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RESUMO  
 
 

O presente estudo buscou desenvolver uma análise do complexo aeroespacial 
de São José dos Campos (SP) que possibilitasse alguma inferência acerca da 
possível contribuição à discussão do fenômeno da urbanização dispersa, 
quanto à sua localização e sua força atrativa no sentido de criar uma 
regionalização do mercado de trabalho. Em vista deste objetivo, a análise 
proposta fundamentou-se basicamente em duas características peculiares a 
este segmento da indústria: a pequena interação de seus estabelecimentos 
com o contexto urbano próximo, que é decorrente de uma suposta e relativa 
dispersão espacial de sua cadeia produtiva, e o fato de ser um setor que 
demanda profissionais de alta e média qualificação, contribuindo na 
recomposição da classe média local e regional.  
Para tanto foi desenvolvido um estudo sobre o processo de dispersão industrial 
e seu rebatimento no espaço, ao desencadear modificações na hierarquia 
urbana regional, o que implica em uma maior importância do município 
enquanto pólo industrial do interior do estado. A partir disso, fez-se uma análise 
do município no sentido de se reconstituir os processos e condicionantes 
históricos que conduziram a sua evolução industrial e urbana à situação atual. 
Por fim o setor aeroespacial foi analisado em suas características e 
especificidades, em razão das quais observou-se suas relações espaciais tanto 
no contexto da dinâmica urbana de São José dos Campos como no quadro da 
dinâmica regional do Vale do Paraíba.  
O que conduz a duas inferências: de um lado, o setor promove a dispersão no 
sentido de sua posição relativa no contexto da deslocalização industrial a partir 
da metrópole paulista e no sentido de sua ação relativa ao mercado de trabalho 
ou à recomposição da classe média na esfera de influência regional no Vale do 
Paraíba Paulista; e, de outro lado, sua instalação acarreta uma concentração 
no nível intra-urbano, pois busca se beneficiar das economias de aglomeração 
(que constitui uma necessidade característica do setor de alta tecnologia), ao 
mesmo tempo em que, neste mesmo nível, gera uma relativa dispersão em 
função de sua localização em áreas descontínuas ao tecido urbano, também 
associada à localização das novas áreas residenciais, que são, em parte, 
habitadas por seus profissionais qualificados.             
 
 
Palavras-chave: urbanização dispersa, dispersão industrial, mercado de 
trabalho, complexo aeroespacial.  
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ABSTRACT 
 

 

The present study sought to develop an analysis of the aerospace complex of 
São José dos Campos (SP) which allowed some inference towards the possible 
contribution to the discussion of the phenomenon of the urban sprawl, 
compared to its localization and its attractive force in the sense of creating a 
regionalization of the work market. Looking forward this objective, the analysis 
proposed was based basically on two peculiar characteristics of this industry 
segment: the small interaction of its establishments on the close urban context, 
that is caused by a supposed and relative space dispersion of its productive 
chain, and the fact of being a professional sector that demands a high and an 
average qualification, contributing to set again the local and regional middle-
class.    
Based on this was made a study on the process of industrial dispersion and 
how it is shown in the space, when initiate modifications in the regional urban 
hierarchy, which implies in a bigger importance of the city while industrial pole 
region of the interior of the state. Therefore, was made an analysis of the city in 
the direction of reconstituting the historical processes that had leads its 
industrial and urban evolution to the current situation. Finally the aerospace 
sector was analyzed in its characteristics and particularities, from this reason it 
was observed its spatial relationships in the context of the urban dynamics of 
São José dos Campos as in the context of the regional dynamics of the Vale do 
Paraíba. 
Which leads for two inferences: in one side, the sector promotes the dispersion 
in the direction of its relative position in the context of the industrial dislocation 
from São Paulo’s metropolis, and in the direction of its action related to the 
market work or to set again the middle-class in the sphere of regional influence; 
and on the other side, its installation causes a concentration on intra-urban 
level, because its search profit of the agglomeration economies (that it 
constitutes a characteristic necessity of the high technology sector), at the same 
time that, in this exactly level, generates a relative dispersion in function of its 
localization in discontinuous areas of the urban tissue, also associated to the 
localization of new residential areas, that are, in part, inhabited for its qualified 
professionals. 

 
 

Key-words: urban sprawl, industrial dispersion, work market, aerospace 
complex. 
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INTRODUÇÃO  

 

A industrialização no Brasil ocorreu de forma extremamente 

concentrada na região Sudeste e, sobretudo em São Paulo. Assim sendo, as 

demais regiões articularam-se com o Sudeste e com o Estado de São Paulo de 

forma a “ajustar” sua estrutura produtiva e encontrar o seu espaço na divisão 

inter-regional de trabalho que, até a década de 70, se definia com base em 

atividades complementares às suas ou a partir de atividades nas quais 

possuíam vantagens comparativas (CANO, 1977 ; 1985). 

Após essa “articulação comercial” entre as regiões e a consolidação de 

grandes grupos econômicos nacionais e estrangeiros surge um processo de 

“integração produtiva”, representada pela transferência de capitais das regiões 

mais industrializadas para as demais, estimulado principalmente pela forma de 

atuação do Estado. 

O processo de desconcentração espacial ocorrido a partir do início da 

década de 80 deve ser considerado à luz do movimento cíclico da economia 

brasileira. Com o fim do chamado “milagre econômico”, na primeira metade da 

década de 70, inicia-se um processo de desaceleração da atividade produtiva 

seguido de um longo período de crise, instabilidade e aceleração do processo 

inflacionário (TAVARES, 1978; BRESSER PEREIRA, 1992). Assim, o Estado 

brasileiro que teria um papel fundamental na assistência a esse processo de 

desconcentração espacial, vê reduzida a sua capacidade de gestão de políticas 

em função da sua profunda crise fiscal e financeira. 

O processo de interiorização do desenvolvimento, com seu intenso 

crescimento econômico, a partir da década 1970, fez-se sentir notadamente em 

São José dos Campos e no seu entorno. A localização estratégica da região, 

próxima dos principais centros consumidores do país, condicionantes históricos 

de formação de infra-estrutura voltada para segmentos de alta tecnologia com 

a presença de institutos de pesquisas, disponibilidade de quadros técnicos de 

elevada formação e medidas de incentivo por parte do poder público nos níveis 
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federal e municipal permitiram que a região se tornasse um dos principais eixos 

de localização industrial do Estado com destacada presença do segmento 

aeroespacial. 

O desempenho da indústria brasileira na última década, a despeito de 

uma heterogeneidade inter-setorial não desprezível é, segundo Bonelli e 

Gonçalves (1998), prova da boa capacidade de reação do setor produtivo 

nacional às intensas transformações por que tem passado o cenário 

econômico. 

Diante do quadro de recessão e abertura de mercado no qual se 

moveu a indústria no período 1990/93, o processo de ajuste ao novo ambiente 

competitivo foi dominado por elementos de caráter organizacional que, como 

resultado, elevou a produtividade na indústria de transformação em média de 

7,5% a.a., após um período de uma quase estagnação entre 1985 e 1990. 

Esse fato associado aos processos de abertura comercial e estabilização da 

moeda fez avançar o processo de ajustamento da indústria através da 

recuperação dos níveis de investimento (BONELLI ; GONÇALVES, 1998). 

As medidas macroeconômicas e institucionais de abertura comercial 

desordenada, contenção de crescimento econômico, desregulamentação 

econômica e financeira e desmantelamento do aparelho do Estado tiveram 

fortes impactos negativos sobre a estrutura e a dinâmica do emprego. 

Como observa Tavares (1997), o resultado dessas alterações no setor 

público, no sistema financeiro e na estrutura produtiva foi a destruição de 

empregos assalariados e o forte aumento do trabalho informal no setor 

terciário.  

A informatização dos serviços e o enxugamento das hierarquias 

afetam particularmente os empregos gerenciais de classe média. No geral tem 

sido observada uma tendência de empobrecimento relativo e da perda de 

segurança para os empregos de classe média.  

Nesse processo, o setor terciário teve um significativo crescimento, 

induzido pelo desenvolvimento da produção industrial, do emprego e do 

crescimento da população regional, principalmente a partir da década de 1980. 
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Nesse período, o município de São José dos Campos assumiu características 

de um centro regional.  

A fase de desenvolvimento do setor aeroespacial, experimentada 

recentemente na década de 90 com a privatização da empresa e a injeção de 

capitais novos, serviu como fator de indução do crescimento populacional, 

reafirmando o papel de São José dos Campos enquanto centro de atração 

regional tendo o segmento aeronáutico retomado sua trajetória ascendente de 

empregabilidade. Assim, ao contrário do cenário nacional, o município contribui 

significativamente na formação da classe média em razão da sua 

especialização produtiva no setor de alta tecnologia, demandando mão-de-obra 

da mais alta qualificação na indústria e nos serviços. E é nesse sentido que se 

supõe uma ampliação da classe média no contexto urbano-regional e, por 

conseguinte, uma relação com o fenômeno da urbanização dispersa associada 

à regionalização do mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, à alteração da 

composição do tecido urbano, de seus padrões urbanísticos e arquitetônicos 

etc.  

A partir dessa hipótese é que o presente trabalho se estrutura, 

buscando compreender a dinâmica industrial e o mercado de trabalho para o 

setor aeroespacial, considerando que o mesmo pode estar contribuindo para o 

processo de dispersão urbana do ponto de vista social e geográfico. Desse 

modo buscou-se verificar a lógica da localização das suas indústrias e os 

impactos do setor sobre o mercado de trabalho, verificando a influência do 

mesmo sobre a estrutura de posições de classes através das ocupações 

geradas.  

O estudo das relações da principal indústria do complexo, a Embraer 

(Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A), com a sua cadeia produtiva1 seria o 

ponto de partida para uma verificação da regionalização do mercado de 

trabalho e do processo de urbanização dispersa na região de São José dos 

Campos, o que inclui a análise das relações entre a dinâmica produtiva do 

                                                 
1  Representa os integrantes de todo processo produtivo, constituindo, portanto, o conjunto das 
etapas consecutivas pelas quais passam e vão sendo transformados e transferidos os diversos 
insumos. 
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complexo aeroespacial com o processo da urbanização dispersa focalizando 

em específico a da indústria aeroespacial. Nesse sentido, verificaremos se 

entre as unidades e relações dessa cadeia produtiva se apresentam formas de 

urbanização dispersa, conforme a seguinte referência de entendimento do 

fenômeno: 

Uma das características das mudanças que estão 

ocorrendo é a formação de áreas de tecido urbano na 

periferia de algumas cidades, em descontinuidade ao já 

existente. Ao mesmo tempo, constata-se a formação de 

novos núcleos, com múltiplas formas de utilização, em 

pontos isolados, entre várias cidades, formando o que 

autores italianos, espanhóis e de outros países vêm 

denominando urbanização dispersa (REIS, 2002). 

 



 5

 

 
CAPÍTULO 1  

IMPACTOS ESPACIAIS DA TRANSFORMAÇÃO NA 
ESTRUTURA PRODUTIVA  

 
 

O processo de industrialização teve o papel de indutor do 

desenvolvimento econômico durante o século XX, mas se observou uma 

reestruturação econômica que se iniciou nos anos 50 e tomou vulto a partir dos 

anos 80. Contemporaneamente uma outra transformação está em andamento, 

agora mais associada ao aumento das atividades de serviços, fenômeno este 

que se intensificou nas últimas duas décadas do século XX, mas que, enquanto 

tendência já vinha se insinuando atrelado ao desenvolvimento industrial desde 

a década de 1950. 

O período da “Revolução Tecnológica”, de acordo com Santos (1997), 

causou a mais profunda transformação espacial nos países subdesenvolvidos. 

Também chamado de “Terceira Revolução Industrial” (SINGER, 2001), este 

período se consolida, a partir da década de 1970, quando se destacam as 

grandes indústrias e as grandes corporações. É o período da implementação 

de novas tecnologias, processos informatizados, da robotização e do suporte 

inovador das telecomunicações no processo industrial. Esta nova era da 

tecnologia aparece como uma condição essencial para o crescimento. Santos 

(1997), afirma que os países que possuem uma tecnologia desenvolvida detêm 

um diferencial competitivo cujas indústrias, ou atividades servidas por esta 

tecnologia, estão dotadas de um maior dinamismo.  

Na Inglaterra este período encontrou as condições necessárias ao seu 

surgimento, como o grau de desenvolvimento técnico e condições de 

acumulação de capital. Spósito (1991) aponta que a Revolução Industrial, 

ocorrida na segunda metade do século XVIII, foi muito mais do que decorrência 
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da simples descoberta da máquina a vapor (1769) e dos teares mecânicos de 

fiação (1767 a 1801), mas devido ao próprio processo de produção que já 

estava em transformação desde o século XVI. Conforme Carlos (2001), a 

máquina chegou não com o objetivo de aliviar o trabalho do homem, mas para 

baratear as mercadorias, gerando a intensificação do trabalho e transformando 

o trabalhador em uma parte da máquina. Este processo de evolução continuou 

com vários modelos industriais, como o Taylorismo, onde a organização 

científica do trabalho e do controle dos tempos de sua execução era o eixo 

central do processo e o Fordismo, com a implementação das linhas de 

montagens onde os trabalhadores permaneciam fixos em seus postos de 

trabalho e os materiais ou peças chegavam até eles através de linhas 

transportadoras, as operações de montagem eram simples e repetitivas, não 

exigindo muita qualificação e especialização da mão de obra.  

