planejamento urbano se servirá de: 

 

IV – institutos tributários e financeiros: 
a) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU; 
b) contribuição de melhoria; 
c) incentivos e benefícios fiscais e financeiros; 

 

Os incentivos fiscais expressos nesse dispositivo conferem importantes ferramentas para 

a concretização de investimentos em vários setores da economia. Os espaços reservados a 

industrialização têm como uma das características fundantes a concessão de incentivos fiscais 

aos estabelecimentos industriais e as empresas desenvolvedoras de atividades complementares 

à produção. Em sintonia com este entendimento, identifica-se que os institutos fiscais, em 

conjunto com os demais, colaboram para harmonização entre os elementos urbanos ordenados 

espacialmente. Especificamente, são beneficiados o Capital Industrial e o Estado nesse 

cenário, bem como, em certa medida, a população – empregabilidade. 

Na estruturação das cidades, o Estado, em parceria com investidores do setor privado, 

pode utilizar-se das Operações Urbanas Consorciadas (OUC). O Art. 32, § 1º, da Lei 

10.257/2001 conceitua a OUC como:  

 

[...] o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público 
municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários 
permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma 
área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a 
valorização ambiental. 

 

Esta ferramenta de atuação do Poder Público tem enorme peso, na contemporaneidade, 

para revitalização de áreas e melhorias em geral demandantes de maior quantidade de 

recursos financeiros, o que significaria um ônus muito amplo para os cofres municipais.  No 

mesmo Artigo são previstas para as OUCs, sem prejuízo para outras medidas: 
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§ 2º Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre outras 

medidas: 

I – a modificação de índices e características de parcelamento, uso e 
ocupação do solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias, 
considerado o impacto ambiental delas decorrente; 
II – a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em 
desacordo com a legislação vigente. 
III - a concessão de incentivos a operações urbanas que utilizam tecnologias 
visando à redução de impactos ambientais, e que comprovem a utilização, 
nas construções e uso de edificações urbanas, de tecnologias que reduzam os 
impactos ambientais e economizem recursos naturais, especificadas as 
modalidades de design e de obras a serem contempladas. 

 

Estas medidas gerais tratadas pelas OUCs podem ser direcionadas às áreas industriais 

dos municípios. Esta temática foi abordada por Menegon (2008, p. 69) em relação à Operação 

Urbana Consorciada Água Branca ocorrida na cidade de São Paulo. Sobre este caso, a autora 

ressalta o movimento da indústria no espaço urbano, pois “a Lei da OUC Água Branca aponta 

a perda dos usos industriais na região [...]”. Tal constatação está positivada, na referida lei, da 

seguinte forma: 

 

Com a dinâmica da evolução industrial conduzindo à desativação das 
unidades existentes ao longo das ferrovias em favor de áreas maiores 
localizadas em regiões não urbanizadas, próximas às rodovias, notadamente 
a partir da década de 1960, o bairro e suas proximidades perderam 
importância como polo produtivo da cidade, ao exemplo do processo 
ocorrido ao longo de outros segmentos da ferrovia, na Mooca e Ipiranga.  

 

O novo arranjo industrial no espaço urbano passa por reconfiguração, na medida em que 

a produção industrial foi direcionada para terrenos próximos a eixos rodoviários. Este 

processo está relacionado com o desenvolvimento e expansão rodoviária no País ao longo do 

século XX, bem com como a oferta de áreas não saturadas às margens das respectivas vias. 

Este processo teve início na década de 1940, quando se verifica a mudanças significativas, 

como as apontadas por Reis (1997) em texto introdutório de seu livro, “Memórias do 

Transporte Rodoviário”: 

 

No final dos anos 30 e no início dos 40, com a construção das vias Anchieta 
e Anhanguera, abriu-se um novo ciclo, em que o transporte rodoviário 
acompanhou o incremento crescente do comércio, da indústria e da 
urbanização. Foi acompanhado também de nova onda de valorização das 
terras, que terminou por atingir todo o território do estado. 
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Conforme o mesmo autor (1997), a implementação de grandes eixos de deslocamento, 

juntamente com a diversificação  da produção, contribuíram na formação da nova localização 

da indústria. O Estatuto da Cidade, se consideradas as localidades contingentes, possibilita a 

reestruturação desses antigos espaços industriais por meio das OUCs. 

No Capítulo III, a Lei 10.257/2001 traça as normas gerais a respeito do Plano Diretor, 

entre as quais está a previsão de sua centralidade e de sua função condicionadora do 

orçamento municipal. Assim, no Art. 40 e no seu §1º identifica-se que: 

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico 
da política de desenvolvimento e expansão urbana. 
§ 1º O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento 
municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o 
orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. 

 

Sobre a destinação de áreas às atividades industriais, neste capítulo, é atribuído ao Plano 

Direito, de acordo com o Art. 42-B, inciso IV, a “definição de parâmetros de parcelamento, 

uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de usos e contribuir para a geração 

de emprego e renda”.  

Os espaços urbano-industriais se encaixam nessa perspectiva de desenvolvimento por 

meio da geração de renda e emprego, na medida em que os benefícios dos quais fruem as 

empresas instaladas nessas localidades e o consequente crescimento passam a gerar 

oportunidades em relação à empregabilidade.  

Um cenário de razoável estabilidade pode ser identificado, comparando, por exemplo, 

um Distrito Industrial, com um estabelecimento industrial que desenvolve suas atividades 

isoladamente. A indústria pode ser espacializada por meio do ordenamento previsto no Plano 

Direito de um município, além de ser beneficiada através de outros institutos.  

Nesse sentido, à luz do Estatuto da Cidade, observa-se que o planejamento urbano 

contemporâneo e a importância do planejamento regional são instrumentos e meios de 

reflexão para o desenvolvimento econômico e organização social das atividades urbanas. 

Então, a indústria, como elemento tipicamente urbano, caracteriza-se como um elemento 

econômico a ser delimitado no espaço, assim como as atividades comerciais e outros tipos de 

uso.  

 

2.7.5 O planejamento na Região e a questão Metropolitana 

 

Para discutir a relevância da indústria no planejamento regional atualmente, é 

imprescindível analisar como esta questão é trabalhada nos principais planos regionais a partir 
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da década de 1970. Portanto, neste tópico, serão abordados: o Consórcio de Desenvolvimento 

Integrado do Vale do Paraíba (CODIVAP) de 1970, o Plano Regional do Macroeixo Paulista 

de 1978 e o Mavale (1990). 

O CODIVAP tem por objetivo o desenvolvimento dos municípios consorciados, por 

meio da aproximação política entre os municípios do Vale do Paraíba, uma das regiões para 

onde o processo de descentralização da indústria a partir da cidade de São Paulo caminhava. 

O Consórcio completou, em 2010, 40 anos de existência, sendo “pioneiro no Brasil, [...] tem 

servido de paradigma para o surgimento de outros consórcios que estão se formando pelo 

país” (CODIVAP, 2009). No momento de sua criação, “previa-se também que o Vale do 

Paraíba, por estar no maior corredor industrial do país, cortado pela via Dutra e o rio Paraíba, 

tornaria uma megalópole, que exigiria soluções comuns para problemas comuns”. 

 A incorporação dos municípios do Litoral Norte se deu na década de 1980, em um 

mesmo período que os municípios de “Santa Isabel, Salesópolis e Guararema foram 

integrados politicamente à Grande São Paulo” (CODIVAP, 2009).  

Segundo o Art. 2º do seu estatuto (1970), o CODIVAP tem sede no município de 

Pindamonhangaba, onde faz seu foro. Entretanto, tal condição não é imutável, pois, segundo o 

parágrafo único do mesmo artigo, “a sede e o foro do CODIVAP poderão ser transferidos 

para outra cidade por decisão do Conselho de Prefeitos, através do voto de no mínimo 2/3 de 

seus membros”.  

O consórcio tem duração por tempo indeterminado e sua área corresponde à soma das 

áreas dos municípios que o compõem (Art. 3º, Art. 4º e Art. 5º).  Nessa condição, “é 

finalidade do CODIVAP o planejamento, a adoção e a coordenação de medidas destinadas a 

promover e acelerar o desenvolvimento socioeconômico da região compreendida no território 

dos municípios consorciados” (Art. 6º). 

Entre aos meios empregados para a concretização dos fins estabelecidos, estão a 

realização de “[...] estudos, levantamentos, programas e projetos de desenvolvimento” (Inciso 

II, Art. 7º) e a “promover o fomento das atividades agrárias, industriais e comerciais da 

região, através da criação de instrumentos adequados e da utilização de incentivos e 

financiamentos” (Inciso VII, Art. 7º). Estas ações traduzem a interface entre o planejamento 

regional e as atividades econômicas prevista na perspectiva do CODIVAP.  

Entre outros instrumentos previstos pelo Estatuto está a possibilidade de fornecer, aos 

consorciados, empréstimos financeiros (Inciso XVIII, Art. 7º). Esta operação rege-se 

conforme o previsto no § 2º do Art. 10, que assim dispõe:  
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Anualmente o Fundo poderá despender até 60% (sessenta por cento) de seus 
recursos em empréstimos e financiamentos aos municípios a que se refere o 
artigo 1º, nunca excedendo, todavia, para cada qual, a 40% (quarenta por 
cento) das contribuições, que dele haja o CODIVAP recebido. 

 

O inciso XII do referido artigo demonstra que há pretensão, desde a formação do 

consórcio, de promover a qualificação à mão-de-obra por meio de investimentos em ensino 

básico, técnico e superior, “[...] articulando-se sempre que necessário, com as autoridades 

federais e estaduais”.  

Portanto, é possível visualizar que as políticas de desenvolvimento da administração 

pública estão atreladas ao investimento em ensino-qualificação pelos meios afirmados pelo 

CODIVAP. O estatuto estabelece a possibilidade de ação conjunta entre as instâncias 

governamentais. Cabe ressaltar que o planejamento, no plano nacional naquele momento, 

direcionava-se ao amadurecimento do capitalismo no País. O Art. 8º apresenta em seus 

incisos como se dá a constituição dos recursos do consórcio da seguinte forma:  

 

I - a quota de contribuição dos municípios consorciados, fixada anualmente 
pelo Conselho de Prefeitos, dentro do limite máximo estipulado no 
Convênio; 
II - rendas de seu patrimônio; 
III - saldos de exercício; 
IV - doações, legados, subvenções e contribuições de qualquer natureza; 
V - receita resultante de preços ou quaisquer outros meios de retribuição de 
suas atividades; 
VI - produto de alienação de seus bens. 
§ 1º - A quota de contribuição dos municípios será fixada pelo Conselho de 
Prefeitos até o mês de junho de cada ano. 
§ 2º - A quota de contribuição será paga ao CODIVAP em duodécimos, até o 
dia 20 do mês a que correspondeu. 
§ 3º - No mês de setembro, o CODIVAP poderá iniciar a cobrança da quota 
total, caso não haja recebido alguma das parcelas. 

 

Tendo em vista estas disposições, verifica-se que o desenvolvimento das atividades do 

Consórcio é proporcionado por meio de diversas fontes. Há um destaque no § 1º para a 

captação de recursos por meio da contribuição dos municípios a partir da quota fixada pelo 

Conselho de Prefeitos.  

O Art. 9º assevera que o CODIVAP deverá aplicar os recursos na “formação de 

patrimônio rentável”. Detalhadamente, o Art. 10 esclarece que fica constituído o fundo para 

“investimentos rentáveis de até 50,00% de sua receita total”.  
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À luz desse dispositivo, identifica-se que a colaboração entre os municípios seria o fator 

central na proposta de desenvolvimento. A formação de um patrimônio viabilizaria a solução 

de problemáticas no âmbito regional através dos meios expressos ao longo do Art. 7º. 

A industrialização na Região confere meios ao planejamento para o entendimento dos 

estágios do processo produtivo na região, dando o direcionamento das políticas do CODIVAP 

tendentes à integração dos municípios com economia menos significativa.  

Nesse sentido, como a área abrangida pelo Consórcio corresponde à totalidade de 

municípios que compõe a RMVP, são de grande utilidade a análise de projetos e políticas já 

implementados. Em documento elaborado pela Empresa Paulista de Planejamento 

Metropolitano (EMPLASA) sobre a RMVP, é citado CODIVAP, caracterizando-o: 

 

Os municípios da região participam do Consórcio de Desenvolvimento 
Integrado do Vale do Paraíba (CODIVAP), no qual os prefeitos estabelecem 
metas comuns para o desenvolvimento da região. 

 

As Projeções foram feitas sobre a partir da realidade econômica que se formava no 

momento de instituição do CODIVAP. Atualmente, o setor industrial passa por novas 

transformações, num momento de expansão do setor de serviços em relação aos vínculos 

empregatícios gerados, o que exige uma nova propositura de políticas aptas a atingir os fins 

de uma Região Metropolitana. 

 

2.7.5.1 Macroeixo Paulista (1978) 

 

Durante a década 1970, as políticas almejavam a integração ao capitalismo global, 

sendo o Vale do Paraíba um dos cenários de planejamento tendo em conta a localização 

estratégica no principal eixo econômico do Brasil. No Plano Regional do Macroeixo Paulista 

de 1978, vários aspectos a respeito da região são trabalhados. 

O levantamento de características socioeconômicas da Região confere a análise de 

potencialidades e déficits dos respectivos municípios. Este plano regional foi elaborado no 

mesmo momento em que II PND, sendo este foi, segundo Mantega (1997, p.3), “o mais 

amplo programa de intervenção estatal de que se tem notícia no país, e que transformou 

significativamente o parque industrial brasileiro com a implantação de um polo de insumos 

básicos e de bens de capital”. 

O principal objetivo do II PND era consolidar uma base industrial a partir do 

investimento em na produção de bens de consumo e bens de capital. De acordo com o mesmo 
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autor (1997, p. 32), o referido plano foi uma forma de viabilizar a continuidade do 

crescimento econômico perante crise ensejada pela ampla elevação do preço do petróleo. 

Sobre isso, Mantega (1997, p. 31) relata que: 

 

Porém, com a quadruplicação dos preços do petróleo e a consequente reação 
dos preços dos bens de produção exportados pelos países avançados, a conta 
sobrou mesmo para países como o Brasil, que importava uns e outros. Foi 
assim que a importação de bens de produção constituiu-se no principal 
gargalo externo do crescimento brasileiro. 

 

A fragilidade da indústria brasileira de bens utilizados na produção foi a base na 

construção dos objetivos do II PND, que buscavam estabelecer maior autonomia ao setor 

produção do País. O crescimento significativo ocorrido preteritamente, que se pautava pela 

produção de bens duráveis, como eletrodomésticos e automóveis, foi afetado pela escassez de 

matéria-prima o que inviabilizou o padrão de acumulação.  

O movimento da indústria em direção ao interior, no contexto da globalização, segundo 

Oliveira (2003, p. 23) cita os espaços urbano-industriais como resultado de processo: 

 

[...] áreas onde são estruturados novos segmentos industriais e núcleos 
concentradores de bases tecnológicas de interesse específico de empresas e 
setores industriais, tais como os distritos industriais, parques tecnológicos, 
tecnopólos, e condomínios industriais, dentre outras categorias voltadas para 
a qualificação das condições disponíveis em determinadas áreas e regiões. 

 

O Macro-eixo Paulista toma a industrialização como uma das referências para traçar as 

desigualdades econômicas existentes na Região naquele momento, uma vez que o 

desenvolvimento desigual teve a concentração de atividades econômicas ligadas à indústria, 

em determinados municípios, como seu principal indutor. Esta lógica pode ser observada na 

discussão elaborada por Vieira (2010, p. 9-10): 

 

O Plano Regional do Macro-Eixo Paulista – PRMEP fez parte de um 
conjunto maior de políticas de desenvolvimento regional elaborado pela 
Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo. As 
diretrizes dessas ações de políticas regionais eram as definidas pela Política 
Nacional de Desenvolvimento Urbano, com base no II PND – Plano 
Nacional de Desenvolvimento. O objetivo do PRMEP era disciplinar a 
ocupação territorial, para superar essas diferenças regionais, seguindo as 
teorias de Myrdal e Hirschman da necessidade de intervenção 
governamental, o governo de São Paulo promove uma política ativa de 
interferência, pois sem essa poderia haver um crescimento econômico 
desigual. 
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Dessa forma, pode-se observar que as diretrizes traçadas pelo II PND conduzem o 

planejamento regional no final da década de 1970, pois foi estabelecida uma política 

interventiva no Vale do Paraíba para ordenar a ocupação do solo com o proposito de diminuir 

as desigualdades das economias no âmbito regional. 

A integração entre organismos governamentais faz parte das características do plano em 

questão. Em sua tese, Vieira (2009, p. 115) ressalta este aspecto ao expor que foi buscada a 

concorrência dos organismos governamentais envolvidos com o desenvolvimento do eixo Rio 

de Janeiro-São Paulo. No documento de resumo do Plano Regional Macro-eixo Paulista 

(1978, p. 1), este objetivo foi exposto na forma da seguinte diretriz: 

 

coordenar os investimentos e regulamentar o uso do solo, de modo a conter 
as taxas de crescimento das metrópoles (São Paulo e Rio de Janeiro), e 
induzir a descente realização das atividades produtivas, particularmente as 
industriais, para as cidades de médio porte; 

 

No trecho paulista do Macro-Eixo, são identificadas três áreas na composição do Plano: 

o Vale do Paraíba, a Serra da Mantiqueira e o Litoral Norte. Diferencia-se, conforme o 

referido autor (2009) afirma, por abrigar, incluir os municípios litorâneos e excluir os 

municípios da grande São Paulo9

Neste plano, há uma visão mais crítica em relação às condições socioeconômicas, mas 

longe de uma solução para as questões expostas.  Quatro anexos completam o plano principal 

do Macro-Eixo Paulista, tratando, respectivamente das seguintes temáticas: petição de 

mananciais; condições sociais; crescimento do setor secundário; e transformações na 

produção agrícola (VIEIRA, 2009). Nesses dois últimos anexos, é observável que as 

transformações nas atividades voltadas à produção na Região serviam como orientadoras das 

políticas traçadas pelo Plano. As análises foram feitas a partir das sub-regiões estabelecidas, 

almejando-se constituir propostas baseadas em características específicas. Tal divisão pode 

ser visualizada na Figura e no Quadro: Sub-Região 1: Campos do Jordão, Igaratá, Santo Antônio 

do Pinhal, Monteiro Lobato, Piquete e São Bento do Sapucaí; Sub-Região 2: São José dos Campos, 

Taubaté, Jacareí, Caçapava, Pindamonhangaba, Roseira e Tremembé; Sub-Região 3: Aparecida, 

Cachoeira Paulista, Guaratinguetá, Cruzeiro, Lorena, Lavrinhas e Queluz; Sub-Região 4: Areias, 

Bananal, Cunha, Jambeiro, Lagoinha, Natividade da Serra, Paraibuna, Redenção da Serra, Santa 

Branca, São José do Barreiro, São Luís do Paraitinga e Silveiras; e Sub-Região 5: Ilha Bela, São 

Sebastião, Ubatuba e Caraguatatuba. 

. 

                                                 
9 Essa diferença se mantém até a década de 1980, quando a região do Litoral Norte é incluída pelo consórcio do 
CODIVAP conforme relatado na página 41. 
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Para justificar essa divisão, o Plano Regional do Macro-eixo (1978, p. 4) esclarece que 

o conceito de região utilizado é baseado em fatores voltados ao planejamento, conferindo 

condição de unidade de análise para esses cinco recortes regionais. Para tanto, foram 

observados indicadores em relação ao desenvolvimento dos municípios pertencentes a cada 

agrupamento constituído.  

Nesse aspecto, foram edificados dois cenários para o desenvolvimento regional, tendo 

como referência o ano de 1985. O primeiro poderia ser definido como espontâneo e o segundo 

como interventivo. Logo, este seria respaldo por aquele.  

O cenário espontâneo tenderia à acentuação das disparidades regionais o que dificultaria 

a elaboração de soluções por meio de ações para o desenvolvimento dos municípios da 

Região. Seguidamente, são elencadas possíveis características da situação da área de 

planejamento sem as medidas interventivas, entre as quais: 

 

a) as sub-regiões 2 e 3 passam a concentrar 86% da população urbana da 

região, sendo que somente São José dos Campos participará com 58% na 

formação do produto industrial regional; [...] 

c) Pode-se prever um ocupação continua da faixa da Dutra, havendo 

basicamente uma conurbação de Jacareí a Pindamonhangaba e outra de 

Aparecida a Cachoeira, com os consequentes problemas de tráfego e 

transportes acarretados pela estrutura monoaxial existente, além da invasão 

de usos urbano-industriais aos solos mais férteis da várzea do Rio Paraíba do 

Sul; 

 

Após reconhecer diversas problemas que poderiam ser gerados pela continuidade e das 

relações estabelecidas no espaço e pela política até então direcionada à este, ressalta-se a 

importância de um planejamento que compatibilizasse a preservação do meio ambiente e o 

desenvolvimento econômico.  

A sub-região 2 foi composta por alguns dos municípios cortados pelo Rodovia 

Presidente Dutra, como São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté e 

Pindamonhangaba. Este recorte do espaço regional era onde se concentravam – e , ainda se 

concentram – as atividades industriais.  

A produção se arranja pelo espaço – nos municípios onde há áreas favoráveis ao 

desenvolvimento industrial – sob um conjunto de direcionamentos políticos e situações 

socioeconômicas pretéritas. Assim, através da consolidação da infraestrutura regional, a 
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ordenação e desconcentração das atividades industriais eram objetivadas como alguns dos 

meios necessários para promover a melhora da conjuntura social e econômica.  

Portanto, as políticas de descentralização da indústria seriam uma forma de ensejar 

mudanças sobre outros elementos delineadores do espaço, como: a distribuição populacional, 

os problemas ambientais e desigualdades sociais.  

O processo de industrialização e de urbanização foram apontados, nos  anexos do 

Macro-Eixo, como geradores dos problemas sociais. Sobre essa relação entre indústria e 

construção da realidade, Santos (2002, p. 157) esclarece que os “grandes estabelecimentos 

industriais, com forte presença no tecido urbano, tomando áreas remanescentes, 

estrategicamente localizando-se ao longo dos sistemas de circulação e transportes, organizam 

indiretamente a distribuição da urbanização”.  

A respeito dessa questão, Maricato (2003, p. 153) relata que: 

 

Antes mesmo das chamadas décadas perdidas (anos de 1980 e 1990) a 
inserção social nas relações capitalistas apresentavam relação complexa 
entre regra e exceção. Trabalhadores do setor secundário e até mesmo da 
indústria fordista brasileira foram excluídos do mercado imobiliário privado 
e, frequentemente, buscaram a favela como forma de moradia. Trata-se do 
“produtivo excluído”, resultado da industrialização com baixos salários. 

 

Nesse sentido, verifica-se que o Plano Regional do Macro-eixo Paulista de 1978, foi 

tendente a uma postura analítica para formar  uma base sobre a qual se moldariam as políticas 

destinadas a Região abrangida. Soluções aplicáveis poderiam contornar os problemas 

identificados e os projetados, ficando focalizadas no ordenamento dos usos urbanos.  

 

2.7.5.2. Macrozoneamento da Região do Vale do Paraíba e Litoral Norte do Estado de 

São Paulo (MAVALE) 

 

O MAVALE foi um projeto estruturado para a consecução de dois fins fundamentais. 

Nessa proposta, foi ofertado suporte ao consórcio do CODIVAP no estabelecimento de 

diretrizes de ordenamento e uso do solo com vistas ao desenvolvimento equilibrado dos 

municípios das regiões do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. Também era proposta do 

MAVALE conferir um norte metodológico para a comunidade técnico-científica brasileira no 

tocante ao planejamento regional por meio dos instrumentos de sensoriamento remoto 

(MAVALE, 1992, p. 1). 
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A proposta de desenvolvimento regional feita pelo Projeto foi balizada por questões 

ambientais, revelando que tal problemática ganhou relevo nas últimas décadas do século XX. 

A respeito dessa questão, podem ser elencados como marcos das discussões promovidas em 

relação ao meio ambiente e sua interface com as atividades industriais, as conferências de 

Estocolmo de 1972, do Rio de Janeiro de 1992 e o Plano Internacional da Agenda 21.  

O Macrozoneamento preconizado pelo Plano justificava-se como uma atualização e 

expansão da proposta contida no planejamento regional realizado pelo Comitê Executivo dos 

Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEEIVAP) através do 

Projeto Gerencial 0003/79. O Comitê propôs um macrozoneamento por meio de diretrizes de 

uso do solo na Bacia tendentes à compatibilização do desenvolvimento econômico com as 

questões ambientais.  

No MAVALE, são destacados diversos aspectos para o desenvolvimento do 

planejamento regional, sendo este definido como a harmonização das ações necessárias para a 

concretização de um cenário desejado. A estrutura do documento pode ser dividida, para fins 

de estudo, em três partes: análise dados geofísicos, perfil socioeconômico e integração dos 

dados.  

As duas primeiras referentes a um levantamento das características regionais, servindo 

de base para a formação da terceira. Esta foi realizada com dois propósitos. O primeiro 

direcionou-se à feitura de uma “Carta Indicativa de Obras de Engenharia, Expansão Urbana e 

de Áreas Sujeitas a Risco Geológico” e de um “Mapa de Aptidão Agrícola das Terras”. Em 

ambos, a capacidade de suporte das terras para o desenvolvimento de diferentes tipos de 

atividades foi sintetizada. O segundo correspondia a uma análise dos usos urbanos atuais e sua 

influência no meio natural (MAVALE, 1992, p. 124). 

Sobre as atividades industriais e sua relevância para o plano, foram reconhecidos 

processos econômicos e políticos apontados em tópicos anteriores, como a expansão da 

indústria rumo ao interior, ressaltando as regiões de Campinas, na Baixada Santista, no Vale 

do Paraíba, em Ribeirão Preto e em Sorocaba. Cabe ressaltar, que é reconhecido o surgimento 

de médias e pequenas empresas “como resultado do próprio processo capitalista” (MAVALE, 

1992, p. 79).  

Ao discutir a localização planejada de alguns setores industriais, o Macrozoneamento da 

Região do Vale do Paraíba e Litoral Norte (1992) identifica o município de São José dos 

Campos como um centro de desenvolvimento do setor aeronáutico. Sobre os espaços urbano-

industriais, enquanto áreas de planejamento municipal, o documento relata “a implementação 

de políticas locais atrativas de investimentos industriais por grande número de municípios, 
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notadamente, a instalação de Distritos Industriais, empreendimento que não obteve sucesso 

em todas as localidades”. 

Nesse sentido, os espaços urbano-industriais são formados na Região em um período de 

crise do modelo de produção fordista, seguindo uma tendência mundial que apontou para a 

predominância de pequenas e médias empresas devido a sua maior flexibilidade em relação à 

demanda efêmera formada no capitalismo moderno. O plano regional MAVALE, 

considerando seu enfoque na inter-relação entre as questões ambientais e as econômicas, 

analisa a indústria como um elemento capaz de elucidar os demais processos urbanos 

envolvidos. 

Nesse sentido, o capital industrial expandiu-se com maior velocidade nos espaços 

urbanos de aglomeração de estabelecimentos voltados à produção caracterizados pela 

complementariedade e vantagens locacionais. Na RMVP, A diversificação da tipologia de 

espaços revela uma proposta para promover a produção e as atividades complementares, que, 

além da questão locacional, organizam-se numa perspectiva possibilitada pelos resultados do 

desenvolvimento tecnológico aplicado à indústria.  

Com o tempo, surgiram atividades especializadas, fazendo que os empreendimentos 

realizados fossem orientados conforme o arranjo industrial frutificado da inovação da 

atividade de produção propriamente dita e dos meios de interação. Tais transformações 

ocorrem de forma endógena e exógena.  

Segundo Ruas (1990), as mudanças na indústria  advieram dos novos padrões de 

demanda no mercado mundial que atingiram, principalmente, os setores mais dinâmicos da 

indústria. O modelo industrial, conforme relata o autor (1990), passou a caracterizar-se por 

apresentar ciclos curtos e instáveis.  

Embora as transformações do setor industrial se deem em vários segmentos, é válido 

citar o esclarecimento de Ruas (1990, p. 115) a respeito dos efeitos do desenvolvimento 

tecnológico exógeno na economia industrial contemporânea, tendo como exemplo o caso da 

indústria petroquímica: 

 

Tomam-se indispensáveis, o desenvolvimento de capacitação tecnológica e a 
acumulação de conhecimentos no interior das empresas. No caso da 
petroquímica brasileira, essa necessidade é ainda maior, pois se vincula à 
"abertura" dos pacotes tecnológicos adquiridos no Exterior. 

 

O desenvolvimento tecnológico exógeno pode ser o observado em conjunto com o 

endógeno nos municípios da RMVP ao longo das ultimas décadas, considerando a existência 
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de instituições de ensino e pesquisa citadas anteriormente instaladas na Região. A própria 

especialização ligada ao setor aeroespacial centraliza-se em São José dos Campos, 

apresentando-se de forma mais pontual nos demais municípios da região.  

O crescimento das atividades de serviços se faz presente na RMVP, correspondendo a 

um fenômeno notório na economia contemporânea. Com base em dados da Fundação SEADE 

sobre o número de empresas prestadoras de serviço instaladas nos municípios mais 

industrializados de 1991 a 2010, é perceptível superioridade do aumento no setor de serviços, 

que em São José dos Campos, por exemplo, foi de 210,28%, passando de 1.781 para 5.526. 

Comparativamente, o setor secundário, atingiu um crescimento de 99,12% de 424 para 900. 

A construção do espaço urbano é derivada do modelo capitalista, sendo que a 

industrialização foi responsável pelo novo acumulo de capital em determinadas regiões do 

território brasileiro durante o século passado. Com as mudanças da economia ocorridas nas 

duas últimas décadas, os novos espaços da indústria surgem como formas de continuidade da 

produção, tendo em vista que possibilitam novos empreendimentos que se correlacionam com 

a flexibilização do arranjo industrial.  

Ante este cenário, torna-se importante verificar o papel dos novos espaços da indústria 

no desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, assimilando 

os demais processos urbanos envolvidos, os municípios abacados estão em estágios tão 

distintos de industrialização. 

Sobre as regiões metropolitanas, Villaça (1997, p. 2) afirma que “desde a Constituição 

de 1969, as regiões metropolitanas passaram a adquirir um "status" diferenciado que foram 

objeto de uma tentativa – nunca concretizada – de um tipo especial de administração”. 

O autor (1997, p. 3) esclarece que a discussão da questão metropolitana envolve duas 

análises, uma técnica e outra política. A primeira estaria envolvida com a influência dos 

principais centros urbanos sobre os demais, configurando uma abordagem técnica, sendo “[...] 

fundamental para a medição do processo de urbanização e todas suas implicações, 

manifestações, processos paralelos ou correlatos: desemprego, urbanização, industrialização, 

saúde, educação, saneamento, habitação, transportes etc.”. Villaça (1997) afirma que para 

tanto seria necessário um conjunto uniforme de critérios para medir processos como a 

urbanização e a industrialização. O autor exemplifica ao afirmar a função do IBGE nesse 

sentido.  

 

A segunda corresponderia a uma acepção política, que “nesse caso só há 
necessidade de comparabilidade de critérios no caso das políticas federais. 
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Assim, se o governo federal definir uma política nacional de saneamento ou 
habitação que, por exemplo, dê prioridade às regiões metropolitanas, é 
evidente que ele deverá se utilizar das regiões metropolitanas definidas pelo 
IBGE e não daquelas definidas pelos estados. Já no caso das políticas 
estaduais isso não ocorrerá. São Paulo pode instituir a região metropolitana 
de Campinas e isso ser absolutamente inconsequente. O Espírito Santo pode 
instituir a aglomeração urbana de Vitória e isso ser consequente.  

 

Portanto, torna-se necessário observar os desdobramentos das políticas econômicas nos 

municípios mais industrializados da RMVP, à luz das desigualdades intrarregionais, para o 

aprofundamento das discussões a respeito da integração e desenvolvimento das sub-regiões 

instituídas, tendo em vista a proposta constitucional de metropolização de regiões. Para tanto, 

serão considerados, neste estudo, os padrões e características da produção industrial 

aglomerada no espaço urbano. 
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CAPÍTULO III 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (Figura 2), localiza-se no 

estado de São Paulo região sudeste do País, próxima à capital e compõe a divisa com os 

estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro; possui 39 municípios (Mapa). O Governo do 

Estado de São Paulo em 9 de Janeiro de 2012, por meio da Lei Complementar nº 1.166 

(Anexo A) que foi sancionada na cidade de Campos do Jordão. 

Segundo documento elaborado pela EMPLASA e Pela Secretaria de Desenvolvimento 

Metropolitano do Estado de São Paulo (2012, p. 20), a região se subdivide em cinco sub-

regiões divididas conforme o Quadro e Mapa. A cidade de São José dos Campos aparece 

como principal centro econômico regional, onde está localizada o maior número de indústrias 

da Região. A principal via de deslocamento é a Rodovia Presidente Dutra, da qual está 

próxima a maioria dos espaços urbano-industriais da Região. 

 
Figura 2 – Localização da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Quadro 1– Sub-regiões da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (2012) 
Sub-Região 1 
 
Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lobato, Paraibuna, Santa Branca e São José dos 
Campos. 
 
Sub-Região 2 
 
Campos do Jordão, Lagoinha, Natividade da Serra, Pindamonhangaba, Redenção da Serra, Santo 
Antônio doPinhal, São Bento do Sapucaí, São Luiz do Paraitinga, Taubaté e Tremembé. 
 
Sub-Região 3 
 
Aparecida, Cachoeira Paulista, Canas, Cunha, Guaratinguetá, Lorena, Piquete, Potim e Roseira. 
 
Sub-Região 4 
 
Arapeí, Areias, Bananal, Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz, São José do Barreiro e Silveiras. 
 
Sub-Região 5 
 
Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. 
 

Fonte: EMPLASA e Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano do Estado de São Paulo. Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, (2012, p. 19). 
 

3.1 População na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

 

Segundo dados do IBGE, em 2010, a RMVP possuía 2.264.594 habitantes. Dos seus 39 

municípios, São José dos Campos, com 629.921 habitantes é o mais populoso, seguido por 

Taubaté com 278.686 habitantes, e por Jacareí, Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Caçapava 

com 211.214, 146.995, 112.072 e 84.752 habitantes respectivamente (Tabela 1 e Gráfico 1).  

Nesse sentido, assim como observado em trabalhos de campo, é possível identificar a 

maior concentração de população nesse trecho que apresenta visível conurbação, assim como 

pode ser verificado na Figura 3 (Mapa).  
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Figura 3 - Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 
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Tabela 1 - População dos Municípios da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte em 
2010 

Município População Total População Urbana População Rural 
São José dos Campos 629.921 617.106 12.815 

Taubaté 278.686 272.673 6.013 

Jacareí 211.214 208.297 2.917 

Pindamonhangaba 146.995 141.708 5.287 

Guaratinguetá 112.072 106.762 5.310 

Caraguatatuba 100.840 96.673 4.167 

Caçapava 84.752 72.517 12.235 

Lorena 82.537 80.173 2.364 

Ubatuba 78.801 76.907 1.894 

Cruzeiro 77.039 75.076 1.963 

São Sebastião 73.942 73.109 833 

Campos do Jordão 47.789 47.491 298 

Tremembé 40.984 36.936 4.048 

Aparecida 35.007 34.498 509 

Cachoeira Paulista 30.091 24.572 5.519 

Ilhabela 28.196 28.002 194 

Cunha 21.866 12.167 9.699 

Potim 19.397 14.709 4.688 

Paraibuna 17.388 5.242 12.146 

Piquete 14.107 13.212 895 

Santa Branca 13.763 12.140 1.623 

Queluz 11.309 9.275 2.034 

São Bento do Sapucaí 10.468 5.040 5.428 

São Luís do Paraitinga 10.397 6.180 4.217 

Bananal 10.223 8.157 2.066 

Roseira 9.599 9.116 483 

Igaratá 8.831 7.005 1.826 

Natividade da Serra 6.678 2.788 3.890 

Lavrinhas 6.590 6.049 541 

Santo Antônio do Pinhal 6.486 3.855 2.631 

Silveiras 5.792 2.879 2.913 

Jambeiro 5.349 2.561 2.788 

Lagoinha 4.841 3.138 1.703 

Canas 4.385 4.070 315 

Monteiro Lobato 4.120 1.778 2.342 

São José do Barreiro 4.077 2.869 1.208 

Redenção da Serra 3.873 2.213 1.660 

Areias 3.696 2.478 1.218 

Arapeí 2.493 1.875 618 

Total 2.264.594 2.131.296 133.298 
Fonte: Censo Demográfico – IBGE, (2010). Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 1 - População dos Municípios da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte em 
2010 

 
Fonte: Censo Demográfico – IBGE (2010). Elaborado pelo autor.   
 
 

3.2 Produto Interno Bruto dos Municípios da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte 

 

Referente ao Produto Interno Bruto (PIB) dos Municípios da Região Metropolitana do 

Vale do Paraíba e Litoral Norte, São José dos Campos destaca-se, com a geração 24.117,14 

milhões de reais em 2010 (Tabela 2 e Gráfico 2). A localidade é grande centro regional, onde 

há maior desenvolvimento econômico, dessa forma, um grande número de empresas compõe 

o parque industrial local, bem como as empresas prestadoras de serviços – setor de evidente 

crescimento. 

O Município de Taubaté o segundo maior PIB, com 9.778,53 milhões de reais, seguido 

por Jacareí que apresenta 5.661,58 milhões de reais. Pindamonhangaba (4.678,85 milhões de 

reais), Caçapava (2.386,10 milhões de reais) e Guaratinguetá (2.305,14 milhões de reais), que 

apresentam proximidade física, compõem o grupo de municípios do Vale do Paraíba que 

apresenta o Produto Interno Bruto mais elevado. Cabe ressaltar, a presença de municípios do 

Litoral Norte, São Sebastião (3.131,27 milhões de reais) e Caraguatatuba no referido grupo. 

Os demais municípios apresentam PIB menores. Convém ressaltar que a quase 

totalidade dos municípios acima analisados localizam-se em um faixa de contiguidade 

territorial, de onde surgem maiores oportunidades de investimento e emprego. Em relação aos 
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menores Produtos Internos Brutos da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte, é possível identificar os municípios de Areias, São José do Barreiro com 34,29, 33,29 e 

29,83 milhões de reais respectivamente.  
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Tabela 2 - Produto Interno Bruto dos Municípios da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte em 2010 

Município Produto Interno Bruto - PIB (Em milhões de Reais) 
São José dos Campos 24.117,14 
Taubaté 9.778,53 
Jacareí 5.661,58 
Pindamonhangaba 4.678,85 
São Sebastião 3.131,27 
Caçapava 2.386,10 
Guaratinguetá 2.305,14 
Caraguatatuba 1.345,63 
Lorena 1.341,40 
Cruzeiro 1.169,92 
Ubatuba 920,54 
Jambeiro 706,87 
Campos do Jordão 611,87 
Aparecida 433,06 
Tremembé 394,24 
Cachoeira Paulista 378,52 
Ilhabela 343,63 
Paraibuna 222,00 
Roseira 211,97 
Potim 147,68 
Santa Branca 145,71 
Cunha 140,42 
Igaratá 113,43 
Piquete 110,04 
São Bento do Sapucaí 106,34 
Bananal 99,01 
Queluz 91,77 
São Luiz do Paraitinga 89,49 
Lavrinhas 75,03 
Santo Antônio do Pinhal 58,93 
Natividade da Serra 52,16 
Silveiras 52,04 
Lagoinha 51,48 
Monteiro Lobato 51,08 
Redenção da Serra 41,66 
Canas 36,23 
Areias 34,29 
São José do Barreiro 33,29 
Arapeí 29,83 
Total 55.957,11 
Fonte: Fundação SEADE, (2010).     Elaborado pelo autor.   
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Gráfico 2 - Municípios com maior Produto Interno Bruto (PIB) na Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte em 2010 (em Milhões de Reais). 

 
Fonte: Fundação SEADE, (2010).     Elaborado pelo autor.   

 

3.3 Número de Estabelecimentos Industriais nos municípios da Região Metropolitana do 

Vale do Paraíba e Litoral Norte 

 

Sobre o número de indústrias instaladas nos Municípios da Região Metropolitana, 

verifica-se que São José dos Campos, em 2010, possuía 900 estabelecimentos que 

desenvolviam atividades industriais. Taubaté o segundo município com maior número de 

empresas industriais, com 424 unidades, seguida por Jacareí e Pindamonhangaba, com 

respectivamente 300 e 230 estabelecimentos instalados em suas áreas. Guaratinguetá (159 

estabelecimentos) e Caçapava (141 estabelecimentos) compõem o conjunto de municípios 

mais industrializados que estão em continuidade física (Tabela 3 e no Gráfico 3). 

Observa-se que alguns municípios apresentam números próximos àqueles mais 

industrializados citados anteriormente. Portanto, é possível destacar Lorena (139) e Cruzeiro 

(114), pois ambos possuindo mais de 100 unidades industriais. Esses municípios estão 

localizados próximos aos grandes centros regionais formando uma adjacência em relação a 

estes. 

Municípios como Areias (1), São José do Barreiro (2) e Arapeí (2) apresentam atividade 

industrial pouco relevante, pois abrigam menos de 10 estabelecimentos do setor em questão. 

Tal condição confere maior contraste regional, o que desvela a concentração de fatores que 



80 
 

são favoráveis à indústria nas localidades correspondentes. Nesse sentido, conforme a teoria 

econômica elucida por Troster e Monchón (1994, p. 111): 

a empresa toma decisões em dois tipos de mercado: o de produtos e o de 
fatores. No primeiro tipo, atua como ofertante e ajusta a sua produção à 
demanda de seus clientes; na segunda, a empresa atua como demandante e 
compra os fatores ou serviços que seus clientes oferecem, procurando 
minimizar os custos totais no qual incorre a produção.  

 

Para produzir, segundo os mesmo autores (1994), necessita contratar mão-de-obra 

qualificada para desempenhar serviços; empregar capital, ou seja, adquirir máquinas e 

ferramentas (Bens de Capital); e também ocupar espaço adequado para o desenvolvimento de 

suas atividades.  O processo de industrialização está relacionado a fatos históricos, assim 

como aqueles discutidos na fundamentação teórica, bem como fatores de ordem econômica, 

infraestrutural e política, tendo esta última se intensificado nas últimas décadas com a 

ascensão da Guerra Fiscal e do mercado Global.  

  
Tabela 3 - Número de Estabelecimentos Industriais instalados nos Municípios da Região Metropolitana do 

Vale do Paraíba e Litoral Norte em 2010.                                                                       (continua) 
Município Número de Estabelecimentos Industriais 

São José dos Campos 900 
Taubaté 424 
Jacareí 300 
Pindamonhangaba 230 
Guaratinguetá 159 
Caçapava 141 
Lorena 139 
Cruzeiro 114 
Tremembé 82 
Campos do Jordão 74 
Caraguatatuba 72 
Ubatuba 69 
São Sebastião 41 
São Bento do Sapucaí 26 
Cachoeira Paulista 25 
Santa Branca 23 
Cunha 22 
Ilhabela 20 
Jambeiro 20 
Paraibuna 19 
Roseira 18 
Santo Antônio do Pinhal 18 
Potim 17 
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Tabela 3 - Número de Estabelecimentos Industriais instalados nos Municípios da Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral Norte em 2010.                                                                (continuação) 

Município Número de Estabelecimentos Industriais 
Canas 16 
São Luiz do Paraitinga 16 
Igaratá 15 
Bananal 14 
Piquete 12 
Queluz 12 
Aparecida 7 
Lavrinhas 7 
Natividade da Serra 7 
Monteiro Lobato 6 
Redenção da Serra 6 
Silveiras 5 
Lagoinha 4 
Arapeí 2 
São José do Barreiro 2 
Areias 1 
Total 3085 

Fonte: Fundação SEADE, (2010).     Elaborado pelo autor.   
 
 
Gráfico 3 - Municípios com a maior quantidade de estabelecimentos industriais instalados na Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte em 2010. 

 
Fonte: Fundação SEADE, (2010).     Elaborado pelo autor.   
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3.4 Valor adicionado da indústria nos municípios da Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte. 

 

Sobre o Valor Adicionado da Indústria, em 2010, na Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte, São José dos Campos, com 10.652,61 milhões de reais, destaca-se 

como município onde a indústria local adicionou mais valor na produção de riquezas, pois 

apresenta mais que o dobro de Taubaté, onde o valor adicionado pela indústria à produção 

corresponde a 4.167,93 milhões de reais. Jacareí é o terceiro município da Região 

Metropolitana no que se refere ao Valor Adicionado pela Indústria, com 2.432,24 milhões de 

reais, seguida por Pindamonhangaba (2.430,96 milhões de reais) e Caçapava (1.149,29 

milhões de reais). Guaratinguetá aparece como o sexto município, onde a indústria mais 

adiciona valor, tendo um valor correspondente a 794,03 milhões de reais. Em relação a 

municípios de menor representatividade em relação ao valor adicionado pelas atividades 

industriais, encontram-se Redenção da Serra (3,90 milhões de reais) e São José do Barreiro 

(3,34 milhões de reais) (Tabela 4 e Gráfico 4).  

A relevância do valor adicionado da indústria está associada a um dos princípios do 

cálculo do Produto Interno Bruto, pois, segundo Mankiw (2009, p. 503), somente os produtos 

finais são contabilizados, para evitar que o valor de um mesmo produto seja somado. Nas 

palavras do autor: 

 

O PIB inclui somente o valor dos bens finais. A razão é que o valor dos bens 
intermediários já está incluído nos bens finais. Somar o valor de mercado do 
papel ao valor de mercado do cartão seria uma dupla contagem, ou seja, 
contar duas vezes (incorretamente) o papel. 

 

A atividade industrial agregara considerável valor aos produtos dos quais necessita para 

desenvolver suas atividades, o que contribui para a elevação do PIB dos municípios onde é 

desenvolvido o processo produtivo, além de estimular atividades correlatas, que dão suporte e, 

ao mesmo tempo, agregam valor a bens intermediários essenciais. Nesse sentido, pode-se 

observar que, nos primeiros seis municípios supracitados, a atividade industrial, referente ao 

valor adicionado, alcança números mais significativos, devido ao conjunto de 

estabelecimentos pertencentes ao setor produtivo instalados nestas localidades. 
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Tabela 4 - Valor Adicionado da Indústria na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte em 
2010. 

Município  Valor Adicionado (em Milhões de R$) 
São José dos Campos 10.652,61 
Taubaté 4.167,93 
Jacareí 2.432,24 
Pindamonhangaba 2.430,96 
Caçapava 1.149,29 
Guaratinguetá 794,03 
Jambeiro 464,75 
Lorena 451,91 
Cruzeiro 350,09 
Caraguatatuba 232,57 
São Sebastião  185,65 
Ubatuba 132,68 
Roseira 99,65 
Tremembé 90,37 
Campos do Jordão 89,51 
Paraibuna 58,33 
Aparecida 54,04 
Potim 46,78 
Cachoeira Paulista 44,77 
Ilhabela 44,64 
Santa Branca 36,21 
Piquete 22,00 
Bananal 21,25 
Igaratá 18,21 
Lavrinhas 16,38 
Cunha 15,65 
São Bento do Sapucaí 15,12 
Queluz 13,54 
São Luiz do Paraitinga 10,67 
Lagoinha 9,99 
Canas 7,49 
Santo Antônio do Pinhal 7,42 
Monteiro Lobato 7,39 
Silveiras 6,67 
Natividade da Serra 5,41 
Arapeí 5,33 
Areias 5,19 
Redenção da Serra 3,90 
São José do Barreiro 3,34 
Total 24.186,20 

Fonte: Fundação SEADE, (2010).     Elaborado pelo autor.   
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Gráfico 4 - Municípios com maior Valor Adicionado Indústria na Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte em 2010 (Em Milhões de Reais). 

 
Fonte: Fundação SEADE, (2010).     Elaborado pelo autor.   

 

3.5 Valor Adicionado Fiscal da Indústria nos Municípios da Região Metropolitana do Vale 

do Paraíba e Litoral Norte 

 

O Valor Adicionado Fiscal (VAF) das Indústrias corresponde a um índice calculado 

anualmente pelo Governo Estadual que serve de base para os repasses efetuados entre os entes 

federativos. Mecanismo legal que dá fundamento VAF está disposto nos Artigos 158 e 159 da 

Constituição Federal de 1988, especificando que 25,00% das receitas obtidas por meio do 

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) são repassadas aos municípios. 

O mecanismo exposto no inciso II do Art. 159 elucida a respeito do repasse às administrações 

locais de 10,00% do produto arrecado por intermédio do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI). O Valor Adicionado Fiscal é apurado a partir das declarações entregues 

pelos contribuintes do ICMS.  

Portanto, devido ao mecanismo de repasse associado ao imposto sobre os bens 

derivados do desenvolvimento de atividades de produção, pode-se observar que quanto mais 

estabelecimentos industriais instalados em uma determinada localidade, maior será a 

contribuição para índice de participação (VAF), o que beneficiará os respectivos municípios, 

favorecendo a arrecadação de recursos para o planejamento urbano e regional.  
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A respeito do Valor Adicionado Fiscal da Indústria nos municípios da Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, segundo os dados da Fundação SEADE, 

verifica-se, conforme expresso na Tabela 5 e Gráfico 5, que São José dos Campos aparece 

como R$ 16.667.469.606,00, sendo o município com maior VAF da indústria. O Município 

de Taubaté apresenta a segunda maior quantia da Região Metropolitana, correspondendo a R$ 

6.405.433.661,00, seguida por Jacareí, com VAF de R$ 4.510.669.001,00, e por 

Pindamonhangaba com R$ 2.913.527.880,00. Também compõe o grupo de localidades onde o 

Valor Adicionado Fiscal é mais significante, os municípios de Guaratinguetá (R$ 

966.595.798,00), Cruzeiro (R$ 674.022.410,00) e Lorena (R$ 618.766.662,00). 

 
Tabela 5 - Valor Adicionado Fiscal da Indústria nos Municípios da Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte – 2010                                                                                                         (continua) 

Município Valor Adicionado Fiscal (Em reais de 2012) (R$) 
São José dos Campos 16.667.469.606 
Taubaté 6.405.433.661 
Jacareí 4.510.669.001 
Pindamonhangaba 2.913.527.880 
Caçapava 1.804.498.733 
Guaratinguetá 966.595.798 
Cruzeiro 674.022.410 
Lorena 618.766.662 
Jambeiro 187.508.508 
Tremembé 99.918.473 
Aparecida 62.481.009 
Lavrinhas 51.707.800 
Roseira 47.069.052 
Santa Branca 42.880.194 
Campos do Jordão 38.040.885 
Potim 35.237.514 
Paraibuna 26.254.931 
Igaratá 20.409.764 
Cunha 19.365.832 
São Bento do Sapucaí 15.059.290 
Cachoeira Paulista 14.170.012 
Piquete 12.675.337 
Monteiro Lobato 11.466.306 
São Luiz do Paraitinga 11.197.325 
Redenção da Serra 10.873.314 
Queluz 10.387.219 
Lagoinha 10.358.589 
Ubatuba 9.481.644 
Canas 8.103.682 
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Tabela 5 - Valor Adicionado Fiscal da Indústria nos Municípios da Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte – 2010                                                                                                         (continuação) 

Município Valor Adicionado Fiscal (Em reais de 2012) (R$) 
Bananal 6.799.024 
Natividade da Serra 5.576.954 
Areias 5.037.374 
São José do Barreiro 3.742.215 
Santo Antônio do Pinhal 3.623.016 
Silveiras 3.321.740 
Ilhabela 1.484.435 
Arapeí 1.162.455 
Caraguatatuba - 
São Sebastião  - 
Total  35.336.377.644 

Fonte: Fundação SEADE, (2010).     Elaborado pelo autor.   
 
 
Gráfico 5 - Municípios com maior Valor Adicionado Fiscal da Indústria na Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte em 2010. 

 
Fonte: Fundação SEADE, (2010).     Elaborado pelo autor.   
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISE DOS ESPAÇOS URBANO-INDUSTRIAIS DOS MUNICÍPIOS MAIS 

INDUSTRIALIZADOS NA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO PARAÍBA E 

LITORAL NORTE 
 
A partir dos dados apresentados nos tópicos anteriores, foram considerados os espaços 

urbano-industriais de Jacareí, São José dos Campos, Taubaté e Pindamonhangaba como área 

de análise. O município de Caçapava foi analisado a partir do projeto do AEROVALE, 

importante empreendimento para o desenvolvimento das atividades ligadas ao setor 

aeroespacial na Região.  

Para dar contornos à realidade socioeconômica de cada uma das cidades, onde estão 

localizadas as áreas urbanas de produção industrial, foram trabalhados os subsequentes 

aspectos: 

 

1. Número de empregos formais por município nas duas últimas décadas. 
2. Vínculos empregatícios por atividades econômicas segundo a 
classificação do CNAE do IBGE em cada um dos municípios nas duas 
últimas décadas. 
3. Análise das legislações municipais e as respectivas políticas de 
desenvolvimento industrial. 

 

Complementarmente a esta análise, foram realizadas abordagens a respeito dos 

principais agentes estruturadores do espaço urbano presentes nos municípios em questão. 

Considerando a realidade regional, é possível nomeá-los genericamente em: grandes 

indústrias, instituições de ensino e pesquisa e empresas de médio e pequeno porte.  

Na formação histórica da economia dos municípios mais industrializados da RMVP, 

pôde-se verificar um conjunto de processos diferentes na formação dessa região heterogenia, 

proporcionando questões de grande valia a serem trabalhadas numa perspectiva de 

metropolização recente. 

Sobre os espaços urbano-industriais, discutiu-se a respeito das características gerais 

desse tipo de ocupação urbana, levando em consideração as dimensões das plantas industriais; 

a existência ou não de usos residenciais entre outros; espacialização das principais vias 

deslocamento; densidade da ocupação dessas localidades e perfil das plantas industriais. Além 

desses elementos físico-estruturais, foram abordadas as atividades econômicas desenvolvidas 
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pelas empresas instaladas nesses espaços com base na classificação do CNAE 2.110

 

, bem 

como os segmentos industriais aos quais estão voltadas, sua origem e extensão, além das 

atividades de comércio exterior realizadas (importação e exportação). 

4.1 Município de São José dos Campos 

 

São José dos Campos, conforme apontado no referencial teórico, consolidou-se como 

complexo industrial aeroespacial na década de 1990 (SOUZA, 2008). O município atingiu a 

condição de principal centro regional a partir da segunda metade do século XX. O processo de 

industrialização e a especialização produtiva tiveram importante função no atual cenário 

econômico, uma vez que a relação entre empresas e instituições de ensino e pesquisa mostra-

se forte em diversos nichos, mas com destaque para o setor aeroespacial.  

Entre as principais empresas instaladas no município, cabe citar a Embraer S/A, cuja 

faixa de exportação, segundo o ranking do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior de 2012, estava acima de US$ 100 milhões, ocupando a 4ª posição no 

âmbito nacional. A empresa está atrás apenas da Vale S/A (1ª posição), da Petrobrás S/A (2ª 

posição) e da Bunge Alimentos S/A (3ª posição) respectivamente. 

No que se refere ao setor aeroespacial, pode-se destacar, segundo Souza (2008, p. 68), a 

Avibrás, a Aerotec e Neiva devido à dimensão e importância de suas atividades no processo 

de formação do tecnopolo de São José dos Campos. 

Outra importante empresa que desenvolve suas atividades em São José dos Campos é a 

General Motors S/A. Pertencente a um dos segmentos industriais de maior relevo na Região, 

o automobilístico, a empresa desenvolve suas atividades na região desde 1959 as margens da 

Rodovia Presidente Dutra, fazendo parte da realidade da economia municipal e regional há 

várias décadas.  

No setor petroquímico, como anteriormente esclarecido, a Refinaria Henrique Lage 

ganha destaque por desenvolver suas atividades em uma área ampla na Zona Leste do 

Município. Extremamente relevante para a economia da RMVP, o refino de Petróleo 

complementa as atividades extrativas realizadas pela Petrobrás nos municípios litorâneos 

próximos e estabelece a base para o desenvolvimento de atividades complementares.  

                                                 
10 Cabe ressalvar que os conceitos de cada uma das classificações identificadas a partir do CNAE são amplos, 
visto que a estrutura do Cadastro comporta subdivisões indicadoras de atividades mais específicas. Por 
conseguinte, faz necessário expor as denominações dessas Seções atribuídas pelo IBGE no Anexo B. 
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Em relação às instituições de ensino e pesquisa, é possível destacar o papel 

desempenhado por estas na especialização da produção industrial voltada ao setor 

aeroespacial. Citadas anteriormente, o ITA, o DCTA e o INPE são referência nacional no 

desenvolvimento de pesquisas voltadas ao setor.  

Centros universitários e escolas técnicas podem ser destacados como elementos que 

contribuem, concomitantemente, para a qualificação da mão-de-obra demandada pelas 

grandes empresas, bem como por outras menores vinculadas a estas. Nessa perspectiva, 

aponta-se para a tendência de convergência da técnica e da ciência no meio técnico-científico 

informacional.  

A respeito das atividades realizadas pelos centros universitários do município, destaca-

se centro empresarial integrado à Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP). Localizado 

próximo á entrada principal, o complexo de empresas possui forte relação com a instituição, 

apontando para a interação entre a pesquisa e a aplicação na atuação empresarial específica. O 

parque tecnológico está instalado no Campus Urbanova, possuindo infraestrutura para dar 

suporte às empresas existentes e extensão às unidades provenientes da incubadora tecnológica 

de empresas - outra iniciativa da UNIVAP nesse mesmo sentido.  Logo, o espaço em questão 

(UNIVAP, acesso: 2014): 

 

[...] foi criado para integrar o espírito empreendedor das empresas com o 
ensino e as pesquisas científicas e tecnológicas, dar continuidade e apoio às 
incubadoras de empresas da região, e criar oportunidades de projetos 
conjuntos, de modo a tornar eficaz a participação da universidade no 
ambiente empresarial e vice-versa. Para tal, o projeto tem atraído muitas 
empresas que operam dentro do próprio campus da Univap, num sinérgico 
ambiente propício ao fomento de idéias, inovação e negócios. 

 

Além do Parque Tecnológico, no que concerne à própria universidade, faz-se presente, 

no processo de desenvolvimento, o conjunto de faculdades, o Instituto de Pesquisa e 

Desenvolvimento (IP&D), bem como a estrutura geral do Campus. A inovação tem papel 

central no propósito do espaço empresarial, visto que somente atuam neste, empreendimentos 

com “base tecnológica e científica avançada e com projetos inovadores, departamentos de 

P&D de empresas ou instituições, de qualquer porte, que desenvolvam atividades 

complementares voltadas à promoção e difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação” 

(UNIVAP, acesso: 2014). Segundo sua página oficial (UNIVAP, acesso: 2014), o local abriga 

ao todo 37 empresas, entre as quais estão empresas voltadas ao setor aeroespacial e de 

elaboração de softwares e de sistemas de informação. Este conjunto dos segmentos 
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empresariais demonstra a importância da produção e inovação de bens e serviços, 

principalmente, em relação àquelas pertencentes ao desenvolvimento aeroespacial, 

predominante no âmbito municipal. 

Sobre a incubação de empresas mantida pela UNIVAP, constatam-se duas unidades: 

uma localizada no Campus Urbanova e outra na planta industrial da Refinaria Henrique Lage. 

De maneira geral, o objetivo desse tipo de espaço “é o de apoiar o empreendedor iniciante a 

alavancar seu negócio, oferecendo espaço físico, orientação técnica e gerencial, rede de 

relacionamentos, orientação para captação de recursos” (UNIVAP, acesso: 2014). 

A primeira incubadora, localizada dentro da própria UNIVAP, abriga 7 empresas, 22 

empresas até então. Sobre a unidade instalada na Refinaria, encontram-se incubadas nesta, 

atualmente, 8 empresas apenas. Entretanto, em pouco mais de dez anos de existência, este 

espaço graduou 36 empresas. Tal fato revela o rápido processo de preparação desse 

contingente para competir no mercado. 

Cabe ressaltar que este tipo de iniciativa se traduz na interatividade entre os diferentes 

agentes do município de São José dos Campos e centro universitário. A incubadora é 

resultado de uma parceria entre a UNIVAP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo 

(CIESP), o SEBRAE-SP, a Petrobrás S/A, o Centro para a Competitividade e Inovação do 

Cone Leste Paulista (CECOMPI) e a Prefeitura Municipal de São José dos Campos. 

Sobre as entidades associativas existentes no município, cabe destacar a Associação 

Comercial Industrial de São José dos Campos (ACISJC, Acesso: 2013) que promove a 

integração do setor industrial, bem como do comercial do Município. 

Nesse sentido, é visível a interatividade entre agentes de diferentes áreas de atuação. O 

poder público local e as entidades associativas/representativas de apoio ao desenvolvimento 

de empresas efetuam importante função no lançamento de novas empresas com o intuito de 

promover a competitividade. A presença estatal também se faz mediante a participação da 

Petrobrás S/A, dando relevo, sob este aspecto, ao conjunto de ações governamentais 

direcionadas ao desenvolvimento local e regional.  

Conforme enfatizado no tópico acima, algumas entidades associativas interagem, com 

os demais agentes, o desenvolvimento empresarial no âmbito local e, consequentemente, 

atingem o regional. Em relação à especialização produtiva de São José dos Campos, o 

CECOMPI apresenta-se como um sinal das relações produtivas e de serviços realizadas 

arranjo espacial. 

Localizado no Parque Tecnológico no Distrito Administrativo de Eugênio de Melo, às 

margens da Dutra (Km 138), o centro é responsável, há sete anos, pela coordenação do cluster 
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brasileiro do setor aeroespacial e “trabalha por projetos e programas setoriais, promovendo 

sinergia com o Governo, Institutos de Pesquisa & Educação e Setor Privado” (CECOMPI, 

acesso: 2014). 

A realização de projetos está vinculada a diversas áreas, entre as quais a de petróleo e 

gás, indicando a relação entre estes setores coordenações e ações que buscam o crescimento e 

fortalecimento da estrutura econômica. Dessa forma, o Brazilian Aerospace Cluster (BAC) 

congrega diversas empresas, totalizando 109 (CECOMPI, acesso: 2014). A interação do 

Cluster transcende a área administrativa do município de São José dos Campos, 

demonstrando abrangência regional e supra-regional – o conjunto é composto por empresas 

de municípios de outras regiões metropolitanas como Campinas e São Paulo. Além disso, 

cabe ressaltar que entre os associados do CECOMPI identificou-se a existência de entidades 

representativas de empresas, configurando grau de articulação mais apurado entre as empresas 

do setor aeroespacial da Região.  

Dentre as associadas, é possível identificar que as empresas instaladas no Distrito 

Industrial do Chácaras Reunidas pertencem ou estão correlacionadas, ao setor aeroespacial. A 

concentração de empresas com uma ligação direta ao urbano, ou seja, os espaços urbano-

industriais fazem parte da realidade do arranjo produtivo (ou, sob outra ótica, do cluster 

aeroespacial) e são elementos para a compreensão do comportamento econômico regional. 

Outra importante entidade é o CIESP, “é um dos centros industriais e de serviços mais 

importantes do país (CIESP, acesso: 2013)”. Entre as ações voltadas às empresas produtivas, 

encontra-se o oferecimento de cursos para o aperfeiçoamento e qualificação da mão-de-obra 

juntamente ou não com entidades de ensino. Estas parcerias são estabelecidas com a Escola 

Técnica Everardo Passos (ETEP), a Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), o Instituto 

Nacional de Pós-Graduação (INPG) e a Universidade Paulista (UNIP). Portanto, o Centro 

procura promover o desenvolvimento das relações empresariais, direta ou indiretamente, 

apresentando-se como um agente intermediador que estabelece conexões.  

Em consonância a esse entendimento, os benefícios espaciais vão além do espaço 

urbano físico de produção industrial nos municípios mais industrializados da RMVP, mas este 

é fundamental para empresas como forma imediata de conferir-lhes maior mobilidade perante 

a efemeridade do mercado, principalmente, em relação à demanda.   

Outro elemento presente no espaço urbano do município de São José dos Campos é o 

Aeroporto Internacional Professor Urbano Ernesto Stumpf, conferindo ao município fluxos de 

pessoas e mercadorias por meio do transporte aeroviário. O complexo aeroportuário está 
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próximo a Embraer S/A, apresentando-se como uma extensão para o desenvolvimento de 

atividades desta e de outras empresas instaladas no município e na Região.  

As demais formas de deslocamento rodoviário que cortam o município, assim como 

Dutra, oferecem um direcionamento ao estabelecimento dos espaços da indústria no 

município. As políticas voltadas à aglomeração empresarial orientaram-se e orientam-se por 

estes fatores locacionais, tendo em vista que estes são vantajosos aos empreendimentos. A 

rodovia Geraldo Scavone (SP-66), antigo eixo de conexão entre Rio de Janeiro e São Paulo, 

realoca-se funcionalmente como um canal de desenvolvimento econômico, conectando os 

espaços industriais de São José dos Campos aos de Jacareí. 

 

4.1.1 Empregabilidade no município de São José dos Campos: uma análise do setor 

secundário 

 
O município de São José dos Campos abriga uma grande quantidade de empresas, 

sendo estas responsáveis pela maior contingente de postos de trabalho na RMVP. Em 1991, o 

número de empregos formais era de 106.577, atingindo, em 2012, um total de 209.007. Nesse 

período, a mão-de-obra empregada praticamente dobrou, sendo identificado um aumento de 

96,11% (Tabela 6 e Gráfico 6).  
 

Tabela 6 - Número total de empregos formais no município de São José Dos Campos, São Paulo, de 1991 a 
2012. 

Ano Empregos formais 
1991 106.577 
1992 100.818 
1993 99.803 
1994 103.755 
1995 100.723 
1996 104.370 
1997 103.367 
1998 109.887 
1999 107.782 
2000 116.615 
2001 125.655 
2002 128.211 
2003 123.239 
2004 133.949 
2005 140.606 
2006 147.772 
2007 166.131 
2008 183.062 
2009 189.703 
2010 206.524 
2011 207.796 
2012 209.007 

Fonte: Fundação RAIS, CAGED. Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 6 - Número total de empregos formais no município de São José Dos Campos, São Paulo, de 1991 
a 2012.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 
 

Em relação à evolução do total de empregos em São José dos Campos, são observáveis 

declínios regulares de 1991 a 1999 e de 2002 a 2003. Se considerado o primeiro período, 

pode-se identificar esta instabilidade da empregabilidade local como um dos reflexos da crise 

econômica nacional ocorrida durante a década de 1990. Cabe ressaltar, que no ano de 1994, 

quando Embraer realizou uma demissão em massa decorrente de sua privatização, houve um 

declínio para o ano de 1995 no número de trabalhos formais na cidade (Centro Histórico 

Embraer, acesso: 2014). 

Sobre a empregabilidade no setor secundário, entre as atividades econômicas 

desempenhadas pelas indústrias de São José dos Campos, destaca-se a Fabricação de Outros 

Equipamentos de Transporte, exceto Veículos Automotores, com 13.393 vínculos 

empregatícios estabelecidos neste ramo. Com não menos relevância, aparece a atividade de 

Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias, a qual é exercida por 9.346 

trabalhadores. A Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos 

realizada pelos estabelecimentos da produção abrange o número de 2.701 postos de trabalho 

no município, enquanto outras práticas econômicas como Manutenção, Reparação e 

Instalação de Máquinas e Equipamentos e Fabricação de Produtos de Metal, exceto Máquinas 
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e Equipamentos compõe o grupo de atividades com maior relevância sobre a 

empregabilidade, correspondendo a 2.451 e 2.272 empregos gerados respectivamente (Tabela 

7 e Gráfico7). 

 
Tabela 7 – Atividades econômicas do setor secundário que mais estabeleceram empregos formais no 

município de São José dos Campos, São Paulo, em 2012.  
Atividade econômica Empregos formais 
Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte, exceto Veículos 
Automotores 
 

13.393 

Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias 
 

9.346 

Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos 
 

2.701 

Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos 
 

2.451 

Fabricação de Produtos de Metal, exceto Máquinas e Equipamentos 2.272 
Fonte: RAIS, CAGED. Elaborado pelo autor. 
 
 
Gráfico 7 - Atividades econômicas do setor secundário que mais estabeleceram empregos formais no 
município de São José dos Campos, São Paulo, em 2012. 

 
Fonte: RAIS, CAGED.  Elaborado pelo autor. 
 

 

Dessa forma, observa-se que, em relação à empregabilidade, há a predominância do 

processo de produção de equipamentos de transporte, o que abrange o segmento 

correspondente à especialização produtiva do município – produção de aeronaves. É 

importante ressaltar que esta se compõe de serviços específicos, indo além do setor produtivo, 

portanto. 
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Nessa conjuntura, é possível deduzir que a especialização esteja distribuída pelas 

atividades econômicas que empregam números mais significativos de mão-de-obra em São 

José dos Campos. Portanto, observa-se que uma das relevâncias do setor aeroespacial para o 

local também reside sobre a geração de empregos. 

 

4.1.2 Legislação municipal: uma análise das políticas de desenvolvimento econômico-

industrial em São José dos Campos.  

 

A respeito da atuação do poder público do município de São José dos Campos a favor 

do desenvolvimento industrial, constata-se, no Art. 249 da Lei Orgânica Municipal (1990), a 

seguinte redação: 

 

 

Art. 249. O Poder Público Municipal deverá: 
I - estimular o desenvolvimento de tecnologia objetivando a pesquisa e o 
ensino básicos e a formação profissional, assim como a redução de custos na 
implantação de obras e serviços públicos; 
[...] 
IV - estimular as micro, pequenas e médias empresas de capital nacional, 
dando-lhes tratamento fiscal e jurídico diferenciado, com primazia àquelas 
que investirem em pesquisas na área de ciência e tecnologia, simplificando 
suas obrigações ou eliminando ou reduzindo estas por meio de lei; 
[...] 

 

A partir da análise dos incisos, fica clara a pretensão de interação entre os diferentes 

agentes estruturadores do espaço urbano indicados como centrais no arranjo produtivo do 

município. Em relação aos incentivos fiscais oferecidos às empresas de pequeno e médio 

porte, verifica-se, no inciso IV, o intuito de promover o desenvolvimento tecnológico. Tal 

processo se dará por meio da simplificação ou da redução de obrigações, pois podem 

dificultar ou inviabilizar pequenos empreendimentos que lidam a produção de tecnologia ou 

qualquer outra atividade. No inciso I, o referido objetivo já estava preconizado, sendo 

primado pela pesquisa e fortalecimento de ensino de base e a formação de profissionais. 

Portanto, é observável a uma via legal para a integração da Administração Pública do 

município com as instituições promovedoras de ensino e pesquisa. Sobre o quinto inciso, 

nota-se que este conduz o Poder Público à condição de viabilizador da elaboração de 

propostas destinadas ao desenvolvimento por meio da disponibilização do acesso a 

informação pertinente à produção tecnológica realizada no município. 
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No Artigo 114, a Lei Orgânica de São José dos Campos estabelece que na elaboração do 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado deverá conter normas sobre o sobre o progresso 

da economia municipal e sua integração ao âmbito regional (II, ‘a’ e ‘b’). Definindo a 

abrangência desses objetivos, o Art. 115, em seu inciso II, esclarece que: “fortalecimento da 

pequena e média empresa de capital local e do setor de serviços, de modo a construir um 

mercado de trabalho alternativo ao da empresa de grande porte”. 

A partir desse instituto, observa-se expresso o deslocamento da mão-de-obra advinda 

das grandes empresas em direção à formação de novas empresas constituindo um arranjo 

alternativo para a produção do município. Ao considerar o período durante o qual foi 

promulgada a Lei Orgânica, década de 1990, identificam-se as saídas do município de 

empresas de grande porte. Para exemplificar, cabe ressaltar a inauguração do Vale Desconto 

Shopping (Atual Vale Sul Shopping) em 1994, ocupando a antiga planta industrial da São 

Paulo Alpargatas (FREITAS, 2004, p. 75). Santos (2002, p. 156) apresenta uma síntese do 

processo envolvendo a indústria e reestruturação do espaço urbano em São José dos Campos: 

 

É tempo da indústria e do trabalho, a paisagem se organiza e se estrutura 
para o trabalho industrial. Permanências que em alguns casos significa a 
continuidade da atividade produtiva industrial e noutros casos são 
permanências que se atualizam evitando obsolescências pela substituição de 
usos quando as edificações remanescentes são recicladas para assumir novas 
funções nos mesmos lugares, como no caso dos shoppings que se 
apropriaram das antigas instalações industriais. 

 

O rearranjo da produção, à luz da crescente flexibilização, é promovida pela forma 

como a grande indústria se organiza, tanto em seu interior, quanto no território no qual 

desenvolvem suas atividades. Com isso, o dispositivo (Art.115, II) e sua respectiva 

normatização almejam balizar os efeitos resultantes, ou seja, oferecer uma oportunidade para 

a continuidade das atividades produtivas para possíveis empreendimentos profissionais 

experientes remanescentes ou desligados das grandes fábricas, bem como a geração empregos 

para o município. 

Em relação ao Plano Direto de Desenvolvimento Integrado (Lei Complementar nº 

306/2006), o Art. 4º comporta um dispositivo que prenuncia a conduta essencial para a 

formação e promoção dos espaços urbano-industriais: o ordenamento do uso do solo – 

fazendo cumprir o Estatuto das Cidades. Nessa perspectiva, para atingir o desenvolvimento, o 

município deve “orientar a distribuição espacial da população, das atividades econômicas, dos 
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equipamentos e dos serviços públicos no território do Município, conforme as diretrizes de 

crescimento, vocação, infraestrutura, recursos naturais e culturais” (Inciso V).  

A política econômica do Município é exposta pelo Plano Diretor ao longo do Capítulo 

III, no qual é vinculada ao progresso social no caput do Art. 16. A inserção do município no 

âmbito regional enquanto centro apresenta-se refletida no inciso I, que esclarece ser um 

escopo, “aumentar a competitividade regional”. A especialização produtiva do município 

também fica expressa na letra da lei, mais precisamente no inciso IV, que aponta para a 

consolidação do município como “polo tecnológico de desenvolvimento das atividades 

aeronáuticas e espaciais”.  

Para a geração de emprego e renda, em consonância a uma das características dos 

espaços urbano-industriais, o inciso V assevera que, entre as metas do desenvolvimento 

econômico, está a de “estimular o surgimento de novos negócios, especialmente daqueles que 

se enquadram nas vocações do Município”.  

Além disso, é observável também a interação entre os agentes estruturadores no inciso 

VII da mesma forma como cerificado acima em relação ao Art. 249 da Lei Orgânica 

Municipal. A redação do citado dispositivo expõe que a Administração Pública buscará firmar 

parcerias e ações integradas com outros agentes promotores dos avanços econômicos.  

As considerações acima apontadas acima aparecem inter-relacionadas no Art. 17, 

especificando as diretrizes da produção tecnológica:  

 

Art. 17. São diretrizes gerais da política de desenvolvimento econômico na 
área da Ciência e Tecnologia, Inovação e Qualificação Profissional: 
I - consolidar a implantação do Parque Tecnológico, visando integrar 
universidades públicas, centros de pesquisas, incubadoras e clusters (arranjos 
produtivos) de indústria e serviços, com o objetivo de aumentar a 
competitividade do Município e das empresas locais; 
II - Priorizar no funcionamento do Parque Tecnológico, as pesquisas de 
tecnologias limpas e os empreendimentos sustentáveis; 
III - Estabelecer parcerias com escolas formadoras e universidades para 
estimular a pós-graduação e o ambiente tecnológico científico do Município, 
priorizando-se as pesquisas sustentáveis; 
IV - Estabelecer ações concretas para ampliação da oferta de vagas de ensino 
público no Município com a ampliação das universidades existentes e 
instalação de novas universidades públicas; 
V - Implantar cursos de qualificação e modernização administrativa e 
gerencial de empresários; e, 
VI - Adequar os cursos de capacitação, qualificação e requalificação da mão 
de obra visando atender a demanda das empresas através da instalação e 
ampliação de escolas técnicas, faculdades de tecnologia e cursos 
profissionalizantes públicos. 
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Nesse delineamento, identificam-se diversos elementos enfatizados como ferramentas 

de promoção da economia do município do São José dos Campos, entre os quais está a 

qualificação da mão-de-obra para atender as demandas do mercado de trabalho. A integração 

entre ensino e pesquisa na busca pelo desenvolvimento tecnológico, fica expressa nos 

primeiro incisos desse artigo. Conforme assinalado nos tópicos anteriores, as universidades e 

outras instituições de ensino exercem importante papel na construção da conjuntura 

socioeconômica do Município.  

Os espaços urbano-industriais ficam reconhecidos no primeiro inciso, como ferramentas 

para manejo de políticas de desenvolvimento, almejando aumentar a competitividade e 

também o número de empresas locais.  Teoricamente, composições aglomeradas 

territorialmente, impulsionadas pela política industrial, tendem a ser mais fortalecidas para os 

mercados no quais estão inseridas as respectivas empresas. Beneficiar-se-iam, portanto, 

grandes empresas com necessidade por terceirização ou por serviços, cumprindo um cenário 

de flexibilização. Isso é reforçado pelo inciso VIII do Art. 18, ao estabelecer que “Incentivar a 

contratação de serviços e compra de produtos das empresas locais, principalmente pelas 

empresas de grande porte localizadas no Município, inclusive pelo Poder Público Municipal, 

dando-se prioridade aos serviços e produtos sustentáveis”. 

No cerne da orientação da política econômica voltada aos espaços da produção 

industrial local, está o inciso IX: “Articular e fomentar a criação de Zonas de Processamento 

de Exportação, Importação e Serviços em Distritos Industriais Incentivados”. Nesse trecho, 

tem-se o espaço, de determinada forma, já como ferramenta de desenvolvimento de forma 

expressa como uma diretriz.  

Também aponta para esse mesmo sentido, o inciso XIII, que busca “Criar um Centro 

Empresarial Aeroespacial, com pista de pouso e toda a infraestrutura necessária para a 

instalação e funcionamento das empresas do setor”. Mais uma vez, o espaço é utilizado como 

meio de organizar espacialmente empresas, principalmente, as de produção e as prestadoras 

de serviços sob o setor aeroespacial. Já como forma de conexão entre espaços de produção e 

consumo numa perspectiva extramunicipal, os incisos XV e XVI, que almejam “fomentar a 

instalação do Centro de Logística Integrado do Estado e terminais intermodais alfandegados 

(EADI), inclusive com a adequação das vias de acesso” e “Articular a consolidação de 

aeroporto de passageiros e de cargas e implantação do Aeroporto Indústria” respectivamente. 

Nesses dois casos, verifica-se a intenção logística para o desenvolvimento da produção em 

São José dos Campos, por meio da articulação com elementos infraestruturais num intuito de 

ampliá-los e integrá-los. 
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De forma complementar, a disposição do último inciso do artigo em comento, 

“Desenvolver ações para a diversificação da economia do Município, com maior participação 

dos setores de comércio e serviços” (XX), favorece uma proposta de incentivos à 

diversificação de econômica com vistas a um crescimento que se volta aos referidos setores 

durante as últimas décadas.  