Esse movimento de centralização produtiva e financeira na atividade 

industrial ganhou intensidade e velocidade após a II Guerra Mundial, e teve 

como repercussão a distribuição das atividades e da população impulsionada 

por centros regionais de desenvolvimento.  

Através da exportação de capital e de uma nova Divisão Internacional 

do Trabalho, conservando, porém uma desigualdade estrutural já consolidada 

anteriormente, resultante do monopólio do conhecimento científico e técnico, 

novas áreas do globo se industrializaram (NPIs - Novos Países 

Industrializados). Dessa maneira, com a continuidade dos avanços 

tecnológicos nos transportes e comunicações do pós-guerra, o aparato 

produtivo das empresas é deslocado para o exterior, para a produção de 

mercadorias acabadas. 

Posteriormente, a partir dos anos 60, decorrente dos avanços 

advindos nas áreas da microeletrônica e da tecnologia da informatização, o 

processo de produção foi sendo cada vez mais internacionalizado, com o 

desenvolvimento de cada componente do produto, de cada parte do processo, 

em uma diferente região mundial. 
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A capacidade de multiplicação das atividades, sob o impulso da 

industrialização ocorreu de forma concentrada localmente em pólos 

econômicos, num processo cumulativo, gerando economias de aglomeração. 

Essa concentração favoreceu a modernização da economia, ao diluir os gastos 

e os riscos quando as atividades reúnem um fundo comum. 

Após a II Guerra Mundial, o processo de concentração e centralização 

de capital exigiu uma reestruturação na administração e no controle das 

empresas transnacionais, implicando a necessidade da criação de uma rede de 

empresas de serviços auxiliares que fundamentassem novas formas de 

organização, configurando uma crescente complementaridade da produção de 

bens e serviços (atividades financeiras, de contabilidade, de informação, de 

assessoria jurídica, etc.). 

A passagem do paradigma Fordista para a produção flexível do 

modelo Toyotista, resultou na dinâmica de rápida elevação da demanda por 

serviços. A revolução tecnológica no setor industrial e a globalização trazem a 

exigência da qualificação e da especialização que passam a ser fatores de 

sucesso e surgem as terceirizações, reduzindo o tamanho das indústrias e 

provocando sua evasão para outros centros produtivos regionais.  

O setor terciário se transforma em razão das inovações. O processo 

de produção conhece, em todos os setores da economia, mutações geralmente 

relacionadas ao uso generalizado da informática e dos novos meios de 

comunicação. Isso levou à mudança no padrão de acumulação, que passa a 

ser caracterizado pela procura de formas de produção mais flexíveis e 

interconectadas, bem como à utilização crescente de mercados de trabalho 

fragmentados.  

Como observa Singer (2001), os avanços tecnológicos trazem consigo 

uma substituição progressiva da força de trabalho, aumentando o número de 

desempregados, que outrora eram denominados de “exército industrial de 

reserva”. Como resultado deste processo tem havido um deslocamento da 

força de trabalho para os setores do comércio e serviços, e outro contingente 

tem migrado para o terceiro setor e a informalidade. 
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Junto com a redução do número de postos de trabalho e com o 

aumento dos desempregados, ampliam-se e agravam-se os problemas 

urbanos, tais como, aumento dos lotes clandestinos, ocupação em áreas de 

riscos e de proteção ambiental, problemas de saneamento básico, além da 

modificação do perfil sócio-econômico dos municípios e, para muitos cidadãos, 

como destaca Lefebvre (2001), comprometendo-lhe o direito à cidade e a 

negação de seu espaço.  

Essas mudanças econômicas influenciaram a organização da 

hierarquia urbana. Os grandes pólos industriais tradicionais entraram em 

declínio, arrastando a região vizinha, apesar de algumas reconversões bem-

sucedidas. Paralelamente, as novas formas de produção encontraram menos 

restrições na localização de suas atividades. Apesar disso, assistimos a uma 

reconcentração espacial ligada aos imperativos da organização industrial e à 

qualidade dos mercados de trabalho. A aglomeração espacial permite reduzir 

os custos da troca. Pode-se também observar o desenvolvimento rápido de 

centros urbanos intermediários, cujo crescimento está relacionado aos circuitos 

do capitalismo mundial.  

Entretanto, há fatores que ainda impedem que esse processo ocorra 

com maior intensidade e que estão relacionados com os imperativos da 

organização industrial e à qualidade dos mercados de trabalho. As atividades 

de serviços, em suas formas mais sofisticadas, como serviços industriais, de 

profissionais liberais, financeiros e de formas superiores de entretenimento 

foram concentrados em grandes áreas metropolitanas. Desse modo é que São 

Paulo mantém sua posição hierárquica sobre a vida econômica nacional. Se 

ela perde relativamente o seu poder industrial, aumenta o seu papel de 

regulação graças à concentração da informação, dos serviços e da tomada de 

decisões. É a conjugação desses três dados que permite à metrópole 

paulistana renovar o seu comando em todo o território brasileiro. Desse modo, 

onipresente no espaço nacional, mediante uma ação instantânea e diretora, 

pode-se falar numa verdadeira “dissolução da metrópole, já que ela está em 

toda parte” (SANTOS; SILVEIRA, 2001). 
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 1.1 O PROCESSO HISTÓRICO DA DISPERSÃO INDUSTRIAL  

 

O período de início da industrialização até 1970 foi marcado por forte 

concentração da atividade industrial brasileira e consolidação da importância 

metropolitana no cenário econômico nacional. O processo de dispersão 

reestrutura a metrópole a partir dos anos 70 onde, até 1985, tem-se o auge do 

processo de desconcentração. Análises para os anos posteriores são 

divergentes podendo ser considerado um “período de impasse”, como intitulado 

por Tinoco (2001).  

Reis (2006) trata da desconcentração em períodos anteriores, onde 

entre 1945 e 1950 teve a primeira forma de dispersão industrial com a saída 

das fábricas junto às ferrovias quando não mais dependiam do carvão mineral 

e somente das rodovias. Entre 1945 e 1970 houve a migração das indústrias 

nos municípios vizinhos que passaram a integrar a Região Metropolitana de 

São Paulo. A partir de 1970 se dá um processo de dispersão mais amplo com 

as unidades fabris indo se localizar em municípios mais distantes. 

Até o fim da II Guerra Mundial, as unidades fabris na grande maioria 

se instalavam nos perímetros urbanos e suburbanos da Capital junto às 

ferrovias pela dependência do carvão mineral2 (importado da Europa e dos 

Estados Unidos) e de linha de transporte. A substituição do uso do carvão pela 

energia, no primeiro momento, não representou uma motivação para 

deslocamento das unidades fabris uma vez que a energia foi transportada para 

junto delas e ainda havia a dependência do transporte ferroviário. Mas com a 

implementação do sistema rodoviário a partir de 1945 a indústria deixa de 

depender das ferrovias e pode deixar as cidades (REIS, 2006). 

                                                 
2 Nestor Goulart Reis (2006) critica a propagação da São Paulo Light de que o surgimento da 
indústria de São Paulo tenha se dado em razão da oferta de eletricidade, uma vez que até 
1914 as fábricas “eram movidas com motores a vapor”. Essa situação seria alterada com a I 
Guerra Mundial e a conseqüente dificuldade de importação do carvão mineral. 
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Esse mesmo sistema que possibilita a dispersão permite que São 

Paulo se consolide como principal pólo de desenvolvimento e de emprego do 

país ao promover a integração do mercado nacional. 

Reis (2006), com base em Robert Fishman (1987) observa que as 

fábricas passaram a necessitar de maiores áreas (por número de empregado) 

e que, portanto, acabavam se deslocando para áreas afastadas onde o preço 

dos terrenos seria bem menor. Assim, além dos motivos para dispersão como a 

não necessidade das linhas férreas antes transportadoras de carvão e da 

implementação do sistema rodoviário, Goulart apresenta um terceiro fator: 

... as fábricas deixariam de ser organizadas com a 

superposição de linhas de produção em vários andares e 

passariam a ser organizadas em grandes unidades de um só 

pavimento, com número maior de metros quadrados por 

operário do que as anteriores. Essa diferença decorreria do 

fato de se aumentar significativamente a mecanização dos 

processos produtivos, reduzindo-se o uso da mão-de-obra. 

As decisões sobre a localização dos pavilhões 

industriais teriam em vista a demanda por terrenos de muito 

maior porte, fora das cidades, com custos bem mais 

reduzidos e grandes reservas de áreas para futuros 

desenvolvimentos, o que de fato ocorreu (REIS, 2006, p.12). 

Essa dispersão colocou um outro papel para as rodovias que seria o 

transporte para os trabalhadores que passaram a ser de várias cidades, 

configurando uma regionalização do mercado da mão-de-obra industrial e a 

formação de bairros operários nos municípios industriais ao redor de São Paulo 

(1945-1970). Segundo Reis a formação destes bairros é muito significante no 

processo de dispersão: 

Pelo que nos revelam os registros cartográficos e 

dados de campo, boa parte dos setores de dispersão nas 

áreas metropolitanas de São Paulo, Campinas e Vale de 

Paraíba corresponde aos bairros ocupados por essas faixas 

de renda (REIS, 2006, p. 122). 
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A regionalização do mercado de trabalho enquanto “um sistema das 

empresas de recrutar seus quadros segundo seus interesses técnicos e 

financeiros em regiões mais afastadas, valendo-se das melhorias do sistema 

rodoviário”, já existia na década de 1950-1960, mas se intensifica com o 

crescimento dos pólos industriais ao redor de São Paulo e é praticada por 

indústrias de grande porte como Petrobrás e Volkswagem (REIS, 2006, p. 122). 

Além desses três fatores, Reis (2006) aponta que na visão “mais 

corrente”, as mudanças teriam causas de mais curto prazo, decorrentes da 

transformação no sistema produtivo e “nas formas de organização do capital 

internacional”. Nesse caso tem-se a descentralização industrial obedecendo a 

um movimento global onde a dispersão é possibilitada pelas novas formas de 

organização das empresas industriais acionada pela evolução tecnológica.  

Desse modo “razões de ordem técnica” e quanto à reorganização 

produtiva levaram à descentralização e dispersão industrial. 

O período da desconcentração (1970 a 1985) tem como grandes 

interlocutores Azzoni (1986), Cano (1998) e Diniz (1991) que são base para 

grande parte dos trabalhos posteriores. 

Carlos Azzoni traz a idéia de Reversão da Polarização, termo cunhado 

por Richardson (1980) ao analisar a desconcentração industrial nos Estados 

Unidos.  

O processo de Reversão da Polarização ocorreria quando fosse 

observada uma mudança da tendência de polarização espacial para uma 

tendência de dispersão espacial para outras regiões. Esse processo estaria 

vinculado ao desenvolvimento das “deseconomias de aglomeração” nas 

grandes cidades e à formação de “economias de aglomeração” nas cidades 

menores. Desse modo haveria uma saída das indústrias das metrópoles para o 

interior. 

Segundo Richardson, a Reversão da Polarização se efetivaria depois 

de ocorridos cinco estágios específicos de desenvolvimento. O primeiro seria 

marcado pela existência de um centro e uma periferia. No segundo alguns 

centros da área central cresceriam mais que a cidade central. O processo de 
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“reversão” se daria num terceiro estágio quando ocorreria uma 

“descentralização concentrada”, ou seja, haveria uma dispersão para alguns 

centros da área central. No quarto estágio a dispersão se estenderia para 

outros centros regionais e, no quinto, esses começariam a ter sua população 

reduzida em termos absolutos.  

A grande contribuição de Richardson talvez resida em estabelecer o 

ponto que daria início ao processo de Reversão da Polarização. 

A idéia de um processo de Reversão da Polarização nada mais é do 

que uma nova forma de denominar a tendência convergente de renda do 

sistema capitalista. Entretanto Richardson não nos apresenta um “suporte 

teórico para descrever e prever quando e como o processo se daria” (AZZONI, 

1998, p.26). 

Em 1987, Keen e Townroe sugerem um novo conceito de Reversão da 

Polarização como nos apresenta Azzoni, 

... ponto no qual a concentração da população 

urbana da região central começa a decrescer, isto é, quando 

a razão entre a população da maior cidade e a população 

total do Estado começa a decrescer (AZZONI, 1996, p.26). 

Alguns autores como Redwood (1985) e Townrow & Keen (1984) 

analisaram o caso brasileiro e defenderam uma proximidade com o fenômeno 

observado em economias avançadas. 