O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado aprofunda as discussões a respeito da 

política industrial, uma vez que no Art. 19, II, especifica-se o espaço urbano-industrial, 

propriamente dito, como elemento para a consolidação do ordenamento do território. Na 

forma da lei, faz-se necessário “Criar Distritos, condomínios ou bairros industriais para micro, 

pequenas e médias indústrias e prestadores de serviços para as indústrias, com infraestrutura e 

logística favorável, com venda das áreas a preço de custo”. Este balizamento dá maior nitidez 

ao método adotado pelo Poder Público para o desenvolvimento da produção no município. 

Subsequentemente, o citado artigo confere importância à viabilização da atividade industrial 

por meio da implementação e melhoria da malha viária de São José dos Campos. Desse modo, 

a questão urbano-industrial revela-se no texto oferecido pela lei, pois esta propõe  “adequar a 

malha viária e sistema de transporte coletivo para atender o desenvolvimento urbano 

industrial e facilitar o acesso ao Corredor de Exportação e escoamento de insumos 

industriais”.  

Na escala municipal, o Estado, como agente regulador, explicita formas de distribuição 

e articulação do espaço urbano e as ferramentas próprias para tanto. A partir disso, vê-se, no 

inciso V, asseverado o intuito de, por meio fomento, estreitar as relações entre indústrias, 

universidades e centros de pesquisa. O município atinge um estágio, onde as ações dos 

diversos agentes convergem num caminho estabelecido pela lei. Para preencher o campo de 

atuação, o movimento de “Criar mecanismos específicos de apoio às micro e pequenas 

indústrias, priorizando as sustentáveis” (VI). 

Embora nem todas as proposituras do Plano Diretor tenho sido realizadas, observa-se 

que há um conjunto de elementos, entre os quais estão os espaços urbano-industriais, 

compondo a realidade do Município. Portanto, o desenvolvimento integrado trabalha-os e 

articula-os para cumprir a Lei Orgânica em relação ao aperfeiçoamento da economia local que 

esta almeja. 

Sobre os incentivos fiscais que favorecem o surgimento de novos empreendimentos e a 

continuidade dos já existentes, as empresas beneficiadas são, principalmente, as micros, 

pequenas ou médias. A questão extrafiscal foi proposta como forma de viabilizar a 

diversificação de negócios e geração de emprego e renda.  
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Os incentivos fiscais são um mecanismo que se fazem presentes na legislação municipal 

desde o final da década de 1970. Precisamente, a Lei nº 2.102/1978, já revogada, 

proporcionava incentivos à indústria aeroespacial. Logo, o processo de consolidação do 

Complexo Industrial-tecnológico-Aeroespacial foi impulsionada por isenções e reduções de 

impostos.  

A partir de 1980, as políticas de estimulo à indústria se dão a partir da instituição do 

Bairro do Chácaras Reunidas, por meio da Lei nº 2.783/1983, como setor de microempresas. 

Mais recentemente, à luz da atual Constituição Federal (1988), os municípios ganharam maior 

autonomia na sua organização e administração ao serem elevados a condição de entes 

federativos.  

Nesse sentido, na década de 1990, foram promulgadas algumas leis de incentivo às 

indústrias que se instalassem no município. Primeiramente, cita-se a Lei Complementar nº 

148/1996 (Revogada), pois esta estabelecia a política de incentivo ao desenvolvimento 

econômico, priorizando empresas, cuja atividade se enquadrasse às questões ambientais e que 

estivesse envolvida com a produção tecnológica.  Verifica-se, conforme a serva legal, que as 

normatizações da proposta colocada pela Lei Orgânica de 1990 ajustam-se a esta, cumprindo-

a.  

Com base nas classificações descritas no Art. 2º (todos os incisos) a respeito do porte 

das empresas, segundo o Art. 3º, estavam isentas de Pagar o IPTU e o ISSQ, por um 

determinado tempo, as empresas que passassem a exercer suas atividades em São José dos 

Campos.  

Em 1999, com Lei Complementar nº 195, o Município passou a conceder isenções de 

IPTU e ISSQN às empresas, em conformidade com o número de empregos gerados e dos 

investimentos realizados. As categorias de isenção variavam em número de anos e o setor, 

sendo o menor período de 2 anos e o maior de 6 anos para as indústrias. Mas para os 

estabelecimentos de comércio de os de prestação de serviços se beneficiariam por períodos de 

1 a 5 anos em relação aos impostos acima expostos.  

No ano de 2003, a Lei Complementar nº 256 altera as alíquotas do ISSQN para 2,0%, 

citando microempresas ou pertencentes à cadeia produtiva do setor aeroespacial, bem como 

de outros setores (Art. 1º, I a III). Nesse caso, fica nítida a importância dos impostos como 

ferramenta de regulação conforme apontado no referencial teórico, proporcionando à 

Administração Pública Municipal uma maneira de conduzir a economia local à luz das 

urgências da mesma.  
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As demais cadeias produtivas atingidas pela Lei estão assim elencadas: 

 

b) setor automotivo; 
c) setor de telecomunicações; 
d) setor de tecnologia da informação; 
e) setor de desenvolvimento de software; 
f) setor de pesquisa e desenvolvimento em ciência e tecnologia; 
g) setor de treinamento empresarial. 

 

Considerando esta listagem, têm-se um direcionamento da regulação, feita pela lei, aos 

setores, com maior foco naqueles diretamente relacionados à produção tecnológica.  O 

desenvolvimento de tecnologias é uma característica do Município, que, de acordo com o 

exposto, é alvo das políticas de controle do mercado como um todo. 

Nessa Lei, concomitantemente, é tratada a questão da concessão de isenções de IPTU e 

de Taxas. Sobre estas, o Art. 9º estabelece: “ficam isentas das taxas municipais de licença 

para localização e de fiscalização de funcionamento as microempresas instaladas ou que 

venham a se instalar neste Município”. 

No Art. 10, fica expresso a possibilidade de incentivos não tributários serem 

direcionados para os empreendimentos de grande relevância para o Município. Com 

observância à Lei das Licitações, nº 8.666/1993, disponibilizou-se os seguintes estímulos ao 

crescimento econômico: 

 

I - Disponibilização de próprios públicos para atividades industriais e ou 
comerciais enquadradas como micro ou pequenas empresas, constituídas por 
intermédio de associações ou cooperativas; 
II - Criação de loteamentos ou condomínios industriais com infra-estrutura, 
para venda aos investidores pelo preço de custo; e 
III - Disponibilização de terreno para implantação de universidades públicas 
de interesse do Município. 

 

As atividades da indústria são tratadas pelos dispositivos acima enumerados com o 

objetivo de favorecer a instalação e o posterior desenvolvimento em áreas que sejam 

adequadas e vantajosas para as empresas. Em sintonia com a lógica dos espaços urbano-

industriais, cita-se a destinação de um determinado perímetro estruturado para receber as 

atividades do setor secundário. 

A Lei Complementar nº 324/2007 normatiza o tratamento diferenciado dado às micro e 

pequenas empresas no que se refere à apuração e recolhimento do ISSQN. Com essas 

vantagens, os estabelecimentos de dimensões menores não teriam o trabalho de arcar com os 

custos para apurarem e recolherem os impostos, devido ao fato desse processo ocorrer por 
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meio do Regime Especial Unificado de Recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza – ISSQN aos optantes do Simples Nacional (Art. 8º). Importante ressalva a respeito 

da vedação a determinadas atividades econômicas e/ou condições.  

Com a análise dos elementos presentes nas leis que compuseram as políticas industriais 

nas últimas décadas em São José dos Campos, pôde-se observar que, desde o ordenamento da 

ocupação do território urbano até os incentivos fiscais, as funções desempenhadas pelos 

diversos agentes, que constroem e reconstroem o espaço urbano, revelam-se como uma 

matéria delineada pelas políticas públicas. Tendo em vista a formação da Região 

Metropolitana, abstraísse, do desenrolar das ações tomadas pelo Poder Público Local ao longo 

do tempo, a maneira pela qual foram conduzidos os diferentes estágios da economia 

municipal, possibilitando um parâmetro a ser filtrado através das condições estruturantes de 

cada local. Com os diferentes cenários que compõe a RVMP e lhe conferem o caráter 

heterogêneo, faz-se necessário atingir consolidações econômicas, que podem buscadas pela 

industrialização ou não, promovendo uma base para a viabilização de maiores possibilidades 

de políticas voltadas a outros aspectos do desenvolvimento. 

 

4.1.3 Espaços urbano-industriais no município de São José dos Campos. 

 

No município de São José dos Campos, foram identificados três espaços urbano-

industriais: o Distrito Industrial do Chácaras Reunidas, o Centro Industrial Empresarial 

Eldorado e Condomínio Empresarial Vele (CEV), todos localizados na zona sul da cidade, 

próximos à Rodovia Presidente Dutra na divisa com Jacareí. O Distrito Industrial do Chácaras 

Reunidas é o maior dos três espaços, com área total, segundo Cairo11

A partir dessa análise, esse tópico buscou desenvolver a caracterização da ocupação 

local, espacialização das principais vias conexas a estes espaços e a composição do conjunto 

de atividades econômicas desenvolvidas pelas empresas, bem como o respectivo segmento ao 

qual pertencem. Tendo vista o contexto econômico contemporâneo, foram consideradas as 

faixas de importação e exportação na qual se enquadram as unidades empresariais, 

 (2004), de 1.346.288,00 

m². O Centro Eldorado localiza a menos de 1 Km do espaço acima citado, estando mais 

próximo da Rodovia Geraldo Scavone, outro importante eixo de deslocamento. O CEV faz 

divisa com o Chácaras Reunidas, portanto também possui acesso direto a Dutra, mas destoa 

bastante em relação ao tipo de ocupação.  

                                                 
11 Segundo a mesma autora (2004, p. 45) relata que “953.720,00 m² foram destinados aos 1.153 Lotes; 
241.910,00 m² para arruamentos; 141.0568 m² para praças; e uma de 9.600,00 m² a ser preservada”. 
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objetivando dar contornos às práticas de comércio. Sobre esta questão, também foi analisada a 

origem, nacional ou internacional, e a extensão das empresas.  

 

4.1.3.1 Distrito Industrial do Chácaras Reunidas 

 

O Distrito Industrial do Chácaras Reunidas tem sua formação iniciada na década de 

1980, quando a localidade passou a figurar como área de ocupação empresarial. Inicialmente, 

o espaço foi projetado para abrigar loteamentos residenciais de alto padrão, mas falhou em 

função das indústrias instaladas ao longo da BR-116 (Dutra), na medida em que o 

desenvolvimento dessas atividades e o volume dos fluxos correspondentes tornaram-se 

incompatíveis com este uso residencial específico.  

O Poder Público Municipal, com o intuito de amenizar a escassez de áreas adequadas a 

médias e pequenas empresas, destinou o local à produção industrial, subdividindo os lotes de 

maneira que fosse satisfatória para a demanda correspondente à nova finalidade. Entretanto, 

nesse espaço ainda há presença de ocupação residencial, intercalando-se com numerosas 

fábricas, alguns comércios e as prestadoras de serviços.  

No urbano, o Distrito Industrial do Chácaras Reunidas está contextualizado numa 

entorno de bairros predominantemente residenciais, assim como grandes plantas industriais 

adjacentes ao eixo rodoviário. Ao leste, está outro espaço-urbano industrial, o CEV, mais uma 

circunscrição espacial de empreendimentos que denota a atratividade dos fatores locacionais 

vinculados à área. A alocação das atividades desenvolvidas e a estrutura geral podem ser 

visualizadas na Figura 4. 

Sobre as dimensões dos lotes de uso empresarial, observáveis visualmente na Figura, é 

possível identificar que estes correspondem a áreas com edificações de médio e pequeno porte 

se comparadas ao tamanho dos espaços utilizados por grandes indústrias (Figura 4).  
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Figura 4 – Distrito Industrial do Chácaras Reunidas, zona sul de São José dos Campos, São Paulo.  

 
Fonte: Google Earth, 2011. 

 

Os lotes residenciais são ocupados por habitações simples e alguns com evidentes sinais 

de desgaste provocados pelo tempo, ou pelas condições precárias de construção, ou pela 

indústria. A respeito dessa questão, segundo os resultados do estudo realizado Cairo (2004, p. 

82) – enfocado na questão da produção social do espaço urbano no bairro do Chácaras 

Reunidas –, muitos indivíduos residentes no local apontaram problemas caracterizadores do 

conflito de usos, tais como: barulho, poluição e resíduos.  

Outros elementos urbanos se fazem presentes neste espaço industrial, entre os quais se 

torna importante citar: a Escola Estadual Elmano Ferreira Veloso, localizada na Rua Monte 

Azul, O Núcleo de Educação Infantil (NEI) e uma Unidade Básica de Saúde, ambos na Rua 

Miracema.  

Em relação, especificamente, ao grupo de empreendimentos instalados no bairro, há a 

integração destes por meio da Associação dos Empresários do Chácaras Reunidas 

(ASSECRE) localizada na Rua Loanda, entidade representativa que entre seus objetivos 
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promover benefícios e intermediar interesses locais perante o Poder Público. Existente no 

Bairro desde 1993, a Associação possui associados de diferentes bairros, ou até de outras 

cidades, como Jacareí por exemplo.  

 

4.1.3.1.1 Características gerais de empresas do Distrito Industrial do Chácaras Reunidas: 

Pesquisas anteriores e análises de resultados atuais 

 

Para o desenvolvimento dessa análise, foi utilizado o Cadastro Nacional de Atividades 

Econômicas do IBGE, CNAE constitui, sendo “atualmente, uma referência nacional para a 

produção de estatísticas sobre a atividade econômica” (IBGE, 2003).  

Segundo artigo publicado por Serra e Souza (2012), a localidade é caracterizada pelo 

desenvolvimento de atividades voltadas ao segmento aeroespacial, visto que, de um total de 

59 empresas pesquisadas por estes autores, 22 foram constatadas como pertencentes ao 

referido setor. Apesar dessa especialização, há uma gama de atividades econômicas 

pertencentes aos mais variados segmentos industriais.  

A partir da classificação produzida para esta abordagem, com um número mais amplo 

de empresas, conseguiu-se atingir um detalhamento maior das atividades econômicas 

desempenhadas no Distrito Industrial do Chácaras Reunidas. No total, foram contabilizadas e 

especificadas, segundo sua atividade, 117 empresas instaladas no local em 2013. 

Do contingente de empresas acima, foi verificado que 104 empresas são de origem 

nacional, ou seja, 88,89% e 13 foram criadas fora do País, representando 11,11% portanto 

(Tabela e Gráfico). Tornando mais nítido o caráter endógeno das empresas, constatou-se a não 

extensão de 105 unidades para além do Distrito Industrial, ou seja, somente existem nessa 

localidade, correspondendo a 89,74% do conjunto. O restante 10,26% restantes equivalem a 

12 empresas.Nessa mesma análise, aferiu-se que 7,69% dos empreendimentos possuem outras 

unidades no estado de São Paulo, precisamente, 9 estabelecimentos. Consequentemente, as 

demais empresas, 108, são traduzidas em 92,31% do total. Em relação àquelas que também se 

situam em outras unidades da Federação, foi possível observar a proporção de 5,98% delas, 

sendo apenas 7 unidades empresariais, enquanto 94,02%, 110 estabelecimentos, ficam 

restritos apenas a São José dos Campos ou ao estado de São Paulo (Tabelas 8, 9 e Gráfico 8, 

9). 
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Tabela 8 – Origem das empresas instaladas no Distrito Industrial do Chácaras Reunidas em São José dos 
Campos, São Paulo. 

Origem Empresas Percentual 
Nacional 104 88,89% 
Internacional 13 11,11% 
Fonte: Guia de Negócios ASSECRE 2013/2014. Elaborado pelo autor. 

 
Gráfico 8 – Origem das empresas instaladas no Distrito Industrial do Chácaras Reunidas em São José dos 
Campos, São Paulo. 

 
Fonte: Guia de Negócios ASSECRE 2013/2014. Elaborado pelo autor. 
 
 
 
Tabela 9 – Extensão dos estabelecimentos empresarias instalados no Distrito industrial do Chácaras 
Reunidas em São José dos Campos, São Paulo. 

Condição do empreendimento Sim Não Percentual 
Atuante também em outra(s) localidade(s) 
 

12 105 10,26% 89,74% 

Localizado também em outra(s) área(s) do Município 
 

3 114 2,56% 97,44% 

Localizado também em outro(s) Município(s) do estado de São Paulo 
 

9 108 7,69% 92,31% 

Localizado também em outra(s) Unidade(s) da Federação 7 110 5,98% 94,02% 
Fonte: Guia de Negócios ASSECRE 2013/2014. Elaborado pelo autor. 
 



107 
 

Gráfico 9 - Extensão dos estabelecimentos empresariais instalados no Distrito industrial do Chácaras 
Reunidas em São José dos Campos, São Paulo. 

 
Fonte: Guia de Negócios ASSECRE 2013/2014. Elaborado pelo autor. 

 

Nesse Sentido, o espaço urbano-industrial em questão apresenta um significativo 

enraizamento em relação às empresas instaladas em seu perímetro e um forte grau de 

interatividade. O Vínculo com a área é explicito, pois os benefícios produzidos por um 

aglomerado urbano de indústrias e empresas complementares tornam-se um atrativo e um 

viabilizador de novos empreendimentos. Portanto, os espaços destinados à produção industrial 

constituem uma forma de organização dos elementos urbanos e agentes econômicos em prol 

do crescimento econômico urbano e regional.  

Claval (1990), a respeito do desenvolvimento endógeno no Brasil, citado em trabalhado 

elaborado por Tavares (2013), escreve: “as panaceias mudaram de nome: hoje elas têm duas 

faces: a do tecnopolo e a do desenvolvimento a partir de baixo, que parece compreender a 

análise dos distritos industriais”. 

Assim, compreende-se que o município de São José dos Campos está enquadrado nessa 

nova perspectiva de desenvolvimento endógeno, uma vez que possui espaços de aglomeração 

de atividades industriais e um arranjo de agentes que constitui a cidade como, igualmente 

apontado no referencial teórico, um polo de produção tecnológica. A indústria, como um dos 

elementos que compõem o desenvolvimento de uma sociedade, apresenta-se consolidada na 

realidade do município. Portanto, torna-se uma questão importante trabalhar a consonância 
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das políticas industriais e das demais ferramentas necessárias ao progresso no plano urbano e 

regional.  

Na condição de principal centro da RMVP, observar o processo de expansão e 

firmamento da indústria de São José dos Campos, num contraste regional, proporciona um 

entendimento das diferentes condições dos outros municípios e de até qual ponto e maneira a 

lógica dos espaços produção, no formato de Distrito Industrial, poderiam conferir resultados 

significativos de desenvolvimento. 

 

4.1.3.1.2 Atividades econômicas e empresas do Distrito Industrial do Chácaras Reunidas  

 

Atualmente, o Distrito Industrial do Chácaras Reunidas apresenta uma grande 

diversidade de indústrias – principalmente as de transformação – instaladas em sua área, bem 

como atividades de comercio e de prestação de serviços. Por meio da classificação oferecida 

pelo CNAE, pôde-se constatar que 76,92% pertencem à Seção C–Indústria de 

Transformação, 9,40% à Seção G–Comércio; Reparação de Veículos Automotores e 

Motocicletas, 4,27% à Seção I–Alojamento e Alimentação, 3,42% à Seção H–Transporte, 

Armazenagem e Correio, 2,56% à Seção M–Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas, 

1,71% à Seção E–Água, Esgoto, Atividade de Gestão de Resíduos e Descontaminação, 0,85% 

à Seção N–Atividades Administrativas e Serviços Complementares e 0,85% à Seção L–

Atividades Imobiliárias (Tabela 10 e Gráfico 10). 

Ante esta distribuição, centralidade da indústria, representa na Seção C, nas atividades 

econômicas apontadas é notória, apresentando um percentual quase dez vezes maior em 

comparação às categorias nas quais foram enquadradas as empresas restantes. A Seção G do 

CNAE abrange atividades comerciais e de serviços, sendo a segunda classificação de mais 

expressividade no Distrito Industrial do Chácaras Reunidas. As demais Seções (I, H, M, E e 

N), se consideradas subdivisões específicas, contém atividades ligas à indústria, favorecendo a 

construção do ambiente de complementariedade. A respeito da Seção L, deve ser esclarecido 

que a atividade contida nessa seção não se relaciona diretamente, ao menos de maneira 

significativa, com as indústrias locais.   
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Tabela 10 – Atividades econômicas entre as empresas do Distrito Industrial do Chácaras Reunidas em São 
José dos Campos, São Paulo (Segundo as Seções do CNAE). 

Atividade econômica (Seção do CNAE) Empresas Percentual 
C–Indústrias de Transformação 90 76,92% 
G–Comércio; Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas 11 9,40% 
I–Alojamento e Alimentação 5 4,27% 
H–Transporte, Armazenagem e Correio 4 3,42% 
M–Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas 3 2,56% 
E–Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação 2 1,71% 
N–Atividades Administrativas e Serviços Complementares 1 0,85% 
L–Atividades Imobiliárias 1 0,85% 
Fonte: CNAE do IBGE, Guia de Negócios ASSECRE 2013/2014. Elaborado pelo autor. 
. 

 

Gráfico 10 - Atividades econômicas entre as empresas do Distrito Industrial do Chácaras Reunidas em 
São José dos Campos, São Paulo (Segundo as Seções do CNAE). 

 
Fonte: CNAE do IBGE, Guia de Negócios ASSECRE 2013/2014. Elaborado pelo autor. 
 

Entre as Divisões da Seção C-Indústria de transformação, a de maior representatividade 

é a 28–Fabricação de Máquinas e Equipamentos, com 23,93% do total, seguida pela 25–

Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos, correspondendo a 

20,51%. Visto essas atividades predominam no Distrito Industrial, a partir da definição da 

primeira Divisão citada, a 28, pode-se vislumbrar um cenário de complementariedade 

interindustrial, pois a produção de peças e componentes para uso industrial está enquadrada 

nessa categoria. Sobre a Divisão 25, para compor este cenário, menciona-se a importância das 

atividades de caldeiraria pesada e confecção de estruturas metálicas utilizadas por outras 

indústrias.  

As demais Divisões apresentam percentuais significativamente menores, sendo de 

7,69% a mais elevada, representando os estabelecimentos que exercem 46–Comércio Por 
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Atacado, Exceto Veículos Automotores e Motocicletas (Seção G). Esta classificação abrange 

diversos de comercialização inclusive de itens utilizados diretamente ou indiretamente por 

indústrias, como por exemplo, produtos voltados ao segmento de tecnologia da informação e 

de ferramentas. 

Outra atividade produtiva identificada entre os estabelecimentos do espaço urbano-

industrial em análise, divisão da Seção C-Indústria de Transformação, é a 22-Fabricação de 

Produtos de Borracha e de Material Plástico, com 5,98% do total. Sobre esta atividade, há a 

possibilidade ou não do produto ser destinado a um processo produtivo. Segundo descrição 

oferecida pelo próprio CNAE, o produto final pode ser utilizado para fins industriais, quando 

a unidade empresarial produz artefatos de material plástico, revestidos ou não com fibra de 

vidro, para uso na indústria mecânica. 

Atividades econômicas com pouca representatividade entre as 117 empresas, 

apresentam-se em três grupos. O primeiro corresponde a 3,42% para as seguintes Divisões: 

32–Fabricação de Produtos Diversos, operações de 49–Transporte Terrestre, 24–Metalurgia 

e 29–Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias. O segundo equivale à 

porcentagem de 2,56% para as atividades subsequentes: 10– Fabricação de Produtos 

Alimentícios, 71–Serviços de Arquitetura e Engenharia; Testes e Análises Técnicas, 56–

Alimentação, 21–Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos e 31–Fabricação 

de Móveis. O terceiro apresenta a razão de 1,71% de igual forma para 45–Comércio e 

Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas, 17–Fabricação de Celulose, Papel e 

Produtos de Papel, 55–Alojamento, 38–Coleta, Tratamento e Disposição de Resíduos; 

Recuperação de Materiais, 23–Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos, 33–

Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos e 26–Fabricação de 

Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos.  

Dentre as atividades indicadas no primeiro grupo, é perceptível a existência de empresas 

do setor de secundário (32, 24 e 29), além das operações de transporte (49), que são de 

fundamental importância para qualquer indústria, especialmente, para as médias e pequenas. 

No segundo conjunto, observa-se a diversidades de segmentos aos quais estão voltadas as 

empresas que desenvolvem as respectivas atividades econômicas (10, 21 e 31). Ao mesmo 

tempo, também foram identificadas práticas que podem beneficiar indiretamente as indústrias 

do Distrito Industrial do Chácaras Reunidas, ou seja, sem serem necessárias ao processo 

produtivo em si, mas ao funcionamento do empreendimento como um todo, pois suprem 

necessidades diversas de matéria prima ou de bens de capital. A 56–Alimentação, por 
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exemplo, e, sob outros aspectos, os 71–Serviços de Arquitetura e Engenharia; Testes e 

Análises Técnicas.  

A respeito do último agrupamento, no exercício de suas atividades definidas pela 

Divisão 38, as empresas interagem, com relevo, com a indústria local, pois esta realiza 

diversos processos geradores de resíduos e outros materiais a serem tratados. A Divisão 33 

também é indicadora de complementariedade significativa aos estabelecimentos de produção 

do Distrito, entendendo-se a instalação de máquinas e equipamentos como uma demanda certa 

das fábricas.  

De caráter propriamente industrial, são as atividades indicadas nas Divisões 17, 23 e 26. 

Estas revelam a existência de mais segmentos produtivos nos quais estão inseridas as 

empresas deste espaço urbano industrial. Nesse sentido, a interação com as demais indústrias 

fica mais clara à luz da definição das ramificações das citadas Divisões do Cadastro Nacional 

de Atividades Econômicas.  

Em quantidades ínfimas, estão 68–Atividades Imobiliárias, 77–Aluguéis Não-

Imobiliários e Gestão de Ativos Intangíveis Não-Financeiros, 20–Fabricação de Produtos 

Químicos e 15–Impressão e Reprodução de Gravações, cada destas atividades é representada 

por 0,85% apenas.  

Sobre estas referidas atividades, cada uma desempenhada por uma única empresa, 

percebe-se apenas a Divisão 20 está envolvida, diretamente, com a produção. Distanciando-

se, de modo mais significativo, a imobiliária (68), a locatária de bens diferente dos imóveis 

(77) e unidade de impressão gráfica (15). A partir estes serviços, foi identificada, com base no 

perfil das empresas classificadas, a atividade de locação de equipamentos que podem ser 

vistos como úteis para as indústrias, bem como a produção de itens gráficos para comunicação 

visual das empresas (Tabela 11 e Gráfico 11).  
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Tabela 11 - Atividades econômicas desenvolvidas pelas empresas instaladas no Distrito Industrial do 
Chácaras Reunidas em São José dos Campos, São Paulo (Segundo as Divisões das Seções do CNAE). 

Atividade econômica Empresas Percentual 
28–Fabricação de Máquinas e Equipamentos 28 23,93% 
25–Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e 
Equipamentos 

24 20,51% 

46–Comércio por Atacado, Exceto Veículos Automotores e 
Motocicletas 

9 7,69% 

22–Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico 7 5,98% 
49–Transporte Terrestre 4 3,42% 
32–Fabricação de Produtos Diversos 4 3,42% 
24–Metalurgia 4 3,42% 
29–Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias 4 3,42% 
10–Fabricação de Produtos Alimentícios 3 2,56% 
71–Serviços de Arquitetura e Engenharia; Testes e Análises Técnicas 3 2,56% 
56–Alimentação 3 2,56% 
21–Fabricação de Produtos Farmoquímicos E Farmacêuticos 3 2,56% 
31–Fabricação de Móveis 3 2,56% 
26–Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos 
Eletrônicos e Ópticos 

2 1,71% 

33–Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e 
Equipamentos 

2 1,71% 

23–Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos 2 1,71% 
38–Coleta, Tratamento e Disposição de Resíduos; Recuperação de 
Materiais 

2 1,71% 

55–Alojamento 2 1,71% 
17–Fabricação de Celulose, Papel e Produtos De Papel 2 1,71% 
45–Comércio e Reparação de Veículos Automotores E Motocicletas 2 1,71% 
68–Atividades Imobiliárias 1 0,85% 
77–Aluguéis Não-Imobiliários e Gestão de Ativos Intangíveis Não-
Financeiros 

1 0,85% 

20–Fabricação de Produtos Químicos 1 0,85% 
15–Impressão e Reprodução de Gravações 1 0,85% 
Fonte: CNAE do IBGE, Guia de Negócios ASSECRE 2013/2014. Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 11 - Atividades econômicas predominantes entre as empresas instaladas no Distrito Industrial do 
Chácaras Reunidas em São José dos Campos, São Paulo (Segundo as Divisões das Seções do CNAE). 

 
Fonte: CNAE do IBGE, Guia de Negócios ASSECRE 2013/2014. Elaborado pelo autor. 
 

 

Com o objetivo de estabelecer contornos mais estreitos ao arranjo da produção e dos 

serviços, as empresas foram classificadas segundo os Grupos do CNAE, que são frações das 

Divisões acima trabalhadas. Para isso, serão considerados somente os Grupos de atividades 

econômicas mais significativas em termos de proporção.  

Grupo de atividade econômica de maior relevância é a 286–Fabricação de Máquinas e 

Equipamentos de Uso Industrial Específico, pertencente à Divisão 28, com 22 empresas 

praticantes, 18,80% do total, afirmando a tendência à interação interindustrial no Distrito e 

para além dele. O segundo Grupo de maior representatividade é o correspondente à 253–

Forjaria, Estamparia, Metalurgia do Pó e Serviços de Tratamento de Metais, denominação 

sob a qual estão 20 estabelecimentos, sendo um total de 17,09%. Disso, compreende-se que o 

Arranjo da produção, no distrito e no território, se estabelece pelos benefícios gerados ao 

longo do tempo. Assim, Faz-se a competividade e complementariedade na mesma medida.  

Visto que estas atividades apresentam percentuais bem mais elevados que as atividades 

denominadas pelos demais Grupos identificados, foi verificado que a mais representativa 

dentre estas é a de 222–Fabricação de Produtos de Material Plástico, com 5,98% do total de 

empresas. Próxima a esta, está a 282–Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso Geral, 

com 5,13% das unidades empresariais nesse exercício. 
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Desse modo, há o predomínio da produção industrial segundo as definições mais 

estreitas das atividades econômicas dadas pelo Grupo. Nessa conjuntura, vale destacar os 

serviços próprios à indústria, embora apareça representada em menores percentuais, como o 

493–Transporte Rodoviário de Carga (3,42%), já citado anteriormente.  

As características gerais aqui apresentadas conferem um entendimento da dinâmica do 

Distrito Industrial do Chácaras Reunidas. Dessa forma, os aspectos aqui apresentados traçam 

o sentido no qual a indústria se arranjou no espaço em relação aos diferentes mercados.  As 

Políticas industriais e de apoio ao desenvolvimento econômico mostram-se basilares, como 

pretendido na Lei Orgânica e no Plano Diretor do Município, para o esboço desse espaço 

urbano-industrial, que cumpre alguns dos objetivos traçados (Tabela 12 e Gráfico 12). 

 
Tabela 12  – Atividades econômicas predominantes entre as empresas instaladas no Distrito Industrial do 
Chácaras Reunidas em São José dos Campos, São Paulo (Segundo os Grupos das Divisões do CNAE). 
Atividade econômica Empresas Percentual  
286–Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso Industrial 
Específico 

22 18,80% 

253–Forjaria, Estamparia, Metalurgia do Pó e Serviços de Tratamento 
de Metais 

20 17,09% 

222–Fabricação de Produtos de Material Plástico 7 5,98% 
282–Fabricação de Máquinas E Equipamentos de Uso Geral 6 5,13% 
493–Transporte Rodoviário de Carga 4 3,42% 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências Consultadas (Relação completa: Apêndice A). Elaborado pelo autor. 
 
Gráfico 12 – Atividades econômicas predominantes entre as empresas instaladas no Distrito Industrial do 
Chácaras Reunidas em São José dos Campos, São Paulo (Segundo os Grupos das Divisões do CNAE). 

 
Fonte: CNAE do IBGE e Guia de Negócios ASSECRE 2013/2014. Elaborado pelo autor. 
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4.1.3.1.3 Importação e Exportação das empresas do Distrito Industrial do Chácaras 
Reunidas 
 

A respeito das atividades de comércio internacional realizadas pelas empresas instaladas 

no Distrito Industrial do Chácaras Reunidas, constatou-se, por meio de lista de empresas 

exportadoras do Brasil elaborada pela Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior., que das 20 empresas exportadoras, 17 se enquadram nas faixa de Até US$ 1 Milhão, 

2 Entre US$ 1 e 10 milhões e 1 Entre US$ 10 e 50 milhões (Tabela). Percebe-se que 

integração ao mercado global se faz presente no Distrito, mesmo que grande parte das 

empresas seja de médio e pequeno porte e de origem local. A faixa exportação de maior 

significância é a de Até US$ 1 Milhão, sendo que esta categorização é a menos elevada, o que 

desloca a importância para a ocorrência da atividade em si apenas. 

Em relação às importações, observa-se que o número de empresas que recorrem à 

compra de mercadorias no exterior equivale a 27. Desse total, 24 foram identificadas como 

pertencentes à faixa de importação de Até US$ 1 milhão e o restante, 3, Entre US$ 1 e 10 

Milhões. A partir disso, é perceptível que o desenvolvimento de atividades voltadas à 

importação possui maior volume em comparação à exportação, bem como corresponde a um 

número maior de empresas que ocupam faixas mais significativas (Tabelas 13, 14). 

 
Tabela 13 – Quantidade de empresas por faixa de exportação no Distrito Industrial do Chácaras Reunidas 
em São José dos Campos, São Paulo, no ano de 2013 
Faixa de exportação Empresas 
Até US$ 1 Milhão 17 
Entre 1 e 10 Milhões 2 
Entre US$ 10 e 50 Milhões 1 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Elaborado pelo autor. 
 

 
Tabela 14 – Quantidade de empresas por faixa de importação no Distrito Industrial do Chácaras 
Reunidas em São José dos Campos, São Paulo, no ano de 2013. 
Faixa de importação Empresas 
Até US$ 1 Milhão 24 
Entre 1 e 10 Milhões 3 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Elaborado pelo autor. 
 

 

A empresa Eltek Valere desenvolve atividades cuja faixa de exportação é a maior entre 

as empresas que participam do comércio exterior. Correspondentemente, esta produz 

equipamentos e presta serviços de instalação. A Gerdau S/A junta à Haldex do Brasil 

mostram-se com importantes empresas do Distrito Industrial do Chácaras reunidas no que se 

refere ao volume de vendas ao estrangeiro. A primeira unidade empresarial trabalha com a 
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produção de produtos de aço para diversos segmentos e a segunda fabrica peças e 

componentes para veículos automotores.  

Nesse sentido, é perceptível das empresas originárias de fora do espaço urbano-

industrial em questão ocupam faixas de valores mais amplos, devido a sua extensão e porte. 

Os agentes, no mercado globalizado, procuram por determinados atrativos proporcionados 

pelos Estados, que, segundo Harvey (1990, p. 343-352), podem ser sintetizados em: 

condições fiscais favoráveis, legislação ambiental compatível e mão-de-obra a custos 

vantajosos.    

 

4.1.3.2 Centro Industrial Empresarial Eldorado 

 

O Centro Industrial Empresarial Eldorado (CIEE) foi inaugurado em 1999, próximo da 

Rodovia Geral Scavone, ao sul do Distrito Industrial do Chácaras Reunidas. Este espaço 

urbano-industrial originou-se a partir de uma parceria desenvolvidas entre a Secretaria de 

Desenvolvimento e a empresa Rio Comprido Ltda, tendo como propósito suprir a demanda 

das pequenas e médias empresas por áreas adequadas à realização de suas atividades (CIEE, 

1999, p. 2). 

O CIEE está instalado em uma área delimitada por um muro, com controle de entrada e 

saída de pessoas e veículos realizada pela Associação dos Proprietários do Loteamento 

Industrial Eldorado (APLIE), fundada em 2004. Segundo o estatuto da APLIE, a associação 

tem como objetivos conforme disposição em seu Art. 4º: buscar consecução dos interesses 

dos associados; promover a integração entre estes; zelar pela área como um todo; e controlar o 

acesso de pessoas e veículos. Em 2011, segundo documento elaborado pela APLIE, o Centro 

Empresarial, possuía 83 empresas, as quais empregavam 3.800 funcionários exatamente. Por 

isso, observa-se a relevância deste espaço de aglomeração empresarial para o município, visto 

que oferece aos estabelecimentos condições de segurança desejáveis, culminando em 

benefícios para as atividades econômicas gerados de emprego.  

Atualmente, o Centro possui áreas de possível expansão em seu perímetro na porção 

sul/sudoeste, onde está localizada a segunda portaria como pode ser visualizado na Figura 5. 

Mas, ressalva-se que nem toda essa área desocupada é passível de se construir, devido à 

declividade considerável.  

Este espaço urbano-industrial caracteriza-se por se utilizar de um instituto previsto na 

Lei Municipal nº 5.441/1999, na mediada que esta autoriza, em seu Art. 1º: 
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[...] o fechamento, a critério da Administração Municipal, dos loteamentos, 
vilas e ruas sem saída, desde que estejam os mesmos registrados e situados 
em zona classificada como predominantemente residencial unifamiliar - ZR 
e zona predominantemente industrial - ZUPI, com acesso controlado de 
veículos e pessoas não domiciliadas no local. 

 

Em seus poucos dispositivos, essa Lei determina os critérios mínimos para que seja 

realizado o fechamento da área (Art. 2º), os diferentes modos pelos quais deverá ocorrer o 

fechamento – muros, cercas-viva, alambrado – (Art. 3º), as restrições quanto ao arruamento 

(Art. 4º) e as limitações e maneira do controle de fluxo (Art. 5º). 

Sobre as vias de circulação, a principal delas é a Av. Engenheiro Juarez, que possui um 

canteiro central, indo de um extremo a outro do Centro Eldorado. As demais ruas apresentam-

se ao leste e oeste da referida avenida, com distribuição simples facilitando as ações de 

logística das empresas locais.  

As plantas ocupadas pelas indústrias e empresas prestadoras de serviços possuem áreas 

de dimensões médias predominantemente (Figura 5). Nesse cenário, há um tipo de ocupação 

por empresas com edificações maiores em comparação àquelas existentes no Distrito 

Industrial. 

Nesse sentido, o Centro Industrial Empresarial Eldorado apresenta-se como uma 

formatação de espaço, onde a segurança é um fator determinante, diferindo do bairro do 

Chácaras Reunidas, pelo fato deste ser de livre acesso. Outra importante característica é a 

ausência de uso residencial, o que evita conflitos devido às tipicidades das atividades 

produtivas e confere vantagens para as indústrias.  
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Figura 5 – Centro Empresarial Industrial Eldorado, zona sul de São José dos Campos, São Paulo. 

 
Fonte: Google Earth, 2011. 
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4.1.3.2.1 Atividades econômicas desenvolvidas pelas empresas do Centro Industrial 

empresarial Eldorado. 

 

A respeito das atividades econômicas desenvolvidas no CIEE, verifica-se que estas 

estão distribuídas num total de 83 empresas conforme a lista de Associados disponível no site 

do Centro (CIEE, acesso: 2013). Desse conjunto, 74 empresas são de origem nacional e 9 

apenas de origem internacional, correspondendo 89,16% e 10,84% respectivamente. Em 

relação à extensão das unidades empresariais, foram identificadas 59 delas não possuem 

estabelecimentos em outras localidades, o equivalente a 71,08%. Empreendimentos existentes 

no CIEE que atuam em unidades estabelecidas em outras áreas do Município totalizaram 9, 

equivalendo a 10,84% do conjunto. Instaladas também em outros municípios do estado de 

São Paulo, foram contatadas 17 empresas, o que corresponde a 20,48% do total do Eldorado. 

Sobre as empresas que realizam suas atividades também em outras unidades da federação, 

pôde-se verificar que 16 empresas atuam também dessa forma, traduzindo-se em 19,28% das 

empresas do Centro (Tabelas 15, 16 e Gráficos 13, 14).  
Tabela 15 - Origem das empresas instaladas no Centro Industrial Empresarial Eldorado em São José dos 
Campos, São Paul 

Origem Empresas Percentual 
Nacional 74 89,16% 
Internacional 9 10,84% 
Fonte: Referências consultadas. Período da pesquisa: 2013. Elaborado pelo autor. 
 

Gráfico 13 – Origem das empresas instaladas no Centro Industrial Empresarial Eldorado em São José dos 
Campos, São Paulo 

  
Fonte: Referências consultadas. Período da pesquisa: 2013.  Elaborado pelo autor. 
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Tabela 16 – Extensão dos estabelecimentos empresarias instalados no Centro Industrial Empresarial 
Eldorado em São José dos Campos, São Paulo 

Condição do empreendimento Sim Não Percentual 
Atuante também em outra(s) localidade(s) 
 

24 59 28,92% 71,08% 

Localizado também em outra(s) área(s) do Município 
 

9 74 10,84% 89,16% 

Localizado também em outro(s) Município(s) do estado de São Paulo 
 

17 66 20,48% 79,52% 

Localizado também em outra(s) Unidade(s) da Federação 16 67 19,28% 80,72% 
Fonte: Referências consultadas. Período da pesquisa: 2013. Elaborado pelo autor. 
 
Gráfico 14 – Extensão dos estabelecimentos empresariais instalados no Centro Industrial Empresarial 
Eldorado em São José dos Campos, São Paulo. 

 
Fonte: Referências consultadas. Período da pesquisa: 2013. Elaborado pelo autor. 

 

Sobre as atividades econômicas, a Seção do CNAE de maior representação entre as 

empresas do CIEE é a C–Indústria de Transformação, que corresponde a 49,40% do total, 

seguido pelo G– Comércio; Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas, com 15, uma 

proporção de 18,07%. Apresentando uma quantidade um pouco menor, estão 12 empresas, 

cujas atividades pertencem à Seção de H–Transporte, Armazenagem e Correio, representando 

a 14,46% do total.  

As empresas que trabalham com F–Construção são ao todo 6, atingindo um percentual 

de 7,23%. Sobre os empreendimentos que realizam atividades voltadas a J–Informação e 

Comunicação, verificou-se a existência de 3 empresas, sendo o mesmo número para as M–

Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas, ambas Seções correspondem a 3,61% do 
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total. Conforme a classificação oferecida pelas Seções de L–Atividades Imobiliárias e de N– 

Atividades Administrativas e Serviços Complementares foram identificadas 2 

estabelecimentos para a primeira e 1 para a segunda, respectivamente, numa proporção de 

2,41% e de 1,20% das empresas instaladas no Centro Industrial Empresarial Eldorado (Tabela 

17 e Gráfico 15). 

 
Tabela 17 – Atividades econômicas das empresas do Centro Industrial Empresarial Eldorado em São José 
dos Campos, São Paulo (Segundo as Seções do CNAE). 
Atividade econômica Empresas Percentual 
C–Indústrias de Transformação 41 49,40% 
G–Comércio; Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas 15 18,07% 
H–Transporte, Armazenagem e Correio 12 14,46% 
F–Construção 6 7,23% 
J–Informação e Comunicação 3 3,61% 
M–Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas 3 3,61% 
L–Atividades Imobiliárias 2 2,41% 
N–Atividades Administrativas e Serviços Complementares 1 1,20% 
Fonte: CNAE do IBGE, Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 

 
Gráfico 15 – Atividades econômicas das empresas do Centro Industrial Empresarial Eldorado em São 
José dos Campos, São Paulo (Segundo as Seções do CNAE). 

 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas.  Elaborado pelo autor. 
 

Referente às Divisões das Seções acima indicadas, foram constatadas 10 empresas 28–

Fabricação de Máquinas e Equipamentos, ou seja, 12,05% do total de empreendimentos 

instalados no CIEE. A segunda atividade econômica de maior significância é o 49–Transporte 

Terrestre, atividade exercida por 10,84% das empresas, seguida por 47–Comércio Varejista, 



122 
 

que corresponde a 7 empresas, 8,43% do total. Complementando a participação das atividades 

comerciais no Eldorado, foram verificadas 5 estabelecimentos voltados ao 46– Comércio Por 

Atacado, Exceto Veículos Automotores e Motocicletas, sendo proporcional a 6,02% do total. 

No CIEE, a atividade comercial mostra uma diferença em relação ao Distrito Industrial do 

Chácaras Reunidas, uma vez que, neste espaço, o setor é menos significativo.  

As Divisões pelas quais as empresas restantes estão distribuídas foram separadas em 

três grupos de acordo com o percentual correspondente. Nesse sentido, pôde-se verificar a 

seguinte composição: 3,61% para as atividades de 45– Comércio e Reparação de Veículos 

Automotores e Motocicletas, 10–Fabricação de Produtos Alimentícios e 52–Armazenamento 

e Atividades Auxiliares dos Transportes; 2,41% para atividades de 22–Fabricação de 

Produtos de Borracha e de Material Plástico, 27–Fabricação de Máquinas, Aparelhos e 

Materiais Elétricos, 29–Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias e 71–

Serviços de Arquitetura e Engenharia; Testes e Análises Técnicas; e 1,20% para 74–Outras 

Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas, 13–Fabricação de Produtos Têxteis, 31–

Fabricação de Móveis, 42–Obras de Infraestrutura, 12–Fabricação de Produtos do Fumo, 

26–Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos, 24–

Metalurgia, 15– Impressão e Reprodução de Gravações, 17–Fabricação de Celulose, Papel e 

Produtos de Papel, 21–Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos, 32–

Fabricação de Produtos Diversos e para 19–Fabricação de Coque, de Produtos Derivados do 

Petróleo e de Biocombustíveis (Tabela 18 e Gráfico 16). 

 
Tabela 18 – Atividades econômicas desenvolvidas pelas empresas instaladas no Centro Industrial 
Empresarial Eldorado em São José dos Campos, São Paulo (Segundo as Divisões das Seções do CNAE). 
           (continua) 
Atividade econômica Empresas Percentual 
28–Fabricação de Máquinas e Equipamentos 10 12,05% 
49–Transporte Terrestre 9 10,84% 
47–Comércio Varejista 7 8,43% 
25–Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos 6 7,23% 
43–Serviços Especializados para Construção 5 6,02% 
46–Comércio por Atacado, Exceto Veículos Automotores e Motocicletas 5 6,02% 
20–Fabricação de Produtos Químicos 4 4,82% 
62–Atividades dos Serviços de Tecnologia da Informação 3 3,61% 
45–Comércio e Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas 3 3,61% 
10–Fabricação de Produtos Alimentícios 3 3,61% 
52–Armazenamento e Atividades Auxiliares dos Transportes 3 3,61% 
33–Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos 2 2,41% 
68–Atividades Imobiliárias 2 2,41% 
27–Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 2 2,41% 
22–Fabricação de Produtos de Borracha e De Material Plástico 2 2,41% 
71–Serviços de Arquitetura e Engenharia; Testes e Análises Técnicas 2 2,41% 
29–Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias 2 2,41% 
81–Serviços para Edifícios e Atividades Paisagísticas 1 1,20% 
74–Outras Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas 1 1,20% 
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Tabela 18 – Atividades econômicas desenvolvidas pelas empresas instaladas no Centro Industrial 
Empresarial Eldorado em São José dos Campos, São Paulo (Segundo as Divisões das Seções do CNAE). 
          (continuação) 
Atividade econômica Empresas Percentual 
13–Fabricação de Produtos Têxteis 1 1,20% 
31–Fabricação de Móveis 1 1,20% 
42–Obras de Infraestrutura 1 1,20% 
12–Fabricação de Produtos do Fumo 1 1,20% 
26–Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e 
Ópticos 

1 1,20% 

24–Metalurgia 1 1,20% 
15–Impressão e Reprodução de Gravações 1 1,20% 
17–Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel 1 1,20% 
21–Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos 1 1,20% 
32–Fabricação de Produtos Diversos 1 1,20% 
19–Fabricação de Coque, de Produtos Derivados do Petróleo e de 
Biocombustíveis 

1 1,20% 

Fonte: CNAE do IBGE, Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 16 – Atividades econômicas predominantes entre as empresas instaladas no Centro Industrial 
Empresarial Eldorado em São José dos Campos, São Paulo (Segundo as Divisões das Seções do CNAE). 

 
Fonte: CNAE do IBGE, Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 

 
 

A respeito dessas últimas Divisões, é visível a diversidade de atividades voltadas 

diretamente à produção, embora esse conjunto tenha, para cada classificação, apenas uma 

empresa. O Centro Eldorado abriga também número significativo de prestadoras de serviços 

de transporte, o que reduz os custos para as indústrias e para Comércios, devido à 

competitividade e proximidade. O fluxo apresenta-se como um desdobramento das atividades 

desenvolvidas pelos fixos dentro desse espaço urbano da produção. Com ressaltado 
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anteriormente, o controle de acesso contribui para a segurança e uma maior dinâmica da 

logística local.  

Sobre os Grupos que compõe as Divisões abordas nesse tópico, as especificações 

atribuídas por essa nova classificação dão contornos mais claros às atividades realizadas pelas 

empresas do CIEE. O 493–Transporte Rodoviário de Carga aparece como a especificação de 

maior significância segundo a classificação pelos Grupos do CNAE, com 10,84%, o que 

confirma a complementariedade oferecida pelas empresas prestadoras de serviços, sendo de 

fundamental para interação local. Na mesma proporção, aparece a 286–Fabricação de 

Máquinas e Equipamentos de Uso Industrial Específico, o que, por sua vez, é um sinal de 

complementariedade dentro do setor industrial, dando clareza à inserção do CIEE no arranjo 

produtivo municipal e regional. 

As atividades de comércio aparecem divididas em três Grupos; respectivamente, 

comércio varejista, comércio atacadista e comércio de peças automotivas. As atividades 

comerciais de varejo são representadas pelos seguintes grupos: 471–Comércio Varejista Não-

Especializado, 474–Comércio Varejista de Material de Construção, 476–Comércio Varejista 

de Artigos Culturais, Recreativos e Esportivos, 477–Comércio Varejista de Produtos 

Farmacêuticos, Perfumaria e Cosméticos e Artigos Médicos, Ópticos e Ortopédicos e 478–

Comércio Varejista de Produtos Novos não Especificados Anteriormente e de Produtos 

Usados. A respeito do comércio por atado pratica pelas empresas do CIEE, foram 

identificados os Grupos subsequentes: 468–Comércio Atacadista Especializado em Outros 

Produtos, 466–Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos, Exceto de 

Tecnologias de Informação e Comunicação, 464–Comércio Atacadista de Produtos de 

Consumo Não-Alimentar, 457–Comércio Atacadista de Madeira, Ferragens, Ferramentas, 

Material Elétrico e Material de Construção e 453–Comércio de Peças e Acessórios para 

Veículos Automotores. A variedade de comércios atende, sob certo aspecto, a possível 

variedade de demandas dos outros empreendimentos do Centro e daqueles localizados em 

regiões próximas, bem como de consumidores comuns.  

Outras atividades específicas significativas puderam ser observadas nas classificações 

restantes, como, por exemplo, a 253–Forjaria, Estamparia, Metalurgia do Pó e Serviços de 

Tratamento de Metais, as 620–Atividades dos Serviços de Tecnologia da Informação, 439–

Outros Serviços Especializados para Construção, os 811–Serviços Combinados para Apoio a 

Edifícios, a 222–Fabricação de Produtos de Material Plástico, a 452–Manutenção e 

Reparação de Veículos Automotores, a 209–Fabricação de Produtos e Preparados Químicos 

Diverso, a 212–Fabricação de Produtos Farmacêuticos, a 243–Produção de Tubos de Aço, 
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Exceto Tubos Sem Costura, 254–Fabricação de Artigos de Cutelaria, de Serralheria e 

Ferramentas, 259– Fabricação de Produtos de Metal Não Especificados Anteriormente, entre 

outras atividades econômicas. 

A variedade tipos de produção especializados é notória, na mediada que estes Grupos de 

atividades econômicas serviram de classificações uma ou poucas unidades empresariais do 

CIEE. Dessa forma, é revelada, neste espaço da indústria, uma das facetas da flexibilização 

produtiva que se desenvolveu nas últimas décadas, pois o número de atividades restritas um 

tipo produto é relevante no arranjo produtivo local (Tabela 19 e Gráfico 17).  
Tabela 19 – Atividades econômicas predominantes entre as empresas instaladas no Centro Industrial 
Empresarial Eldorado em São José dos Campos, São Paulo (Segundo os Grupos do CNAE). 

Atividade econômica Empresas Percentual 
493–Transporte Rodoviário de Carga 
 

9 10,84% 

286–Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso Industrial Específico 
 

9 10,84% 

253–Forjaria, Estamparia, Metalurgia do Pó e Serviços de Tratamento de 
Metais 
 

4 4,82% 

620–Atividades dos Serviços de Tecnologia da Informação 
 

3 3,61% 

477–Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, Perfumaria e Cosméticos 
e Artigos Médicos, Ópticos e Ortopédicos 

3 3,61% 

Fonte: CNAE do IBGE, Referências consultadas. (Relação completa: Apêndice B). Elaborado pelo autor. 
 
 
Gráfico 17 – Atividades econômicas predominantes entre as empresas instaladas no Centro Industrial 
Empresarial Eldorado em São José dos Campos, São Paulo (Segundo os Grupos do CNAE). 

 
Fonte: CNAE do IBGE, Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 
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4.1.3.2.2 Exportações e importações das empresas do Centro Industrial Empresarial 
Eldorado. 
 

Em relação às atividades de comércio internacional realizadas pelas empresas instaladas 

no CIEE, é possível destacar os grandes volumes de importação, que atingem a faixa 

denominada Entre US$ 1 e 10 milhões. Este número é representado por 4 empresas que foram 

identificadas na lista de importadoras de 2013: a Star Race Brasil Ltda., a MAP Materiais de 

Alta Performance, a Huesker e a Fameccanica. Os dados sobre outras empresas que compram 

no exterior correspondem à faixa de Até US$ 1 milhão, sendo um total de 10 unidades 

empresariais.  

Das 14 empresas importadoras do CIEE, 6 praticam a exportação, além de outros 2 

estabelecimentos sobre os quais encontrou-se registros sobre essa atividade. Portanto, 

executam atividades exportadoras 8 empresas, cuja faixa mais significativa dentre estas é 

Entre US$ 1 e 10 milhões, na qual estão duas empresas somente, a Quinabra Company e a 

Ultimate. Na faixa de Até US$ 1 milhão, estão as 6 empresas exportadoras restantes, o que 

define uma configuração igual àquela encontrada nas atividades de importação (Tabelas 20 e 

21). 
Tabela 20 – Quantidade de empresas por faixa de exportação no Centro Industrial Empresarial Eldorado 
em São José dos Campos, São Paulo, no ano de 2013. 

Faixa Empresas 
Até US$ 1 Milhão 6 
Entre US$ 1 e 10 Milhões 2 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Elaborado pelo autor. 

 
 
Tabela 21 – Quantidade de empresas por faixa de importação no Centro Industrial Empresarial Eldorado 
em São José dos Campos, São Paulo, no ano de 2013. 

Faixa Empresas 
Até US$ 1 milhão 10 
Entre US$ 1 e 10 milhões 4 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Elaborado pelo autor. 
 

4.1.3.3 Centro Empresarial Vale 

 

O Centro Empresarial Vale (CEV) localiza-se às margens da Rodovia Presidente Dutra, 

fazendo divisa com a porção leste do Distrito Industrial do Chácaras Reunidas (Figura). 

Segundo o texto oficial do Centro (Acesso: 2014), o empreendimento possui 790.000 m² de 

área total, sendo 88.500 m² de área constituída. Ainda sobre as características de espaço 

urbano-industrial, pode-se relatar que “o empreendimento está localizado em um zoneamento 

“ZUPI”, que permite instalações de indústrias, de comércio e serviços”.   
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Além do controle de entrada e saída – efetuado de forma diversa daquela do Centro 

Eldorado –, o CEV oferece serviços de segurança patrimonial, de manutenção das áreas 

comuns, de emergência médica, de emergência de incêndio, de controle de acesso perimetral 

e de cota de estacionamento, além de disponibilizar uma Estação de Tratamento de Efluentes. 

Somam-se a estes serviços ligados à infraestrutura do Condomínio, são proporcionados, às 

unidades empresariais instaladas, serviços de utilidade específica ou opcional e de caráter 

geral. No conjunto de atividades específicas, cabe citar o fornecimento de água gelada, 

industrial, potável e ultra pura, de ar comprimido (95 psi), de energia elétrica (440/220/127V), 

de vapor d’água (87.5 psi), reciclagem de resíduos. A respeito dos serviços gerais, há nesse 

espaço da produção industrial um restaurante, uma lanchonete, uma cafeteria e caixas 

eletrônicos. 

O CEV possui três portarias conforme indicado, sendo uma conecta à Dutra e duas ao 

bairro, cumprindo uma função logística em combinação com a disposição dos loteamentos no 

interior deste centro empresarial-industrial. O espaçamento existente entre os lotes para o 

deslocamento efetivo, bem como viabiliza a estrutura de suporte para a realização de serviços 

oferecidos pela administração.  

Em relação às empresas que desenvolvem suas atividades no CEV, há destaque para a 

Kodak, utilizada como referência na caracterização disponibilizada no informativo do próprio 

Centro (Acesso: 2014). Segundo o mesmo texto, esta unidade da empresa está instalada na 

localidade desde 1972.  

O centro é composto por 36 áreas, estando 24 disponíveis para ocupação, das quais 14 

estão preenchidas, ou seja, 58,33%do total. A respeito da dimensão dessas áreas, tanto as 

ocupadas, quanto as desocupadas, observa-se que são loteamentos grandes, com edificações 

maiores, porém uma densidade menor em consideração ao Distrito Industrial do Chácaras 

Reunidas e do Centro Industrial Empresarial Eldorado.  
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Figura 6 – Centro Empresarial Vale, zona sul de São José dos Campos, São Paulo. 

 
Fonte: Google Earth, 2011. 
 

4.1.3.3.1 Atividades econômicas desenvolvidas pelas empresas do Centro Empresarial 

Vale 

 

O Centro Empresarial Vale abriga, atualmente, 14 empresas, das quais 7 são de origem 

nacional e outras 7 foram formadas fora do País, ou seja, sob este aspecto, há uma razão de 

50,00%. Nesse conjunto de empresas, 8 desenvolvem suas atividades também em outras 

localidades, 57,14% portanto, ao passo que 6 unidades existem apenas no CEV. Algumas 

dessas empresas, 3, desenvolvem suas atividades foram desse espaço urbano-industrial, mas 

na mesma cidade, correspondendo à proporção de 21,43%. Sobre a extensão destas a outros 

municípios do estado de São Paulo, foi verificado que o equilíbrio em 50,00%. Mas, em 

relação àquelas que atuam em outras Unidades da Federação, foram identificadas 5 unidades 

empresariais, o equivalente a 35,71% do número total de empresas do CEV (Tabelas 22, 23 e 

Gráficos 18, 19). 

 

N 

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA 
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Tabela 22 – Origem das empresas instaladas no Centro Empresarial Vale em São José dos Campos, São 
Paulo. 
Origem Empresas Percentual 

Nacional 7 50,00% 
Internacional 7 50,00% 
Fonte: Referências consultadas. Período da pesquisa: 2013. Elaborado pelo autor. 
 
Gráfico 18 – Origem das empresas instaladas no Centro Empresarial Vale em São José dos Campos, São 
Paulo 

 
Fonte: Referências consultadas. Período da pesquisa: 2013. Elaborado pelo autor. 

 
Tabela 23 – Extensão dos estabelecimentos empresarias instalados no Centro Empresarial Vale em São 
José dos Campos, São Paulo. 

Condição do empreendimento Sim Não Percentual 
Atuante também em outra(s) localidade(s) 
 

8 6 57,14% 42,86% 

Localizado também em outra(s) área(s) do Município 
 

3 11 21,43% 78,57% 

Localizado também em outro(s) Município(s) do estado de São Paulo 
 

7 7 50,00% 50,00% 

Localizado também em outra(s) Unidade(s) da Federação 5 9 35,71% 64,29% 
Fonte: Referências consultadas. Período da pesquisa: 2013. Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 19 – Extensão dos estabelecimentos empresariais instalados no Centro Empresarial Vale em São 
José dos Campos, São Paulo. 

 
Fonte: Referências consultadas. Período da pesquisa: 2013. Elaborado pelo autor. 
 

Referente às atividades econômicas desenvolvidas pelas empresas instaladas no CEV, 

observa-se a predominância, segundo a classificação do CNAE, das atividades pertencentes à 

Seção C–Indústria de Transformação, com 5 unidades. As demais categorias forma atribuída, 

cada uma, a apenas uma empresa, entretanto cabe citá-las com objetivo de demonstrar os 

diferentes segmentos. Logo, temos no CEV empresas que trabalham com D–Eletricidade e 

Gás, na área de J–Informação e Comunicação sendo (sendo que está instalada em dois 

loteamentos), além das empresas que se enquadram nas Seções de H– Transporte, 

Armazenagem e Correio, I–Alojamento e Alimentação, K–Atividades Financeiras, de Seguros 

e Serviços Relacionados, M–Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas, N–Atividades 

Administrativas e Serviços Complementares e P–Educação. 

Diante desse cenário, é notável, que devido o pequeno número de empresas instaladas 

no CEV, a existência de alguns traços claros na inter-relação entre os setores. Porém, é 

preciso ressalvar que a Seção P–Educação pouco tem relação com as empresas voltadas à 

produção ou a serviços complementares a esta, pois esta classificação atribuída a uma unidade 

empresarial que oferece ensino desportivo – mas pode-se inferir a existência de uma relação 

com empreendimentos de serviços gerais.  
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Atividades econômicas como transporte e alimentação são relevantes para a atividade 

industrial local, pois são serviços que, quando próximo, reduzem os custos gerais do 

empreendimento. Nessa mesma lógica, também é relevante a presença da atividade bancária 

no CEV, uma vez que as utilidades são de caráter universal para qualquer empresa (Tabela 24 

e Gráfico 20). 

 
Tabela 24 – Atividades econômicas entre as empresas do Centro Empresarial Vale em São José dos 
Campos, São Paulo (Segundo as Seções do CNAE). 
Atividade econômica Empresas Percentual 
C–Indústrias de Transformação 5 35,71% 
J–Informação e Comunicação 2 14,29% 
D–Eletricidade e Gás 1 7,14% 
H–Transporte, Armazenagem e Correio 1 7,14% 
I–Alojamento e Alimentação 1 7,14% 
K–Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados 1 7,14% 
M–Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas 1 7,14% 
N–Atividades Administrativas e Serviços Complementares 1 7,14% 
P–Educação 1 7,14% 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 

 
Gráfico 20 – Atividades econômicas das empresas do Centro Empresarial Vale em São José dos Campos, 
São Paulo (Segundo as Seções do CNAE). 

 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 

 

Dentre as Divisões da Seção C–Indústria de Transformação, destaca-se a 28–

Fabricação de Máquinas e Equipamentos, com 2 empresas que exercem a essas atividade. 

Sou classificações dentro da referida Seção, constatou-se as Divisões de 26–Fabricação de 
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Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos, 27–Fabricação de Máquinas, 

Aparelhos e Materiais Elétricos e a 10–Fabricação De Produtos Alimentícios. As demais 

Divisões apresentam apenas uma empresa representante cada uma, portanto aparecem como 

especificações das Seções acima apontadas. Por exemplo, o exercício de atividades de 61–

Telecomunicações (nesse caso existem áreas ocupadas pela mesma empresa), de 49–

Transporte Terrestre, de 56–Alimentação, ou 71–Serviços de Arquitetura E Engenharia; 

Testes e Análises Técnicas, 77–Aluguéis Não-Imobiliários e Gestão de Ativos Intangíveis 

Não-Financeiros, 85–Educação e 35–Eletricidade, Gás e Outras Utilidades (Tabela 25 e 

Gráfico 21). 
 

Tabela 25 – Atividades econômicas das empresas instaladas no Centro Empresarial Vale em São José dos 
Campos, São Paulo (Segundo as Divisões das Seções do CNAE). 
Atividade econômica Empresas Percentual 
28–Fabricação de Máquinas e Equipamentos 2 14,29% 
61–Telecomunicações 2 14,29% 
77–Aluguéis Não-Imobiliários e Gestão de Ativos Intangíveis Não-
Financeiros 

1 7,14% 

71–Serviços de Arquitetura e Engenharia; Testes e Análises Técnicas 1 7,14% 
64–Atividades de Serviços Financeiros 1 7,14% 
56–Alimentação 1 7,14% 
49–Transporte Terrestre 1 7,14% 
35–Eletricidade, Gás e Outras Utilidades 1 7,14% 
28–Fabricação de Máquinas e Equipamentos 1 7,14% 
27–Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 1 7,14% 
26–Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e 
Ópticos 

1 7,14% 

10–Fabricação de Produtos Alimentícios 1 7,14% 
85–Educação 1 7,14% 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 21 - Atividades econômicas predominantes entre as empresas instaladas no Centro Empresarial 
Vale em São José dos Campos, São Paulo (Segundo as Divisões do CNAE). 

 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 
 

Nos Grupos que correspondem às Divisões nas quais enquadrou-se as empresas do 

CEV, foram identificadas as seguintes denominações das atividades econômicas 

desenvolvidas: 267–Fabricação de Equipamentos e Instrumentos Ópticos, Fotográficos e 

Cinematográficos, 281–Fabricação de Motores, Bombas, Compressores e Equipamentos de 

Transmissão, 351–Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, 273–

Fabricação de Equipamentos para Distribuição e Controle de Energia Elétrica, 611–

Telecomunicações Sem Fio, 493–Transporte Rodoviário de Carga, 561–Restaurantes e 

Outros Serviços de Alimentação e Bebidas, 286–Fabricação de Máquinas e Equipamentos de 

Uso Industrial Específico, 649–Atividades de Serviços Financeiros não Especificadas 

Anteriormente, 711–Serviços de Arquitetura e Engenharia e Atividades Técnicas 

Relacionadas, 611–Telecomunicações Sem Fio, 773–Aluguel de Máquinas e Equipamentos 

Sem Operador e 859–Outras Atividades de Ensino, 105–Laticínios (Tabela 26 e Gráfico 22). 
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Tabela 26 – Atividades econômicas desenvolvidas pelas empresas instaladas no Centro Empresarial Vale 
em São José dos Campos, São Paulo (Segundo os Grupos das Divisões do CNAE). 
Atividade econômica Empresas Percentual 
611–Telecomunicações Sem Fio 2 14,29% 
859–Outras Atividades de Ensino 1 7,14% 
773–Aluguel de Máquinas e Equipamentos sem Operador 1 7,14% 
711–Serviços de Arquitetura e Engenharia e Atividades Técnicas 
Relacionadas 

1 7,14% 

649–Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente 1 7,14% 
561–Restaurantes e Outros Serviços de Alimentação e Bebidas 1 7,14% 
493–Transporte Rodoviário de Carga 1 7,14% 
351–Geração, Transmissão E Distribuição de Energia Elétrica 1 7,14% 
286–Fabricação de Máquinas E Equipamentos de Uso Industrial Específico 1 7,14% 
281–Fabricação de Motores, Bombas, Compressores e Equipamentos de 
Transmissão 

1 7,14% 

273–Fabricação de Equipamentos Para Distribuição e Controle de Energia 
Elétrica 

1 7,14% 

267–Fabricação de Equipamentos e Instrumentos Ópticos, Fotográficos e 
Cinematográficos 

1 7,14% 

105–Laticínios 1 7,14% 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 

 
Gráfico 22 – Atividades econômicas das empresas instaladas no Centro Empresarial Vale em São José dos 
Campos, São Paulo (Segundo os Grupos da Divisões do CNAE). 

 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 

 

A partir dos grupos acima expostos, considerando os espaços urbano-industriais 

próximas ao CEV, visualiza-se um arranjo produtivo baseado na indústria de bens de capital 

para setores industriais determinados a partir da variedade visualizada, aos quais também 

pertencem empresas de grande porte instaladas no Município de São José dos Campos e na 

RMVP. Cabe ressaltar que o predomínio das atividades de telecomunicações se dá em função 

de uma mesma empresa, a Tivit, possuir duas unidades instaladas no CEV. 
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4.1.3.3.2 Exportação e Importação das empresas do Centro Empresarial Vale (CEV). 
 

A respeito das atividades de comércio internacional praticadas pelas empresas instaladas 

no CEV, identificou-se informações a respeito de duas empresas apenas na lista de empresas 

exportadoras e importadoras do Brasil: a Kodak e a Dresser Válvulas. Em relação à 

exportação, ambas se enquadram na faixa de Até US$ 1 milhão. Entretanto, a respeito da 

importação, é notório o maior volume de importação, Entre US$ 10 e 50 milhões para a 

Kodak e Entre US$ 1 e 10 milhões para a Dresser Válvulas. Sobre o restante das empresas, 

não foram encontrados registros no banco de dados do Mistério da Indústria e do Comércio 

Exterior.  

 

4.2 Município de Taubaté 

 

O município de Taubaté foi um dos primeiros municípios da Região do Vale do Paraíba 

a se industrializar, sendo que o processo data do começo do século XX. A acumulação de 

capital resultante da produção cafeeira contribuiu para investimentos na indústria que iniciaria 

sua expansão na região no decorrer das décadas seguintes. O setor secundário incipiente no 

município baseava-se em setores tradicionais da indústria, como, por exemplo, o têxtil12

O município de Taubaté teve a função fundamental, como núcleo econômico, de 

imantar a nascente atividade industrial na região. Na década de 1940, com os investimentos 

realizados em São José dos Campos, tem início o deslocamento da centralidade regional, 

devido às instalações de instituições voltadas ao ensino e pesquisa no setor 

aeronáutico/aeroespacial, citada anteriormente. 

 e o 

alimentício (RICCI, 2006). Em um comparativo com a atividade agrícola decadente, a 

indústria passou a ser mais atraente aos investimentos, caracterizando um redirecionamento 

da economia regional. São José dos Campos, na época, não se destacava no plano regional em 

comparação a outras localidades.  

Nas décadas seguintes, o crescimento econômico do Município é construído com base 

no segmento da produção automotiva. Estão instaladas em Taubaté grandes empresas do 

referido setor, como a Ford Motor Company Brasil Ltda. e a Volkswagen do Brasil. 

                                                 
12 Sobre a importância do setor têxtil no princípio do processo de industrialização de Taubaté, é importante citar 
a Companhia Taubaté Industrial (CTI), inaugurada em 1891, uma das primeiras grandes fábricas do Município e 
da América Latina.  
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Atualmente, com o tendente fracionamento da produção no espaço, as pequenas e 

médias empresas do Município de Taubaté formam-se voltadas ao entorno desse mesmo setor, 

constituindo um mercado alternativo (ACIT, acesso: 2014).  

Entidades de ensino e pesquisa em Taubaté. 

Em relação às instituições de ensino e pesquisa, é possível destacar a Universidade de 

Taubaté (UNITAU), que desenvolve suas atividades em Taubaté desde a década de 1950. A 

UNITAU, assim como a UNIVAP, possui um colégio – ensino médio e fundamental –, 

exercendo também a importante função de centro de qualificação e desenvolvimento de 

pesquisa no âmbito municipal.  

Ainda em relação à qualificação, a Associação Comercial Industrial de Taubaté (ACIT), 

além promover a associatividade, oferece cursos para preparar a mão-de-obra para o mercado 

local. A ACIT possui convênios com Faculdades, como a Anhanguera e a ETEP. Estas 

parcerias oferecem aos associados e seus funcionários o acesso a cursos de Graduação e Pós-

Graduação, caracterizando uma forma de integração entre a indústria e as entidades de ensino 

e pesquisa por esse intermédio. Outra entidade associativa de grande relevo é o CIESP de 

Taubaté, que é responsável pela promoção e interação industrial local e de municípios 

próximos, entre os quais está Pindamonhangaba.  

Recentemente, segundo texto divulgado pela Câmara Municipal (2013, acesso: 2014), 

outro mecanismo de desenvolvimento de Taubaté é o Sistema Municipal de Ciência, 

Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo (SMCTIE), criado pela Lei nº 4.797. O Sistema 

buscará o aprofundamento de produção de tecnologias no Município, promovendo o 

estabelecimento de uma base sólida para o desenvolvimento sócio econômico local. Para 

tanto, serão elaborados projetos para a criação de um Parque Tecnológico e de uma 

Incubadora de Empresas.  

Considerando esses objetivos, vê-se uma aproximação do modelo adotado em São José 

dos Campos, configurando um novo estágio pretendido e necessário. O movimento do 

desenvolvimento econômico do município e as etapas pelas quais se desdobra fica expresso 

na declaração de Novaes (C. DE TAUBATÉ, 2013, acesso: 2014) representante da Faculdade 

de Tecnologia do Estado de São Paulo (FATEC): “desenvolvimento econômico passa por 

relações institucionais, novos empreendimentos, tecnologia de ponta, novos conhecimentos, 

todos esses fatores de forma interligada. Para promover essa interligação é preciso um sistema 

[...]”. 

Diante dessa perspectiva, o Sistema sintoniza as relações entre o crescimento de 

mercado e a relevância do ensino e da pesquisa na construção desse processo, pois fazem 
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parte do Conselho Executivo do SMCTIE, membros de instituições de ensino como UNITAU 

e a FATEC. Portanto, o reflexo se dá nos projetos que estreitam o ambiente empresarial e o 

universitário, gerando benefícios na formação da mão-de-obra e perspectivas para o 

planejamento econômico e as urgências da sociedade capitalista contemporânea.  

Com a especialização produtiva voltada ao setor automotivo, podem ser identificadas 

empresas que desempenha atividades significativas no segmento de transportes, como a 

Alstom, atuante também na produção e inovação de energia. 

 

4.2.1 Empregabilidade no município de Taubaté: uma análise do setor secundário 

 

No município de Taubaté, o total de empregos formais era de 31.809 no começo da 

década de 1990, passando ao número de 87.410 em 2012, equivalendo a um aumento de 

174,80%. Esta elevação na quantidade de empregos significativa demonstra o processo de 

desenvolvimento econômico pelo qual passou Taubaté nas duas últimas décadas, que está 

relacionado às políticas de industrialização, com direcionamento, por vezes, aos espaços 

urbano-industriais do Município. Da mesma forma como verificado em São José dos Campos, 

houve uma diminuição no total de vagas de emprego em 1993, mas com significativo 

crescimento no ano seguinte. A partir desse momento, o crescimento manteve-se praticamente 

continuo até 2012, sendo que o período de crescimento de maior regularidade corresponde ao 

interstício entre 1998 e 2009, com uma diminuição em 2010, mas sucedida de nova elevação 

em 2011 e 2012 (Tabela 27 e Gráfico 23). Sobre as atividades econômicas do setor industrial, 

a Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias foi a atividade econômica 

que mais empregou na Indústria de Transformação, com 11.300 postos de trabalho. A 

segunda atividade industrial mais significativa de Taubaté é a Fabricação de Equipamentos de 

Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos, com 3.035 vagas de empregos. Completam o 

grupo de atividade industriais de maior relevo em relação à empregabilidade, a Manutenção, 

Reparação e Instalação de Máquinas, a Fabricação de Produtos de Metal, exceto Máquinas e 

Equipamentos e Equipamentos, Fabricação de Máquinas e Equipamentos que estabeleceram, 

em 2012, 2.329, 1.306 e 1.269 vínculos empregatícios respectivamente (Tabela 28 e Gráfico 

24). 
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Tabela 27 – Número total de empregos formais no município de Taubaté, São Paulo, de 1991 a 2012 
Ano Empregos formais 
1991 31.809 
1992 33.431 
1993 29.799 
1994 39.863 
1995 42.303 
1996 42.435 
1997 40.744 
1998 44.507 
1999 44.631 
2000 52.241 
2001 53.429 
2002 53.227 
2003 56.497 
2004 59.820 
2005 63.025 
2006 66.456 
2007 72.671 
2008 77.986 
2009 81.874 
2010 80.056 
2011 84.550 
2012 87.410 

Fonte: RAIS, CAGED. Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 23 – Número total de empregos formais no município de Taubaté, São Paulo, de 1991 a 2012. 

 
Fonte: RAIS, CAGED. Elaborado pelo autor. 
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Tabela 28 – Atividades econômicas do setor secundário que mais estabeleceram empregos formais no 
município de Taubaté, São Paulo, em 2012. 
Atividade econômica Empregos formais 
Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias 
 

11.300 

Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas 
 

3.035 

Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos 
 

2.329 

Fabricação de Produtos de Metal, exceto Máquinas e Equipamentos e 
Equipamentos 
 

1.306 

Fabricação de Máquinas e Equipamentos que estabeleceram 1.269 
Fonte: Fundação RAIS, CAGED. Elaborado pelo autor. 

 
Gráfico 24 – Atividades econômicas do setor secundário que mais estabeleceram empregos formais no 
município de Taubaté, São Paulo, em 2012 

 
Fonte: Fundação RAIS, CAGED. Elaborado pelo autor. 

 

Essa composição reflete a especialização produtiva do município de Taubaté voltada ao 

setor automobilístico. A presença de grandes empresas pertencentes ao setor, que empregam 

contingentes elevados de trabalhadores, como Ford Motor Company e Volkswagen, entre 

outras de menor expressão, que também contribuem para geração de empregos a partir das 

atividades econômicas realizadas. A respeito das demais atividades, conforme a definição do 

CNAE, algumas das respetivas empresas podem estar relacionadas, indiretamente, ao 

segmento predominante, visto que correspondem à produção de bens de capital e serviços 

complementares.  
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4.2.2 Legislação municipal: uma análise das políticas de desenvolvimento econômico-

industrial em Taubaté 

 

Na Lei Orgânica do Município de Taubaté, verifica-se que o desenvolvimento 

econômico é uma questão exposta sob diferentes aspectos, como o ambiental, por exemplo: 

“autorizar a instalação de indústrias desde que apresentem instrumentos eficazes de controle 

de poluição e proteção do meio ambiente” (Art. 6°, XXIII). Mas é explícito, incisos antes, o 

tratamento diferenciado a empresas classificadas como micro ou pequenas. Dessa forma, as 

ações públicas na condução da economia local buscaram a “dispensar às microempresas e às 

empresas de pequeno porte, tratamento jurídico diferenciado” (XIV).  

Igualmente, verificou-se este tratamento diferencial na legislação de São José dos 

Campos, que por vezes pode ser utilizado para oferecer maior estabilidade às empresas de 

pequenas porte. Essa linearidade da legislação dos referidos municípios advém do Art. 146, 

III, ‘d’ da Constituição Federal, que reservou à Lei Complementar normatizar a definição, por 

parte dos municípios, de regimes especiais ou simplificados de no caso do imposto e 

contribuições sociais.    

Sobre as políticas adotadas em relação ao desenvolvimento econômico do Município de 

Taubaté, observa-se que a doação de áreas dos espaços urbano-industriais locais, desempenha 

papel fundamental. Nesse sentido, vê-se que há direcionamento de loteamento específico, por 

parte do poder público, para a instalação de empresas nos Distritos Industriais do Município 

desde o início da década de 1990.  

Exemplo dessa política de promoção da ocupação dos espaços de produção da indústria, 

no ano de 1993, a prefeitura municipal doou uma área de, aproximadamente, 13.000 m² à 

Gamma Cobra – Projetos, Serviços e Comércio Ltda. em Distrito Industrial do Una. Dessa 

forma, a Administração pública fez cumprir, no momento dessa ação, a Lei Complementar nº 

18 de 1992. 

No mesmo ano, identificou-se uma doação para a Universal Tecnologia Importação e 

Exportação Ltda., a partir da Lei nº 2.734, de um terreno que totaliza 12.540,00 m² no Distrito 

Industrial do Bairro Una. O Art. 2º expõe que a empresa configura-se como uma indústria 

pertencente aos segmentos de metal-mecânico e eletroeletrônico.  