Azzoni busca mostrar as limitações da utilização desse conceito para o 

caso brasileiro. Para tanto ele parte das idéias de Marshall, segundo as quais a 

atividade industrial pode apresentar tanto economias de escala interiores à 

própria firma (economia de escala microeconômica), como economias de 

escala externas às firmas (economias de aglomeração). A partir dessas duas 

formas de economias de escala Azzoni desenvolve três “forças aglomerativas”: 

economias de escala, economias de localização e economias de urbanização. 

As economias de escala são reduções nos custos unitários de 

produção alcançados mediante aumentos na escala de produção da firma. As 

economias de localização podem ser entendidas como economias de escala 
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alcançadas na produção total do setor em várias plantas localizadas numa 

mesma vizinhança. E as economias de urbanização são vantagens, que levam 

as reduções nos custos unitários de produção, alcançadas pela firma devido a 

localização em um ponto no espaço que concentre uma série de fatores 

necessários para a realização plena das atividades econômicas, como a 

presença de mão-de-obra qualificada; facilitação de contatos, troca de 

experiências, conhecimento de novas técnicas de produção, novos produtos 

etc. (AZZONI, 1998, p. 72). 

Um ponto essencial do estudo desenvolvido por Azzoni é de que na 

Região Metropolitana de São Paulo, dada a dimensão da concentração das 

suas atividades econômicas, as economias de urbanização não estariam 

restritas ao centro urbano, exercendo influência num raio de cerca de 150 km a 

partir da capital. É a partir dessa visão que ele desenvolve os argumentos 

contrários à Reversão da Polarização para o caso da RMSP e defende que 

tenha havido um alargamento do pólo dinâmico, passando a incluir o entorno 

metropolitano.  

Azzoni fala de um processo de “desconcentração concentrada”, já que 

o espraiamento da indústria ocorre dentro da área mais industrializada do país, 

possibilitada pelo desenvolvimento tecnológico que permitiu a separação das 

atividades produtivas das atividades de comando empresarial.  

Diniz (1991) desenvolve um estudo por setores e regiões com o intuito 

de se construir uma matriz explicativa mais ampla do processo de 

desconcentração levando em conta o crescimento das cidades fora do raio de 

150 km a partir da metrópole. A partir desse estudo Diniz defende a idéia de 

uma Reversão da Polarização, já que ele constata que a desconcentração 

estaria circunscrita ao polígono cujos vértices são Belo Horizonte (MG), 

Uberlândia (MG), Maringá (PR), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC) e São 

José dos Campos (SP). Assim o que houve foi uma emergência de pólos 

secundários internos ao polígono proposto pelo autor. A esse processo ele deu 

o nome de “aglomeração poligonal” e diferencia da “desconcentração 

concentrada” do Azzoni pela sua maior abrangência. 
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Para Tinoco (2001) a diferença entre Azzoni e Diniz estaria mais no 

arcabouço teórico utilizado por eles do que nos resultados obtidos: 

A tese de Diniz complementa a noção de campo 

aglomerativo construída por Azzoni. O que só se tornou 

possível porque Diniz elaborou explicações menos 

generalizantes. A diferença entre ambos decorre de suas 

filiações teóricas. Enquanto Azzoni aposta nas forças 

econômicas fundamentais, Diniz busca especificar como 

essas forças agiram ou foram utilizadas. Para Diniz, a 

utilização exclusiva do conceito de “deseconomias de 

aglomeração” não responde à diversidade e à especificidade 

de processos tão relevantes e abrangentes. Mas não 

podemos negar que, se em Azzoni a deseconomias não 

possuem substrato orgânico de ação, a explicação de Diniz 

preenche o vazio conceitual delas. Quando Diniz estuda os 

condicionantes históricos, conjunturais e naturais, assistimos 

ao preenchimento do conceito de “deseconomias de 

aglomeração” a partir de escolhas empíricas (TINOCO, 

2001, p.48). 

Cano (1998) apresenta nos seus estudos um caráter integrador do 

processo de desconcentração. Segundo o autor é no período de 1970 a 1985 

que a matriz industrial brasileira se consolida e nesse processo a periferia é 

acionada quando o crescimento e investimentos em bens de origem natural de 

insumos, ou de melhorias nos sistemas de transporte apontam os gargalos da 

capacidade produtiva. Nesse processo a Região Metropolitana de São Paulo 

fortaleceria sua ação reguladora no espaço ao fortalecer a periferia, mas se 

mantendo no comando das ações, havendo, portanto, um movimento dialético.  

Para Lencioni (1994) o crescimento fragmentado da metrópole leva a 

interpretações equivocadas baseadas na idéia de aglomeração metropolitana 

apenas da perspectiva da concentração. Ela ressalta que essa é uma 

característica da metrópole de São Paulo: 
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Se a concentração das atividades econômicas, 

sobretudo a concentração industrial, é que estruturou o 

aglomerado metropolitano, hoje é a dispersão industrial o 

elemento fundamental na reestruturação da metrópole de 

São Paulo (LENCIONI, 1994, p. 54). 

Com base no trabalho de Negri, Lencioni analisa os indicadores do 

Valor de Transformação Industrial e do número de empregos para demonstrar 

a dispersão. Todos os dados indicam uma expansão econômica do interior. 

Além do aumento no número de indústrias no interior houve uma mudança no 

perfil, onde passaram a compor também indústrias de bens de capital e de 

bens de consumo duráveis.  

Lencioni destaca o papel do Estado no processo de desconcentração. 

No âmbito do governo federal houve a busca de dirigir as indústrias para o 

Nordeste através de incentivos financeiros eficazes como incentivos fiscais e 

isenção de impostos. No âmbito do governo estadual o incentivo foi dado com 

base numa orientação ao empresariado para a dispersão ao tempo em que 

medidas de cunho ambientalista inibiam a instalação concentrada. No interior 

os governos locais adotaram “Políticas de atração industrial”, atração da 

disponibilização de isenção de impostos e taxas municipais, terrenos e 

ressarcimento de gastos com a infra-estrutura. Esse processo levou ao 

endividamento de muitas prefeituras. 

Além dessas medidas houve também a implementação de projetos 

federais de grande impacto na dispersão industrial: 

...destacamos a instalação das refinarias de 

petróleo em Paulínia e São José dos Campos, o 

desenvolvimento do Programa do Álcool – o qual teve efeitos 

encadeadores com a indústria de bens de capital – e o 

desenvolvimento das indústrias de informática, 

microeletrônica e telecomunicação (basicamente na Região 

Administrativa de Campinas) além da construção de 

modernas rodovias e duplicação de pistas (LENCIONI, 1994, 

p. 56). 
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A partir dos dados de produção (resultado da relação entre o Valor da 

Transformação Industrial e o Valor Agregado, segundo Senai) e de emprego na 

indústria das regiões Administrativas do Vale do Paraíba, Sorocaba, Campinas, 

Ribeirão Preto e Bauru, Lencioni observa que o aumento desses dados para 

essas regiões demonstra o aumento da importância da relação da indústria 

com os eixos rodoviários Dutra, Anhaguera e Castelo Branco demonstrando o 

efeito econômico dessas rodovias. 

Analisando o processo de industrialização dessas regiões Lencioni 

(1994) defende que a concentração industrial tem “raízes históricas profundas” 

havendo apenas sido mantida a tendência à aglomeração industrial nestas 

regiões que teve inicio nos anos 20. 

Para Lencioni (1994) a implantação industrial em outros municípios 

não deve ser tratada como uma descentralização uma vez que “a decisão e 

controle do processo de valorização do capital não só continuam concentrados 

social e espacialmente, como são reiteradamente reforçados apesar da relativa 

dispersão dos estabelecimentos”. Desse modo tem-se um processo de 

relocalização industrial expressando a “expansão do aglomerado 

metropolitano, que redefine a primazia da capital, não como a capital do capital, 

no sentido da produção, mas, sobretudo, como a capital da gestão” 

(LENCIONI, 1994, p.54). 

Com base em pesquisa realizada em 1991 onde ficou constatado que 

“muitas indústrias do interior, e mesmo da chamada Grande São Paulo, 

mantinham escritório central na capital”, Lencioni trata da necessidade de se 

distinguir centralização de concentração uma vez que parte significativa do 

processo de dispersão industrial está vinculada a processos de centralização 

do capital, pois enquanto se estreitam as possibilidades de investimentos das 

pequenas e médias empresas, ampliam-se, ainda mais, as vantagens dos 

grandes monopólios capazes de procederem ao controle dos capitais. Um 

mesmo poder, um mesmo comando mobiliza e controla os ciclos de 

valorização do capital segmentado em várias unidades de produção. Assim 

sendo, 
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... o que importa não é a proximidade física entre os 

vários segmentos da produção, ou mesmo entre a 

administração e a produção propriamente dita, mas sim a 

capacidade de controle dos distintos ciclos de valorização 

submetidos a um mesmo ciclo” (LENCIONI, 1994, p. 58). 

Desse modo Lencioni nega o emprego da palavra descentralização 

para descrever a dispersão industrial, já que a rigor esse processo é de 

centralização, concordando em partes com a visão do Azzoni. Fala então da 

dispersão como mecanismo concentrador no processo de centralização do 

capital. 

Caiado busca demonstrar que não há desindustrialização na metrópole 

nem na capital e que o argumento sobre “deseconomias de aglomeração” é 

insuficiente para explicar o processo de localização na metrópole uma vez que 

o processo de desconcentração não foi linear onde ao tempo em que alguns 

setores desconcentravam devido à formação de deseconomias de 

aglomeração outros também se reconcentraram atraídos pela economia de 

aglomeração. Esse movimento simultâneo ele chama de dualidade circular3. 

Entre 1985 e 2000 houve desconcentração 

industrial a partir da capital, com redução de 15,0% para 

9,4% da produção industrial do Brasil. Porém, isto não deve 

ser confundido com Reversão da Polarização, pois o 

município continua sendo o principal espaço industrial do 

país e tem sido atrativo para setores de elevado conteúdo 

tecnológico, com manutenção da concentração na indústria 

de produtos químicos. Em 2000, a capital respondia por mais 

de 20% da produção do país em duas divisões da IT: gráfica 

(44,6%) e instrumentos de precisão e óticos (22,0%), 

apresentando fortes spin-offs pelas economias de 

aglomeração. 

                                                 
3 Conceito elaborado por Benko (1996) para a organização espacial das indústrias de alta 
tecnologia, mas onde se tratava de movimentos sucessivos. Caiado adota o terma “dualidade 
circular” para tratar de um movimento do conjunto da indústria enquanto movimentos 
simultâneos.  
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Houve, portanto, dualidade circular na localização 

industrial na capital e no restante da RMSP com a instalação 

de novas plantas em alguns segmentos e deslocamento em 

outros. Foi na capital que esse movimento ocorreu mais 

intensamente, pois, em muitas divisões, tanto os ganhos 

como as perdas de participação foram significativas e 

alteraram a estrutura da indústria local. A localização 

industrial na capital foi, portanto, fortemente seletiva 

(CAIADO, 2004, p.14). 

Caiado observa que nos países centrais houve um deslocamento do 

centro dinâmico em razão das transformações econômicas e sociais que 

desmantelaram os centros industriais e promoveram o surgimento de novos 

espaços produtivos havendo, portanto, o enfraquecimento das regiões 

industriais tradicionais.  Para o autor o Brasil não apresentaria um 

deslocamento do centro dinâmico onde São Paulo mantém sua posição de 

comando. 

 O processo de desconcentração é mais significativo para os setores 

industriais com menor competitividade, dificuldade de incorporação de 

inovação e exportadores. Já os setores tecnologicamente mais complexos 

tendem a se concentrar em razão da necessidade de economias de 

aglomeração para seu desenvolvimento. 

A indústria do interior tem se diversificado e com isso ocorre uma 

convergência entre as indústrias da capital e do interior. 

Autores como Cano (1988), Negri (1996) e Pacheco (1998) 

apresentam os argumentos que atuam na redução da atração da metrópole 

para novas localizações industriais nas décadas de 70 e 80: deterioração da 

vida urbana na metrópole, a intensidade e maior expressão dos movimentos 

sindicais e o fortalecimento de movimentos ambientalistas punham a nu a 

incapacidade político-administrativa-financeira do Estado e dos municípios 

envolvidos em solucioná-los, com eficiência e respaldo democrático.  Dentre as 

deseconomias de escala criadas em São Paulo atuou o capital imobiliário que, 

em razão da expansão urbana, criou anacronismos nos preços do terreno, 
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gerando um problema urbano que pressionou no processo de 

desconcentração. 

Para o período posterior, de 1985 a 1995, Diniz (1999) fala de uma 

efetiva reversão da polarização na Região Metropolitana de São Paulo em 

benefício das cidades médias incluídas em seu polígono. Mas ele também 

adverte para a possível reconcentração da atividade produtiva em razão do 

processo de reestruturação produtiva e da mudança do padrão tecnológico das 

indústrias que favorece as cidades dotadas de boas condições locacionais. 

Azzoni e Ferreira (2000) com a construção de indicadores de 

competitividade apontam um processo reconcentrador para o período e 

defendem a permanência de uma tendência reconcentradora para anos 

posteriores. Nessa mesma linha, mas de forma menos radical, Cano (1998) 

fala de uma reconcentração mais restrita a alguns setores, chamando o 

processo de “inflexão da desconcentração”. 