A Lei nº 2.831 de 1994 conferiu à Retífica Center Vale Ltda., no Distrito do Una, uma 

área total de 5.082,62 m². Esta empresa atua no comércio de autopeças e pretas e serviços.  
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Outra doação de terreno localizado no mesmo espaço urbano-industrial foi realizada em 

benefício da Pellogia & Pena S/C Ltda, por meio da Lei Municipal nº 3. 235/1998, que 

conferiu ao estabelecimento uma área de 3.972,62m².  

Em Dezembro de 1998, a Lei nº 3.232 efetivou a doação de uma área no Distrito 

Industrial do Piracangaguá – outro espaço de aglomeração industrial em Taubaté. O espaço 

cedido ao estabelecimento de produção de materiais compostos possuía área de 22.907,61m². 

Em relação às demais empresas beneficiárias da doação de terrenos, verificou-se que a 

Prefeitura Municipal de Taubaté se valeu desse instituto para atrair investimentos de empresas 

industriais ou prestadoras de serviços ao longo das últimas décadas. As demais Leis de doação 

de terrenos nos espaços urbano-industriais no Município são as de nº 3.232/1998, nº 

3.714/2003, nº 3.761, nº 3.715/2003, nº 3.977/2006, nº 3.906/2006, nº 3.643, entre outras, que 

doaram terrenos existentes nos Distritos Industriais do Bairro do Una e do Piracangaguá, a 

empresas pertencentes a diversos segmentos.   

A respeito dessas medidas, é importante ressaltar que algumas empresas não tomaram 

medidas efetivas para se instalarem no município, fazendo-se necessária medida 

superveniente para revogar a doação da área. Inter-relacionando essas ações, é possível 

verificar que a construção de uma política industrial depende de outros fatores em favor da 

estabilidade aos empreendimentos nos espaço urbano-industriais. 

Sobre fatores, fazem papel relevante os incentivos fiscais em relação às necessidades 

das empresas, na medida em que estas podem oferecer benefícios para o município. A isenção 

ou redução de tributos foi identificada como um artifício utilizado nas políticas de 

desenvolvimento industrial de São José dos Campos ao longo das últimas décadas, 

manifestando-se na mesma proporção dos empregos gerados. Em Taubaté, foi identificado 

que incentivo fiscal aprece como ferramenta apta ao desenvolvimento em leis produzidas no 

município.  

Na década de 1980, a Lei n°2.153 de 1985 passou a regular a isenção de ISSQN às 

empresas de pequeno porte que se instalassem no Município de Taubaté. Nesse caso, o 

benefício é concedido a empresas de menor porte que sejam prestadoras de serviço o que 

proporciona vantagens às atividades produtivas. Esta lei foi modificada no decorrer das 

décadas seguintes, por dispositivos de leis que trabalharam a matéria conforme as urgências 

da economia local. 

No Código Tributário Municipal de Taubaté (CTMT), observa-se que a aplicabilidade 

das isenções está prevista no Art. 45, §2°. Portanto, “a concessão de isenções apoiar-se-á 

sempre em fortes razões de ordem pública ou de interesse do Município, não podendo ter 
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caráter pessoal e dependerá de lei aprovada” (caput do Artigo).  Tendo em vista o interesse 

público, “as isenções estão condicionadas à renovação anual e serão reconhecidas por ato do 

Prefeito, sempre a requerimento do interessado”.  

Os incentivos à industrialização, em Taubaté, são concedidos por meio da Lei n° 911 

desde 1965, visto que a partir desse período inicia-se o desenvolvimento do setor automotivo 

no Município e flexibilização da produção, ante o processo de globalização da economia. A 

integração de mercados se fez no sentido de uma nova divisão internacional do trabalho, 

sendo esta orientada por uma gama de fatores atrativos oferecidos pelos Estados e pelos 

arranjos produtivos considerando o âmbito regional.  

Entretanto, no conjunto de leis promotoras da industrialização, identificou-se que a 

doação de áreas, nos espaços urbano-industriais locais, está no centro da política industrial em 

Taubaté, pois a maioria das Leis elaboradas pelo legislativo do Município, ao longo das 

últimas décadas, comportou essa mediada. 

 

4.2.3 Espaços urbano-industriais do Município de Taubaté 

 

Sobre os espaços urbano-industriais de Taubaté, foram contados dois em diferentes 

regiões do município. O Primeiro é o Distrito Industrial do Piracangaguá, próximo à região 

central do município e o segundo, o Distrito Industrial do Una I e Una II, localizados no final 

da zona Leste do município separados pela Rodovia Presidente Dutra. 

De maneira geral, em relação às dimensões das áreas correspondentes aos referidos 

distritos industriais, pôde-se verificar que estas são superiores às existentes nos espaços da 

produção industrial do Município de São José dos Campos, com plantas industriais maiores, 

apresentando também maior espaçamento entre as indústrias e outras empresas. 

 

4.2.3.1 Distrito Industrial do Piracangaguá 

 

Conforme exposto no tópico anterior, verificam-se as dimensões mais amplas das 

plantas das indústrias instaladas no Distrito Industrial do Piracacangaguá (Figura 7). A 

Localização às margens do principal eixo rodoviário da RMVP confere semelhança ao 

Distrito Industrial do Chácaras Reunidas em São José dos Campos. Entretanto, o número de 

quadras que compõem o Piracangaguá é, de forma visível, menor, apresentando-se no sentido 

vertical predominantemente. 
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Figura 7 – Distrito Industrial do Piracangaguá, zona oeste de Taubaté, São Paulo 

 
Fonte: Google Earth, 2011. 

 

A principal via de acesso, para outros bairros, é a Av. Carlos Pedroso de Silveira (SP–

62), a qual se configura como uma extensão desse espaço urbano da produção industrial, por 

seu grande comprimento e por abrigar empresas que se identificam como pertencentes ao 

Distrito ou devido à importância de sua atividade. Como exemplos, é possível citar a Araya 

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA  

N 

RODOVIA FLORIANO RODRIGUES 
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Brasil Industrial Ltda. que atende o setor aeroespacial entre outros, a FSI Sul América 

Indústria e Comércio Ltda. desenvolvedora de máquinas e equipamentos de uso geral e a 

Multionic Indústria e Comércio de produtos de limpeza que atua no segmento químico.  

Importantes vias de acesso a Dutra podem ser observados na porção sul do Distrito 

conforme se observa na Figura. A Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP–123), que cruza 

com a Av. Carlos Pedroso de Silveira faz importante função para o deslocamento necessário 

às atividades de transporte de mercadorias típicas no interior ou nos arredores dos espaços 

urbano.  
Figura 8 – Cruzamento da Av. Carlos Pedroso de Silveira com a Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro ao 
norte do Distrito Industrial do Piracangaguá em Taubaté, São Paulo 

 
Fonte: Google Earth, 2011. 

 

4.2.3.1.1 Atividades econômicas desenvolvidas pelas empresas do Distrito Industrial do 

Piracangaguá 

 

Sobre as atividades econômicas do Distrito Industrial do Piracangaguá e as áreas de 

ocupação diretamente ligadas a este espaço, foi verificado que de um total de 36 empresas, 

66,67% são empresas de origem nacional, enquanto 33,33% são provenientes do exterior. A 

maioria das empresas não possui extensão, portanto, correspondendo a uma proporção de 

77,78% das empresas. Dessa forma, boa parte desenvolvimento de atividades dessas empresas 

fica restrita este espaço urbano-industrial, representando um grau considerável aos fatores 

locacionais pertinentes ao Distrito. A respeito desta questão, cabe ressaltar que nenhum desses 

empreendimentos possui outras unidades em Taubaté, mas sim em outros municípios do 

estado de São Paulo, sendo o equivalente a 16,67% do conjunto de empresas. Em relação às 

empresas que atuam em outras Unidades da Federação, obteve-se uma proporção 16,67% dos 

N 

RODOVIA FLORIANO RODRIGUES 
   

 

AV. CARLOS PEDROSO SILVEIRA 

DISTRITO INDUSTRIAL PIRACANGAGUÁ 
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empreendimentos instalados no Distrito Industrial do Piracangaguá e suas adjacências 

(Tabelas 24, 25 e Gráfico 25, 26).  
Tabela 29 – Origem das empresas instaladas no Distrito Industrial do Piracangaguá em Taubaté, São 
Paulo. 

Origem Empresas Percentual 
Nacional 24 66,67% 
Internacional 12 33,33% 
Fonte: Referências consultadas. Período da pesquisa: 2013. Elaborado pelo autor. 
 
 
Gráfico 25 – Origem das empresas instaladas no Distrito Industrial do Piracangaguá em Taubaté, São 
Paulo.  

 
Fonte: Referências consultadas. Período da pesquisa: 2013. Elaborado pelo autor. 
 
 
Tabela 30 – Extensão dos estabelecimentos empresarias instalados no Distrito Industrial do Piracangaguá 
em Taubaté, São Paulo. 

Condição do empreendimento Sim Não Percentual 
Localizado somente no Distrito 
 

8 28 22,22% 77,78% 

Localizado também em outra(s) área(s) do Município 
 

0 36 0,00% 100,0% 

Localizado também em outro(s) Município(s) do estado de São Paulo 
 

6 30 16,67% 83,33% 

Localizado também em outra(s) Unidade(s) da Federação 6 30 16,67% 83,33% 
Fonte: Referências consultadas. Período da pesquisa: 2013. Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 26 – Extensão dos estabelecimentos empresarias instalados no Distrito Industrial do Piracangaguá 
em Taubaté, São Paulo. 

 
Fonte: Referências consultadas. Período da pesquisa: 2013. Elaborado pelo autor. 

 

Segundo a classificação a partir das Seções do CNAE, pôde-se identificar que as 

empresas deste espaço da produção industrial pertencem, majoritariamente, à C–Indústria de 

Transformação, representando 80,56% das unidades empresariais. Essa vantagem se dá em 

relação às atividades econômicas descritas nas Seções de G–Comércio; Reparação de 

Veículos Automotores e Motocicletas, H– Transporte, Armazenagem e Correio, de F–

Construção e de I–Alojamento e Alimentação, correspondendo, a primeira classificação a 

8,33%, a segunda a 5,56% e as duas últimas a 2,78% (Tabela 31 e Gráfico 27).  

 
Tabela 31 – Atividades econômicas entre as empresas do Distrito Industrial do Piracangaguá em Taubaté, 
São Paulo (Segundo as Seções do CNAE). 
Atividade econômica Empresas Percentual 
C–Indústrias de Transformação 29 80,56% 
H–ransporte, Armazenagem e Correio 2 5,56% 
G–Comércio; Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas 3 8,33% 
F–Construção 1 2,78% 
I–Alojamento e Alimentação 1 2,78% 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 27 – Atividades econômicas das empresas do Distrito Industrial do Piracangaguá em Taubaté, 
São Paulo (Segundo as Seções do CNAE). 

 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 
 

Entre as Divisões das Seções acima abordadas, é a mais recorrente entre as atividades 

identificadas a definição de 25–Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e 

Equipamentos, que atingiu o percentual de 19,44% representando 7 das 36 empresas do 

Distrito Industrial. A 29–Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias 

abrange 6 empresa, o que se traduz em 16,67% do total. A terceira atividade mais 

significativa verificada foi a 28–Fabricação de Máquinas e Equipamentos, com 8,33% das 

empresas. 

 Divisões identificadas de forma minoritária são as seguintes: representando 5,56% 

estão a 27–Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos, 46–Comércio Por 

Atacado, Exceto Veículos Automotores e Motocicletas, 49–Transporte Terrestre, 22–

Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico, 32– Fabricação de Produtos 

Diversos, e 20–Fabricação de Produtos Químicos. Com 2,78% foram verificadas as Divisões 

de 56–Alimentação, 43–Serviços Especializados para Construção, 31–Fabricação de Móveis, 

24–Metalurgia, 23–Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos, 16–Fabricação de 

Produtos de Madeira, 45–Comércio e Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas e 

10– Fabricação de Produtos Alimentícios (Tabela 32 e Gráfico 28). 
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Tabela 32 – Atividades econômicas entre as empresas do Distrito Industrial do Piracangaguá em Taubaté, 
São Paulo (Segundo as Divisões do CNAE). 
Atividade econômica Empresas Percentual 
25–Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos 7 19,44% 
29–Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias 6 16,67% 
28–Fabricação de Máquinas e Equipamentos 3 8,33% 
32–Fabricação de Produtos Diversos 2 5,56% 
27–Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 2 5,56% 
49–Transporte Terrestre 2 5,56% 
46–Comércio por Atacado, Exceto Veículos Automotores e Motocicletas 2 5,56% 
22–Fabricação de Produtos de Borracha e De Material Plástico 2 5,56% 
20–Fabricação de Produtos Químicos 2 5,56% 
56–Alimentação 1 2,78% 
43–Serviços Especializados Para Construção 1 2,78% 
31–Fabricação de Móveis 1 2,78% 
24–Metalurgia 1 2,78% 
23–Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos 1 2,78% 
16–Fabricação de Produtos de Madeira 1 2,78% 
10–Fabricação de Produtos Alimentícios 1 2,78% 
45–Comércio e Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas 1 2,78% 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 

 
Gráfico 28 – Atividades econômicas predominantes entre as empresas do Distrito Industrial do 
Piracangaguá em Taubaté, São Paulo (Segundo as Divisões do CNAE). 

 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 
 

Essa distribuição reflete a especialização produtiva do município voltada ao setor 

automotivo, visto que uma das mais significativas Divisões de atividades econômicas acima 

trabalhadas tem relação com o referido setor. As outras práticas fabris apresentam-se em 

visível diversidade, característica também inerente aos demais espaços urbano-industriais 

abordados anteriormente.  
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Tratando-se dos Grupos que compõem as Divisões das empresas abrangidas pelo 

Distrito Industrial do Piracangaguá, a 294–Fabricação de Peças e Acessórios para Veículos 

Automotores, em conjunto com a 253–Forjaria, Estamparia, Metalurgia do Pó e Serviços de 

Tratamento de Metais apresentam-se como as especificações com maiores números, cada uma 

igual a 6 correspondendo a 16,67%. Dessa forma, visualiza-se que as atividades abarcadas 

definem com mais clareza a predominância de empresas atuantes na cadeia produtiva 

automobilística do Município. Além disso, é possível associar essa composição à proximidade 

do Distrito Industrial a uma das grandes fábricas do setor, a Volkswagen do Brasil, que está 

localizada ao longo da Av. Carlos Pedroso de Silveira (Figura 8) (Tabela 33 e Gráfico 29). 

 
Tabela 33 – Atividades econômicas entre as empresas do Distrito Industrial do Piracangaguá em Taubaté, 
São Paulo (Segundo os Grupos do CNAE) 
Atividade econômica Empresas Percentual 
294–Fabricação de Peças e Acessórios para Veículos Automotores 6 16,67% 
253–Forjaria, Estamparia, Metalurgia do Pó e Serviços de Tratamento de 
Metais 

6 16,67% 

222–Fabricação de Produtos de Material Plástico  2 5,56% 
279–Fabricação de Equipamentos e Aparelhos Elétricos Não Especificados 
Anteriormente 

2 5,56% 

493–Transporte Rodoviário de Carga 2 5,56% 
561–Restaurantes e Outros Serviços de Alimentação e Bebidas 1 2,78% 
469–Comércio Atacadista Não-Especializado 1 2,78% 
467–Comércio Atacadista de Madeira, Ferragens, Ferramentas, Material 
Elétrico e Material de Construção 

1 2,78% 

453–Comércio de Peças e Acessórios para Veículos Automotores 1 2,78% 
439–Outros Serviços Especializados para Construção 1 2,78% 
329–Fabricação de Produtos Diversos 1 2,78% 
325–Fabricação de Instrumentos e Materiais Para Uso Médico e 
Odontológico e de Artigos Ópticos 

1 2,78% 

310–Fabricação de Móveis 1 2,78% 
286–Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso Industrial Específico 1 2,78% 
284–Fabricação de Máquinas-Ferramenta 1 2,78% 
282–Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso Geral 1 2,78% 
259–Fabricação de Produtos de Metal Não Especificados Anteriormente 1 2,78% 
243–Produção de Tubos de Aço, Exceto Tubos Sem Costura 1 2,78% 
231–Fabricação de Vidro e de Produtos do Vidro 1 2,78% 
209–Fabricação de Produtos e Preparados Químicos Diversos 1 2,78% 
206–Fabricação de Sabões, Detergentes, Produtos de Limpeza, Cosméticos, 
Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal 

1 2,78% 

162–Fabricação de Produtos de Madeira, Cortiça e Material Trançado, 
Exceto Móveis 

1 2,78% 

106–Moagem, Fabricação De Produtos Amiláceos e de Alimentos Para 
Animais 

1 2,78% 

Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 29 – Atividades econômicas predominantes entre as empresas do Distrito Industrial do 
Piracangaguá em Taubaté, São Paulo (Segundo os Grupos do CNAE).  

 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 
 
 

4.2.3.1.2 Exportação e importação no Distrito Industrial do Piracangaguá 

 

A respeito da Volkswagen do Brasil, ressalva-se que apesar de sua localização em uma 

das vias que conferem conexão direta ao Distrito Industrial do Piracangaguá, a montadora não 

foi incluída ao conjunto abordado no tópico anterior assim como outras empresas, pois se 

optou por trabalhá-la em separado conferir-lhe destaque. Sobre as relações de comércio 

exterior, foi verificado que a empresa está na faixa Acima de US$ 50 milhões, sendo a 

classificação que indica o maior volume de exportação a ser considerado entre as empresas 

instaladas no Brasil. A respeito das atividades de importação da multinacional, identificou-se 

que a empresa está na mesma faixa Acima de US$ 50 milhões, mas não se pode afirmar que 

tanto a exportação quanto a importação possuam a mesma proporção, uma vez que essa 

categoria abriga qualquer número acima do valor assinalado. 

Outra grande empresa que desenvolve suas atividades em área à margem de uma via 

conexa ao Distrito Industrial, a Rod. Floriano Rodrigues Pinheiro, é a Embraer S/A de 

Taubaté, que atingiu, em suas exportações, a faixa Acima de US$ 50 milhões e, em suas 
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importações, a faixa Entre US$ 1 e 10 milhões. A Elebb Equipamentos S/A também 

localizada na mesma Rodovia, importou um volume de produtos Entre US$ 1 e 10 milhões.  

Sobre as empresa pertencentes ao Distrito Industrial do Piracangaguá, foi constatada a 

existência de 7 empresas que praticam atividade de comércio exterior. Desse total, pôde-se 

verificar que o conjunto de empresas instaladas nessa área urbano-industrial apresenta 

números mais expressivos em comparação aos outros espaços da indústria situados em São 

José dos Campos, uma vez que é composto por empresas de maiores portes. Como é 

observável na Tabela, a maior faixa de exportação está Entre US$ 10 e 50 milhões, que 

corresponde ao volume de produção da Mubea do Brasil Ltda., pertencente ao segmento 

automobilístico. Sobre as outras empresas que importam produtos do exterior, 3 empresas 

estão enquadradas na faixa Entre US$ 1 e 10 milhões, equivalendo ao segundo volume mais 

significativo, embora seja pertinente a um número maior de empreendimentos no resultado 

obtido a partir da classificação. Em relação ao restante das unidades empresariais que 

exercem a importação, todas se vinculam à faixa de Até US$ 1 milhão (Tabelas 34, 35).  
 

Tabela 34 – Quantidade de empresas por faixa de exportação no Distrito Industrial do Piracangaguá em 
Taubaté, São Paulo, no ano de 2013 

Faixa Empresas 
US$ 10 e 50 milhões 1 
Entre US$ 1 e 10 milhões 1 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Elaborado pelo autor. 

 
Tabela 35 – Quantidade de empresas por faixa de importação no Distrito Industrial do Piracangaguá em 
Taubaté, São Paulo, no ano de 2013 

Faixa Empresas 
US$ 10 e 50 milhões 1 
Entre US$ 1 e 10 milhões 3 
Até US$ 1 milhão 3 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Elaborado pelo autor. 
 

4.2.3.2 Distrito Industrial do Una I e II 

 

O Distrito Industrial do Una I e II corresponde a um aglomerado continuo de empresas 

cortadas pela cortado pela Rodovia Presidente Dutra – sendo que sua a maioria de seu 

território situa ao norte do referido eixo rodoviário –, localizada na zona leste do município de 

Taubaté, próximo à Pindamonhangaba. Assim como o Distrito Industrial do Piracangaguá, 

esse espaço urbano-industrial é ocupado, predominantemente, por plantas industriais de 

grandes dimensões, ao mesmo que também não apresenta ocupação residencial. Como pode 
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ser observada na Figura 9, a área apresenta-se como uma área mais estreita e estende-se no 

sentido norte do Município. 
Figura 9 – Distrito Industrial do Una I e II, zona Leste de Taubaté, São Paulo. 

 
Fonte: Google Earth, 2011. 

 

 

N 

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA 

RODOVIA WASHINGTON LUÍS 

AV. ARCÊNIO RIEMA 
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A principal via de deslocamento do Distrito Industrial do Una I e II é a Av. Arcênio 

Riema que conecta a Dutra à rodovia Washington Luís (SP–62). A maioria das indústrias e 

empresas em geral está instalada nesse corredor do Distrito Industrial. Outra importante 

avenida que passa por esse espaço da produção industrial é a Av. dos Bandeirantes, sendo o 

principal acesso  direto ao restante da cidade, com exceção da Dutra.  

 

4.2.3.2.1 Atividades econômicas desenvolvidas pelas empresas do Distrito Industrial do Una 

I e II 

 

No Distrito Industrial do Una I e II, foi constatado um total de 38 estabelecimentos 

empresariais, entre os quais 28 são de origem nacional e 10 tiveram sua formação em outros 

países, correspondendo às proporções de 73,68% e de 26,32% correlativamente. Nesse 

conjunto, 14 empresas também desenvolvem suas atividades em unidades localizadas fora do 

Distrito, correspondendo a 36,84% do total. Nesse mesmo sentido, constatou-se que das 

empresas instaladas nesse espaço urbano-industrial somente uma possui outra unidade no 

restante da cidade: a Fabinject. No que se refere aos outros municípios, novamente, 14 

empresas, 36,84% do total, desenvolvem suas atividades em outras localidades do estado e 8, 

ou seja, 21,05%, possui estabelecimento em outras unidades da federação (Tabela 36 e 

Gráfico 30).  

 
Tabela 36 – Origem das empresas instaladas no Distrito Industrial do Una I e II em Taubaté, São Paulo. 

Origem Empresas Percentual 
Nacional 28 73,68% 
Internacional 10 26,32% 
Fonte: Referências consultadas. Período da pesquisa: 2013. Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 30 – Origem das empresas instaladas no Distrito Industrial do Una I e II em Taubaté, São Paulo. 

 
Fonte: Referências consultadas. Período da pesquisa: 2013.  Elaborado pelo autor. 
 

 
Tabela 37 – Extensão dos estabelecimentos empresarias instalados no Distrito Industrial do Una I e II em 
Taubaté, São Paulo 

Condição do empreendimento Sim Não Percentual 
Atuante também em outra(s) localidade(s) 
 

14 24 36,84% 63,16% 

Localizado também em outra(s) área(s) do Município 
 

1 37 2,63% 97,37% 

Localizado também em outro(s) Município(s) do estado de São Paulo 
 

14 24 36,84% 63,16% 

Localizado também em outra(s) Unidade(s) da Federação 8 30 21,05% 78,95% 
Fonte: Referências consultadas. Período da pesquisa: 2013. Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 31 – Extensão dos estabelecimentos empresariais instalados no Distrito Industrial do Una I e II 
em Taubaté, São Paulo.  

 
Fonte: Referências consultadas. Período da pesquisa: 2013. Elaborado pelo autor. 
 

 

Considerando as atividades econômicas desenvolvidas pelas empresas do Distrito 

Industrial do Una I e II, foi possível identificar que 30 unidades empresariais pertencem a 

Seção C–Indústria de transformação, equivalendo a 78,95%. A segunda classificação com 

maior frequência é a que designa a atividade de G–Comércio; Reparação de Veículos 

Automotores e Motocicletas, correspondendo a 10,53%. A terceira atividade mais recorrente é 

a de F–Construção, com 5,26%, seguida pelas atividades de M– Atividades Profissionais, 

Científicas e Técnicas e de J– Informação e Comunicação, cada uma com a proporção de 

2,63% do total de empresas do Distrito (Tabela 38 e Gráfico 32).  

 
Tabela 38 – Atividades econômicas entre as empresas do Distrito Industrial do Una I e II em Taubaté, São 
Paulo (Segundo as Seções do CNAE). 
Atividade econômica Empresas Percentual 
C–Indústrias de Transformação 30 78,95% 
G–Comércio; Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas 4 10,53% 
F–Construção 2 5,26% 
J–Informação e Comunicação 1 2,63% 
M–Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas 1 2,63% 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 32 – Atividades econômicas das empresas do Distrito Industrial do Una I e II em Taubaté, São 
Paulo (Segundo as Seções do CNAE).  

 
Serra. Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 
 
 

Sobre as Divisões das Seções apontadas, verificou-se maior significância em relação aos 

empreendimentos que exercem atividades de 25–Fabricação de Produtos de Metal, Exceto 

Máquinas e Equipamentos e de 20–Fabricação de Produtos Químicos, ambas com 18,42% do 

conjunto de empresas do Una I e II, seguidas pela 29– Fabricação de Veículos Automotores, 

Reboques e Carrocerias, cuja proporção corresponde a 7,89%. Próximo a este, o percentual 

de 5,26% do total de unidades do local repete-se para as práticas de 46–Comércio Por 

Atacado, Exceto Veículos Automotores e Motocicletas, de 28– Fabricação de Máquinas e 

Equipamentos e de 23–Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos. Em menor 

dimensão, as seguintes classificações abrangem somente uma empresa: 71–Serviços de 

Arquitetura e Engenharia; Testes e Análises Técnicas, 62–Atividades Dos Serviços de 

Tecnologia da Informação, 43–Serviços Especializados para Construção, 42–Obras de 

Infraestrutura, 32–Fabricação de Produtos Diversos, 31–Fabricação de Móveis, 27–

Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos, 14 - Confecção De Artigos Do 

Vestuário E Acessórios e 13–Fabricação De Produtos Têxteis (Tabela 39 e Gráfico 33). 
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Tabela 39 – Atividades econômicas entre as empresas do Distrito Industrial do Una I e II em Taubaté, São 
Paulo (Segundo as Divisões do CNAE) 
Atividade econômica Empresas Percentual 
25–Fabricação de Produtos De Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos 7 18,42% 
20–Fabricação de Produtos Químicos 7 18,42% 
46–Comércio Por Atacado, Exceto Veículos Automotores e Motocicletas 4 10,53% 
22–Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico 4 10,53% 
29–Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias 3 7,89% 
28–Fabricação de Máquinas E Equipamentos 2 5,26% 
23–Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos 2 5,26% 
71–Serviços de Arquitetura e Engenharia; Testes e Análises Técnicas 1 2,63% 
62–Atividades dos Serviços De Tecnologia da Informação 1 2,63% 
43–Serviços Especializados para Construção 1 2,63% 
42–Obras de Infra-Estrutura 1 2,63% 
32–Fabricação de Produtos Diversos 1 2,63% 
31–Fabricação de Móveis 1 2,63% 
27–Fabricação de Máquinas, Aparelhos E Materiais Elétricos 1 2,63% 
14–Confecção de Artigos Do Vestuário E Acessórios 1 2,63% 
13–Fabricação de Produtos Têxteis 1 2,63% 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas.  Elaborado pelo autor. 
 
 
Gráfico 33 – Atividades econômicas predominantes entre as empresas do Distrito Industrial do Una I e II 
em Taubaté, São Paulo (Segundo as Seções do CNAE 

 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas.  Elaborado pelo autor. 
 
 

Nas denominações oferecidas pelos Grupos de atividades derivados das Divisões do 

CNAE, foi possível identificar a 253–Forjaria, Estamparia, Metalurgia do Pó e Serviços de 

Tratamento de Metais é o enquadramento que corresponde ao maior número de empresas, 6 

no total, equivalendo a 15,79% do total. Seguida pelas atividades de 222–Fabricação de 

Produtos de Material Plástico, 209 - Fabricação de Produtos e Preparados Químicos 

Diversos e de 294–Fabricação de Peças e Acessórios para Veículos Automotores, que 
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apresentam a mesma proporção de 7,89% das empresas do Distrito Industrial. As atividade 

com os códigos 467, 286, 207 e 206 apresentam o segundo maior percentual, 5,26%. Com 

somente 2,63% das unidades empresariais, estão a 712– Testes e Análises Técnicas, 620–

Atividades dos Serviços de Tecnologia da Informação, 469–Comércio Atacadista de Madeira, 

Ferragens, Ferramentas, Material Elétrico e Material de Construção, 468–Comércio 

Atacadista Especializado em Outros Produtos, 443–Obras de Acabamento, 422–Obras de 

Infraestrutura para Energia Elétrica, Telecomunicações, Água, Esgoto e Transporte Por 

Dutos, 329–Fabricação de Produtos Diversos 310–Fabricação de Móveis, 273–Fabricação de 

Equipamentos Para Distribuição e Controle de Energia Elétrica, 251–Fabricação de 

Estruturas Metálicas e Obras de Caldeiraria Pesada, 239–Aparelhamento de Pedras e 

Fabricação de Outros Produtos de Minerais Não-Metálicos, 234–Fabricação de Produtos 

Cerâmicos, 221–Fabricação de Produtos de Borracha, 141–Confecção de Artigos do 

Vestuário e Acessórios e 134–Acabamentos em Fios, Tecidos e Artefatos Têxteis. 
 
Tabela 40 – Atividades econômicas entre as empresas do Distrito Industrial do Una I e II em Taubaté, São 
Paulo (Segundo os Grupos do CNAE). 
Atividade econômica Empresas Percentual 
253–Forjaria, Estamparia, Metalurgia do Pó e Serviços de Tratamento de 
Metais 

6 15,79% 

294–Fabricação de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores 3 7,89% 
222–Fabricação de Produtos de Material Plástico 3 7,89% 
209 - Fabricação de Produtos e Preparados Químicos Diversos 3 7,89% 
467 - Comércio Atacadista de Madeira, Ferragens, Ferramentas, Material 
Elétrico E Material de Construção 

2 5,26% 

286 - Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso Industrial Específico 2 5,26% 
207 - Fabricação de Tintas, Vernizes, Esmaltes, Lacas e Produtos Afins 2 5,26% 
206 - Fabricação de Sabões, Detergentes, Produtos de Limpeza, Cosméticos, 
Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal 

2 5,26% 

712 - Testes e Análises Técnicas 1 2,63% 
620 - Atividades dos Serviços de Tecnologia da Informação 1 2,63% 
469 - Comércio Atacadista de Madeira, Ferragens, Ferramentas, Material 
Elétrico e Material de Construção 

1 2,63% 

468 - Comércio Atacadista Especializado em Outros Produtos 1 2,63% 
443 - Obras de Acabamento 1 2,63% 
422 - Obras de Infra-Estrutura para Energia Elétrica, Telecomunicações, 
Água, Esgoto e Transporte Por Dutos 

1 2,63% 

329 - Fabricação de Produtos Diversos 1 2,63% 
310 - Fabricação de Móveis 1 2,63% 
273 - Fabricação de Equipamentos Para Distribuição e Controle de Energia 
Elétrica 

1 2,63% 

251 - Fabricação de Estruturas Metálicas e Obras de Caldeiraria Pesada 1 2,63% 
239 - Aparelhamento de Pedras e Fabricação de Outros Produtos de Minerais 
Não-Metálicos 

1 2,63% 

234 - Fabricação de Produtos Cerâmicos 1 2,63% 
221 - Fabricação de Produtos de Borracha 1 2,63% 
141 - Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios 1 2,63% 
134 - Acabamentos Em Fios, Tecidos E Artefatos Têxteis 1 2,63% 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 34 – Atividades econômicas predominantes entre as empresas do Distrito Industrial do Una I e II  
em Taubaté, São Paulo (Segundo os Grupos do CNAE). 

 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 
 

Em relação à composição do conjunto de atividades realizadas pelas empresas do 

Distrito Industrial do Una I e II, pode-se a presença do setor automobilístico, como uma das 

atividades predominantes entre as empresas instaladas na localidade. Tal condição reflete a 

especialização produtiva do município de Taubaté, o que explicita, relativamente, uma 

inserção desse espaço urbano-industrial na principal cadeia produtiva do município.  

 

4.2.3.2.2 Exportação e importação das empresas do Distrito Industrial do Una I e II. 

 

Em 2013, as atividades de comércio exterior realizadas pelas empresas do Distrito 

Industrial do Una I e II, segundo as listas de estabelecimentos exportadores e importadores do 

Brasil do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, foram identificadas 

9 empresas desse espaço urbano-industrial registradas, considerando-se os dois conjuntos de 

dados. A respeito venda de mercadorias ao exterior, constatou-se que desse total, 6 realizam-

na, sendo a classificação mais significativa correspondente à faixa Entre US$ 10 e 50 milhões, 

na qual foi enquadrado o volume das atividades exercidas pela Cameron do Brasil. Cabe 

ressaltar que no cenário nacional a empresa , segundo Ranking divulgado em 2012 (MICE, 

2012), é a 367º maior exportadora do Brasil, sendo um fator significante considerando as 

atividades desenvolvidas no Distrito Industrial. Na faixa Entre US$ 1 e 10 milhões, foram 

encontrados 3 registros que correspondem à classificação do volume das exportações das 
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respectivas empresas. Até US$ 1 Milhão é a faixa de 2 empresas que realizam exportações 

nesse aglomerado urbano-industrial.  

Em relação às importações, identificou-se que, entre os volumes de atividades 

desenvolvidas no Distrito Industrial do Una I e II, a faixa mais relevante atingida pelas 

empresas é Entre US$ 10 e 50 milhões, que abrange apenas a IFF Essências e Fragâncias 

Ltda.. A respeito dos registros equivalentes à faixa US$ 1 e 10 milhões, desse conjunto de 

empresas, 3 alcançam esse volume de importações. Na faixa de Até US$ 1 Milhão, constatou-

se a existência também de 3 empresa, representando os valores de menor expressão na 

atividade de comércio exterior.  

Nesse sentido, é possível observar que o Distrito Industrial do Una I e II abriga 

empresas que desenvolvem atividades significativas, contribuindo para o desenvolvimento 

econômico urbano e regional e refletindo a lógica pertinente aos benefícios conferidos pelos 

espaços de aglomeração de empresas à luz do planejamento do espaço de Taubaté (Tabelas 

41, 42).  

 
Tabela 41 – Quantidade de empresas por faixa de exportação no Distrito Industrial do Una I e II em 
Taubaté, São Paulo, no ano de 2013. 

Faixa Empresas 
US$ 10 e 50 milhões 1 
Entre US$ 1 e 10 milhões 3 
Até US$ 1 milhão 2 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Elaborado pelo autor. 

 
 
Tabela 42 - Quantidade de empresas por faixa de importação no Distrito Industrial do Una I e II em 
Taubaté, São Paulo, no ano de 2013 

Faixa Empresas 
US$ 10 e 50 milhões 1 
Entre US$ 1 e 10 milhões 3 
Até US$ 1 milhão 3 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Elaborado pelo autor. 

 

4.3 Município de Jacareí 

 

O Município de Jacareí é um dos municípios mais industrializados da RMVP, 

atualmente, estando ligado, tanto física quanto economicamente, a São José dos Campos. 

Apesar de sua proximidade com o principal centro regional, se considerado o PIB municipal, 

fica atrás de Taubaté.  

O Município possui a principal concentração industrial na região leste, área de 

conurbação com São José dos Campos, tendo como principais eixos rodoviários à 
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industrialização a Rodovia Presidente Dutra e a Rodovia Geraldo Scavone. Esta porção da 

cidade de Jacareí coincide com a localização próxima aos espaços urbano-industriais de São 

José dos Campos: o Distrito Industrial do Chácaras Reunidas, o Centro Industrial Empresarial 

Eldorado e o Centro Empresarial Vale. 

Nessa perspectiva, é relevante citar que as áreas de aglomeração da produção industrial 

de Jacareí foram implementados às margens da Rodovia Geraldo Scavone, oferecendo maior 

comunicação entre os espaços que circunscrevem indústrias e prestadoras de serviços de 

diversos segmentos e atividades econômicas.  

Sobre este aspecto, entre outros, torna-se importante citar que o fluxo de pessoas e 

produtos entre os dois municípios é notório, havendo também um transporte intermunicipal 

que percorre as citadas vias em duas linhas distintas.  

A respeito dos Centros Universitários do Município, é possível citar a Faculdade 

Anhanguera, muito próxima à unidade de São José dos Campos, localiza-se na mesma região 

de Jacareí (Vila Pinheiro) onde estão instalados os espaços urbano-industriais locais. 

Referente a este aspecto, há uma Campus da Universidade do Vale do Paraíba localizado no 

bairro Villa Branca.  

Sobre as entidades associativas, cabe citar o CIESP de Jacareí, que promove o 

desenvolvimento e a interação no setor industrial do Município, com cursos de qualificação 

de mão-de-obra para atuação no mercado (CIESP de JACAREÍ, Acesso: 2013). Além disso, o 

município de Jacareí abriga a Associação Comercial Industrial de Jacareí (ACIJ), que também 

busca promover o empreendedorismo industrial e comercial, principalmente, por meio da 

qualificação profissional (ACIJ, Acesso: 2013). 

Da mesma forma como em outros municípios, Jacareí possui, em seu território, 

empresas de grande porte, entre elas a Cebrace Cristal Plano, que possui outra unidade no 

município de Caçapava (CEBRACE, site oficial, acesso: 2014). A empresa foi inaugurada em 

Jacareí no ano de 1974, atuando no mercado, portanto, há 40 anos atuando no segmento de 

Vidros no âmbito regional e nacional. A origem do empreendimento remota de uma joint-

venture entre dois grupos pertencentes ao ramo de vidros planificados: a Saint-Gobain 

(França) e a NSG (Japão).  

Outra empresa que desenvolve atividades significativas em Jacareí é a Fibria Celulose 

S/A uma das líderes mundiais na produção de celulose de eucalipto, tendo um volume de 

produção, segundo texto disponibilizado na página da empresa (acesso: 2014), de 5,3 milhões 

de toneladas anuais. A empresa possui unidades em outros três estados do Brasil, sendo uma 

delas uma joint-venture mantida em parceria com a Stora Enso.  
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Além disso, é importante ressaltar o investimento a ser realizado, em 2014, pela 

montadora chinesa Chery que, segundo texto divulgado pela empresa, aplicará no município 

130 mil dólares por meio do empreendimento, o que gerará empregos diretos e indiretos.  A 

fábrica será instalada em área situada ao longo da Rodovia Dom Pedro I (CHERY BRASIL, 

acesso: 2014). 

Esses aspectos permitem que seja percebida a ação do capital internacional no 

município de Jacareí ao longo das últimas décadas. Nesse sentido, pode-se verificar que a 

industrialização local se teve seu ponto inicial de impulsão mais recentemente em relação ao 

município de São José dos Campos e ao de Taubaté. Em estudo divulgado pela EMPLASA 

(2013, p. ) a respeito do Município de Jacareí, fica nítido o vínculo entre os novos 

investimentos e os fatores locacionais, uma vez que consta no documento que “a área 

industrial se concentra às margens da Rodovia Presidente Dutra, há uma expectativa da 

Prefeitura com a instalação de duas fábricas chinesas, que incialmente gerarão empregos para 

os munícipes”. 