Numa visão oposta, Pacheco (1998) defende a continuidade do 

processo de desconcentração. Segundo o autor o processo para o período de 

1980 a 1995 é distinto da desconcentração da década de 70, para a qual ele 

aceita as interpretações dadas por Cano. Respondendo ao título de sua obra 

“Fragmentação da Nação” ele defende para o período a partir de 1980 um 

processo de “desconcentração desintegradora”. Isso por que no período 

anterior houve uma solidariedade entre as regiões e essa começa a 

desaparecer em razão da autonomia das regiões frente ao mercado 

internacional e a adoção de medidas como abandono fiscal que as tornam 

competidoras e não parceiras no desenvolvimento nacional.  

Para Tinoco, Pacheco comete um equívoco ao comparar dois períodos 

distintos já que no primeiro o contexto era de mercado fechado caracterizado 

por padrões locacionais clássicos e no segundo o mercado era aberto com a 

coexistência de padrões clássicos e padrões de localização modernos. 

Tinoco faz uma critica aos demais autores que buscaram compreender 

o fenômeno da desconcentração com base nas estimativas de produção 

industrial e em dados de pessoal ocupado da RAIS: 
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O primeiro uso – estimativas de produção industrial 

– gera um viés que recalca a atividade econômica de 

diversos novos setores. O segundo uso – dados da RAIS – é 

o mais complicado porque como bem salienta Andrade e 

Serra (1999), é necessário estabelecer uma série de 

pressupostos sobre a ubiqüidade da produtividade no 

território nacional, bem como sobre os mais diferentes graus 

de precarização, terceirização e informalização do trabalho 

tanto regional como setorialmente. Tais pressupostos são 

inaceitáveis para a compreensão de uma dinâmica regional 

marcada tão fortemente pelas desigualdades como a 

brasileira. Ou seja, pessoal ocupado na indústria está longe 

de ser uma boa proxy do nível de atividade, além de não 

indicar quais são as relações sociais de dominância entre os 

empregos das diversas regiões (TINOCO, 2001, p.53). 

O período de 1985 e 1995 é tratado por Tinoco (2001) como “período 

de impasse”: 

... a literatura de economia regional tornou-se 

incapaz de medir seu próprio objeto, condição necessária 

para o estabelecimento de qualquer diálogo neste campo, ao 

se apegar ao forte conceito de desconcentração que marcou 

o debate entre os autores no período anterior. Com isso, 

verificamos que essa literatura não chega a qualquer tipo de 

consenso a cerca do próprio processo, ou seja, é incapaz de 

aferir se vivenciamos um período de concentração ou 

desconcentração da atividade industrial brasileira, nem sobre 

as conseqüências desse processo para a dinâmica regional 

brasileira e para o papel da RMSP nela inserida (TINOCO, 

2001, p.46). 

Esse impasse é rotulado por Tinoco como “fetichismo da 

desconcentração”. No intuito de apontar uma forma de se aproximar do real 

significado da dinâmica econômica Tinoco (2001) propõe a construção de 

novos instrumentos de avaliação da atividade industrial, construídos a partir da 

convergência de economia regional e economia da inovação.  
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Desse modo, Tinoco busca demonstrar que a partir da metade da 

década de 80 o que se processa é uma mudança no processo de decisão 

locacional em razão das transformações no padrão de desenvolvimento. 

Tinoco defende a necessidade de um rearranjo espacial da indústria 

de alta tecnologia em razão do risco de que as deseconomias de aglomeração 

da metrópole venham a pesar e esse setor tenha seu desenvolvimento 

condenado.  

 

 

1.2 IMPACTOS ESTRUTURAIS DAS MUDANÇAS TECNOLÓGICAS 

 

Com a Terceira Revolução Científica e Tecnológica4 alteram-se os 

padrões de localização das empresas ligadas à alta tecnologia5, onde o 

desenvolvimento destas passa a depender de fatores locacionais como mão-

de-obra qualificada, presença de centros de ensino e pesquisa e infra-estrutura 

adequada ao setor. A partir desse processo, a atividade produtiva redistribui-se 

espacialmente, redefinindo o dinamismo econômico das regiões. 

De acordo com a teoria clássica de localização6, o custo de transporte, 

a distância aos centros consumidores e fornecedores de matérias-primas 

seriam os principais definidores da localização de uma firma. Insumos como 

trabalho e informação são considerados como ubiqüidades, tendo, portanto, 

sua importância reduzida. 

A teoria clássica ainda é importante para os setores produtivos 

baseados em recursos naturais, entretanto, há um consenso de que a mesma 

                                                 
4 A Terceira Revolução Científica e Tecnológica se dá com as transformações que vêm 
ocorrendo a partir de meados do século XX, decorrentes dos avanços na eletrônica que 
impulsionaram a informática e as comunicações. Esse processo modificou, além de todos os 
setores econômicos, aspectos da vida social e política. 
5 A expressão "alta tecnologia" diz respeito ao processo de produção que tem como insumo 
principal o conhecimento e a informática (CASTELLS, 1986). 
6 A Teoria Clássica de Localização teve origem com Weber, e foi desenvolvida posteriormente 
pela economia neoclássica. 
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não consegue explicar os fatores locacionais para os setores de alta 

tecnologia.  

Dentre as tentativas teóricas para explicar o padrão locacional da 

indústria de alta tecnologia está a Teoria do Ciclo Produto. De acordo com esta 

teoria, na fase de inovação haveria uma tendência de localização da indústria 

em regiões com oferta de trabalho qualificado e centros de P&D (Pesquisa e 

Desenvolvimento). Com a maturidade do processo produtivo, a indústria 

poderia se deslocar para a periferia já que passaria a adotar a produção em 

massa, necessitando de mão-de-obra menos qualificada e com baixa 

remuneração.  

Como destaca Gonçalves (1998), o contexto produtivo da Terceira 

Revolução Científico-Tecnológica coloca à prova a capacidade de explicação 

da Teoria do Ciclo Produto, como pode ser observado em algumas das críticas 

feitas a ela: 

Sternberg (1996) e Scott e Storper (1988) criticam o 

padrão invariável de evolução atribuída a todos os setores e 

a pequena contribuição para o porquê da localização no 

início do ciclo. Sayer (1986) pondera que a introdução de 

métodos de produção novos, como o just-in-time, diminui a 

necessidade de a indústria madura aumentar a escala de 

produção e procurar local de trabalho barato. Walker (1985) 

afirma que várias exceções inibem generalizações e 

condena o determinismo técnico como modo de análise 

(GONÇALVES, 1998, p. 18). 

Uma outra tentativa de explicação da localização das indústrias de alta 

tecnologia é pela "Sinergia de um Conjunto de Fatores". É identificada uma 

lista de fatores que são necessários para o desenvolvimento destes setores, 

entretanto, os fatores são enfatizados de forma diferente pelos autores e de 

acordo com o caso de estudo. 

Sternberg apresentou a abordagem do "ambiente inovativo", onde a 

interação entre atores (firmas, instituições de P&D, setor financeiro e governo 

local), com o auxilio da proximidade espacial, explicaria a origem do processo 
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de inovação regional. Essa teoria apresenta várias limitações ao descrever 

apenas as inovações conduzidas por firmas pequenas, tratar pouco das fases 

posteriores de inovação e apresentar pouca evidência empírica. Entretanto, 

tem a vantagem de considerar as condições regionais para o surgimento das 

inovações (GONÇALVES, 1998). 

A Teoria da Organização Industrial ou Especialização Flexível é 

apresentada em 19967 mas sua concepção se dá em Scott e Storper (1988) e 

Storper e Walker (1989). 

Segundo esta teoria, a mudança da forma de organização industrial, e 

a liberdade locacional adquirida com as inovações permitem que as novas 

indústrias intensivas em P&D escolham arbitrariamente o sítio de localização. 

Assim sendo, a teoria se concentra nas "dinâmicas de organização industrial, 

especialmente na divisão do trabalho e na conseqüente estrutura de 

transações entre firmas, e no mercado de trabalho local” (GONÇALVES, 1998). 

Quando uma empresa é desintegrada verticalmente8, o aumento das 

transações externas às firmas faz com que as mesmas busquem uma maior 

proximidade no intuito de reduzir os custos das intensas relações inter-

industriais. Esse processo acaba por estimular ainda mais a desintegração com 

a redução do custo de busca e recontratação. 

O crescimento localizado também é estimulado com as economias de 

aglomeração geradas a partir da concentração de trabalhadores. Entretanto, 

existe a possibilidade de surgirem deseconomias como a organização sindical 

e custos sociais oriundos de um intenso povoamento de uma determinada 

região sem um respectivo planejamento da parte do poder público. 

Um dos aspectos negativos dessa abordagem é o fato de diminuir a 

importância da intervenção estatal para promover o desenvolvimento regional 

                                                 
7 STERNBERG, Rolf. Regional growth theories and high tech regions. International Journal of 
Urban and Regional Research, v. 20, n.3, p. 518-538, 1996. 
8 Uma empresa é integrada verticalmente quando detém o controle sobre várias unidades do 
negócio, produzindo ela mesma seus componentes e até mesmo controlando a distribuição e 
venda. Num processo de desintegração vertical a empresa integrada desmembra unidades de 
negócio em subsidiárias e/ou terceiriza atividades.  
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por colocar as indústrias como "produtoras" de regiões e não apontar os fatores 

que determinam a localização arbitrária das indústrias, ficando a questão 

locacional em aberto (DINIZ, 1991).  

Apesar das várias abordagens e críticas, pode-se afirmar que há um 

relativo consenso quanto a alguns fatores que explicam a origem e 

desenvolvimento das regiões de alta tecnologia: 

...política industrial, tecnológica, regional, de 

educação e de defesa, conjunto de trabalhadores 

qualificados, coincidências históricas (pessoas-chave, por 

exemplo), acesso a mercados, espírito empreendedor, 

amenidades, disponibilidade de grandes empresas, 

interconexões entre empresas intensivas em P&D e os 

fatores passíveis de serem orientados politicamente como 

infra-estrutura básica de transportes e de pesquisa e o 

capital de risco (GONÇALVES, 1998, p. 22). 

Como agentes do processo de criação da indústria de alta tecnologia 

os novos empresários podem ser vistos como spin-offs locais quando um 

indivíduo que trabalha numa firma, instituição de ensino ou de pesquisa 

encontra boas vantagens para montar uma firma uma vez que, sendo um 

indivíduo qualificado, a tecnologia está incorporada a ele. Esse processo pode 

ser estimulado por grandes empresas com o intuito de ter fornecedores que 

invistam em inovações (GONÇALVES, 1998), como fez a Embraer na região 

de São José dos Campos, ao incentivar seus ex-funcionários a instalarem 

pequenas e médias empresas que vieram compor o seu quadro de 

subcontratadas.  

Além dos novos empresários, Gonçalves (1998) aponta as instituições 

de ensino e pesquisa - por criarem economias de aglomeração pela 

transferência de pessoas e de conhecimento - e o governo - ao cuidar da infra-

estrutura física, presença de instituições, redução de impostos e 

disponibilização de linhas de capital de risco, por exemplo - como principais 

agentes do processo inovativo e da criação da indústria de alta tecnologia.  
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1.2.1 Aglomeração da Indústria de Alta Tecnologia 

Os ambientes de aglomeração de alta tecnologia, através de agentes 

como governos, instituições de ensino e pesquisa e empresas de base 

tecnológica, são propícios para a realização de pesquisas que possam ser 

transferidas para o setor produtivo e contribuam para o desenvolvimento 

regional. 

Os arranjos institucionais que concentram empresas de alta tecnologia 

recebem diferentes nomes com base em suas características. É chamado de 

Pólo Tecnológico uma aglomeração de empresas de base tecnológica que 

usam recursos disponíveis nas instituições de ensino e pesquisa e podem se 

estruturar de modo formal ou informal. Quando há um planejamento e as 

empresas estão fisicamente reunidas num loteamento urbanizado e sob 

administração de uma entidade, passa a receber o nome de Parque 

Tecnológico. Caso a economia da região ou cidade dependa de sua 

capacidade científica ou tecnológica usa-se a expressão Tecnópole. Por fim, a 

Incubadora é um ambiente "que abriga empreendedores por determinado 

tempo, facilitando a transposição de barreiras administrativas, mercadológicas 

e técnicas de empresas nascentes ou que se transferem para a incubadora" 

(GONÇALVES, 1998, p. 24). 

 

1.2.2 Mudanças tecnológicas e Desenvolvimento Regional  

No processo de desconcentração, a indústria de alta tecnologia é a 

que detém uma maior liberdade locacional. Entretanto, para sua instalação é 

necessária a presença de toda uma infra-estrutura de pesquisa e tecnologia 

que não está distribuída homogeneamente no país. Assim, o processo histórico 

de concentração industrial, com desigualdade de potencial de pesquisa e de 

renda, impede a dispersão da indústria de alta tecnologia.  

Segundo Castells (1999), são as antigas áreas do mundo 

industrializado (com exceção dos Estados Unidos) que hoje constituem os 
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principais centros de inovação e produção de tecnologia da informação. Assim 

o caso de São Paulo seria mais um exemplo deste fenômeno do atual estágio 

do capitalismo senão existisse o problema de disparidade regional, com 

concentração dos fatores locacionais dos quais dependem os setores de alta 

tecnologia, que vem acentuar ainda mais o processo e dificultar a 

desconcentração.  

Como observa Gonçalves (1998), "todas as evidências demonstram 

que a indústria de alta tecnologia reforça os limites do processo de reversão da 

polarização que atenua as desigualdades impostas pelo desenvolvimento 

regional concentrado" (GONÇALVES, 1998, p. 39). Mas deve ser observado 

que, mesmo diante desse contexto, surgem novas concentrações localizadas 

que não estão nas grandes cidades (vide tabela 1.1). 

Políticas federais como os dois PNDs (Planos Nacionais de 

Desenvolvimento) estimularam a descentralização industrial através de 

políticas de apoio ao desenvolvimento de cidades médias.  Em especial no 

governo de Juscelino Kubitschek indústrias de grande porte como refinarias, 

siderúrgicas, indústrias automobilísticas e outros passaram a ocupar áreas 

periféricas. Entre 1960 e 1970 as áreas mais periféricas recebem grandes 

instalações industriais havendo a formação de novos pólos tecnológicos (REIS, 

2006, p.118).   

Como atrás dessas empresas de grande e médio porte seguiam outras 

(fornecedoras, subcontratadas e prestadoras de serviço) nos centros urbanos 

de porte médio passam a existir economias de aglomeração e vantagens 

locacionais adequadas ao desenvolvimento da alta tecnologia, sendo que neles 

estão localizadas as principais experiências de pólos e parques tecnológicos no 

Brasil. Na Tabela I estão listados alguns dos principais pólos tecnológicos 

brasileiros, onde se pode confirmar a presença marcante desses em cidades 

médias. 



 27

Tabela 1.1 – Alguns dos Principais Pólos Tecnológicos no Brasil 

Pólos Tecnológicos no Brasil 

Cidade População 
(2000) Área de Atuação Ano* 

Pólo de São Carlos 192.998 Novos materiais, óptica, informática, 
instrumentação e mecânica precisão. 1984 

Pólo de Florianópolis 342.315 Informática, automação, eletrônica e 
mecânica de precisão. 1984 

Pólo de Campina 
Grande 355.331 Eletrônica, informática, novos 

materiais e química. 1984 

Pólo de Campinas 969.396 Informática, telecomunicações, 
biotecnologia e química fina. 1986 

Pólo do Rio de Janeiro 5.857.904 Biotecnologia 1988 

Pólo de Fortaleza 2.141.402 Informática, mecânica, eletrônica, 
química e novos materiais. 1990 

Pólo de São José dos 
Campos 539.313 Aeroespacial, material de defesa e 

eletrônica. 1992 

Pólo de Curitiba 1.587.315 Software 1996 

Pólo de Brasília 2.051.146 Energia, telecomunicações, 
informática, alimentar e biotecnologia - 

Pólo de Santa Rita do 
Sapucaí 31.264 Eletrônica e telecomunicações. - 

Pólo de Gavião 
Peixoto 4.120 Aeronáutico e aeroespacial. 2001 

Fonte: Elaboração própria com base em Medeiros et al (1992); Gonçalves (1998), Vicente 
(2005) e Censo (2000). 
*Refere-se ao ano de criação do órgão gestor. 
 

 

 

1.3 A NOVA HIERARQUIA URBANA 

 

Mudanças nos processos de produção que ocorreram nos últimos três 

anos contribuíram para as alterações processadas nas redes urbanas. Dentre 

essas mudanças Mérenne-Schoumaker apud Kon (1996) apontam: 

- Avanço nas telecomunicações; 

- Maior mobilidade das pessoas; 

- Generalização dos serviços; 
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- Redução dos custos de transporte; 

- Serviços de alto nível prestados às empresas.  

Nesse processo a hierarquia urbana vincula-se cada vez mais ao 

contexto econômico internacional onde a estrutura da rede urbana aparece de 

forma menos piramidal com o aumento da importância das relações de 

complementaridade e as sinergias que vão se desenvolvendo entre os mesmos 

níveis hierárquicos. 

A intensificação das relações entre centros urbanos de mesmo nível 

que comandam a quase totalidade dos fluxos é o fato mais relevante. As 

relações verticais centro-periferia persistem em todos os níveis urbanos e no 

mundo em desenvolvimento em geral; as relações horizontais não param de 

crescer nas regiões já integradas na nova divisão internacional do trabalho. 

Entre os diferentes níveis urbanos, permanecem as relações 

tradicionais de hierarquia dos mercados do centro para a periferia, mas 

também é observada a intensificação das relações envolvendo bens e serviços 

de alto nível das redes inferiores para redes urbanas superiores. Esse 

processo é uma das conseqüências dos novos padrões de localização das 

atividades terciárias onde, mesmo com a proximidade se constituindo um fator 

essencial na localização, ela vem ocupando áreas não metropolitanas. 

No contexto das reflexões sobre a “nova hierarquia urbana”, Sassen 

(1991) defende que, com o processo de globalização da economia e a 

dispersão espacial das atividades econômicas, as cidades mundiais passaram 

a funcionar em quatro caminhos: 

... these cities now function in four new ways: first 

as highly concentrated command points in the organization of 

the world economy: second, as key locations for finance and 

for specialized service firms, which have replaced 

manufaturing as the leading economic sectors; third, as sites 

of production, including the production of innovations, in 

these leading industries; and fourth, as markets for the 

products and innovations produced (SASSEN, 1991, p. 3). 
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As cidades mundiais descritas pela autora9 funcionam segundo uma 

nova estratégia independente de seu passado de centros internacionais de 

comércio, passando por um processo de mudança interna em sua organização 

espacial e estrutura social. Desse modo, elas passaram a deter sofisticadas 

redes de infra-estrutura de serviços para apoiar instituições financeiras e ramos 

altamente especializados da indústria e do comércio direcionados para o 

atendimento das demandas de consumidores exigentes. Ainda segundo 

Sassen (1991), São Paulo tem passado por processos semelhantes aos das 

cidades por ela analisadas. 

De acordo com Rezende e Lima (apud SOUZA, 2002), São Paulo 

ocuparia o lugar de uma cidade mundial de hierarquia inferior, sugerindo que 

as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo poderiam se unir e formar uma 

grande região urbana global, dando origem a um complexo como forma de 

assumir uma posição de destaque na rede de cidades mundiais. 

 

1.3.1 As cidades médias e a reestruturação produtiva 

Nas últimas décadas, a principal característica da rede urbana regional 

brasileira é o crescimento de um número considerável de cidades médias, 

concentrando parcela crescente da população, muitas delas articuladas em 

Regiões Metropolitanas ou Aglomerações Urbanas. Este processo, engendrado 

a partir da interiorização do desenvolvimento, expressa-se em uma dinâmica 

socioespacial que se repete nas diversas realidades territoriais das diferentes 

regiões do país como ambientes construídos pelo capital e para o capital, 

gerando, assim, além da grande diversidade e da alta densidade de centros, 

interações espaciais as mais intensas e complexas de todo o país (IPEA, 

2002a). 

O processo nacional de reestruturação produtiva tem implicações 

sobre o desenvolvimento regional no sentido de reforçar o processo de 

concentração econômico-populacional nos grandes centros urbanos brasileiros. 

De acordo com Andrade e Serra (1998), tais implicações territoriais, entre 
                                                 
9 Londres, Tóquio e Nova Iorque. 
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outros fatores, estariam sendo fundamentadas: 

- pelo aumento da importância das economias externas às firmas nos 

critérios de localização reinantes na chamada produção flexível, que exige 

proximidade entre fornecedores (just in time), existência de mão-de-obra 

altamente qualificada, assim como de sofisticados serviços produtivos, fatores 

encontrados quase exclusivamente nos grandes centros urbanos nacionais; 

- pela escolha de uma política de desenvolvimento regional orientada 

pela eficiência, em prejuízo do conteúdo de equidade na distribuição da riqueza 

nacional; 

- pela perda da capacidade de investimentos diretos e deterioração 

dos mecanismos de incentivos, impostos pela política de privatização e pelo 

tamanho dos compromissos orçamentários com as gigantescas dívidas interna 

e externa; e 

- por um planejamento de uma infra-estrutura viária valorizando o 

escoamento de exportáveis, em detrimento de uma orientação que visa permitir 

a complementaridade do parque industrial nacional. 

O crescimento das cidades tem ampliado a divisão de funções urbanas 

entre algumas cidades e ampliado a atração que alguns centros exercem sobre 

o território. Nas regiões mais dinâmicas registra-se o fenômeno de cidades 

articuladas, onde dois ou três núcleos urbanos formam um conjunto com forte 

grau de complementaridade, dividindo a polarização, espacialidade também 

denominada de aglomeração urbana (IPEA, 2002a). 

Nas regiões menos dinâmicas, ou estagnadas, o perfil da rede urbana 

apresenta-se quase sempre com poucos centros urbanos, ou mesmo um único, 

com importância relativa quanto à centralidade, e que tiveram diminuído seu 

papel polarizador, na medida em que a melhoria da infra-estrutura de 

transportes gerou facilidades de acesso às Regiões Metropolitanas ou 

aglomerações urbanas e aos centros mais importantes e dinâmicos, mesmo 

que mais distantes. 
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1.3.2 Hierarquia do sistema urbano regional 

A definição da hierarquia das redes urbanas, apresentada em IPEA 

(2002b), vem apontar as áreas que manifestam atratividade por períodos 

longos e que tendem à manutenção. O principal indicador é o crescimento 

populacional associado com outros como tamanho da população, nível de 

centralidade, grau de urbanização, PEA (População Economicamente Ativa), 

densidade demográfica, e participação no total do VAF (Valor Adicionado 

Fiscal).  

Sendo o Sudeste a região mais desenvolvida e mais dinâmica do país, 

é também aquela que apresenta a mais complexa rede urbana, que se 

caracteriza por uma alta densidade de centros urbanos com interações 

espaciais intensas e grande diversidade. Isto se reflete em diferentes padrões 

espaciais que variam, tomando por base as divisões regionais do IBGE, 

segundo as especificidades das microrregiões ou mesorregiões mais ou menos 

industrializadas, mais ou menos dinâmicas. 

Segundo o IPEA (2002a), os padrões espaciais presentes na Região 

Sudeste compreendem nas suas escalas superiores: 

- metrópoles de caráter mundial, nacional e regional; 

- aglomerações urbanas que se desenvolveram a partir de um único 

núcleo; 

-aglomerações urbanas constituídas de centros urbanos com 

complementaridade funcional que dividem as funções polarizadoras e 

espacialmente se estruturam segundo uma contigüidade, muitas vezes ao 

longo de eixos viários; 

- aglomerações urbanas constituídas por centros urbanos que dividem 

as funções polarizadoras sem possuírem contigüidade espacial, formando um 

conjunto de cidades articuladas; 

- centros urbanos que polarizam sozinhos os municípios de seu 

entorno desempenhando o papel de centro regional. 
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Essas espacialidades nem sempre são perfeitamente identificáveis ou 

passíveis de serem isoladas, dada a complexidade da rede e as múltiplas inter-

relações. Em regiões mais dinâmicas e de maior densidade de centros, as 

relações sócio-econômicas se dão segundo diferentes vetores fazendo com 

que as articulações, sejam elas de subordinação, ou de complementaridade, se 

dêem entre centros de diferentes aglomerações.  

Cada centro urbano participa de diferentes processos de articulação 

ou redes, nacionais e mesmo internacionais, segundo os múltiplos papéis que 

possuem. Este fato faz com que a leitura e a análise dos processos espaciais 

urbanos, presentes na região, devam ser cautelosas e balizadas por diferentes 

fatores sócio-econômicos.  

Para a identificação das metrópoles é considerado, também, o 

entendimento de que a metrópole se define por concentrar a gestão do capital, 

por um segmento específico do terciário voltado para a alta gestão de 

empresas e serviços de atendimento ao capital. 

A classificação dos centros urbanos segundo as diferentes ordens, 

leva em consideração, também, o tamanho populacional, e pode abrigar 

processos urbanos de distintas complexidades, como é apresentada no quadro 

a seguir: 

São José dos Campos, objeto deste estudo, é classificado como 

aglomeração urbana de ordem 3. As aglomerações urbanas não-

metropolitanas distinguem-se: ora por configurar manchas características de 

ocupação contínua, ora, por guardar uma proximidade geográfica, serem 

densas, populosas, porém com descontinuidade de mancha de ocupação, 

sendo, contudo, fortemente articuladas na mesma dinâmica econômica, ora por 

decorrer de eixos menos populosos ou densos, mas também fortemente 

articulados numa mesma dinâmica econômica com relevância na base 

produtiva dos estados. 
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Quadro 1.1 – Classificação dos Centros Urbanos 

  Fonte: IPEA (2002a). 