Esse trecho do estudo da EMPLASA (2012) revela a interação que se dá mediante as 

expectativas Administração Pública Municipal para com a geração de empregos derivada dos 

empreendimentos industriais. Reforçando essa perspectiva, o referido trabalho – focalizado 

numa metodologia baseada nas Unidades de Informações Territorializadas (UIT) –, em texto a 

respeito do processo de industrialização em determinadas do Município, relata que há “[...] 

um considerável processo de industrialização dentro da UIT Vale do Parateí, inclusive com 

empresas/indústrias consideradas de grande porte, sendo algumas multinacionais, como a 

AMBEV”. 

Esse cenário oferece uma compreensão de um aglomerado de empresas, em especial 

indústrias, num recorte espacial intermunicipal, o que demonstra que os espaços urbano-

industriais podem se desenvolver com os benefícios gerados por outros a partir de uma 

destinação primeira a áreas nas bordas das cidades por parte do planejamento urbano.  O 

mesmo fenômeno territorial pode ser observado em Taubaté, mais evidente no que refere à 

localização do Distrito Industrial do Una I e II.  

A partir de uma destinação primeira a áreas nas bordas das cidades por parte do 

planejamento urbano.  O mesmo fenômeno territorial pode ser observado em Taubaté, mais 

evidente no que refere à localização do Distrito Industrial do Una I e II.  
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4.3.1 Empregabilidade no município de Jacareí: uma análise do setor secundário 

 

No município de Jacareí, os empregos formais totalizavam 30.680 em 1991, que 

atingiu, no ano de 2012, o número de 46.435 vínculos, correspondendo a uma ampliação de 

51,35%. Em comparação a Taubaté, os registros apontam demonstram números muito 

próximos, mas o crescimento de Jacareí apresentou, nas duas últimas décadas, um 

crescimento inferior. Ao longo da década de 1990, o número de empregos apresentou 

instabilidade com algumas diminuições sucessivas, principalmente no período de 1993 a 

1995. A partir de 2003, houve um crescimento mais estável em relação ao número de 

empregos, como aparece na Tabela 43 e no Gráfico 35.  

O Crescimento observado no Gráfico 35 demonstra semelhança aos desenhos 

apresentados pelas curvas de crescimento de São José dos Campos e Jacareí, principalmente, 

por apresentar uma grande queda em um determinado período, que tem seu auge em 1999 no 

caso de Jacareí. 

 
Tabela 43 – Número total de empregos formais no município de Jacareí, São Paulo, de 1991 a 2012. 

Ano Empregos formais 
1991 30.680 
1992 29.112 
1993 28.889 
1994 28.607 
1995 28.534 
1996 29.828 
1997 30.167 
1998 28.730 
1999 26.556 
2000 30.049 
2001 31.683 
2002 31.588 
2003 30.966 
2004 31.742 
2005 33.474 
2006 34.577 
2007 37.364 
2008 37.690 
2009 39.109 
2010 41.594 
2011 44.506 
2012 46.435 

Fonte: Fundação SEADE. Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 35 – Número total de empregos formais no município de Jacareí, São Paulo, de 1991 a 2012.  

 
Fonte: Fundação SEADE. Elaborado pelo autor. 
 

No que se refere às atividades industriais que mais empregam em Jacareí, obtém maior 

destaque a Fabricação de Bebidas, que estabeleceu 2.012 vínculos empregatícios em 2012. 

Com 1.791 empregos gerados, também aparece com relevo a Fabricação de Produtos de 

Metal, exceto Máquinas e Equipamentos, seguida pela atividade de Fabricação de Produtos 

Têxteis, que empregou 1.395 trabalhadores. Complementando esse grupo de atividades 

econômicas de maior significância no Município no referido ano, estão a Fabricação de 

Produtos de Borracha e de Material Plástico e a Fabricação de Produtos de Minerais Não 

Metálicos, com 1.199 e 993 empregos gerados respectivamente (Tabela 44 e Gráfico 36). 
 

Tabela 44 – Atividades econômicas do setor secundário que mais estabeleceram empregos formais no 
município de Jacareí, São Paulo, em 2012. 
Atividade econômica Empregos formais 
Fabricação de Bebidas 
 

2.012 

Fabricação de Produtos de Metal, exceto Máquinas e Equipamentos 
 

1.791 

Fabricação de Produtos Têxteis 
 

1.395 

Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico 
 

1.199 

Fabricação de Produtos de Minerais Não Metálicos 
 

993 

Fonte: Fundação SEADE. Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 36 – Atividades econômicas do setor secundário que mais estabeleceram empregos formais no 
município de Jacareí, São Paulo, em 2012. 

 
Fonte: Fundação SEADE. Elaborado pelo autor. 
 

Nesse cenário, destaca-se a produção de bebidas, podendo associar essa geração de 

empregos a presença de fábricas de grande porte desse segmento no município de Jacareí, 

como a Schincariol, Cervejaria Kaiser do Brasil S/A e a Companhia de Bebidas da América 

Ambev. Nesse sentido, estas empresas, juntamente às distribuidoras, contribuem para a 

geração de emprego e renda.  

 

4.3.2 Legislação municipal: uma análise das políticas de desenvolvimento econômico-

industrial em Jacareí. 

 

Na Lei Orgânica de Jacareí (Lei n° 2.761/1990), estão previstas a simplificação, a 

redução e a isenção de obrigações jurídicas e tributárias por parte das empresas de pequeno e 

médio porte (Art. 150), cumprindo assim o preceito constitucional previsto no Art. 179 da 

Constituição Federal.  

A respeito dos espaços urbano-industriais, foi verificada, no Plano Diretor (Lei 

Complementar n° 49/2003), Art. 14, a descrição das áreas que compõe a Macrozona de 

destinação industrial do Município, que correspondem a alguns loteamentos reservados às 

atividades de produção e àquelas que sejam correlatas. Nos inciso subsequentes, são 

esclarecidos os objetivos: 
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I–orientar os investimentos para estimular o desenvolvimento da atividade 
Industrial, de forma harmônica com as outras atividades exercidas no 
município; 
II–minimizar os impactos derivados da atividade industrial; 
III–aproveitar a oferta de infraestrutura existente voltada à atividade 
industrial. 

 

Nesses dispositivos, são perceptíveis as formas de intervenção na economia industrial 

de Jacareí. Primeiramente, é observável que a interatividade é primordial para conduzir as 

ações de ordenamento do território no Município. Outro aspecto relevante é o ambiental, 

considerado entre os objetivos referentes ao condicionamento das atividades de produção 

local. Por fim, há uma diretriz que preconiza o aproveitamento da infraestrutura já existente 

em Jacareí adequada à indústria, apontando para fatores locacionais determinantes.  

No Capítulo II do Plano, fica estabelecido no Art. 104 que o município promoverá, 

dentro de sua competência, a atividade industrial, com as seguintes finalidades:  

 

I – Fortalecer e consolidar as indústrias existentes no Município; 
[...] 
III–Fomentar a economia de pequena escala. 

 

Seguidamente, no Art. 105, são elucidadas as diretrizes para atingir estas metas, tais 

como: a firmação de consórcios, convênios e parcerias para a atração de investimentos para o 

Município; possibilitar áreas para a ampliação ou instalação de indústrias; implantar pequenas 

e micro empresas; criar uma incubadora para facilitar o surgimento de novos 

empreendimentos; criar programas de incentivo à indústria que utilize volumes consideráveis 

de mão-de-obra local; elaborar mecanismos para mitigar conflitos entre o uso industrial e o 

uso residencial. 

A respeito dos incentivos ficais, a Lei n° 2.454/1987 foi promulgada com vistas a 

estimular a atividade industrial no Município. O Art. 1° esclarece que as empresas 

contribuintes do IPI e ICMS, são beneficiadas com Isenção de IPTU e ISSQN. O Art. 2° 

institui os critérios utilizados para a concessão desses benefícios, que se baseiam no 

faturamento anual da empresa. Além disso, o mesmo dispositivo expõe a duração dos 

incentivos. No 3° Artigo, são estabelecidas condicionamentos para a manutenção dessas 

isenções a partir de critérios referentes à rotulação de produtos e à apresentação da 

documentação de faturamento.  

Ainda sobre a questão fiscal em Jacareí, A Lei n° 5.493/2010 criou o Conselho 

Municipal de Desenvolvimento (COMUDE), um órgão deliberativo e opinativo, que conta 
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com a participação da sociedade civil. No Art. 6°, estabelece os tipos de estabelecimentos que 

podem receber as vantagens fiscais, entre os quais se encontram os industriais e os de 

desenvolvimento tecnológico. Os demais dispositivos da referida Lei estabelecem as 

condições e parâmetros para incentivos ao desenvolvimento de atividades industriais, que 

servem como elementos de discussão do COMUDE. 

 

4.3.3 Espaços urbano-industriais do município de Jacareí 

 

Os espaços urbano-industriais do município de Jacareí, o Condomínio Indusvale (CI), o 

Condomínio Empresarial Califórnia Center (CECC) e o Condomínio Vale Industrial Paulista 

(CVIP) destacam-se por estarem localizados Rodovia Geraldo Scavone (SP–66). Esse 

conjunto de espaços destaca-se pela tipologia, que difere das demais áreas de aglomeração, 

por se assemelharem a condomínios residenciais.  

Antes de caracterizá-los, impende citar que ao longo da Dutra e em vias diretamente 

conectas, encontram-se também diversos empreendimentos, como a Av. Getúlio Vargas, onde 

se encontram também blocos de ocupação residencial de forma intermitente com as 

edificações empresariais. Intersecionada a esta está a Av. Adhemar Pereira de Barros, com 

ocupação predominante de empreendimentos ligados à atividade industrial, à comercial e à 

prestação de serviços. Ligada ao final desta, está Av. Assad Malek, sendo de ocupação menos 

intensa, que se estende tanto em direção à Dutra quanto ao interior do Município.  

Os Condomínios anteriormente referidos, com grande evidência, preenchem áreas bem 

menores se comparados aos demais espaços urbano-industriais. Aparecem em contiguidade 

territorial, separados apenas pela empresa White Martins Gases Industriais Ltda.. Nesse 

sentido, é possível considerar um nível de integração entre as empresas que estão instaladas 

nos condomínios a partir da proximidade física, bem como pelo fato dos CI e CECC serem da 

mesma administração o que facilita a articulação entre os estabelecimentos empresariais de 

ambos os espaços. 

Todos estes espaços de concentração da produção industrial passaram a fazer parte da 

realidade da economia de Jacareí recentemente. Segundo documento elaborado pela Herzog 

Imóveis Industriais e Comerciais (2011, p. 6), CI foi inaugurado em 2011, o CECC em 2001 e 

o CVIP em 2000. A partir desses dados, percebe-se que a última década foi determinante para 

a consolidação dos espaços de ocupação industrial no Município.  
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Figura 10 – Condomínios Indusvale, Califórnia Center e Vale Industrial Paulista (da esquerda para a 
direita respectivamente), zona leste do município de Jacareí, São Paulo 

 
Fonte: Google Earth. 2011. 

 

 

Na relação entre espaços empresariais e o Poder Público Local, há a incubadora de 

empresas de Jacareí localizada no Condomínio Indusvale, que é fruto de uma parceria 

desenvolvida com o SEBRAE–SP e com a Rede Paulista Inovação. Nesse caso, a 

convergência de ações dos diversos agentes se traduz em elemento material na construção de 

um ambiente propício ao suporte de empresas iniciantes. 

 

4.3.3.1 Condomínio Indusvale. 

 

Conforme esclarecido, entre os espaços industriais o CI é o mais recente – apenas 3 

anos de existência –, onde a ocupação se mostra incipiente consequentemente. Sua área é de 

dimensões semelhantes às dos outros condomínios de Jacareí, considerando todos os formatos 

de suas instalações. O Condomínio possui uma via principal, a Rua Indusvale, e outras duas 

ramificações no sentido oeste, configurando uma distribuição estrutural de logística simples, o 

que proporciona maior facilidade para o deslocamento de pessoas e de operações de carga e 

descarga. Segundo dados da Construtora Harzog (2011, p. 6), o Condomínio possui 62 lotes 

de 1.200 m² nos as empresas desenvolvem suas atividades.  
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4.3.3.1.1 Atividades Econômicas desenvolvidas pelas empresas do Condomínio Indusvale 

 

Entre as 31 empresas instaladas nesse espaço urbano-industrial, constatou-se que a 

maioria das empresas é de origem nacional, representando 87,10% do total. Sobre o nível do 

enraizamento das empresas ao Condomínio, foi verificar que 83,87% atuam apenas nesse 

espaço, não possuindo extensão em outras territorialidades. A respeito daquelas que 

desenvolvem suas atividades em outras localidades, 12,90% das 31 empresas possuem 

unidades em outros municípios do estado de São Paulo e 9,68% em outras unidades da 

federação (Tabela 45 e Gráfico 37).  

 
Tabela 45 – Origem das empresas instaladas no Condomínio Indusvale em Jacareí, São Paulo. 

Origem Empresas Percentual 
Nacional 27 87,10% 
Internacional 4 12,90% 
Fonte: Referências consultadas. Período da pesquisa: 2013. Elaborado pelo autor. 
 

 
Gráfico 37 – Origem das empresas instaladas no Condomínio Indusvale em Jacareí, São Paulo. 

 
Fonte: Referências consultadas. Período da pesquisa: 2013. Elaborado pelo autor. 
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Tabela 46 – Extensão dos estabelecimentos empresarias instalados no Condomínio Indusvale em Jacareí, 
São Paulo 

Condição do empreendimento Sim Não Percentual 
Atuante também em outra(s) localidade(s) 
 

5 26 16,13% 83,87% 

Localizado também em outra(s) área(s) do Município 
 

0 31 0,00% 100,0% 

Localizado também em outro(s) Município(s) do estado de São Paulo 
 

4 27 12,90% 87,10% 

Localizado também em outra(s) Unidade(s) da Federação 3 28 9,68% 90,32% 
Elaboração: Gustavo A. N. Serra. Fonte: Referências consultadas. Período da pesquisa: 2013. 
 
Gráfico 38 – Extensão dos estabelecimentos empresariais instalados no Condomínio Indusvale em Jacareí, 
São Paulo.  

 
Fonte: Referências consultadas. Período da pesquisa: 2013.  

 

Sobre a conjuntura das atividades empresariais no CI, verificou-se que 64,52% dos 

empreendimentos pertence à Seção de C–Indústria de transformação do CNAE, seguido por 

M–Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas, correspondendo a 9,68%. Com 6,45% das 

empresas se enquadram nas definições atribuídas pelas Seções de J–Informação e 

Comunicação e G–Comércio; Reparação de Veículos Automotores E Motocicletas. 

Minoritariamente, com 3,23% das empresas foram classificadas como pertencentes às Seções 

de D–Eletricidade e Gás, E–Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e 

Descontaminação, P–Educação e N–Atividades Administrativas e Serviços Complementares. 

Esta formatação apresenta, junto à predominância do setor Industrial, relevante 

participação das atividades técnicas ou científicas, demonstrando o perfil diferente dos demais 
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espaços analisados considerando as atividades a partir das Seções do CNAE. Em relação às 

demais categorizações acima especificadas, pôde-se visualizar um cenário equilibrado, 

mostrando uma composição mais convergente, não havendo muitas atividades sem ligação 

com a indústria (Tabela 47 e Gráfico 39). 
 
Tabela 47 – Atividades econômicas entre as empresas do Condomínio Indusvale em Jacareí, São Paulo 
(Segundo as Seções do CNAE). 
Atividade econômica Empresas Percentual 
C–Indústrias de Transformação 20 64,52% 
M–Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas 3 9,68% 
J–Informação e Comunicação 2 6,45% 
G–Comércio; Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas 2 6,45% 
D–Eletricidade e Gás 1 3,23% 
E–Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação 1 3,23% 
P–Educação 1 3,23% 
N–Atividades Administrativas e Serviços Complementares 1 3,23% 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 
 
Gráfico 39 – Atividades econômicas das empresas do Condomínio Indusvale, São Paulo (Segundo as 
Seções do CNAE).  

 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 
 

No que se refere às Divisões das Seções expostas, ganha destaque a 25–Fabricação de 

Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos, atividade exercida por 6 empresas, 

atingindo 19,35% do total. Em segundo importância, com 12,90%, está a atividade de 28–

Fabricação de Máquinas e Equipamentos, exercida por 4 unidades empresarias. 

Correspondentes à proporção de 6,25%, aparecerem várias atividades segundo as seguintes 

Divisões: 74–Outras Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas, 62–Atividades dos 
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Serviços de Tecnologia da Informação, 46–Comércio por Atacado, Exceto Veículos 

Automotores e Motocicletas e 27–Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos. 

Com o menor percentual, 3,23%, aparecem as atividades enquadradas as atividades de 71–

Serviços de Arquitetura e Engenharia; Testes e Análises Técnica, 38–Coleta, Tratamento e 

Disposição de Resíduos; Recuperação de Materiais, 35–Eletricidade, Gás e Outras 

Utilidades, 33– Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos, 31–

Fabricação de Móveis, 29–Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias, 

26–Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos E Ópticos, 22–

Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico, 21–Fabricação de Produtos 

Farmoquímicos e Farmacêuticos, 85–Educação, 16–Fabricação de Produtos de Madeira e 

15–Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos Para Viagem e 

Calçados (Tabela 48 e Gráfico 40). 
 
Tabela 48 – Atividades econômicas das empresas do Condomínio Indusvale em Jacareí, São Paulo 
(Segundo as Divisões do CNAE). 
Atividade econômica Empresas Percentual 
25–Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos 6 19,35% 
28–Fabricação de Máquinas E Equipamentos 4 12,90% 
74–Outras Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas 2 6,45% 
62–Atividades dos Serviços de Tecnologia da Informação 2 6,45% 
46–Comércio por Atacado, Exceto Veículos Automotores e Motocicletas 2 6,45% 
27–Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 2 6,45% 
71–Serviços de Arquitetura e Engenharia; Testes e Análises Técnicas 1 3,23% 
38–Coleta, Tratamento e Disposição de Resíduos; Recuperação de Materiais 1 3,23% 
35–Eletricidade, Gás e Outras Utilidades 1 3,23% 
33–Manutenção, Reparação E Instalação De Máquinas E Equipamentos 1 3,23% 
31–Fabricação de Móveis 1 3,23% 
29–Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias 1 3,23% 
26–Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e 
Ópticos 

1 3,23% 

22–Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico 1 3,23% 
21–Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos 1 3,23% 
16–Fabricação de Produtos de Madeira 1 3,23% 
15–Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos Para 
Viagem e Calçados 

1 3,23% 

85 - Educação 1 3,23% 
77–Aluguéis Não-Imobiliários e Gestão de Ativos Intangíveis Não-Financeiros 1 3,23% 

Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 40 – Atividades econômicas predominantes entre as empresas do Condomínio Indusvale em 
Jacareí, São Paulo (Segundo as Divisões do CNAE). 

 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 
 

A especificação mais restrita da por essas Divisões do CNAE às atividades econômicas 

desenvolvidas pelas empresas contribuiu reforçar a identificação presença direta ou indireta 

da produção industrial no Condomínio Indusvale. Mas, como nos tópicos anteriores, para 

caracterizar com mais clareza as atividades desenvolvidas no interior desse espaço, faz-se 

necessária elucidar a quais ramificações das Divisões – os Grupos – pertencem os 

estabelecimentos do CI.  

Sobre esse aspecto, foi constatado que a 253–Forjaria, Estamparia, Metalurgia do Pó e 

Serviços de Tratamento de Metais, com 6 empresas pertinentes a esse Grupo, correspondendo 

a 19,35% do total. Também se destaca por abarcar 3 empresas, a atividade 282–Fabricação 

de Máquinas e Equipamentos de Uso Geral equivalente a 9,68%. As classificações restantes 

são exercidas por somente uma empresa, verificando-se uma proporção de 3,23% cada uma, 

podendo ser conferidos na Tabela 49 e Gráfico 41).  
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Tabela 49 – Atividades econômicas entre as empresas do Condomínio Indusvale em Jacareí, São Paulo 
(Segundo os Grupos do CNAE) 
Atividade econômica Empresas Percentual 
253–Forjaria, Estamparia, Metalurgia do Pó e Serviços De Tratamento de 
Metais 

6 19,35% 

282–Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso Geral 3 9,68% 
620–Atividades dos Serviços de Tecnologia da Informação 2 6,45% 
859–Outras Atividades de Ensino 1 3,23% 
749–Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas 
Anteriormente 

1 3,23% 

741–Design e Decoração de Interiores 1 3,23% 
711–Serviços de Arquitetura E Engenharia e Atividades Técnicas 
Relacionadas 

1 3,23% 

467–Comércio Atacadista de Madeira, Ferragens, Ferramentas, Material 
Elétrico E Material de Construção 

1 3,23% 

465–Comércio Atacadista de Equipamentos e Produtos de Tecnologias de 
Informação e Comunicação 

1 3,23% 

382–Tratamento e Disposição de Resíduos 1 3,23% 
351–Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica 1 3,23% 
332–Instalação de Máquinas e Equipamentos 1 3,23% 
310–Fabricação de Móveis 1 3,23% 
294–Fabricação de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores 1 3,23% 
286–Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso Industrial Específico 1 3,23% 
274–Fabricação de Lâmpadas e Outros Equipamentos de Iluminação 1 3,23% 
273–Fabricação de Equipamentos para Distribuição e Controle de Energia 
Elétrica 

1 3,23% 

272–Aluguel de Objetos Pessoais e Domésticos 1 3,23% 
265–Fabricação de Aparelhos E Instrumentos de Medida, Teste e Controle; 
Cronômetros e Relógios 

1 3,23% 

222–Fabricação de Produtos de Material Plástico 1 3,23% 
212–Fabricação de Produtos Farmacêuticos 1 3,23% 
162–Fabricação de Produtos de Madeira, Cortiça e Material Trançado, Exceto 
Móveis 

1 3,23% 

152–Fabricação de Artigos Para Viagem e de Artefatos Diversos de Couro 1 3,23% 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 
 
Gráfico 41 – Atividades econômicas predominantes entre empresas do Condomínio Indusvale, São Paulo 
(Segundo os Grupos do CNAE). 

 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 
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4.3.3.1.2 Incubadora de Empresas de Jacareí 

  

Conforme exposto no tópico antecedente, o Condomínio Indusvale abriga a Incubadora 

de Empresas de Jacareí, sendo esta uma manifestação da interação entre o poder público o 

capital empresarial. Assim como outros exemplos de incubadoras antes referidos, há neste 

tipo de espaço, o preceito essencial de lançar empresas no mercado capacitando-as para tanto. 

Localização de uma área especifica para iniciantes dentro de um espaço urbano-industrial 

proporciona sinergias positivas a partir do intercâmbio de informações, o que se traduz em um 

primeiro contato com o mercado profissional.  

A incubadora de empresas, de acordo com texto divulgado pela mesma (Acesso: 2013), 

tem como o objetivo não somente de formar empresas, mas também empreendedores: 

 
A Incubadora de Empresas de Jacareí coordena ações visando à formação de 
empreendedores e à geração de empresas, contribuindo para o 
desenvolvimento do município com a geração de emprego e renda. Instalada 
em amplo prédio em ponto estratégico da cidade, oferece apoio gerencial e 
consultorias especializadas, além do próprio espaço físico para as atividades 
empresariais, e ainda orientação para as fases de orientação e consolidação 
dos empreendimentos. 

 
Nesse parágrafo, observa-se que as políticas de criação, incentivo e desenvolvimento da 

Incubadora e de suas empresas voltam-se para a priorização do crescimento endógeno, como 

um dos meios de constituir um mercado alternativo, além do daquele composto pelas grandes 

empresas. Esse objetivo geral fica implícito entre as perspectivas postas pela incubadora (I. E. 

de Jacareí, Acesso: 2013): 

 
Oferecer condições para aumentar as chances de sucesso das novas 
empresas; introduzir novas empresas no contexto socioeconômico local; 
desenvolver empresas competitivas; gerar novos empregos; fortalecer a 
economia local; formar empreendedores; promover a inovação tecnológica, 
através do intercâmbio com universidades institutos e grandes empresas. 

 
Nesse sentido, outro elemento que pode ser destacado é a busca pela interação com as 

universidades e pelo desenvolvimento de tecnologia – fator produtivo que vem ganhando 

relevo na economia industrial contemporânea. Esta ação do Estado, em seu nível local, 

destina-se a instrumentalizar espaços, conferindo-lhes aptidão para receber conjuntos de 

empresas qualificando-as para uma atuação mais sólida no mercado, visto que podem gerar 

benefícios e aumentar a competitividade. 

O Suporte oferecido pela a Incubadora de Jacareí se divide em: orientação e 

gerenciamento de negócios, orientação à comercialização dos produtos, orientação à 
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exportação; gestão financeira e de custos, orientação jurídica, acessória na busca de novas 

tecnologias e informações técnicas, entre outros serviços conforme a necessidade do 

empresário e o perfil do empreendimento.  

 

4.3.3.1.3 Exportação e Importação das Empresas do Condomínio Indusvale. 

 

Em 2013, a partir dos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior, verificou-se que o desenvolvimento tanto de importações quanto de exportações é 

realizado apenas por duas empresas: a Volex do Brasil e a Uhlmann Tecnica Ltda. Ambas 

unidades empresariais apresentam os mesmos volumes de atividade comércio exterior, se 

enquadrando na faixa exportação de Até US$ 1 Milhão, mas, em relação às importações, 

atingem dimensões mais significativas, representadas pela faixa de Entre US$ 1 e 10 milhões. 

Considerando a recente inauguração desse espaço e por parte do conjunto empresarial ser 

composto por empresas da incubadora, os dados analisados representam um grau relativo de 

incipiência desse espaço de aglomeração industrial.  

 

4.3.3.2 Condomínio Empresarial Califórnia Center  

 

Sob a mesma administração do CI, mais antigo que este, o Condomínio Empresarial 

Califórnia Center é um dos três espaços urbano-industriais do Município de Jacareí. Com 

ocupação consolidada, este centro empresarial apresenta 3 quadras com ruas contornando-as, 

sendo a via mais à esquerda é por onde se dá entrada e a saída de pessoas e veículos. Os 

loteamentos possuem áreas de dimensões não muito distintas, embora alguns 

empreendimentos ocupem dois ou três lotes.  Conforme os dados da Herzog (2011, p. 6), 30 

lotes de 1.000 m² e outros 30 de 700 m². 

 

4.3.3.2.1 Atividades econômicas desenvolvidas pelas empresas do Condomínio Empresarial 

Califórnia Center 

 

Considerando o conjunto de empreendimentos instalados no CECC, identificou-se que 

este é composto por 45 unidades (CECC, 2013), das quais 34 são de origem nacional, 

equivalendo a 75,56%. Sobre a extensão da atuação das empresas em outras localidades, é 

possível identificar, nesse espaço de aglomeração empresarial-industrial, que 14 empresas, 

31,11%, encontram-se também em outras localidades. Em outras localidades do próprio 
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Município, 3 empreendimentos do CECC também desenvolvem atividades, sendo uma 

proporção 6,67%.  No estado de São Paulo, 31,11% das empresas possui unidade em outros 

municípios. Em relação às unidades da federação, verificou-se que 11,11% desenvolvem suas 

atividades fora do território paulista (Tabelas 50, 51 e Gráficos 42, 43).  

 
Tabela 50 – Origem das empresas instaladas no Condomínio Empresarial Califórnia Center em Jacareí, 
São Paulo 

Origem Empresas Percentual 
Nacional 34 75,56% 
Internacional 11 24,44% 
Fonte: Referências consultadas. Período da pesquisa: 2013. Elaborado pelo autor. 
 
Gráfico 42 – Origem das empresas instaladas no Condomínio Empresarial Califórnia Center em Jacareí, 
São Paulo. 

 
Referências consultadas. Período da pesquisa: 2013. Elaborado pelo autor. 
 

 
Tabela 51 – Extensão dos estabelecimentos empresarias instalados no Condomínio Empresarial Califórnia 
Center em Jacareí, São Paulo. 

Condição do empreendimento Sim Não Percentual 
Atuante Também em outra(s) localidade(s) 
 

14 31 31,11% 68,89% 

Localizado também em outra(s) área(s) do Município 
 

3 42 6,67% 93,33% 

Localizado também em outro(s) Município(s) do estado de São Paulo 
 

14 31 31,11% 68,89% 

Localizado também em outra(s) Unidade(s) da Federação 5 40 11,11% 88,89% 
Fonte: Referências consultadas. Período da pesquisa: 2013. Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 43 – Extensão dos estabelecimentos empresariais instalados no Condomínio Empresarial 
Califórnia Center em Jacareí, São Paulo 

 
Fonte: Referências consultadas.  Elaborado pelo autor. 
 

 

Nesse sentido, observa-se que, assim como em outros espaços, as empresas possuem 

uma forte vinculação ao Condomínio. Esta tipologia de área industrial diferencia-se por ser 

fruto de uma iniciativa particular, com a administração responsável diretamente pela 

segurança e estrutura do espaço. 

Sobre as atividades econômicas desenvolvidas no CECC, segundo as caracterizações 

oferecidas pelas Seções do CNAE, foi constado que considerável maioria das empresas, 

66,67%, pertence à C–Indústria de Transformação. As demais classificações apresentam 

proporções bem inferiores, sendo a Seção de G–Comércio; Reparação de Veículos 

Automotores e Motocicletas a segunda com maior proporção, 8,89%, equivalente a 4 unidades 

empresariais, seguida pelas atividades de H–Transporte, Armazenagem e Correio, 

desempenhadas por 3 empresas, correspondendo a 6,67%. No restante das classificações, 

identificou-se o percentual de 2,22% para F–Construção, E–Água, Esgoto, Atividades de 

Gestão de Resíduos e Descontaminação, J–Informação e Comunicação, A–Agricultura, 

Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aqüicultura e N–Atividades Administrativas e 

Serviços Complementares (Tabela 52 e Gráfico 44). 
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Tabela 52 – Atividades econômicas das empresas do Condomínio Empresarial Califórnia Center em 
Jacareí, São Paulo (Segundo as Seções do CNAE). 
Atividade econômica Empresas Percentual 
C–Indústrias de Transformação 30 66,67% 
G–Comércio; Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas 4 8,89% 
H–Transporte, Armazenagem e Correio 3 6,67% 
I–Alojamento e Alimentação 3 6,67% 
F–Construção 1 2,22% 
E–Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação 1 2,22% 
A–Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aqüicultura 1 2,22% 
N–Atividades Administrativas e Serviços Complementares 1 2,22% 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 
 
Gráfico 44 – Atividades econômicas das empresas do Condomínio Empresarial Califórnia Center em 
Jacareí, São Paulo (Segundo as Seções do CNAE).  

 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 
 
 

A presença de atividades técnicas e de serviços especializados ou complementares, 

como acima indicado, destaca a centralidade do setor industrial no CECC. A partir das 

classificações obtidas das Divisões, foi constatado que, majoritariamente, a 25–Fabricação de 

Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos é a atividade mais comum entre as 

empresas instaladas no Condomínio, com 22,22% do total. A 20–Fabricação de Produtos 

Químicos apresenta-se como a proporção de 13,33%, sendo a segunda atividade mais 

significativa, seguida pelas empresas que atuam no ramo de 46–Comércio Por Atacado, 

Exceto Veículos Automotores E Motocicletas e no de 56–Alimentação, cada uma com 6,67% 

do conjunto de empreendimentos do CECC. Com 4,44% cada, estão as atividades de 22– 
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Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico e de 52–Armazenamento e 

Atividades Auxiliares dos Transportes. Em menor número aprecem as atividades praticadas 

apenas por uma empresa, correspondendo a uma proporção de 2,22%, portanto, estão as 

atividades de 81–Serviços para Edifícios e Atividades Paisagísticas, de 61–

Telecomunicações, de 49–Transporte Terrestre, de 47–Comércio Varejista, de 42–Obras de 

Infraestrutura, de 38–Coleta, Tratamento e Disposição de Resíduos; Recuperação de 

Materiais, de 33–Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos, de 24–

Metalurgia, de 21–Fabricação de Produtos Químicos e de 01– Agricultura, Pecuária e 

Serviços Relacionados (Tabela 53 e Gráfico 45). 

 
Tabela 53 – Atividades econômicas das empresas do Condomínio Empresarial Califórnia Center em 
Jacareí, São Paulo (Segundo as Divisões do CNAE). 
Atividade econômica Empresas Percentual 
25–Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos 10 22,22% 
20–Fabricação de Produtos Químicos 6 13,33% 
28–Fabricação de Máquinas e Equipamentos 4 8,89% 
56–Alimentação 3 6,67% 
46–Comércio por Atacado, Exceto Veículos Automotores e Motocicletas 3 6,67% 
26–Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e 
Ópticos 

3 6,67% 

52–Armazenamento e Atividades Auxiliares dos Transportes 2 4,44% 
32–Fabricação de Produtos Diversos 2 4,44% 
22–Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico 2 4,44% 
81–Serviços Para Edifícios e Atividades Paisagísticas 1 2,22% 
61–Telecomunicações 1 2,22% 
49–Transporte Terrestre 1 2,22% 
47–Comércio Varejista 1 2,22% 
42–Obras de Infraestrutura 1 2,22% 
38–Coleta, Tratamento e Disposição de Resíduos; Recuperação de Materiais 1 2,22% 
33–Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos 1 2,22% 
24–Metalurgia 1 2,22% 
21–Fabricação de Produtos Químicos 1 2,22% 
01–Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados 1 2,22% 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 45 – Atividades econômicas predominantes entre empresas do Condomínio Empresarial 
Califórnia Center, São Paulo (Segundo os Divisões do CNAE).  

 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 
 

 

A partir das especificações mais restritas dadas pelos Grupos das Divisões, observou-se 

que a 253–Forjaria, Estamparia, Metalurgia do Pó e Serviços de Tratamento de Metais é a 

atividade de 11,11% das empresas no Condomínio. Outras denominações oferecidas pelos 

Grupos de atividade econômica do CNAE, representadas no CECC com relevância, como a 

209–Fabricação de Produtos e Preparados Químicos Diversos, com 6,67% do total. As 

atividades de alimentação, representadas pelo Grupo 561–Restaurantes e Outros Serviços de 

Alimentação e Bebidas, são oferecidas em espaço reservado pela própria administração para 

este fim.  

A respeito do CECC, pôde-se verificar que a área oferece condições para o 

desenvolvimento da atividade industrial, uma vez que o suporte existente adéqua-se à 

organização dos fatores produtivos. O espaço industrial assume função de mercadoria, a 

formatação de condomínio promove o rateio de diversos elementos necessários ao 

desenvolvimento dos empreendimentos, baixando os custos de maneira geral (Tabela 54 e 

Gráfico 46).  
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Tabela 54 - Atividades econômicas das empresas do Condomínio Empresarial Califórnia Center em 
Jacareí, São Paulo (Segundo os Grupos do CNAE). 
Atividade econômica Empresas Percentual 
253–Forjaria, Estamparia, Metalurgia do Pó e Serviços de Tratamento de 
Metais 

5 11,11% 

561–Restaurantes e Outros Serviços de Alimentação e Bebidas  3 6,67% 
209–Fabricação de Produtos e Preparados Químicos Diversos 3 6,67% 
52 –Armazenamento, Carga e Descarga 2 4,44% 
286–Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso Industrial Específico 2 4,44% 
282–Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso Geral 2 4,44% 
259–Fabricação de Produtos de Metal Não Especificados Anteriormente 2 4,44% 
251–Fabricação de Estruturas Metálicas e Obras de Caldeiraria Pesada 2 4,44% 
222–Fabricação de Produtos de Material Plástico 2 4,44% 
812–Atividades de Limpeza 1 2,22% 
619–Outras Atividades de Telecomunicações 1 2,22% 
493–Transporte Rodoviário de Carga 1 2,22% 
478–Comércio Varejista de Produtos Novos Não Especificados 
Anteriormente e de Produtos Usados 

1 2,22% 

468–Comércio Atacadista Especializado em Outros Produtos 1 2,22% 
466–Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos, Exceto 
de Tecnologias de Informação e Comunicação 

1 2,22% 

463–Comércio Atacadista Especializado em Produtos Alimentícios, Bebidas 
e Fumo 

1 2,22% 

422–Obras de Infraestrutura Para Energia Elétrica, Telecomunicações, 
Água, Esgoto e Transporte por Dutos 

1 2,22% 

382–Tratamento e Disposição de Resíduos 1 2,22% 
331–Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos 1 2,22% 
329–Fabricação de Produtos Diversos 1 2,22% 
325–Fabricação de Instrumentos e Materiais para Uso Médico e 
Odontológico e de Artigos Ópticos 

1 2,22% 

264–Fabricação de Aparelhos de Recepção, Reprodução, Gravação e 
Amplificação de Áudio e Vídeo 

1 2,22% 

262 - Fabricação de Equipamentos de Informática e Periféricos 1 2,22% 
244 - Metalurgia dos Metais Não-Ferrosos 1 2,22% 
210 - Fabricação de Produtos e Preparados Químicos Diversos 1 2,22% 
207 - Fabricação de Tintas, Vernizes, Esmaltes, Lacas e Produtos Afins 1 2,22% 
206 - Fabricação de Sabões, Detergentes, Produtos de Limpeza, 
Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal 

1 2,22% 

202 - Fabricação de Produtos Químicos Orgânicos 1 2,22% 
016 - Atividades de Apoio à Agricultura e À Pecuária; Atividades de Pós-
Colheita 

1 2,22% 

261 - Fabricação de Componentes Eletrônicos 1 2,22% 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 46 – Atividades econômicas predominantes entre empresas do Condomínio Empresarial 
Califórnia Center em Jacareí, São Paulo (Segundo os Grupos do CNAE). 

 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 
 

4.3.3.2.2 Exportações e importações CECC. 

 

Em relação às empresas que desenvolvem suas atividades de comércio exterior, 

contatou-se que a maioria das empresas realiza importações, sendo 8 no total. Todos estes 

empreendimentos encontram-se na Faixa, segundo a classificação do Ministério da Indústria e 

do Comércio Exterior, de Até US$ 1 Milhão. Esse cenário revela volumes de importação 

menores em comparação aos demais espaços urbano-industriais, pois possivelmente a 

aquisição de matéria-prima ou de bens de capital realizadas pelas referidas empresas são 

efetuadas no mercado nacional – principalmente, no âmbito regional. Sobre as exportações, 

foi constado apenas um registro, sob o qual foi identificada a empresa Techfive Importação e 

Exportação de Equipamentos, cujo volume de atividade exportadora também corresponde à 

faixa de Até US$ 1 Milhão13

 

. Nesse sentido, pôde-se verificar que o desenvolvimento o 

comércio exterior não é significativo no contexto das demais empresas do Município de 

Jacareí e da Região.  

                                                 
13 Divido à uniformidade dos dados, jugou-se desnecessária a elaboração de tabelas e gráficos. Tanto para as 
informações referentes à importação quanto para aquelas referentes à exportação. 
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4.3.3.3 Condomínio Vale Industrial Paulista.  

 

O Condomínio Vale Industrial Paulista (CVIP) é o mais antigo dos condomínios 

empresariais de Jacareí, embora a ocupação da área seja a menos densa em comparação ao CI 

e ao CECC, como pôde ser observado na Figura 10.  Os loteamentos que compõem este 

espaço urbano-industrial, 50 no total, possuem dimensões de 1.200 m² (HARZOG, 2011, p. 

6).  

 

4.3.3.3.1. Atividades econômicas das empresas do Condomínio Vale Industrial Paulista  

 

Sobre as empresas Condomínio Vale Industrial Paulista (CVIP), foram contabilizadas 

15 empresas, dentre as quais 93,33% são de origem nacional, o que equivale a 14 unidades 

empresariais. Algumas empresas também desenvolvem também suas atividades em unidades 

localizadas em outras regiões de Jacareí, ou em outros municípios, ou em outras unidades da 

federação. Sobre este aspecto, constatou-se que, exatamente, 20,00% das empresas possuem 

extensões nas escalas acima indicadas, sendo 80,00% a maioria está situada somente no 

Condomínio. Nessa perspectiva, foi possível verificar que apenas uma empresa possui mais 

uma unidade na cidade, correspondendo, portanto, a 6,67% do total. Referente às empresas 

atuantes em outros municípios paulistas, foram identificadas 3 empreendimentos, 

representando 20,00% das empresas instaladas no CVIP. Em relação à presença em outros 

estados do País, apenas uma foi identificada, o que, por consequência, demonstra que a 

maioria das empresas desenvolve suas atividades no estado de São Paulo (93,33%) (Tabelas 

55, 56 e Gráficos 47, 48). 