 

Abaixo se pode observar a área de influência do município de São 

José dos Campos, que alcança, inclusive, municípios do Estado de Minas 

Gerais. Segundo o IPEA (2002a) esse quadro não deve ser confundido com 

um mapeamento preciso das áreas de influência do município de São José dos 

Campos. Na realidade, é uma representação esquemática dessa área, 

permitindo uma visualização do espaço de abrangência de cada área de 

influência retratada. 

Centros Urbanos 
(Aglomerações e não Aglomerações, Metropolitanas e não Metropolitanas) 

    

Ordem População total 
em 1996 

População total 
do núcleo em 1996 Formas espaciais 

    
Ordem 1 _ _ Metrópole Mundial 
    
Ordem 2 > 2.000.000  habitantes > 900.000 habitantes Metrópole Nacional 
    
Ordem 3 > 1.000.000 habitantes > 600.000 habitantes Metrópole Regional 
   Aglomeração urbana
    
Ordem 4 > 600.000 habitantes > 250.000 habitantes Metrópole Regional 
   Aglomeração urbana 
    
Ordem 5 > 350.000 habitantes > 150.000 habitantes Aglomeração urbana 
   Centro Urbano 
    
Ordem 6 > 250.000 habitantes > 100.000 habitantes Aglomeração urbana 
   Centro Urbano 
    
Ordem  7 > 150.000 habitantes _ Aglomeração urbana 
   Centro Urbano 
    
Ordem 8 > 100.000 habitantes _ Aglomeração urbana 
   Centro Urbano 
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Quadro 1.2 – Interações espaciais e níveis de centralidade: municípios dos 

Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e parte do Sul de Minas 

(1993). 

Máximo Muito 
Forte 

Forte Forte p/ 
Médio 

Médio Médio p/ 
Fraco 

Fraco Muito Fraco

 
São Paulo 
São José dos Campos     

 -M. Lobato 
-Paraibuna 

                      Jacareí -Guararema 
-Igaratá 
-Sta Branca 

                                                     
Caraguatatuba 

-Ilha Bela 
-S.Sebastião
-Ubatuba 

 

 -Caçapava 
-C. do 
Jordão 
-Jambeiro 
-Lagoinha 
-N. da Serra 
-R. da Serra 
-Sto A do 
Pinhal 
-S. B do 
Sapucaí 
-S. L. 
Paraitinga 
-Tremembé 
-Ubatuba 

Taubaté 

                             
Pindamonhangaba 

-Roseira 

 -Areias 
-C. Paulista 
-Lavrinhas 
-Queluz 
- Silveiras 

Itanhandú -Alagoa 
-Itamonte 
-Pouso Alto 
-S. de Minas
-Virginia 

 

                  
Cruzeiro 

Passa Quatro -Itamonte 
Fonte: IPEA (2002c) 
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CAPÍTULO 2 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
 
 

 

Figura 2.1 – Mapa de localização do município 
 

O município de São José dos Campos se localiza no eixo Rio de 

Janeiro – São Paulo, dista 84 km da capital paulista e apresenta destacado 

desenvolvimento industrial, propiciado, em grande medida, pela atuação do 

Estado através da política de isenções de impostos em nível municipal e 

política de descentralização industrial em nível federal.  

O desenvolvimento do município enquanto pólo regional é beneficiado 

pela presença de vias como a Presidente Dutra (BR-116) que corta o município 

no sentido leste/oeste. Paralela à Dutra tem-se a Rodovia Carvalho Pinto (SP-

70) que liga a Região Metropolitana de São Paulo ao Vale do Paraíba. No 
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mesmo sentido há a Rede Ferroviária Federal (RFFSA), hoje concedida à MRS 

Logística, que liga Rio de Janeiro a São Paulo. A ligação com os municípios do 

Sul de Minas Gerais é feita pela rodovia estadual SP-50 e a Rodovia dos 

Tamoios liga o município a Caraguatatuba de onde se tem a conexão para os 

demais municípios do litoral norte do Estado, inclusive o Porto de São 

Sebastião. O Aeroporto local possui uma pista de 3.000m, com capacidade 

para operar aeronaves de grande porte, e está homologado para vôos 

cargueiros internacionais (PMSJC, 2004b ; 2006).  

No inicio da sua constituição, ainda como condição de Vila (com a 

denominação “São José do Paraíba”) o seu desenvolvimento era limitado em 

razão, principalmente, da Estrada Real não passar nos seus domínios. O 

desenvolvimento da agricultura, principalmente do algodão, em meados do 

século XIX permitiu que a Vila fosse elevada à categoria de Cidade em 1871. O 

desenvolvimento da cultura cafeeira e a instalação da estrada de ferro em 1877 

propiciaram um período de surto de crescimento na região. No inicio do século 

XX o município já era procurando para tratamento da tuberculose, mas é em 

1935 que é transformado em Estância Hidromineral e é administrado por 

prefeitos “sanitaristas” nomeados pelo governo federal até 1977. Entre 1959 e 

1967 o município obteve autonomia para eleger seus prefeitos (PMSJC, 

2004b), mas foi na fase sanatorial que o município foi beneficiado por toda uma 

infra-estrutura urbana. Esse processo enfraquece com o advento dos 

antibióticos e passa a ser substituído pela instalação de empreendimentos 

industriais. 

Os anos 50 foram determinantes para a atual posição que a região do 

Vale do Paraíba assume no estado e no país. Nesse período a industrialização 

no município foi acelerada com a inauguração da Via Dutra e o funcionamento 

do CTA (Centro Tecnológico Aeroespacial) alterando a cidade e influindo no 

futuro industrial do município, vindo a atrair interesses militares na região e 

tendo como resultado a implantação do Instituto Tecnológico da Aeronáutica 

(ITA) e Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IPD). 
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Na metade dos anos 70 o processo de interiorização da indústria veio 

acompanhado da adoção de políticas de desconcentração industrial da Região 

Metropolitana para o interior do Estado, estando, portanto, a industrialização do 

Vale do Paraíba relacionada com a trajetória da industrialização paulista, 

impactados pelo crescimento das exportações de manufaturados, pelos 

investimentos estatais no setor produtivo e no desenvolvimento da ciência e 

tecnologia e pelas deseconomias de aglomerações. 

São José dos Campos é, hoje, o município mais importante dentre os 

que compõem a região. Além de ser sede das principais instituições de 

pesquisa e de ensino da região, ainda reúne parcela relevante da estrutura 

econômica existente. Essa situação se traduz em sua elevada participação no 

Valor Adicionado Fiscal – VAF10 que, em 2004, correspondia a 50,9% do total 

da Região Administrativa de São José dos Campos. Tomando como referência 

o conjunto do Estado, São José dos Campos, isoladamente, respondia por 

4,1% do produto estadual (SEADE, 2005). Estes dados indicam que o 

dinamismo do município em análise – pelo menos sob a ótica do VAF – tem 

sido excepcional e vem contribuindo decisivamente para o crescimento do 

Estado e da região. 

 

 

                                                 
10 Valor Adicionado Fiscal (VAF) é um indicador econômico-contábil calculado pela Secretaria 
da Fazenda e utilizado como um dos critérios para a definição do Índice de Participação dos 
Municípios na receita do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do 
IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). Ele é obtido, para cada município, através da 
diferença entre o valor das saídas de mercadorias e dos serviços de transporte e de 
comunicação prestados no seu território, e o valor das entradas de mercadorias e dos serviços 
de transporte e de comunicação adquiridos, em cada ano civil.  Desse modo, o VAF espelha o 
movimento econômico e, conseqüentemente, o potencial que o município tem para gerar 
receitas públicas (SEADE, 2005). 
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2.1 CONSTITUIÇÃO DAS BASES PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
INDÚSTRIA DE ALTA TECNOLOGIA 

 
2.1.1 Aspectos demográficos 

Com 1.102,20 Km2 e uma população de 538.298 habitantes, o 

Município de São José dos Campos apresenta uma densidade demográfica de 

472,25 hab/Km2, sendo que 98,78% da população residem na área urbana 

(SEADE, 2004). 

A evolução demográfica do município de São José dos Campos está 

diretamente associada ao seu desempenho econômico no setor industrial que 

o torna pólo regional e, dessa forma, atrai mão-de-obra. Nos anos 50 os 

imigrantes vinham em grande quantidade do sul de Minas Gerais. Entre 60 e 

70, houve uma vinda significativa de nordestinos (IPT, 1996). A partir da 

década de 1960 um grande fluxo migratório, da área rural e de outras regiões 

do Brasil, deslocou-se para o município na busca de melhores condições de 

trabalho, uma vez que, um número expressivo de indústrias estava sendo 

implantado. 

 

Tabela 2.1 - Evolução demográfica do município de São José dos Campos 

Evolução Demográfica de São José dos Campos - SP 
Demografia 1980 1991 2000 

População  285.587 439.231 538.298 

População Urbana  275.064 422.498 531.714 

População Rural  10.523 16.733 6.584 

Taxa de Urbanização 96,31 96,19 98,78 

Densidade Demográfica (Hab./Km2)  250,08 384,62 471,36 

 Fonte: Fundação SEADE. 
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Na década de 1980, o quadro urbano do município sofre uma grande 

transformação, com um aumento de 53,7% da população urbana, devido à 

intensidade da industrialização ocorrida nas décadas de 1960/1970 e a 

instalação da Refinaria Henrique Lajes – REVAP, bem como, a implantação de 

indústrias de grande porte. 

Em 1991, o município contava com 439.231 habitantes, número que 

aumenta para 538.298 em 2000. Especificamente entre 1991 e 2000, a taxa de 

crescimento anual da população (2,29%) foi bem superior à registrada para o 

conjunto do Estado de São Paulo (1,82%).  

Entretanto, nesta última década o município deixou de representar o 

grande pólo regional de atração populacional em decorrência da crise 

econômica que afetou principalmente o setor industrial. Além desse fato soma-

se a atratividade que a região do Litoral Norte tem exercido devido ao setor de 

serviços vinculado ao crescimento da atividade turística, como pode ser 

observado na tabela 2.2. 

Tabela 2.2 - Migração na Região do Vale do Paraíba (1991-2000) 
   (Continua) 

Migração (1991-2000) 

Município Saldo Migr. Anual* Tx. Líq. de Migr. 
(Por mil hab.) 

Estado 147.443 4,31 
Aparecida -223 -6,55 
Arapei -4 -1,64 
Areias -17 -4,94 
Bananal -50 -5,32 
Caçapava 137 1,93 
Cachoeira Paulista 124 4,94 
Campos do Jordão 49 1,21 
Canas 54 16,99 
Caraguatatuba 1.867 28,45 
Cruzeiro -347 -4,89 
Cunha -347 -14,93 
Guaratinguetá 79 0,81 
Igaratá 102 14,04 
Ihabela 531 31,06 
Jacareí 581 3,28 
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 (Conclusão) 

Migração (1991-2000) 

Município Saldo Migr. Anual* Tx. Líq. de Migr. 
(Por mil hab.) 

Jambeiro 44 12,11 
Lagoinha -29 -6,05 
Lavrinhas 71 13,33 
Lorena -81 -1,09 
Monteiro Lobato -9 -2,58 
Natividade da Serra 1 0,15 
Paraibuna 29 1,82 
Pindamonhangaba 992 8,73 
Piquete -103 -6,88 
Potim 274 23,59 
Queluz 31 3,70 
Redenção da Serra -28 -6,96 
Roseira 157 21,35 
Santa Branca 153 13,16 
Santo Antonio do Pinhal 22 3,77 
São Bento do Sapucaí 86 9,03 
São José do Barreiro -24 -5,94 
São José dos Campos 3.474 7,11 
São Luís do Paraitinga -55 -5,41 
São Sebastião 1.882 41,28 
Silveiras -14 -2,73 
Taubaté 1.298 5,77 
Tremembé 513 16,52 
Ubatuba 1.138 20,04 
Fonte: SEADE. 
* Diferença entre o número de pessoas que entraram e o número de 
pessoas que saíram de uma localidade durante o período intercensitário. 
** Quociente entre o saldo migratório do período e a população no meio 
do período censitário.  

 

A partir de 1991 a população feminina do município de São José dos 

Campos passou a ser ligeiramente superior à masculina. Esse quadro tem se 

acentuado, apresentando em 2000 a taxa de 50,59% da população total.  
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Tabela 2.3 - Composição da População por Sexo 

Composição da População por Sexo 
Demografia 1980 (%) 1991 (%) 2000 (%) 

População Feminina 141.663 49,60 220.130 50,12 272.330 50,59

População Masculina 143.924 50,40 219.101 49,88 265.968 49,41

Total 285.587 100,0 439.231 100,0 538.298 100,0
 Fonte: Elaboração própria com base em dados da Fundação SEADE. 

 

Quanto à distribuição etária da população, como reflexo da queda na 

taxa de natalidade, as faixas populacionais situadas entre 0 e 14 anos têm 

apresentado queda nas últimas décadas. De outro lado observa-se um 

aumento da participação das faixas acima de 40 anos. 

 

Tabela 2.4 – Distribuição Etária da População de São José dos Campos 

Distribuição Etária da População de São José dos Campos 
Demografia 1980 (%) 1991 (%) 2000 (%) 
População de 00 a 04 anos  41.650 14,6 47.753 10,9 47.574 8,8

População de 05 a 09 anos  32.562 11,4 51.373 11,7 48.373 9,0

População de 10 a 14 anos  29.769 10,4 49.277 11,2 52.254 9,7

População de 15 a 24 anos  63.301 22,2 81.571 18,6 108.562 20,2

População de 25 a 39 anos  69.253 24,2 116.998 26,6 133.776 24,9

População de 40 a 64 anos  41.657 14,6 77.774 17,7 124.193 23,1

População de 65 anos ou +  7.395 2,6 14.485 3,3 23.566 4,4

Total 285.587 100,0 439.231 100,0 538.298 100,0
Fonte: Elaboração própria com base em dados da Fundação SEADE. 

 

A participação das faixas que compõem a PEA (População 

Economicamente Ativa) apresenta uma tendência de queda em razão do 

movimento das faixas inferiores. Mas para o período mantém certa constância 

em razão da faixa de 25 a 39 anos entre 1980 a 1991 apresentar um 
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crescimento e entre 90 a 00 cair e a faixa de 15 a 24 anos desenvolver um 

movimento inverso. 

 

2.1.2 Indicadores Socioeconômicos 

Centro Universitário e Tecnológico, e pólo irradiador das atividades 

econômicas da Região, o município de São José dos Campos sofre os efeitos 

da condição de ser o maior município da Região. Atrai pessoas em busca de 

emprego e, ao mesmo tempo tem de criar condições para atender demandas 

sociais e econômicas provocadas por esta característica. 

O ICV (Índice de Condições de Vida11) mostra uma evolução de 28% 

entre 1970 e 1991. O ICV do município é maior do que o brasileiro (0,723), que 

o do Estado de São Paulo (0,806) e o maior dentre os municípios analisados 

no conjunto da Região. Dentro do Estado, em 1991, o município ocupa uma 

boa posição: a de número 29 (entre 571 municípios) e no país atinge a 78ª 

posição dentro de um total de 4491 municípios. São José dos Campos faz 

parte do conjunto dos 2% de municípios com melhor condição de vida do país.  

Como apresentado no texto analítico do PNUD (2003), a evolução do 

IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal12) do município entre 

1980 e 2000, que cresceu de 0,751 para 0,849, possibilitou a sua classificação 

como um município de alto desenvolvimento humano (IDH superior a 0,800), 

situando-se, no entanto, próximo ao limite inferior desta classe. O IDH-M de 

São José dos Campos era superior ao do Brasil, nos três anos analisados. Em 

relação ao Estado de São Paulo para os anos de 1991 e 2000, também está 

bem posicionado, como pode ser constatado na tabela 2.5. Em relação aos 

municípios do Vale do Paraíba ocupa o primeiro lugar e, no Estado, São José 

                                                 
11 O ICV é um índice composto de 18 indicadores agrupados em cinco dimensões: renda, 
educação, infância, habitação e longevidade. 
12 O IDH-M inclui as três dimensões do IDH (longevidade, renda e educação), mas com 
adaptações para corresponder ao nível do município. Assim como o ICV, varia de 0 a 1, sendo 
que, quanto maior melhor é o indicador. O IDH-M e o ICV foram desenvolvidos por um grupo 
de pesquisadores da Fundação João Pinheiro e do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica e 
Aplicada), para um estudo pioneiro sobre o desenvolvimento humano nos municípios mineiros, 
realizado em 1996, com o apoio da FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
Minas Gerais). 
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dos Campos tem uma posição excelente: ocupa o 11º lugar dentro de um 

universo de 572 municípios. Quanto ao Índice Paulista de Responsabilidade 

Social13 (IPRS), o município apresenta um ótimo desempenho, ocupando o 

“Grupo 1” desde 1997. 

 

Tabela 2.5 – Desenvolvimento Humano e Condições de Vida  

Desenvolvimento Humano e Condições de Vida 
IDHM* IPRS** 

Município 1980 1991 2000 1992 1997 2000 

Estado - 0,787 0,814 - - - 

São José dos Campos 0,751 0,815 0,849 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 1 

Taubaté 0,746 0,815 0,837 Grupo 4 Grupo 1 Grupo 1 

Caçapava 0,737 0,796 0,835 Grupo 2 Grupo 2 Grupo 1 

Tremembé 0,728 0,788 0,834 Grupo 4 Grupo 3 Grupo 3 

Campos do Jordão 0,726 0,760 0,820 Grupo 5 Grupo 2 Grupo 2 

Guaratinguetá 0,729 0,792 0,818 Grupo 4 Grupo 1 Grupo 1 

Pindamonhangaba 0,741 0,783 0,815 Grupo 4 Grupo 1 Grupo 1 

Jacareí 0,724 0,782 0,810 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 1 

Cruzeiro 0,732 0,771 0,809 Grupo 5 Grupo 4 Grupo 4 

Fonte: Fundação SEADE. 

*Indíce de Desenvolvimento Humano Municipal     
**Indíce Paulista de Responsabilidade Social:     
Grupo 1 - município-pólo       
Grupo 2 - economicamente dinâmico e de baixo desenvolvimento social 
Grupo 3 - saudável e de baixo desenvolvimento econômico 
Grupo 4 - de baixo desenvolvimento econômico e em transição social 
Grupo 5 - de baixo desenvolvimento econômico e social    

 

Por outro lado, vários índices sociais têm piorado, nos últimos anos, 

mostrando uma nova tendência para seu perfil socioeconômico. O 

                                                 
13 O Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS), desenvolvido pela Fundação Seade, é 
o resultado de um sistema de indicadores socioeconômicos referidos a cada município do 
Estado de São Paulo, destinado a subsidiar a formulação e a avaliação de políticas públicas na 
esfera municipal, levando em conta as três dimensões componentes do Índice de 
Desenvolvimento Humano – IDH, proposto pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento – PNUD (renda, escolaridade e longevidade). Disponível em: 
http://www.seade.gov.br/produtos/plandiretor/produtos.php. Acesso em 5 Abr. 2006. 
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desenvolvimento econômico traz consigo alguns problemas urbanos, como as 

desigualdades sociais, a pobreza e a má distribuição de renda. 

Na tabela 2.6 encontram-se alguns dos principais indicadores 

socioeconômicos para São José dos Campos. Para o Índice Gini (que mede a 

desigualdade segundo a renda domiciliar percapita), quanto mais próximo de 

zero, menor desigualdade, e para o Índice de Exclusão Social14, quanto mais 

próximo de 1, menor a exclusão. Os dados mostram que os ricos ficaram mais 

ricos e que os problemas sociais aumentaram na década de 90. E pode ser 

constatado que o indicador de desigualdade social piorou 7,7% e a pobreza 

aumentou em 12,2%.   

Chama-se, ainda, a atenção para o aumento do número de crianças 

em lares com renda inferior a meio salário mínimo, que cresceu 26,3%, outra 

evidência da carência social.  

 

Tabela 2.6 - Indicadores socioeconômicos de São José dos Campos 

Indicadores socioeconômicos de São José dos Campos 
Índices 1991 2000 Var(%) 

Renda per capita (R$) - base 2000 377,69 470,02 24,4

Proporção de pobres (%) 11,5 12,9 12,2

Desigualdade – GINI 0,534 0,575 7,7

Exclusão Social Nd 0,635 -

Razão entre a renda média dos 10% mais 
ricos e dos 40% mais pobres 15,58 20,27 30,1

Razão entre a renda média dos 20% mais 
ricos e dos 40% mais pobres 10,81 13,93 28,9

Vulnerabilidade familiar: % de crianças em 
família com renda inferior a 1/2 SM 15,6 19,7 26,3

Taxa de analfabetismo  
População >25anos 8,7 5,7 -34,5

       Fonte: Pochmann (2003). 

                                                 
14 O Índice de Exclusão Social, mais abrangente que o IDH principalmente pela utilização do 
índice de violência, foi elaborado por pesquisadores da Unicamp e divulgado através do “Atlas 
da Exclusão Social no Brasil” em 2003. 
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Dentre os municípios da Região Administrativa, São José dos Campos 

apresenta a menor taxa de analfabetismo, que na população com menos de 25 

anos apresentou uma redução de 34,5% entre 1991 e 2000.  

De acordo com PMSJC (2004b), a taxa de escolarização, na faixa 

etária de 7 a 17 anos de 97%. Esse resultado é fruto de um processo onde em 

1970 o índice de pessoas alfabetizadas era de 79,3% e passa a 96,4% em 

2003, destacando o município no cenário regional e estadual. 

 

2.1.3 Estrutura produtiva do município 

A especificidade do crescimento econômico de São José dos Campos 

diz respeito ao fato de que esse processo não está subordinado ao 

desempenho agrícola, como em outras regiões do interior. Ao contrário, a frágil 

estrutura produtiva desse setor não acompanhou o crescimento industrial, 

embora tenha passado por transformações.  

Cerca de 80% de seu solo é montanhoso, de baixa fertilidade, 

limitando-se à exploração de culturas permanentes e pastagens ou reservados 

para abrigo da fauna e da flora. Esse quadro, associado à fatores históricos e 

estruturais, faz com que São José dos Campos apresente uma reduzida 

expressão da agropecuária. De acordo com PMSJC (2004b) o município possui 

836 estabelecimentos agropecuários tendo como principais culturas a 

branquiária, o eucalipto, e o milho. As áreas agricultáveis estão praticamente 

restritas às várzeas do Rio Paraíba do Sul e do Rio Jaguari e pequenas glebas 

em torno do perímetro urbano.  

A agricultura, tradicional base da economia regional, foi a atividade 

que, ao longo da história, mais abriu postos de trabalho no Vale. No entanto, já 

a partir de 1940, um incipiente processo de industrialização passa a absorver 

pequenos contingentes de recursos humanos.  

Portanto, a atividade agropecuária só predominou na região até o 

início da década de 1950, quando o processo de industrialização ganhou 

definitivamente mais força, propagando-se no eixo Rio-São Paulo, mais 
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exatamente na área do Vale Médio do Rio Paraíba, onde grandes indústrias se 

instalaram aquecendo a economia local e estimulando o comércio, gerando 

demanda por serviços, gerando empregos e riquezas no próprio setor 

secundário.  

Devido à sua localização, entre os dois maiores centros urbanos do 

país (Rio de Janeiro e São Paulo), a região valeparaibana não teve dificuldade 

para atrair para seu território grandes empresas multinacionais; para tanto, os 

governos locais ofereceram isenção de impostos e áreas para as indústrias se 

implantarem. Mas estes não foram os únicos elementos a contribuir para a 

formação de um parque industrial regional, pois, as siderúrgicas CSN (1940), 

Volta Redonda (1942) e Cia Vale do Rio Doce (1941), indústrias de base 

instaladas em regiões vizinhas, foram imprescindíveis para tal processo. Além 

disso, a construção da refinaria de petróleo REVAP, de São José dos Campos 

(1980) e das represas hidrelétricas Santa Branca (1955), Jaguari (1974) e 

Paraibuna (1978), foram fundamentais como fornecedoras de energia, assim 

como a rodovia Presidente Dutra (1951), a pavimentação e melhoria das vias 

transversais: Tamoios (1978) e Oswaldo Cruz (1969), e a construção da 

Rodovia Carvalho Pinto (1996) foram estratégicas para a melhoria dos 

transportes e interconexão entre as empresas e entre estas e os mercados 

consumidores.  

A região apresenta uma estrutura industrial direcionada aos 

segmentos intensivos em capital e tecnologia. A indústria de material de 

transportes, que inclui os complexos automobilístico e aeroespacial, ocupa a 

primeira posição em importância regional, seguida da indústria química. 

O caso da Região de São José dos Campos é representativo das 

políticas de descentralização industrial implementadas no Estado de São 

Paulo. Contou com investimentos que ampliaram importantes núcleos estatais 

de desenvolvimento tecnológico, além de empreendimentos industriais de 

caráter estratégico, como a Embraer, a Avibrás e a Engesa, que consolidaram 

sua posição de centro de referência no desenvolvimento científico, tecnológico 
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e industrial do complexo bélico e aeroespacial nacional (CANO, 1997; NEGRI, 

1988; NEGRI ; PACHECO, 1994). 

A região passou por uma fase de prosperidade, nas décadas de 70 e 

80, sustentada no desenvolvimento do complexo aeroespacial e bélico. Nos 

anos 80, o início das operações da Refinaria Henrique Lage, que atualmente 

responde por 12,5% da capacidade do sistema de refino de petróleo nacional, 

determinou a localização de importantes segmentos da cadeia de produtos 

químicos. A região de São José dos Campos tem empresas que exercem uma 

posição estratégica na hierarquia de cadeias produtivas globais e locais de alta 

intensidade tecnológica consolidadas como a aeroespacial (Embraer, Avibrás, 

entre outras), a automobilística (Volkswagen e Ford-Taubaté, GM – General 

Motors -São José dos Campos), telecomunicações (Ericsson-São José dos 

Campos) e petroquímica (Petrobrás).  