 
Tabela 55 – Origem das empresas instaladas no Condomínio Vale Industrial Paulista em Jacareí, São 
Paulo 

Origem Empresas Percentual 
Nacional 14 93,33% 
Internacional 1 6,67% 
Fonte: Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 47 – Origem das empresas instaladas no Condomínio Vale Industrial Paulista em Jacareí, São 
Paulo 

 
Fonte: Referências consultadas. Período da pesquisa: 2013. Elaborado pelo autor. 
 
Tabela 56 – Extensão dos estabelecimentos empresarias instalados no Condomínio Vale Industrial 
Paulista em Jacareí, São Paulo 

Condição do empreendimento Sim Não Percentual 
Atuante também em outra(s) localidade(s) 
 

3 12 20,00% 80,00% 

Localizado também em outra(s) área(s) do Município 
 

1 14 6,67% 93,33% 

Localizado também em outro(s) Município(s) do estado de São Paulo 
 

3 12 20,00% 80,00% 

Localizado também em outra(s) Unidade(s) da Federação 1 14 6,67% 93,33% 
Fonte: Referências consultadas. Período da pesquisa: 2013. Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 48 – Extensão dos estabelecimentos empresariais instalados no Condomínio Vale Industrial 
Paulista em Jacareí, São Paulo 

 
Fonte: Referências consultadas. Período da pesquisa: 2013. Elaborado pelo autor. 
 

Sobre as atividades econômicas desenvolvidas pelas empresas do CVIP, verificou-se 

que a maioria das empresas, 11, pertence à C–Fabricação de Máquinas e Equipamentos, 

correspondendo a 73,33% do total, seguida pela empreendimentos voltados à F–Construção, 

com a proporção de 13,33%, equivalendo a 2 unidades empresariais. Menos significativas são 

as M–Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas e as N–Atividades Administrativas e 

Serviços Complementares, ambas com 6,67% das empresas instaladas no CVIP (Tabela 57 e 

Gráfico 49). 

 
Tabela 57 – Atividades econômicas das empresas do Condomínio Vale Industrial Paulista em Jacareí, São 
Paulo (Segundo as Seções do CNAE). 
Atividade econômica Empresas Percentual 
C–Indústrias de Transformação 11 73,33% 
F–Construção 2 13,33% 
M–Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas 1 6,67% 
N–Atividades Administrativas e Serviços Complementares 1 6,67% 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 49 – Atividades econômicas das empresas do Condomínio Vale Industrial Paulista em Jacareí, 
São Paulo (Segundo as Seções do CNAE). 

 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 

 

Conforme a classificação atribuída às empresas a partir das Divisões das Seções, 

constatou-se que dos 15 empreendimentos instalados na CVIP, 3 realizam as atividades 25–

Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos, representando 20,00%. 

De forma significativa, as atividades de 42–Obras de Infraestrutura, 28–Fabricação de 

Máquinas e Equipamentos e de 22–Fabricação de Produtos de Borracha e de Material 

Plástico, com a proporção de 13,33% cada, também são realizadas pelas empresas do 

Condomínio. O restante das Divisões identificadas entre os estabelecimentos, contemplam 

apenas 1 empresa, 6,67%, pertencentes a esse conjunto estão a 77–Aluguéis Não-Imobiliários 

e Gestão de Ativos Intangíveis Não-Financeiros, 71–Serviços de Arquitetura e Engenharia; 

Testes e Análises Técnicas, 30–Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte, Exceto 

Veículos Automotores, 23–Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos, 20–

Fabricação de Produtos Químicos e de 14–Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios 

(Tabela 58 e Gráfico 50).  
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Tabela 58 – Atividades econômicas das empresas do Condomínio Vale Industrial Paulista em Jacareí, São 
Paulo (Segundo os Divisões do CNAE) 
Atividade econômica Empresas Percentual 
25–Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos 3 20,00% 
42–Obras de Infra-Estrutura 2 13,33% 
28–Fabricação de Máquinas e Equipamentos 2 13,33% 
22–Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico 2 13,33% 
77–Aluguéis Não-Imobiliários e Gestão de Ativos Intangíveis Não-
Financeiros 

1 6,67% 

71–Serviços de Arquitetura e Engenharia; Testes e Análises Técnicas 1 6,67% 
30–Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte, Exceto Veículos 
Automotores 

1 6,67% 

23–Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos 1 6,67% 
20–Fabricação de Produtos Químicos 1 6,67% 
14–Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios 1 6,67% 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 
 
Gráfico 50 – Atividades econômicas predominantes entre empresas do Condomínio Vale Industrial 
Paulista em Jacareí, São Paulo (Segundo as Divisões do CNAE).  

 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 

 

Na definição advinda dos Grupos dessas Divisões, observou-se a predominância das 

atividades de 253–Forjaria, Estamparia, Metalurgia do Pó e Serviços de Tratamento de 

Metais, com 3 unidades que representam o 20,00% das empresas instaladas no CVIP. O 

segundo Grupo de mais significativo é o de 222–Fabricação de Produtos de Material 

Plástico, com 13,33% do total. Os Grupos, que se sucedem a seguir, foram identificados 

somente uma vez: 773–Aluguel De Máquinas e Equipamentos Sem Operador, 712–Testes e 

Análises Técnicas, 429–Construção de Outras Obras De Infraestrutura, 422–Obras de 
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Infraestrutura para Energia Elétrica, Telecomunicações, Água, Esgoto e Transporte por 

Dutos, 301–Construção de Embarcações, 282–Fabricação de Máquinas e Equipamentos de 

Uso Geral, 281–Fabricação de Motores, Bombas, Compressores e Equipamentos de 

Transmissão, 233– Fabricação de Artefatos de Concreto, Cimento, Fibrocimento, Gesso e 

Materiais Semelhantes, 207–Fabricação de Tintas, Vernizes, Esmaltes, Lacas e Produtos 

Afins e também 141–Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios (Tabela 59 e Gráfico 

51). 

 
Tabela 59 –Atividades econômicas das empresas do Condomínio Vale Industrial Paulista em Jacareí, São 
Paulo (Segundo os Divisões do CNAE).  
Atividade Econômica Empresas Percentual 
253–Forjaria, Estamparia, Metalurgia do Pó e Serviços de Tratamento de 
Metais 

3 20,00% 

222–Fabricação de Produtos de Material Plástico 2 13,33% 
712–Testes e Análises Técnicas 1 6,67% 
429–Construção de Outras Obras de Infra-Estrutura 1 6,67% 
422–Obras de Infra-Estrutura Para Energia Elétrica, Telecomunicações, 
Água, Esgoto e Transporte Por Dutos 

1 6,67% 

301–Construção de Embarcações 1 6,67% 
282–Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso Geral 1 6,67% 
281–Fabricação de Motores, Bombas, Compressores e Equipamentos de 
Transmissão 

1 6,67% 

233–Fabricação de Artefatos de Concreto, Cimento, Fibrocimento, Gesso e 
Materiais Semelhantes 

1 6,67% 

207–Fabricação de Tintas, Vernizes, Esmaltes, Lacas e Produtos Afins 1 6,67% 
141–Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios 1 6,67% 
773–Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sem Operador 1 6,67% 
Fonte: CNAE Do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 51 – Atividades econômicas predominantes entre empresas do Condomínio Vale Industrial 
Paulista em Jacareí, São Paulo (Segundo os Grupos do CNAE) 

 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 
 
 

Nessa composição, constata-se a existência de uma grande variedade de seguimentos 

atendidos pelas atividades de fabricação no Condomínio. A isto, soma-se à variedade de 

serviços de utilidade à indústria e a outros setores do mercado, dando solidez ao perfil deste 

espaço favorável ao desenvolvimento da economia do Município de Jacareí e a respectiva 

cadeia produtiva. 

 

4.3.3.3.2 Exportação e importação das empresas do Condomínio Vale Industrial Paulista  

 

Em 2013, nesse espaço urbano-industrial de Jacareí, foi identificado que o 

desenvolvimento de atividades de comércio exterior é realizada apenas por 3 empresas 

apenas, a Portofino Yachts Ltda., a RRVM Assessoria Técnica e a Solution Soluções de 

Controle de Fluidos, todas as práticas pertinentes à importação na faixa de Até US$ 1 Milhão.  
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4.4 Município de Caçapava 

 

Caçapava possui significativa interação com São José dos Campos, principalmente, 

devido à pujança econômica deste e ao processo conurbação. Sendo o menor município entre 

os mais industrializados da RMVP. Em seu território, estão instaladas grandes empresas, 

como a Cebrace Cristal Plano, Nestlé Brasil Ltda., Ipa Indústria de Produtos Automotivos, 

Yushiro do Brasil Indústria Química Ltda., White Martins Gases Industriais, Wow Nutrition, 

entre outras, que compõem a cadeia produtiva local.  

Além das empresas que desenvolvem atividades significativas, há, em Caçapava, 

entidades de ensino, com a Universidade do Vale do Paraíba que possui um Campus no 

município também, a Escola Técnica Estadual Paula Souza (ETEC), o Instituto Técnico 

Afonso Borges (ITAB) – que focaliza suas atividades na capacitação técnica em enfermagem. 

O município não possui nenhum espaço urbano industrial específico, somente plantas 

industriais individuais ao longo da Rodovia Presidente Dutra. Mas o Município receberá, em 

2014, um investimento relevante significado para o setor aeroespacial: o Centro Empresarial 

Aeroespacial (CEA). O empreendimento oferecerá estrutura para empresas do referido setor, a 

qual comportará uma pista para as aeronaves.  

Este espaço urbano-industrial estenderá mais ainda as atividades para além do nível 

local em São José dos Campos, contribuindo para o desenvolvimento da logística da cadeia 

produtiva correspondente e para a imantação consequente das novas relações empresariais a 

serem estabelecidas das empresas entre si e dessas para com as empresas já atuantes no 

mesmo mercado e as de serviços complementares. No total, o empreendimento oferecerá uma 

ocupação setorizada como pode ser visto na planta elaborada pela Construtora Penido (Anexo 

C) 

A área central será disponibilizada às empresas pertencentes ao segmento aeroespacial, 

onde está projetada, ao centro, a pista (comprimento: 1550x30) de desenvolvimento de 

atividades das empresas instaladas. Além de um total de 124 lotes de 2.250 m² denominados 

como áreas aeronáuticas, o empreendimento oferecerá, para indústrias e comércio em geral, 

181 lotes de 722 m² a 15.000 m². Nesse sentido, observa-se que ordenamento desse espaço 

busca alcançar, por meio da interatividade e da adequabilidade, uma potencialização da 

produção aeroespacial. Cabe citar, a respeito da infraestrutura, que o empreendimento estará 

situado às margens da Rodovia Carvalho Pinto e a 4 Km da Rodovia Presidente Dutra, bem 

como comportará um conjunto de hangares com capacidade para, aproximadamente, 1500 

aeronaves (AEROVALE, acesso: 2014).  
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Em relação à estrutura completa que dará suporte as atividades realizadas pelas 

empresas do Centro, as empresas do setor aeroespacial terão à sua disposição centros de 

serviços, centros de treinamento de helicópteros e aeronaves, centro de convenções, hotel e 

restaurantes, centro comercial e escolas de aviação. Este projeto de espaço urbano-industrial 

demonstra o sentido no qual as transformações dos formatos de aglomeração de empresas se 

dá nos municípios da RMVP. Há uma crescente especialização dos elementos que compõem 

os espaços para atender às necessidades das empresas que, possivelmente, podem conduzir a 

uma situação favorável às atividades produtivas e de novas tecnologias.  

 

4.4.1 Empregabilidade no município de Caçapava: uma análise do setor secundário 

 

Em Caçapava, o número de empregos formais, no ano de 1991, era bem inferior se 

comparado aos municípios analisados anteriormente, correspondendo a 8.420 apenas. Em 

2012, o Município apresentou uma ampliação no total de vínculos empregatícios 

estabelecidos, quando atingiu 21.005 vagas preenchidas. Nesse período, houve um 

crescimento significativo de 149,47% portanto, ressalvando que esta proporção se dá em 

função do baixo número ao qual é referenciada (Tabela 60 e Gráfico 52).  

 
Tabela 60 – Número total de empregos formais no município de Caçapava, São Paulo, de 1991 a 2012 

Ano Empregos formais 
1991 8.420 
1992 8.485 
1993 9.379 
1994 10.340 
1995 10.957 
1996 10.825 
1997 11.362 
1998 10.567 
1999 10.832 
2000 11.618 
2001 12.146 
2002 12.570 
2003 12.416 
2004 13.376 
2005 12.661 
2006 14.431 
2007 15.552 
2008 16.637 
2009 17.882 
2010 18.813 
2011 19.603 
2012 21.005 

Fonte: RAIS, CAGED. Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 52 – Número total de empregos formais no município de Caçapava, São Paulo, de 1991 a 2012 

 
Fonte: RAIS, CAGED. Elaborado pelo autor. 
 

 

Sobre as atividades econômicas realizadas pelas empresas de Caçapava, pôde-se 

verificar que a Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias apresenta o 

maior contingente de empregos no setor industrial, com 2.367 no total, superando a 

Fabricação de Produtos Alimentícios e a Fabricação de Produtos de Minerais Não Metálicos e 

a Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico, uma vez que estas 

estabeleceram, em 2012, 2.018, 1.916 e 745 vínculos respectivamente. Com menor 

expressividade, a Fabricação de Produtos de Metal, exceto Máquinas e Equipamentos 

empregou apenas 459 trabalhadores (Tabela 61 e Gráfico 53). 
 

Tabela 61 – Atividades econômicas do setor secundário que mais estabeleceram empregos formais no 
município de Caçapava, São Paulo, em 2012 
Atividade econômica Empregos formais 
Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias 
 

2.367 

Fabricação de Produtos Alimentícios 
 

2.018 

Fabricação de Produtos de Minerais Não Metálicos 
 

1.916 

Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico 
 

745 

Fabricação de Produtos de Metal, exceto Máquinas e Equipamentos 459 
Fonte: RAIS, CAGED. Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 53 – Atividades econômicas do setor secundário que mais estabeleceram empregos formais no 
município de Caçapava, São Paulo, em 2012 

 
Fonte: RAIS, CAGED. Elaborado pelo autor. 
 

 

Nesse conjunto de atividades econômicas, observa-se que o desenvolvimento de 

atividades voltadas ao setor automobilístico apresentam os maiores valores em relação à 

empregabilidade no ano de 2012, demonstrando a importância desse segmento da produção 

industrial na geração de sinergias positivas no que tange à empregabilidade, traduzindo a 

influência da cadeia produtiva de Taubaté.  

 

4.4.2 Legislação municipal: uma análise das políticas de desenvolvimento econômico-

industrial em Caçapava. 

 

A Lei Orgânica (Lei nº 1 de 1990, Art. 153) de Caçapava, assim como as dos demais 

municípios, prevê que a legislação “dispensará às microempresas, às empresas de pequeno 

porte, aos micro e pequenos produtores rurais, tratamento jurídico diferenciado, simplificando 

suas obrigações administrativas [...]”. Desse modo, o suporte dado às microempresas e às de 

pequeno porte, encontrado na política econômica do Município, tem seu fundamento na 

Constituição Federal de 1988, correspondendo a uma diretriz para a entrada de novas 

empresas no mercado em todo o País.  

Nas diretrizes relativas ao Plano Diretor de Caçapava à luz do ordenamento e uso do 

solo, o enfoque dos dispositivos recai sobre o controle do processo de urbanização e a 

integração entre urbano e rural (Art. 157, I, II e III). Mas de maneira Geral, a “execução do 
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Plano Diretor que se constituirá no instrumento básico do processo de produção, reprodução, 

uso e ocupação do solo municipal” (Art. 156, I). Com prioridade em corrigir as distorções 

inerentes ao processo de crescimento urbano que formou o cenário recente do Município, o 

Plano Diretor deverá promover ações voltadas à “correção” do ordenamento existente.  

No conteúdo da Lei Complementar nº 109 de 1999, lei de zoneamento e uso do solo, 

observa-se que a aglomeração da atividade industrial fica implícita como elemento essencial 

no objetivo de ordenar o espaço. Essa condição está implícita no inciso I do Art. 1º, que 

coloca como meta “assegurar a reserva dos espaços necessários e localizações adequadas, 

destinadas ao desenvolvimento das diferentes atividades urbanas”. A indústria, na condição de 

elemento urbano típico, é reconhecida no zoneamento de Caçapava no Art. 10, que 

pertencente ao capítulo sobre a definição das zonas de uso. O Referido dispositivo estabelece 

duas zonas industriais, uma ao Leste, próxima a Taubaté, e outra ao Oeste, próxima a São 

José dos Campos portanto. 

A partir do Plano Direito, Lei Complementar nº 254, verifica-se que a política de 

formação de um mercado de médias e pequenas empresas se assenta nas políticas de incentivo 

de forma centralizada num Programa de apoio que determinará as ações pertinentes a este 

objetivo conforme o disposto no Art. 12. O § 1º estabelece que o foco dessa política se dê nas 

empresas que gerarem a maior quantidade de emprego e nas indústrias não poluentes. Outro 

aspecto do desenvolvimento da atividade empresarial, a qualificação, é exposto no § 3º, que 

institui o Sistema de Capacitação Profissionalizante vinculado ao Eixo Industrial e de 

Serviços com o intuito de formação de mão-de-obra, com a possibilidade de parcerias com 

entidades sem fins lucrativos.   

Sobre a complementariedade ao setor secundário, o Art. 11 da lei do Plano direciona a 

instalação de empreendimentos de serviços de suporte à atividade de produção no Eixo 

Industrial. Nesse sentido, a indução, por meio dos incentivos, à interação entre setores em um 

determinado espaço é identificável em orientações de políticas ao desenvolvimento 

econômico adotadas nesse dispositivo da legislação municipal.  

Em Caçapava, a Administração Pública promulgou, recentemente, a Lei nº 5.203/2013 

que instituiu a isenção fiscal do ITBI para a criação de loteamento industrial. Anteriormente, a 

Lei Complementar nº 286/2011 fica exposta, na política de incentivo fiscal, a importância da 

complementariedade entre os setores da economia, pois no Art. 1º estabelece a redução da 

alíquota de ISSQN para os estabelecimentos de serviços que os prestem às unidades 

empresariais que venham a realizar investimentos no município com o objetivo de 

impulsionar o mercado local. Entre os tipos de investimentos que são abrangidos por essa 



196 
 

redução de imposto, encontram-se o desenvolvimento de atividades industriais, empresas que 

objetivem realizar a locação de galpões comerciais e industriais, bem como aos 

empreendedores de loteamentos ou condomínios industriais – além de negócios de outros de 

atividades não-industriais, como shopping centers e hiper/supermercados (§ 1º). Em relação 

ao tempo de benefício, este se restringe do início de obras à sua conclusão conforme disposto 

no § 2º do mesmo Artigo.  

Além desses exemplos recentes de políticas voltadas à promoção da atividade 

econômica no Município, é possível identificar, ao longo das últimas décadas, no conjunto de 

leis pertinentes à industrialização e às empresas de serviços e atividades complementares. Um 

exemplo disto é o incentivo conferido pela Lei nº 3.244/1994 às indústrias por meio da 

isenção de IPTU, de Contribuições de Melhoria – incidente sobre as obras de pavimentação – 

e de uma redução de 50,00% de ISSQN. 

No ano de 1997, a Lei nº 3.478 instituiu o Programa de Incentivo à Atividade Industrial 

no Município de Caçapava (PIAIMC) com a finalidade de contribuir para a ampliação do 

número de empregos e para o fomento do desenvolvimento econômico e social local. Este 

conjunto de instrumentos foi revogado, em 1999, pela Lei Complementar nº 121, sendo esta 

revogada pela Lei nº 5.055/2011, que, posteriormente, foi deu lugar a Lei Complementar nº 

291/2013. Esta última, atualmente em vigor, estabeleceu o Programa de Incentivo ao 

Desenvolvimento Econômico do Município de Caçapava (PRIDE), que permite à Prefeitura 

Municipal instituir políticas econômicas “relativas aos incentivos fiscais para estimular a 

implantação e expansão de atividades industriais, comerciais, de prestação de serviços”, além 

da busca por benefícios ao desenvolvimento tecnológico desenvolvido pelas empresas, bem 

como a outros setores como o turismo e os agronegócios.  

No § 1º do Art. 1º, fica claro que o Programa “consiste em estímulos que incluem a 

previsão de doação de áreas do município, isenção tributária e redução de alíquotas às 

empresas”. Nos incisos que se seguem fica delimitado o alcance desses benefícios: 

 

I - não possuindo unidade industrial, comercial ou de prestação de serviços 
neste município venham a instalar-se através da cessão, doação, compra ou 
locação de imóvel; 
II - possuindo prédio industrial, comercial ou de prestação de serviços no 
município, na zona urbana, zona de expansão urbana ou zona rural, zona 
industrial, ampliem, transfiram, ou instalem nova unidade na zona industrial 
e áreas especiais. 

 



197 
 

O zoneamento da cidade de Caçapava ganha destaque como elemento de manejo 

presente nas políticas de doação de terrenos, tendo o objetivo de promover a atividade 

industrial, comercial e de prestação de serviços. O terreno, enquanto fator de produção,  é de 

essencial importância para a existência do empreendimento, podendo conferir menores custos 

nas práticas a serem desempenhadas. A alocação dos incentivos a determinadas áreas dos 

municípios, a partir de condições a serem cumpridas por parte das indústrias, revela-se como 

uma das tendências principais do PRIDE. 

As beneficiárias podem ser de dois tipos: a donatária e a incentivada. A diferença 

corresponde ao fato da propriedade ser particular ou não, pois ações requeridas é a instalação 

ou a ampliação das empresas (§ 3º).  

De maneira específica, as vantagens conferidas aos empreendimentos, em alguns casos, 

começam pela doação de terrenos, no caso das donatárias, podendo contemplar isenções e 

reduções de alguns impostos.  Sobre isto, pode-se verificar no Art.2º que podem ser 

concedidos a este tipo de empresa a isenção total de IPTU, diminuição de 2,00% na alíquota 

do ISSQN e ainda um incentivo a reversão do ICMS. No que se refere às empresas 

incentivadas, nota-se uma composição diferente, com os seguintes mecanismos de incentivo 

ao desenvolvimento: isenção total do IPTU; redução de 2,00% da alíquota do ISSQN; redução 

de 2,00% da alíquota de ISSQN incidente sobre obras de construção relacionadas à expansão 

do empreendimento; redução de 50,00% na alíquota do ITBI; isenção de taxas de aprovação 

de alvará; e o incentivo a reversão do ICMS. 

Os critérios de avaliação para a que os benefícios sejam concedidos são baseados no 

volume do investimento. Cada faixa de valor corresponde a uma quantidade de pontos 

específica para que se consiga uma determinada combinação de benefícios. Esse tipo de 

política faz cumprir a disposição do Plano Diretor em seu Art. 6º, que estabelece os requisitos 

para cumprir a previsão constitucional de função social da propriedade, entre os quais está 

incluída a indústria, uma vez que os imóveis devem dar suporte às atividades de interesse 

urbano.  

Referente ao planejamento regional, o Município de Caçapava pauta sua inserção na 

Região, por meio da celebração de convênio com os demais municípios, onde haja relações de 

influência ou que estes sejam limítrofes (Art. 7º). Sobre este aspecto, é acrescido que inserção 

se constitui a partir da adequação aos demais planos diretores.  

A evolução da legislação a respeito de políticas pertinentes a industrialização no 

Município de Caçapava passaram por diversas reestruturações, o que demonstra a grande 

elasticidade existente no campo dos inventivos ficais. Nesse sentido, é possível verificar que 
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as necessidades apresentadas pelo mercado nascente e pelo mercado em expansão, em 

Caçapava, basearam as adequações feiras pelos Programas promovidos pela Administração 

Pública Local. Sobre fatores que contribuem para esse processo, cita-se a imantação das 

empresas e novos investimentos exercida pelos dois principais centros da RMVP,  São José 

dos Campos e Taubaté, que possuem condições estruturais e cadeias produtivas mais sólidas, 

dificultando a formação de um mercado de empreendimentos de médio e pequeno porte 

diretamente vinculado ao município de Caçapava.  

 

4.5 Município de Pindamonhangaba 

 

O Município de Pindamonhangaba completa o grupo de municípios mais 

industrializados da RMVP, ao apresentar significativo crescimento do Valor Adicionado pela 

Indústria de 519,32 Milhões de Reais, em 1999, para 2.431,13 Milhões de Reais (a preço 

corrente), correspondendo a uma taxa de 368,14% (SEADE, 2011). Sobre esse processo, 

ressalta-se que suas proporções amplas em parte se dão em função do valor absoluto 

relativamente pequeno no final da década de 1990, mas não deixando de ser significativo 

numa perspectiva de progresso do município.  

Dados da Prefeitura mostram que em Pindamonhangaba, encontram-se instaladas 

empresas de grande porte como Nobrecel Celulose e Papel S/A, a Tenaris Confab S/A; com 

destaque para as indústrias de base como a Gerdau S/A e a Aço Villares S/A; entre outras. No 

final da última década, a produção advinda dessas empresas gera benefícios significativos 

para o Município em relação ao progresso da economia local. 

A respeito das entidades de ensino existentes em Pindamonhangaba, cabe destaque a 

Faculdade de Pindamonhangaba (FAPI) vinculada a Fundação Universitária Vida Cristã. A 

instituição oferece, além dos cursos de graduação e pós-graduação, ensino técnico. A presença 

da Faculdade Anhanguera torna-se relevante para Pindamonhangaba como meio de 

qualificação para mão-de-obra local, além de também desenvolver suas atividades em outros 

municípios.  

A Associação Comercial Industrial de Pindamonhangaba (ACIP) desenvolve funções 

associativas e confere benefícios para as empresas do setor industrial e do comercial em 

Pindamonhangaba. Fundada em 1971, fruto de uma parceria realizada entre empresários, a 

entidade trabalha com o objetivo de estimular o comércio e os resultados que repercutem na 

indústria e no setor de serviços. Conforme o texto divulgado pela Associação (ACIP, acesso: 

2013), a qualificação é um importante fator para o desenvolvimento dos referidos setores, por 
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isso a ACIP “investe forte na área de treinamento, melhorando assim o desempenho dos 

associados na busca e manutenção de clientes”.   

Para atingir proporcionar vantagens para os associados, a entidade celebra convênios e 

parcerias com diversas empresas, inclusive a Caixa Econômica Federal (ECF) – nesse caso, 

para o financiamento em condições especiais para as empresas. Dessa forma, percebe-se que, 

em menor escala do que o Estado pode fazer, que as associações de indústrias e de 

empreeendimentos comerciais dão suporte à realização de atividades respectivas.  

Assim conforme verificado em outros municípios, Pindamonhangaba possui uma 

incubadora de empresas, a qual é resultado de um programa concebido pela Prefeitura 

Municipal, a ACIP e o SEBRAE-SP, que fornece oportunidade para capacitar as empresas 

iniciantes. Nessa iniciativa, segundo a Prefeitura Municiapal (2011, acesso: 2014), a 

incubadora tem como finalidade “[...] oferecer apoio gerencial a empreendedores, facilitando 

o acesso ao conhecimento existente por meio de ações de consultorias e treinamentos 

especializados”. De acordo com a mesma referência (2011), as ações também também 

ocorrem a partir da intermediação junto a organismos governamentais e não-governamentais, 

viabilizando financiamentos e outras maneiras de apoio.  

Os referidos agenetes apresentam-se como elementos importantes no desenvolvimento 

da indústria local, pois estão diretamente encadeados num conjunto de atuações favoráveis à 

produção industrial.  

 

4.5.1 Empregabilidade no município de Pindamonhangaba: uma análise do setor 

secundário 

 

Em 1991, os estabelecimentos e instituições em geral firmaram 14.675 empregos 

formais, atingindo, no ano de 2012, o número de 32.697, o que equivale a um aumento de 

122,81% nas duas últimas décadas. Do início da década de 1990 até 2000, a média de 

empregos no Município era de 15.827 e a partir de 2011 até 2012 de 24.617 no total. Dessa 

forma, a acumulação de vínculos empregatícios reflete o crescimento econômico de 

Pindamonhangaba durante referidos decênios, que estrutura-se numa política de expansão 

industrial, conforme a legislação pertinente ao programa de desenvolvimento elaborado pela 

Prefeitura Municipal. A década de 2000 apresenta o período de acréscimos sucessivos ao total 

de empregos formais em Pindamonhangaba, que vai de 2001 a 2008, quando a média 

correspondeu a 1.303 novos postos de trabalho por ano (Tabela 62 e Gráfico 54).  

 



200 
 

Tabela 62 – Número total de empregos formais no município de Pindamonhangaba, São Paulo, de 1991 a 
2012. 

Ano Empregos formais 
1991 14.675 
1992 14.065 
1993 14.191 
1994 15.221 
1995 15.270 
1996 15.558 
1997 18.531 
1998 18.040 
1999 16.058 
2000 16.659 
2001 17.593 
2002 17.924 
2003 19.303 
2004 20.461 
2005 23.011 
2006 23.556 
2007 25.410 
2008 27.654 
2009 27.148 
2010 29.053 
2011 31.592 
2012 32.697 

Fonte: Fundação SEADE. Elaborado pelo autor. 
 
 
Gráfico 54 – Número total de empregos formais no município de Pindamonhangaba, São Paulo, de 1991 a 
2012  

 
Fonte: Fundação SEADE. Elaborado pelo autor. 
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Sobre a empregabilidade por atividade econômica, o setor de Metalurgia, com 4.810 

empregos estabelecidos no ano de 2012, caracteriza-se como o segmento de destaque no 

Município. Com 3.079 vínculos empregatícios, a Fabricação de Produtos de Metal, exceto 

Máquinas e Equipamentos figura como a segunda atividade do setor de produção que mais 

emprega no Município de Pindamonhangaba, seguida pelas atividades de Fabricação de 

Produtos de Borracha e de Material Plástico, de Eletricidade, Gás, Água, Esgoto e Atividades 

de Gestão de Resíduos e Descontaminação e de Fabricação de Produtos Químicos, consoante 

essa ordem, com 729, 472 e 465 empregos (Tabela 63 e Gráfico 55).  
 
Tabela 63 – Atividades econômicas do setor secundário que mais estabeleceram empregos formais no 
município de Pindamonhangaba, São Paulo, em 2012 
Atividade econômica Empregos formais 
Metalurgia 
 

4.810 

Fabricação de Produtos de Metal, exceto Máquinas e Equipamentos 
 

3.079 

Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico 
 

729 

Eletricidade, Gás, Água, Esgoto e Atividades de Gestão de Resíduos e 
Descontaminação 
 

472 

Fabricação de Produtos Químicos 
 

465 

Fonte: Fundação SEADE. Elaborado pelo autor. 
 
Gráfico 55 – Atividades econômicas do setor secundário que mais estabeleceram empregos formais no 
município de Pindamonhangaba, São Paulo, em 2012 

 
Fonte: Fundação SEADE. Elaborado pelo autor. 
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4.5.2 Legislação municipal: uma análise das políticas de desenvolvimento econômico-

industrial em Pindamonhangaba. 

 

Na Lei Orgânica de Pindamonhangaba, o Art. 5º expressa a importância da indústria 

para o desenvolvimento na consecução do interesse do município a partir das atribuições de 

dispor sobre determinadas matérias. Na Letra da Lei:  

 

Art. 5º. Ao Município de Pindamonhangaba compete prover tudo quanto 
respeite ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-
lhe, privativamente, entre outras as seguintes atribuições: 
I - Dispor sobre assuntos de interesse local e, em especial, de matéria que 
objetive: 
[...] 
27 - dispor sobre os estabelecimentos industriais, comerciais e similares  
[...] 
 

Sobre esse mesmo aspecto, o Plano Diretor Participativo, a Lei Complementar nº 3 de 

2006, explicita as políticas fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico do 

Município, entre as quais está a promoção de incentivos fiscais para empresas de médio e 

pequeno porte. Especificamente, verificar, no Art. 50, inciso I, o mecanismo utilizado: 

“incentivar a instalação e ampliação de pequenas e médias empresas, através da criação de 

centros integrados de fomento ao comércio e serviços”. No inciso III do mesmo artigo, é 

estabelecida a prerrogativa de intermediação e participação do Poder Público na interação do 

setor privado e entidades de ensino, com intuito ampliar e aperfeiçoar os meios de 

qualificação da mão-de-obra empregada pelas empresas instaladas em Pindamonhangaba. Sob 

o aspecto dos incentivos fiscais, o inciso IV explicita que estes serão utilizados como 

mecanismo de viabilização para o surgimento e desenvolvimento de pequenos negócios.  

No artigo anterior, 49, traça a medida geral para o desenvolvimento empresarial e 

industrial no Município, que corresponde à elaboração de um plano estratégico de 

desenvolvimento empresarial industrial, que priorizará empresas voltadas ao desenvolvimento 

de tecnologias, produtoras de mercadorias com alto valor agregado, empresas que empreguem 

mão-de-obra qualificada, empreendimentos que apresentem maior vantagem na relação entre 

espaço ocupado e valor da produção e aqueles que deem perspectivas de menor impacto 

ambiental (Inciso I). No segundo inciso, a dimensão espacial é utilizada como meio de 

promover benefícios, uma vez que preconizada o estabelecimento de programas de 

capacitação para a população residente nos entornos da área de ocupação empresarial, o que 

proporcionar vantagens devido à proximidade. 
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A respeito do norteamento do zoneamento oferecido pelo Plano Direito de 

Pindamonhangaba nos Art. 94 ao Art. 97, observa-se um delineamento dos critérios utilizados 

para adequar o perfil de ocupação das zonas empresariais e industriais a alguns dos aspectos 

de priorização das políticas de ordenamento econômico do município. No Art. 98, há uma 

diferenciação dos critérios utilizados estabelecer as condições que devem ser atendidas pelos 

empreendimentos a partir definição dos elementos de preenchimento das zona 

predominantemente industrial. Na forma do dispositivo: 

 

Art. 98. A Zona Industrial – ZI refere-se à zona industrial existente, 
com grandes plantas industriais, com risco ambiental moderado, de 
baixo grau de periculosidade, de elevado grau de nocividade e 
incomodidade, conforme Lei Estadual Nº 5.597/87. Tem os seguintes 
usos permitidos: industrias de grande porte, empresas comerciais, de 
transporte, logística, atacadistas, cujos coeficientes de aproveitamento 
básico e máximo é de 0,65.  

 

Nesse dispositivo, verifica-se que há, na Zona Industrial, o selecionamento de indústrias 

de grande porte para a ocupação respetivas área somada à possibilidade de unidades 

comerciais atacadistas e de transporte, demonstrando a perspectiva de complementariedade no 

âmbito espacial. A própria classificação desse tipo de área como industrial aponta para a 

centralidade das atividades do setor secundário na harmonização das atividades em relação a 

esse perímetro de desenvolvimento econômico que constitui o ordenamento do espaço urbano 

como um todo. 

A prática de concessão de incentivos fiscais como mecanismo de indutor da 

industrialização remota do começo da década de 1970, como pode ser observado na Lei nº 

1.332/1973, ainda vigente, que estabeleceu a isenção de tributos na função de ferramenta apta 

ao crescimento das atividades do setor secundário em Pindamonhangaba. 

Sobre os espaços urbano-industriais, a Lei nº 2.456/1990 autorizou a criação de um 

Distrito Industrial nas zonas específicas, bem como estabeleceu um direcionamento da 

política de desenvolvimento econômico às indústrias que passassem a se estabelecer no 

Município. Detalhadamente, o primeiro artigo do referido documento esclarece que as 

empresas desfrutariam de incentivos fiscais, sendo esse o meio de condução do crescimento 

econômico. Algumas condições devem ser atendidas pelas empresas para que possam ser 

beneficiadas com as isenções fiscais segundo o Art. 2º e seus incisos, tais como: o 

faturamento previsto para os primeiros cinco anos de atividade da empresa; natureza da 

matéria-prima; destinação do produto final; valor do investimento; e participação comunitária 
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por parte da indústria. O Art. 3º vincula a implementação do Distrito industrial às normas do 

Plano Diretor, citando que este deve direcionar a uma área tecnicamente apta para receber o 

Distrito Industrial. 

Na última década, a Lei nº 4.030 de 2003 direcionou as políticas fiscais para micro e 

pequenas empresas que vierem a se instalar em áreas industriais e empresariais, 

caracterizando um vínculo entre os elementos ficais e urbano-espaciais. A isenção abrange 

dois impostos, o IPTU e ISSQN, por um período máximo de 3 anos.  

Em 2007, a Lei nº 4.630 autorizou a criação de mais um Distrito Industrial em 

Pindamonhangaba, bem como estabelece vantagens a serem proporcionadas às sociedades 

empresas que se instalarem no Município. A respectiva lei dá relevo a uma nova categoria de 

entidade a ser beneficiada, que reaparece em documentos posteriores – Lei nº 5.344/2012 e a 

Lei nº 5.602/2013 – como elementos trabalhados pelas políticas industriais, da mesma forma 

como os Distritos Industriais. Nesse sentido, a política recente de expansão industrial no 

município de Pindamonhangaba mostra-se estreitamente ligada ao fator produtivo terra, tanto 

para um empreendimento individual quanto para o conjunto de empresas, que associada ao 

caráter de interação existente nas sociedades empresariais. 

 

4.5.3 Espaços urbano-industriais de Pindamonhangaba 

 

Considerando o panorama geral apresentado no tópico anterior, pôde-se verificar que o 

crescimento do município ocorre, na devida medida, também pela destinação de áreas à 

aglomeração de estabelecimentos de produção industrial. Pindamonhangaba abriga três 

espaços urbano-industriais, sendo: o Distrito Industrial Dutra, Distrito Industrial do Feital e o 

Distrito Industrial de Moreira César. 

 

4.5.3.1 Distrito Industrial Dutra 

 

Entre os espaços citados, o de ocupação mais consolidada é o Distrito Industrial Dutra, 

que se localiza, conforme indica o nome, às margens da Rodovia Presidente Dutra, ao Sul do 

centro da cidade. Apresenta uma infraestrutura viária simples, com duas avenidas principais, a 

Av. Célio Tadashi Kobayashi e Av. Tobias Salgado, onde está instalada a maioria das 

indústrias do aglomerado. A malha viária do Distrito é complementada pelas avenidas 

Alexandrina da Chagas Moreira e Dom João VI, cortadas pela Estrada Municipal Sebastião 



205 
 

Vieira Machado na Divisa com o Bairro Santa Rita I e II. A principal conexão com Distrito e 

o restante da cidade se dá por intermédio da Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso. 

 
Figura 11 – Distrito Industrial Dutra, zona sudoeste do Município de Pindamonhangaba, São Paulo 

 
Fonte: Google Earth, 2011. 
 

4.5.3.1.1 Atividades econômicas das empresas do Distrito Industrial Dutra 

 

Sobre as empresas do Distrito Industrial Dutra, de acordo com os registros da Prefeitura 

de Pindamonhangaba (P. M. Pindamonhangaba, acesso: 2013), foi possível verificar que 

correspondem a um total de 23 unidades em funcionamento. Entre estes estabelecimentos, 

identificou-se que 14 são de origem nacional, representado 60,87%, e que 9 tiveram sua 

formação no exterior, correspondendo aos 39,13% restantes. Em relação à extensão das 

atividades das 23 empresas a outros municípios, foi constatado que 43,48% possuem unidades 

em outras localidades, o equivalente a 10. Em outras áreas de Pindamonhangaba, existe 

apenas uma indústria do Distrito que atue dessa forma, a Fabinject Indústria Plástica Ltda.. 

Sobre as empresas atuantes em outros municípios do estado de São Paulo, verificou-se um 

percentual de 39,13% das empresas do Distrito. Referente a outras unidades da federação, 

foram identificadas 5 empresas, correspondente 21,74% do total dos estabelecimentos do 

Distrito Industrial Dutra (Tabelas 64, 65 e Gráficos 56, 57).  

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA 
 

N 

AV. CÉLIO TADASHI 
AV. TOBIAS SALGADO 

AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO 
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Tabela 64 – Origem das empresas instaladas no Distrito Industrial Dutra em Pindamonhangaba, São 
Paulo 

Origem Empresas Percentual 
Nacional 14 60,87% 
Internacional 9 39,13% 
Fonte: Referências consultadas. Período da pesquisa: 2013. Elaborado pelo autor. 
 
 
Gráfico 56 – Origem das empresas instaladas no Distrito Industrial Dutra em Pindamonhangaba, São 
Paulo 

 
Fonte: Referências consultadas. Período da pesquisa: 2013. Elaborado pelo autor. 
 
Tabela 65 – Extensão dos estabelecimentos empresarias instalados no Distrito Industrial Dutra em 
Pindamonhangaba, São Paulo 

Condição do empreendimento Sim Não Percentual 
Atuante também em outra(s) localidade(s) 
 

10 13 43,48% 56,52% 

Localizado também em outra(s) área(s) do Município 
 

1 22 4,35% 95,65% 

Localizado também em outro(s) Município(s) do estado de São Paulo 
 

9 14 39,13% 60,87% 

Localizado também em outra(s) Unidade(s) da Federação 5 18 21,74% 78,26% 
Fonte: Referências consultadas. Período da pesquisa:  2013. Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 57 – Extensão dos estabelecimentos empresarias instalados no Distrito Industrial Dutra em 
Pindamonhangaba, São Paulo.  

 
Fonte: Referências consultadas. Período da pesquisa: 2013. Elaborado pelo autor. 
 
 

Referente às Seções do CNAE que definem as atividades econômicas das empresas, 

mostrou-se mais significativa a C–Indústria de Transformação, com 95,65% do total. Apenas 

uma empresa foi enquadrada na Seção de M–Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas, 

apenas 4,35%. Nesse distrito industrial, observa-se uma predominância mais expressiva da 

Seção C em comparação a espaços urbano-industriais com quantidade de empresas similar 

como os Condomínios Empresariais de Jacareí (Tabela 66 e Gráfico 58). 

 
Tabela 66 – Atividades econômicas das empresas do Distrito Industrial Dutra em Pindamonhangaba, São 
Paulo (Segundo as Seções do CNAE). 
Atividade econômica Empresas Percentual 
C–Indústrias de Transformação 22 95,65% 
M–Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas 1 4,35% 
Fonte: CNAE do IBGE. Elaborado pelo autor. 
 



208 
 

Gráfico 58 – Atividades econômicas das empresas do Distrito Industrial Dutra em Pindamonhangaba, São 
Paulo (Segundo as Seções do CNAE) 

 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 
 

 

Considerando as Divisões das Seções identificadas, observou-se que, com 21,74%, 

destaca-se a 20–Fabricação de Produtos Químicos, exercida por 5 empresas. Outras 

atividades que aparecerem de maneira significativa são a 24–Metalurgia, 29– Fabricação De 

Veículos Automotores, Reboques Carrocerias e a 22–Fabricação de Produtos de Borracha E 

De Material Plástico. Todas estas atividades correspondem à proporção de 13,04%, o que 

representa 3 empresas por cada, seguidas pela 26–Fabricação de Equipamentos de 

Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos, com 8,70%, equivalente a 2 empresas. Com a 

menor percentual, 4,35%, aparecem as atividades econômicas de 74–Outras Atividades 

Profissionais, Científicas e Técnicas, de 32–Fabricação de Produtos Diversos, de 21–

Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos, de 19 - Fabricação de Coque, de 

Produtos derivados do Petróleo e de Biocombustíveis, de 17–Fabricação de Celulose, Papel 

e Produtos de Papel, 13–Fabricação de Produtos Têxteis e de 10–Fabricação de Produtos 

Alimentícios (Tabela 67 e Gráfico 59). 
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Tabela 67 – Atividades econômicas das empresas do Distrito Industrial Dutra em Pindamonhangaba, São 
Paulo (Segundo as Divisões do CNAE). 
Atividade econômica Empresas Percentual 
20–Fabricação de Produtos Químicos 5 21,74% 
22–Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico 3 13,04% 
24–Metalurgia 3 13,04% 
29–Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias 3 13,04% 
26–Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e 
Ópticos 

2 8,70% 

10–Fabricação de Produtos Alimentícios 1 4,35% 
13–Fabricação de Produtos Têxteis 1 4,35% 
17–Fabricação de Celulose, Papel  e Produtos de Papel 1 4,35% 
19–Fabricação de Coque, de Produtos Derivados de Petróleo e de 
Biocombustíveis 

1 4,35% 

21–Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos 1 4,35% 
32–Fabricação de Produtos Diversos 1 4,35% 
74–Outras Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas 1 4,35% 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas.  Elaborado pelo autor. 
 
Gráfico 59 – Atividades econômicas predominantes entre as empresas do Distrito Industrial Dutra em 
Pindamonhangaba, São Paulo (Segundo as Divisões do CNAE).  

 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 

 

A partir das subdivisões das Divisões denominadas Grupos, foram observadas as 

atividades de 294–Fabricação de Peças e Acessórios para Veículos Automotores e de 222–

Fabricação de Produtos de Material Plástico como as especificações mais significativas, com 

13,04% ambas. A 245–Fundição possui o segundo maior percentual, 8,70%, que equivale a 2 

empresas. Com apenas 4,35% das empresas, estão as seguintes Grupos: 323–Fabricação de 

Artefatos Para Pesca e Esporte, 26 –Fabricação de Equipamentos de Comunicação, 261–
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Fabricação de Componentes Eletrônicos, 242–Siderurgia, 212–Fabricação de Produtos 

Farmacêuticos, 209–Fabricação de Produtos e Preparados Químicos Diversos, 207–

Fabricação de Tintas, Vernizes, Esmaltes, Lacas e Produtos Afins, 206–Fabricação de 

Sabões, Detergentes, Produtos de Limpeza, Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de 

Higiene Pessoal, 203–Fabricação de Resinas e Elastômeros, 201–Fabricação de Produtos 

Químicos Inorgânicos, 193–Fabricação de Biocombustíveis, 173–Fabricação de Embalagens 

de Papel, Cartolina, Papel-Cartão e Papelão Ondulado, 131–Preparação e Fiação de Fibras 

Têxteis, 109–Fabricação de Outros Produtos Alimentícios e 749–Atividades Profissionais, 

Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente (Tabela 68 e Gráfico 59). 

 
Tabela 68 – Atividades econômicas das empresas do Distrito Industrial Dutra em Pindamonhangaba, São 
Paulo (Segundo os Grupos do CNAE). 
Atividade econômica Empresas Percentual 
222–Fabricação de Produtos de Material Plástico 3 13,04% 
294–Fabricação de Peças e Acessórios para Veículos Automotores 3 13,04% 
245–Fundição 2 8,70% 
749–Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas 
Anteriormente 

1 4,35% 

109–Fabricação de Outros Produtos Alimentícios 1 4,35% 
131–Preparação e Fiação de Fibras Têxteis 1 4,35% 
173–Fabricação de Embalagens de Papel, Cartolina, Papel-Cartão e Papelão 
Ondulado 

1 4,35% 

193–Fabricação de Biocombustíveis 1 4,35% 
201–Fabricação de Produtos Químicos Inorgânicos 1 4,35% 
203–Fabricação de Resinas e Elastômeros 1 4,35% 
206–Fabricação de Sabões, Detergentes, Produtos de Limpeza, Cosméticos, 
Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal 

1 4,35% 

207–Fabricação de Tintas, Vernizes, Esmaltes, Lacas e Produtos Afins 1 4,35% 
209–Fabricação de Produtos E Preparados Químicos Diversos 1 4,35% 
212–Fabricação de Produtos Farmacêuticos 1 4,35% 
242–Siderurgia 1 4,35% 
261–Fabricação de Componentes Eletrônicos 1 4,35% 
263–Fabricação de Equipamentos de Comunicação 1 4,35% 
323–Fabricação de Artefatos Para Pesca e Esporte 1 4,35% 
749–Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas 
Anteriormente 

1 4,35% 

109–Fabricação de Outros Produtos Alimentícios 1 4,35% 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 60 – Atividades econômicas predominantes entre as empresas do Distrito Industrial Dutra em 
Pindamonhangaba, São Paulo (Segundo os Grupos do CNAE).  

 
Fonte: CNAE do IBGE e Referências consultadas. Elaborado pelo autor. 
 

 

Essa composição demonstra a variedade de produtos químicos advindos das atividades 

realizadas pelas empresas pertencentes a este segmento, na medida em que abrange o maior 

número de empresas Distrito Industrial a partir de sua Divisão correspondente. Entretanto, o 

desenvolvimento de atividades voltadas ao setor automobilístico ficou explicitado no Grupo 

294, que se mostrou predominante entre as especificações identificadas entre as empresas 

desse espaço urbano-industrial.  

 

4.5.3.1.2 Exportação e importação das empresas do Distrito Industrial Dutra 

 

No Distrito Industrial Dutra, foram identificadas 5 empresas que praticam as atividades 

de exportação, das quais 3 se enquadram na faixa Entre US$ 1 e 10 milhões: a Novametal do 

Brasil Ltda., a Pisani Plasticos S.A e a Dow Brasil S.A.. Na faixa de Até US$ 1 milhão, estão 

as outras duas empresas que compõem esse grupo: a Circuit Equipamentos Esportivos Ltda. e 

a Dubuit Paint Tintas e Vernizes Ltda. 

Em relação às importações, constatou-se que 8 empresas que desenvolvem essa 

atividade de comércio internacional, sendo que desse total estão presentes as empresas acima 

citadas. Na faixa Entre US$ 10 e 50 milhões, foram identificadas nessa classificação, os 

volumes de produção de 2 empresas: a Dow Brasil S.A. e a Novametal do Brasil Ltda.. A 
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segunda maior amplitude de importação, distinguida entre as empresas do Distrito Industrial 

Dutra, enquadra-se Entre US$ 1 e 10 milhões, a partir das atividades realizadas pela Givi do 

Brasil Ltda. As importações cujo valor é limitado pela faixa de Até US$ 1 milhão, são 

desenvolvidas por 5 empresas: a a Pisani Plasticos S.A., a a Circuit Equipamentos Esportivos 

Ltda., a Dubuit Paint Tintas e Vernizes Ltda., a Rogama Indústria e Comercio Ltda. e a 

Aromax Indústria e Comércio Ltda. (Tabela 69, 70). 

 
Tabela 69 – Quantidade de empresas por faixa de exportação no Distrito Industrial Dutra em 
Pindamonhangaba, São Paulo, no ano de 2013 

Faixa Empresas 
Entre US$ 1 e 10 milhões 3 
Até US$ 1 milhão 2 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Elaborado pelo autor. 
 

 

Tabela 70 – Quantidade de empresas por faixa de importação no Distrito Industrial Dutra em 
Pindamonhangaba, São Paulo, no ano de 2013. 

Faixa Empresas 
US$ 10 e 50 milhões 2 
Entre US$ 1 e 10 milhões 1 
Até US$ 1 milhão 5 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Elaborado pelo autor. 
 

4.5.3.2 Distrito Industrial do Feital e Distrito de Moreira César 

 

O Distrito Industrial do Feital, de ocupação menos densa em comparação ao Distrito 

Industrial Dutra, localiza-se na região leste de Pindamonhangaba, caracteriza-se pelo 

espaçamento entre as plantas indústrias e pela proximidade com a rodovia estadual SP-66 

(Estrada velha Rio de Janeiro – São Paulo), bem como pela proximidade ao Distrito 

Administrativo de Moreira César (Figuras 12 e 13).  

 



213 
 

Figura 12 – Distrito Industrial do Feital, zona leste do município de Pindamonhangaba, São Paulo 

 
Fonte: Google Earth, 2011. 
 

 

N 
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Figura 13 – Distrito Industrial de Moreira César – Distrito Administrativo de Moreira César, zona leste 
de Pindamonhangaba, São Paulo 

 
Fonte: Google Earth, 2011. 
 

As indústrias desses espaços urbano-industriais ocupam áreas de dimensões amplas em 

comparação às unidades empresariais dos aglomerados de São José dos Campos e de Jacareí. 

A Aço Villares S/A e a Gerdau S/A de Pindamonhangaba estão localizadas no segundo dos 

referidos espaços industriais, o que confere relevo para as atividades desenvolvidas por essas 

indústrias, uma vez que é menor o número de empresas,  ficando os benefícios restritos aos 

eixos de deslocamento próximos, bem como  ao arranjo de incentivos fiscais promovido pela 

Poder Público Municipal e à cadeia produtiva regional. 

 

 

N 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os espaços urbano-industriais dos municípios mais industrializados da Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba são um reflexo das tendências da economia contemporânea, 

sendo uma delas a flexibilização da produção. Esta vem para atender às constantes alterações 

da demanda, uma vez que as estruturas rígidas se mostraram ineficazes para tanto. Dessa 

forma, com a consolidação do meio técnico-científico-informacional nas últimas décadas do 

século XX, o surgimento de novos segmentos industriais pauta-se pela convergência dos 

meios aplicados à organização da produção e do desenvolvimento tecnológico.  

Na RMVP, há um contexto heterogêneo que se reproduz dentro núcleo industrial 

regional na formatação dos espaços urbano-industrial. Considerando essa diversidade, 

verificou-se que os Distritos Industriais, os Condomínio Empresariais, os Loteamentos 

Urbanos Fechados, entre outros, são resultado de uma acumulação desigual de tempos no 

espaço urbano, onde se relacionam fatores produtivos típicos dos primeiros aglomerados 

industriais e fatores pertinentes ao processo de desenvolvimento tecnológico no atual período 

tecnológico.  

O arranjo da produção regional está voltado, predominantemente, aos setores 

aeroespacial e automobilístico, em São José dos Campos e Taubaté, além do destaque 

apresentado pelo setor de bebidas em Jacareí e pela indústria de base em Pindamonhangaba. 

A concentração espacial de pequenas e médias empresas apresenta-se como uma alternativa 

de mercado, que, ao mesmo tempo, oferece uma continuidade ao processo de produção, visto 

que muitos empreendimentos são estabelecidos por indivíduos experientes advindos de 

grandes empresas, em razão de desligamento ou de iniciativa própria. Esse processo ocorre a 

partir de cortes de custo, ou das automações derivadas do progresso tecnológico, ou de 

reorganização produtiva interna, gerando benefícios, principalmente, para as grandes 

empresas, que são traduzidos em número maior de empreendimentos atuantes em atividades 

correlatas. Sobre esse mesmo aspecto, cabe ressaltar que a saída de grandes indústrias, ao 

longo de um dado período, afeta a cadeia produtiva do segmento respectivo, exigindo um 

amoldamento dos agentes econômicos às novas condições, ao mesmo tempo em que pode 

promover reestruturação de usos no espaço urbano, conforme ocorrido em São José dos 

Campos, com a saída da São Paulo Alpargatas na década de 1990.  

Aglomeradas no espaço, as empresas obtém vantagens competitivas devido à 

proximidade existente entre as mesmas, resultando em um cenário favorável à formação de 

entidades associativas-representativas como a ASSECRE no Distrito Industrial do Chácaras 
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Reunidas e do Centro Industrial Empresarial Eldorado. Entretanto, em outros espaços como 

os Condomínios Particulares de Jacareí e o Centro Empresarial Vale em São José dos Campos 

a Administração é a condição primeira para o surgimento conjunto de empresas, pois 

dependerá desta a organização do espaço de forma atrativa. 

Em outros espaços urbano-industriais não foram identificadas entidades 

associativas/administrativas, como no Distrito Industrial do Una I e II e no Distrito Industrial 

do Piracangaguá em Taubaté, onde há o predomínio de plantas industriais maiores. Esta 

mesma característica foi verificada no Distrito Industrial Dutra e no Distrito Industrial do 

Feital em Pindamonhangaba, cuja principal característica é a maior vinculação aos principais 

eixos de deslocamento interno no município.  

Em relação à Caçapava, tendo em vista o menor volume de atividade industrial, a 

implementação do AEROVALE gerará sinergias para além do município, contribuindo para o 

desenvolvimento do setor aeroespacial na RMVP. Na perspectiva do planejamento econômico 

regional, identifica-se que este empreendimento fica adstrito ao núcleo mais industrializado 

da Região, não tendo uma função diretamente integradora em relação aos demais municípios. 

No aspecto constitucional, as regiões metropolitanas vêm como um formato de 

organização, que os Estados podem instituir com vistas ao desenvolvimento de interesses 

comuns de um determinado contingente de municípios limítrofes. As regiões do Vale do 

Paraíba e do Litoral Norte possuem vínculos econômicos, que se estendem desde as extrações 

petróleo até as atividades turísticas, mas não há a mesma interação com municípios serranos 

ou com aqueles que compõem o Vale Histórico.  

Como constatado nesta pesquisa a atividade industrial aglomerada territorialmente, 

como parte do desenvolvimento, impulsiona, associada a outros fatores, a interação 

econômica no âmbito regional, mas não de forma suficiente para atingir um cenário 

equânime. De todos os 39 municípios que compõem a RMVP, foi verificado que aqueles 

situados ao longo do eixo da Rodovia Presidente Dutra apresentam maior intensidade de 

atividade industrial, com destaque para São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Caçapava e 

Pindamonhangaba.  
Nesse sentido, verifica-se que crescimento das atividades industriais deve ser associado 

a outras políticas econômicas e sociais de desenvolvimento, para que este seja consolidado, 

uma vez que, segundo Tavares (2013, p. 30), focar as ações de planejamento industrial 

somente nas pequenas e médias empresas, equivale a seguir o receituário neoliberal. Mas, de 

acordo com o mesmo autor (2013), recentemente, intensifica-se a preferência por blocos de 
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investimento coordenados pelo Estado para fortalecer a indústria nacional, portanto, 

conferindo maior efetividade ao modelo de produção dos espaços urbano-industriais no País. 

Finalizando essa pesquisa, verificou-se que a análise dos espaços urbano-industriais é 

imprescindível para a compreensão dos processos envolvidos na construção das realidades 

econômica dos municípios mais industrializados da Região. Entretanto, a discussão a respeito 

da indústria sob a perspectiva metropolitana vai além do espaço delimitado e do próprio setor 

secundário, atingindo as questões sociais e participativas. Logo, é essencial entender a 

indústria, no tempo e no espaço, para apreendê-la como elemento de reflexão para a 

integração dos demais fatores que compõem o desenvolvimento. 
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ANEXO A: Governo do estado de São Paulo, 2012. Lei Complementar nº 1166 – instituição da 
Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte.  
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ANEXO B: CNAE 2.1 – IBGE. 
 

Seções do Cadastro Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). 
Seção Divisões Abrangidas Designação  

A 01 – 03 

Esta seção compreende a exploração ordenada dos recursos naturais vegetais e animais 
em ambiente natural e protegido, o que abrange as atividades de cultivo agrícola, de 
criação e produção animal; de cultivo de espécies florestais para produção de madeira, 
celulose e para proteção ambiental; de extração de madeira em florestas nativas, de 
coleta de produtos vegetais e de exploração de animais silvestres em seus habitats 
naturais; a pesca extrativa de peixes, crustáceos e moluscos e a coleta de produtos 
aquáticos, assim como a aquicultura - criação e cultivo de animais e produtos do meio 
aquático. Também fazem parte da seção A o cultivo de produtos agrícolas e a criação de 
animais modificados geneticamente. 
 

B 05 – 09 

Esta seção compreende as atividades de extração de minerais em estado natural: sólidos 
(carvão e outros minérios), líquidos (petróleo cru) e gasosos (gás natural), podendo 
realizar-se em minas subterrâneas, a céu aberto ou em poços. 
Inclui as atividades complementares de beneficiamento associado à extração, realizadas 
principalmente para melhorar a qualidade do produto e facilitar a comercialização, desde 
que o beneficiamento não altere as características físicas ou químicas dos minerais. As 
atividades de beneficiamento são, geralmente, executadas pela empresa mineradora 
junto ao local da extração. São consideradas atividades de beneficiamento: trituração, 
classificação, concentração, pulverização, flotação, liquefação de gás natural, etc. 
 

C 10 – 33 

Esta seção compreende as atividades que envolvem a transformação física, química e 
biológica de materiais, substâncias e componentes com a finalidade de se obterem 
produtos novos. Os materiais, substâncias e componentes transformados são insumos 
produzidos nas atividades agrícolas, florestais, de mineração, da pesca e produtos de 
outras atividades industriais. 
As atividades da indústria de transformação são, freqüentemente, desenvolvidas em 
plantas industriais e fábricas, utilizando máquinas movidas por energia motriz e outros 
equipamentos para manipulação de materiais. É também considerada como atividade 
industrial a produção manual e artesanal, inclusive quando desenvolvida em domicílios, 
assim como a venda direta ao consumidor de produtos de produção própria, como, por 
exemplo, os ateliês de costura. Além da transformação, a renovação e a reconstituição de 
produtos são, geralmente, consideradas como atividades da indústria (ex.: 
recauchutagem de pneus). 
 

D 35 – 35 

Esta seção compreende as atividades de produção, transmissão e distribuição de energia 
elétrica; de fornecimento de gás e de produção e distribuição de vapor e de água quente 
através de uma rede permanente de linhas, tubulações e dutos (instalações de infra-
estrutura). 
As atividades de produção, de gerenciamento da infra-estrutura e de fornecimento ao 
consumidor final podem ser desenvolvidas pela mesma unidade ou por unidades 
diferentes. 
Esta seção compreende também as unidades que operam no mercado atacadista de 
energia elétrica. 
 

E 36 – 39 

Esta seção compreende as atividades de captação, tratamento e distribuição de água, seja 
através de uma rede permanente de tubulações e dutos (instalações de infra-estrutura) ou 
por outras formas de distribuição. 
As atividades de produção, de gerenciamento da infra-estrutura e de fornecimento ao 
consumidor final podem ser desenvolvidas pela mesma unidade ou por unidades 
diferentes. 
Esta seção compreende também a gestão de redes de esgoto (coleta e tratamento); as 
atividades relacionadas à gestão de resíduos de todos os tipos, p. ex., resíduos industriais 
ou domésticos e materiais contaminados e as atividades de descontaminação do solo, de 
águas subterrâneas e superficiais, de edificações contaminadas, de áreas de mineração. 
 

F 41 – 43 

Esta seção compreende a construção de edifícios em geral (divisão 41), as obras de 
infra-estrutura (divisão 42) e os serviços especializados para construção que fazem parte 
do processo de construção (divisão 43). 
A construção de edifícios compreende: a construção de edifícios para usos residenciais, 
comerciais, industriais, agropecuários e públicos. 
Também estão compreendidas nesta seção as reformas, manutenções correntes, 
complementações e alterações de imóveis; a montagem de estruturas pré-fabricadas in 
loco para fins diversos de natureza permanente ou temporária. 
A construção de obras de infra-estrutura compreende: a construção de auto-estradas, vias 
urbanas, pontes, túneis, ferrovias, metrôs, pistas de aeroportos, portos e redes de 
abastecimento de água, sistemas de irrigação, sistemas de esgoto, instalações industriais, 
redes de transporte por dutos (gasodutos, minerodutos, oleodutos) e linhas de 
eletricidade, instalações esportivas, etc. 
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G 45 – 47 

Esta seção compreende as atividades de compra e venda de mercadorias, sem 
transformação significativa, inclusive quando realizadas sob contrato. Inclui também a 
manutenção e reparação de veículos automotores. 
A venda sem transformação inclui operações (ou manipulações) que são usualmente 
associadas ao comércio, tais como: montagem, mistura de produtos, engarrafamento, 
empacotamento, fracionamento etc., quando realizadas pela própria unidade comercial. 
O comércio de mercadorias organiza-se em dois segmentos: atacado e varejo. 

H 49 – 53 

Esta seção compreende as atividades de transporte de passageiros ou mercadorias, nas 
modalidades ferroviária, rodoviária, aquaviária, aérea e dutoviária, as atividades de 
armazenamento e carga e descarga e as atividades de correio, de malote e de entrega.  
Também incluídas nesta seção as atividades auxiliares dos transportes, tais como a 
gestão e operação de terminais rodoviários, ferroviários, portuários e aeroportuários e 
atividades correlatas. 
O fretamento de equipamento de transporte com condutor ou operador é considerado um 
serviço de transporte e como tal, inclui-se nesta seção. 
 

I 55 – 56 

Esta seção compreende as atividades de alojamento de curta duração e os serviços de 
alimentação. 
Os serviços de alojamento se distinguem dos de locação de imóveis pela curta duração 
da disponibilidade do local de alojamento, salvo em casos de alojamentos coletivos 
(pensionatos, casas de estudante), tradicionalmente tratados dentro deste segmento. 
Os serviços de alimentação têm como característica o preparo das refeições para 
consumo imediato, com ou sem serviço completo (para efeito de classificação, entende-
se como serviço completo todas as unidades que tem serviço de mesa, independente de 
que o pessoal encarregado de servir as refeições tenha outras funções dentro da unidade 
econômica), a preparação de alimentos por encomenda e a preparação de bebidas para 
consumo imediato. Não inclui a preparação de alimentos que não seja para consumo 
imediato (divisão 10) e, também, a venda de refeições e bebidas que não seja para 
consumo imediato (seção G). 
 

J 58 – 63 

Esta seção compreende as atividades de criação e colocação de produtos com conteúdo 
de informação em mídias que possibilitam a sua disseminação; as atividades de 
transmissão desses produtos por sinais analógicos ou digitais (através de meios 
eletrônicos, sem fio, óticos ou outros meios); e as atividades de provisão dos serviços 
e/ou operação de infra-estrutura que possibilitam a transmissão e o armazenamento 
desses produtos. 
Os produtos com conteúdo de informação não são necessariamente tangíveis e, 
diferentemente de produtos tradicionais, não estão associados a um formato específico. 
O valor desses produtos está no conteúdo e não no formato do suporte no qual são 
colocados para serem distribuídos. Por exemplo, um filme pode ser passado no cinema, 
na televisão ou copiado em vídeo para aluguel ou venda ao público. Algumas das 
atividades compreendidas nesta seção envolvem direitos autorais. 
 

K 64 – 66 

Esta seção compreende as unidades voltadas primordialmente à realização de transações 
financeiras, isto é, transações envolvendo a criação, liquidação e troca de propriedade de 
ativos financeiros. Também compreende as atividades de seguros, capitalização, 
resseguros, previdência complementar, planos de saúde e as atividades de serviços de 
apoio às transações financeiras e às atividades de seguros. O Banco Central, como 
autoridade monetária do país, também está enquadrado nesta seção. 
 

L 68 – 68 

Esta seção compreende as atividades de gestores de propriedade imobiliária como as de: 
proprietários de imóveis, agentes e corretores imobiliários que atuam nas atividades de 
compra, venda e aluguel de imóveis e outros serviços relacionados como a avaliação de 
imóveis para qualquer finalidade. 
Esta seção compreende também as atividades de administração de condomínios, 
shopping centers e outros imóveis. As atividades compreendidas nesta seção podem ser 
desenvolvidas pelo proprietário do imóvel ou por terceiros sob contrato ou corretagem. 
 

M 69 – 65 

Esta seção compreende as atividades especializadas profissionais, científicas e técnicas. 
Estas atividades requerem uma formação profissional específica normalmente com 
elevado nível de qualificação e treinamento (em geral educação universitária). O 
conhecimento especializado (expertise) é o principal elemento colocado à disposição do 
cliente. 
Estas atividades compreendem atividades jurídicas, contabilidade, arquitetura e 
engenharia, pesquisa científica, publicidade, pesquisa de mercado, fotografia 
profissional, consultorias e serviço veterinário. 
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N 77 – 82 

Esta seção compreende uma variedade de atividades rotineiras de apoio ao 
funcionamento de empresas e organizações. 
As atividades de apoio administrativo geralmente compreendem: contratação e 
colocação de pessoas em empresas clientes; preparo de documentos e outros serviços de 
escritório; serviços de teleatendimento; serviços de cobrança para clientes; organização 
de viagens; e serviços de envasamento e empacotamento sob contrato. 
Compreendem ainda os seguintes tipos de serviços: locação e leasing operacional de 
meios de transporte sem condutor e máquinas e equipamentos sem operador; aluguel de 
objetos pessoais e domésticos; gestão de ativos intangíveis não-financeiros; vigilância; 
limpeza de prédios e domicílios e atividades paisagísticas. 
 

O 84 – 84 

Esta seção compreende as atividades que, por sua natureza, são normalmente realizadas 
pela Administração Pública e, como tal, são atividades essencialmente não-mercantis, 
compreendendo a administração geral (o executivo, o legislativo, a administração 
tributária, etc., nas três esferas de governo) e a regulamentação e fiscalização das 
atividades na área social e da vida econômica do país (grupo 84.1); as atividades de 
defesa, justiça, relações exteriores, etc. (grupo 84.2); e a gestão do sistema de seguridade 
social obrigatória (grupo 84.3). 
 

P 85 – 85 

Esta seção compreende as unidades que realizam atividades de ensino público e privado, 
em qualquer nível e para qualquer finalidade, na forma presencial ou à distância, por 
meio de rádio, televisão, por correspondência ou outro meio de comunicação. Inclui 
tanto a educação ministrada por diferentes instituições do sistema regular de educação, 
nos seus diferentes níveis, como o ensino profissional e a educação continuada 
(exemplos: cursos de idiomas, cursos de aprendizagem e treinamento gerencial e 
profissional). 
Nesta seção estão incluídas as academias militares, escolas em prisão, etc., em seus 
respectivos níveis. 
A Educação Especial oferecida para pessoas portadoras de necessidades especiais, 
preferencialmente na rede regular de ensino, está incluída nas três etapas da educação 
básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio). 
 

Q 86 – 88 

Esta seção abrange as atividades de atenção à saúde humana e de serviços sociais. As 
atividades de atenção à saúde humana cobrem todas as formas de serviços relacionados à 
saúde humana prestados em hospitais, ambulatórios, consultórios, clínicas, centros de 
assistência psicossocial, unidades móveis de atendimento a urgências e remoções e, 
também, os serviços de saúde prestados nos domicílios. 
Esta seção compreende também as atividades de apoio à gestão dos estabelecimentos de 
saúde e as atividades de práticas integrativas e complementares à saúde humana. 
 

R 90 – 93 

Esta seção compreende uma ampla variedade de atividades destinadas a satisfazer os 
interesses culturais, de entretenimento e recreativos da população. Compreende a 
produção e promoção de artes cênicas e espetáculos, inclusive de atuações ao vivo, as 
bibliotecas, arquivos, museus, jardins zoológicos e botânicos, a exploração de jogos de 
azar e apostas, as atividades esportivas, de recreação e lazer. 
 

S 94 – 96 

Esta seção compreende uma ampla variedade de serviços pessoais; serviços de 
organizações associativas patronais, empresariais, profissionais, sindicais, de defesa de 
direitos sociais, religiosas, políticas, etc.; atividades de manutenção e reparação de 
equipamentos de informática, de comunicação e de objetos pessoais e domésticos. Os 
serviços pessoais incluem: lavanderias; cabeleireiros e outras atividades de tratamento 
de beleza; clínicas de estética; atividades funerárias; e serviços religiosos. 
 

T 97 – 97 
Esta seção compreende as atividades realizadas nos domicílios por empregados 
contratados pelas famílias. 
 

U 99 – 99 

Esta seção compreende as atividades de enclaves diplomáticos ou similares (como 
embaixadas, consulados, representações de organismos internacionais), onde se 
enquadram os organismos localizados no país dentro do conceito de extraterritorialidade, 
ou seja, o local físico em que operam não é considerado território sob as leis nacionais. 

Fonte: Designações completas disponíveis: <http://www.cnae.ibge.gov.br/> Acesso: de Jan. a Dez. de 
2013. 
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ANEXO C – Planto do Centro Empresarial Aeroespacial em Caçapava, São Paulo. 
 

 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.aerovale-cea.com.br/index.php/planta/> Acesso: de Jan. a Dez. de 2014. 
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APÊNDICE A: relação completa das atividades econômicas desenvolvidas pelas empresas do Distrito Industrial do Chácaras Reunidas (Segundo os Grupos 
do CNAE).  

Fonte: CNAE do IBGE e Guia de Negócios ASSECRE 2013/2014. Elaborado pelo autor. 

Atividades econômicas predominantes entre as empresas instaladas no Distrito Industrial do Chácaras Reunidas em São José dos Campos, São Paulo (Segundo os Grupos do CNAE). 
Atividade econômica Empresas Percentual Atividade econômica Empresas Percentual 
286–Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso Industrial 
Específico 

22 18,80% 463–Comércio Atacadista Especializado em 
Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo 

1 0,85% 

253–Forjaria, Estamparia, Metalurgia do Pó e Serviços de Tratamento de 
Metais 

20 17,09% 452–Manutenção e Reparação de Veículos 
Automotores 

1 0,85% 

222–Fabricação de Produtos de Material Plástico 7 5,98% 382–Tratamento e Disposição de Resíduos 1 0,85% 
282–Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso Geral 6 5,13% 381–Coleta de Resíduos 1 0,85% 
493–Transporte Rodoviário de Carga 4 3,42% 332–Instalação de Máquinas e Equipamentos 1 0,85% 
251 - Fabricação de Estruturas Metálicas e Obras de Caldeiraria Pesada 4 3,42% 331–Manutenção e Reparação de Máquinas e 

Equipamentos 
1 0,85% 

711–Serviços de Arquitetura e Engenharia e Atividades Técnicas 
Relacionadas 

3 2,56% 329–Fabricação de Produtos Diversos 1 0,85% 

561–Restaurantes e Outros Serviços de Alimentação e Bebidas 3 2,56% 293–Fabricação de Cabines, Carrocerias e 
Reboques Para Veículos Automotores 

1 0,85% 

468–Comércio Atacadista Especializado em Outros Produtos 3 2,56% 284–Fabricação de Máquinas-Ferramenta 1 0,85% 
467–Comércio Atacadista de Madeira, Ferragens, Ferramentas, Material 
Elétrico e Material de Construção 

3 2,56% 265–Fabricação de Aparelhos e Cronômetros e 
Relógios 

1 0,85% 

325–Fabricação de Instrumentos e Materiais Para Uso Médico e 
Odontológico e de Artigos Ópticos 

3 2,56% 261–Fabricação de Componentes Eletrônicos 1 0,85% 

310–Fabricação de Móveis 3 2,56% 245–Fundição 1 0,85% 
294–Fabricação de Peças e Acessórios para Veículos Automotores 3 2,56% 244–Metalurgia dos Metais Não-Ferrosos;  1 0,85% 
551–Hotéis E Similares 2 1,71% 239–Aparelhamento de Pedras e Fabricação de 

Outros Produtos de Minerais Não-Metálicos 
1 0,85% 

243–Produção de Tubos de Aço, Exceto Tubos Sem Costura 2 1,71% 231–Fabricação de Vidro e de Produtos do Vidro 1 0,85% 
173–Fabricação de Embalagens de Papel, Cartolina, Papel-Cartão e 
Papelão Ondulado 

2 1,71% 212–Fabricação de Produtos Farmacêuticos 1 0,85% 

773–Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sem Operador 1 0,85% 211–Fabricação de Produtos Farmoquímicos e 
Farmacêuticos 

1 0,85% 

681–Atividades Imobiliárias de Imóveis Próprios 1 0,85% 209–Fabricação de Produtos e Preparados 
Químicos Diversos 

1 0,85% 

466–Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos, 
Exceto de Tecnologias de Informação e Comunicação 

1 0,85% 181–Atividade de Impressão 1 0,85% 

465–Comércio Atacadista de Equipamentos e Produtos de Tecnologias de 
Informação e Comunicação 

1 0,85% 109–Fabricação de Outros Produtos Alimentícios 1 0,85% 
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APÊNDICE B: relação completa das atividades econômicas desenvolvidas pelas empresas do Distrito 
Industrial do Chácaras Reunidas (Segundo os Grupos do CNAE).  

Atividade econômica Empresas % 
493 - Transporte rodoviário de carga 9 10,84% 
286 - Fabricação de máquinas e equipamentos de uso industrial específico 9 10,84% 
253 - Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais 4 4,82% 
620 - Atividades dos serviços de tecnologia da informação 3 3,61% 
477 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos e artigos médicos, 
ópticos e ortopédicos 3 3,61% 
439 - Outros serviços especializados para construção 3 3,61% 
711 - Serviços de arquitetura e engenharia e atividades técnicas relacionadas 2 2,41% 
521 - Armazenamento, carga e descarga 2 2,41% 
468 - Comércio atacadista especializado em outros produtos 2 2,41% 
453 - Comércio de peças e acessórios para veículos automotores 2 2,41% 
331 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos 2 2,41% 
294 - Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 2 2,41% 
222 - Fabricação de produtos de material plástico 2 2,41% 
209 - Fabricação de produtos e preparados químicos diversos 2 2,41% 
109 - Fabricação de outros produtos alimentícios 2 2,41% 
811 - Serviços combinados para apoio a edifícios 1 1,20% 
749 - Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 1 1,20% 
682 - Atividades imobiliárias por contrato ou comissão 1 1,20% 
681 - Atividades imobiliárias de imóveis próprios 1 1,20% 
525 - Atividades relacionadas à organização do transporte de carga 1 1,20% 
478 - Comércio varejista de produtos novos não especificados anteriormente e de produtos 
usados 1 1,20% 
476 - Comércio varejista de artigos culturais, recreativos e esportivos 1 1,20% 
474 - Comércio varejista de material de construção 1 1,20% 
471 - Comércio varejista não-especializado 1 1,20% 
466 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos, exceto de tecnologias de 
informação e comunicação 1 1,20% 
464 - Comércio atacadista de produtos de consumo não-alimentar 1 1,20% 
457 - Comércio atacadista de madeira, ferragens, ferramentas, material elétrico e material de 
construção 1 1,20% 
452 - Manutenção e reparação de veículos automotores 1 1,20% 
431 - Demolição e preparação do terreno 1 1,20% 
429 - Construção de outras obras de infra-estrutura 1 1,20% 
422 - Obras de infra-estrutura para energia elétrica, telecomunicações, água, esgoto e transporte 
por dutos 1 1,20% 
329 - Fabricação de produtos diversos 1 1,20% 
310 - Fabricação de móveis 1 1,20% 
284 - Fabricação de máquinas-ferramenta 1 1,20% 
279 - Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente 1 1,20% 
271 - Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos 1 1,20% 
265 - Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronômetros e relógios 1 1,20% 
259 - Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente 1 1,20% 
254 - Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas 1 1,20% 
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Fonte: CNAE do IBGE e Guia de Negócios ASSECRE 2013/2014. Elaborado pelo autor. 
 

243 - Produção de tubos de aço, exceto tubos sem costura 1 1,20% 
212 - Fabricação de produtos farmacêuticos 1 1,20% 
206 - Fabricação De Sabões, Detergentes, Produtos De Limpeza, Cosméticos, Produtos De 
Perfumaria E De Higiene Pessoal 1 1,20% 
202 - Fabricação De Produtos Químicos Orgânicos 1 1,20% 
192 - Fabricação De Produtos Derivados Do Petróleo 1 1,20% 
181 - Atividade De Impressão 1 1,20% 
173 -  Fabricação De Embalagens De Papel, Cartolina, Papel-Cartão E Papelão Ondulado 1 1,20% 
134 - Acabamentos Em Fios, Tecidos E Artefatos Têxteis 1 1,20% 
122 - Fabricação De Produtos Do Fumo 1 1,20% 
106 - Moagem, Fabricação De Produtos Amiláceos E De Alimentos Para Animais 1 1,20% 
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