Nas duas últimas décadas, as indústrias da região, como reflexo de 

um processo global, têm passado pela reestruturação produtiva que leva o 

território a experimentar importantes transformações em sua estrutura 

econômica. Como conseqüência da adoção de novas estratégias globais surgiu 

um novo desenho na base industrial instalada da região tendo como destaque 

o adensamento das cadeias produtivas nos setores da automobilística, 

telecomunicações e aeroespacial. Mas, esse adensamento é percebido através 

do aumento no volume de negócios gerados e capital investido em novos 

empreendimentos e não na quantidade de empresas instaladas (PMSJC, 

2004b). 

O setor industrial mantém sua primazia no município sendo 

responsável por 84% do VAF do município, e contando com um parque 

industrial moderno, diversificado e em ampliação, e com destaque no cenário 

nacional pela presença marcante do segmento aeroespacial e de defesa.  

No período de 1994 a 2002 o VAF do município apresentou um 

crescimento de 330% e passou a ocupar o primeiro lugar dentre os municípios 

do interior, atrás apenas da Capital. 
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Induzido pelo crescimento da indústria, do emprego e da população, o 

setor terciário teve um significativo desenvolvimento. A posição estratégica do 

município de São José dos Campos, próximo ao Porto de São Sebastião e à 

Serra da Mantiqueira, vem consolidando seu papel como um centro comercial e 

prestador de serviços. O município atende as regiões do Vale do Paraíba, 

Litoral Norte e Sul de Minas Gerais, correspondendo a uma população de 

aproximadamente dois milhões de habitantes, ou seja, dois milhões de 

consumidores potenciais (PMSJC, 2004b). 

O município abriga grandes universidades, Centros e Institutos de 

Pesquisa, modernos serviços, boa rede de escolas, shopping centers e 

importantes centros atacadistas. Dispõe de ampla rede de fibra óptica, com 

serviços de banda larga e na área da Saúde é pólo de referência no 

atendimento médico-hospitalar para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul 

de Minas Gerais com 18 hospitais, 15 prontos-socorros, 33 Unidades Básicas 

de Saúde e nove Unidades Especializadas (PMSJC, 2006). 

Com a dinamização da economia das indústrias em São José dos 

Campos, em especial da Embraer, General Motors e da Ericsson, foi 

contratada mão-de-obra especializada tanto de outras localidades do Brasil 

quanto estrangeiras. O fluxo de “expatriados” (técnicos que permaneciam na 

cidade por um período de cerca de seis meses para implantação de projetos e 

novas máquinas como as do tipo robótica, treinamento, etc.) demandou 

serviços não oferecidos no município voltados a esses visitantes, 

principalmente aos estrangeiros. Em função disso houve uma pressão sobre a 

Prefeitura para promover a adequação da infra-estrutura receptiva, surgindo, 

então, o Conselho Municipal de Turismo, COMTUR-SJC. No intuito de 

subsidiar os membros do Conselho sobre a situação do turismo no município 

foi realizada a pesquisa sobre a sua infra-estrutura turística15. A pesquisa 

identificou o turismo de negócios como principal vetor, sendo que: 

a) 59,4% das indústrias pesquisadas recebem 

visitantes diariamente; b) o fluxo de hóspedes dos hotéis 

                                                 
15 Cujos resultados estão registrados no “Relatório de Pesquisa de Infra-estrutura e Potencial 
Turístico do Município de São José dos Campos – agosto/1998”.   
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atinge uma diferença de cerca de 26% para menos nos 

meses de dezembro, janeiro e fevereiro (meses de férias) 

em relação aos meses de agosto, setembro e outubro que 

têm o maior volume de hóspedes (83,3%); c) apenas 5% dos 

visitantes têm atividades não ligadas às áreas profissionais e 

de negócios; d) 100% dos visitantes vêm ao Município por 

motivos de: negócios/vendas, negócios particulares, 

reuniões/projetos, assistência técnica/empresas, 

treinamento, e convenções (PIVOTT, 2003). 

Segundo Pivott (2003), a divulgação da pesquisa na mídia e no site da 

Prefeitura estimulou empresários locais a desenvolver serviços para os 

visitantes, criando novas oportunidades de trabalho e renda e também chamou 

a atenção de investidores em hotelaria, uma vez que a taxa de ocupação dos 

hotéis era alta, havendo assim espaço para mais hotéis.  

 

2.1.4 Infra-estrutura para a indústria de alta tecnologia 

A região de São José dos Campos abriga um conjunto de novos 

condicionantes que podem ser considerados como requisitos locacionais para 

a formação de vantagens competitivas dinâmicas, socialmente construídas, 

como a dotação de infra-estrutura e estruturas logísticas adequadas para o 

suprimento e escoamento da produção. O mercado de trabalho apresenta 

níveis de qualificação elevados, assim como é elevada a proporção de 

engenheiros com sólida formação na estrutura ocupacional local. 

A proximidade física com empresas fornecedoras e montadoras é um 

aspecto positivo. Por sua vez, as características do aparato institucional de 

apoio à pesquisa, a base da educação de nível técnico, médio e superior, e a 

formação de uma tradição cultural associada à diversidade produtiva de alta 

tecnologia na região produz uma “atmosfera industrial” e um “ambiente 

inovativo” extremamente favorável ao desenvolvimento tecnológico 

(BERNARDES ; OLIVEIRA, 2002). 
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São José dos Campos dispõe de um estruturado sistema educacional, 

contando com 592 unidades escolares, abrangendo a pré-escola, o Primeiro e 

Segundo Graus, o Ensino Técnico, bem como Instituições de nível superior. 

Além do ensino universitário, São José dos Campos possui instituições que 

ministram cursos voltados para o conhecimento científico e tecnológico nas 

áreas de mecânica, eletrônica, aeroespacial e outras (PMSJC, 2004b). Dentre 

essas instituições destacam-se: 

• Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA);  

• Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP);  

• Universidade Estadual Paulista (UNESP);  

• Centro de Desenvolvimento de Tecnologia e Recursos 

Humanos (CDT);  

• Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE);  

• Universidade Paulista (UNIP);  

• Escola de Engenharia Industrial (EEI);  

• Faculdades de Ciências Aplicadas (FACAP); 

• Faculdade de Tecnologia (FATEC); 

• Instituto Brasileiro de Tecnologia Avançada (IBTA); 

• Instituto Nacional de Ensino Avançado (INEA); 

• Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP). 

 
O município atualmente possui quatro Incubadoras:  

• Incubadora Tecnológica Univap Revap; 

• IncubAero; 

• Incubadora de Negócios Cecompi16; 

                                                 
16 Conselho de Administração do Centro para Competitividade e Inovação do Cone Leste 
Paulista. 
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• Incubadora Tecnológica Univap. 

 

A Incubadora Tecnológica Univap Revap, inaugurada em 2000, tem 

como entidade gestora a Fundação Valeparaibana de Ensino - FVE e conta 

com o apoio dos parceiros: SEBRAE-SP, Petrobrás, Prefeitura Municipal e do 

Centro da Industrias do Estado de São Paulo – CIESP. Atualmente tem 6 

empresas incubadas e 9 graduadas (INCUBADORA REVAP, 2006). 

Localizada no CTA, a IncubAero foi inaugurada em 2004 e possui 10 

empresas incubadas. O objetivo principal é apoiar o desenvolvimento 

tecnológico do setor aeroespacial através do apoio às micro e pequenas 

empresas de base tecnológica, sobretudo aquelas em áreas que o Brasil ainda 

não possui o domínio e cuja independência é considerada estratégica no setor 

aeroespacial como softwares, materiais especiais, compósitos e mecânica fina 

(FCMF, 2006).  

A Incubadora de Negócios do Cecompi, com capacidade para abrigar 

10 projetos, pretende ser multissetorial e fomentará os projetos de pré-

incubação, diferentemente do modelo mais tradicional, que exige empresas já 

constituídas. A Incubadora é uma parceria entre o poder público, iniciativa 

privada e setor acadêmico, reunindo a Prefeitura Municipal de São José dos 

Campos, Sebrae-SP, Ministério da Ciência e Tecnologia, INPE (Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais), ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica), 

Univap (Universidade do Vale do Paraíba), Fundação Casimiro Montenego 

Filho, Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e a Secretaria 

de Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado de 

São Paulo (SEBRAER/SP, 2006).  

A Incubadora Tecnológica Univap é um núcleo voltado para o 

desenvolvimento de micro-empresas de base tecnológica com 7 empresas 

incubadas e 10 graduadas (INCUBADORA UNIVAP, 2006). 

Em 2005 a UNIVAP inaugurou o Parque Tecnológico Univap, com 

capacidade para abrigar cerca de 40 pequenas e médias empresas de base 

tecnológica e científica avançada. Localizado dentro da UNIVAP campus 
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Urbanova, com uma área de aproximadamente 19.000 m2, o Parque pretende 

permitir uma integração total entre as empresas residentes, instituições 

desenvolvedoras de tecnologia, a Universidade, órgãos do Governo e o setor 

privado (UNIVAP, 2006). 

Em 2003 teve início a elaboração do Plano Diretor do Aeroporto de 

São José dos Campos com vistas à constituição do Aeroporto Indústria, projeto 

concebido pela INFRAERO (Empresa Brasileira de Infra-Estrutura 

Aeroportuária) e Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda que 

visa um redimensionamento dos seus aparatos aeroportuários para instalação 

de zonas de processamento de bens industriais de alta tecnologia para a 

exportação e que “reunirá condições de promover impactos das mais diversas 

ordens tanto no seu entorno imediato como na região” (GONÇALVES, 2005). 

 

 

2.2 MERCADO DE TRABALHO  

 

No final dos anos 80 e na primeira metade dos 90, a instabilidade 

política e o comportamento errático da economia afetaram severamente o 

sistema produtivo nacional.  

Os ambientes industrial e econômico passaram a sofrer um processo 

destrutivo em razão do estreitamento dos horizontes de investimentos que 

foram comprometidos pelas sucessivas (e mal sucedidas) tentativas de 

estabilização e pela perda da capacidade do setor público de capitanear o 

processo de desenvolvimento.  

Nos anos 90, processa-se no Brasil uma reestruturação produtiva que, 

segundo Barros de Castro (2001), avançou principalmente no sentido da 

adoção de métodos modernos de gestão, busca de padrões e gabaritos 

contemporâneos de produtividade e qualidade, diversificação de produtos com 

aumento dos investimentos em tecnologia e deslocamento de fábricas para 

áreas com boa infra-estrutura, mão-de-obra e matérias-primas baratas, 
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benefícios fiscais e acesso fácil a grandes mercados. No campo do emprego 

esse fenômeno promoveu uma intensa redução do contingente de operários 

industriais. Essa destruição de ocupações é amenizada com a convivência de 

diferentes gerações de tecnologia e pelo fato de as mudanças introduzidas na 

organização do trabalho mesclarem-se com as antigas estruturas de cargos e 

salários (SANTOS, 2002).   

Na região de São José dos Campos, os impactos desse processo 

sobre o mercado de trabalho foram intensificados com a crise dos complexos 

aeroespacial e bélico decorrente, em grande medida, dos desequilíbrios fiscal e 

financeiro e a crise política do Estado que na década anterior era responsável 

por cerca de 80% dos dispêndios nessa área (BERNARDES, 2002). 

Como observa Bernardes e Oliveira (2002), a análise das informações 

disponíveis indica ter havido importante racionalização e reestruturação das 

atividades dos principais ramos industriais presentes na região e expansão da 

indústria aeronáutica, implicando crescimento significativo da participação do 

município no valor adicionado estadual e com tendência à utilização de 

processos de exteriorização da mão-de-obra através da terceirização.  

 

Tabela 2.7 – Mercado Formal no município de São José dos Campos 

Mercado Formal – São José dos Campos 
Trabalho 1991 (%) 1995 (%) 1997 (%) 2000 (%) 

Total empregos  107.232 100 100.723 100 103.367 100 116.615 100

Emp. Indústria  50.119 46,7 45.268 44,9 40.644 39,3 47.499 40,7

Emp. Comércio  12.345 11,5 16.300 16,2 17.621 17,0 21.164 18,1

Emp. Serviços  34.040 31,7 37.920 37,6 44.321 42,9 47.145 40,4

Demais emp.  10.728 10,0 1.235 1,2 781 0,8 807 0,7

 Fonte: Fundação SEADE 

 

A tabela 2.7, com os dados do SEADE para os anos de 1991, 1995, 

1997 e 2000, mostra a queda na ocupação dentro do setor industrial para o 

período de 91 a 97, o que reflete a profunda crise que marcou a economia 
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nacional. Nota-se que a indústria deixa de ser o grande empregador para dar 

lugar ao setor terciário e à informalidade, onde a mão de obra excedente busca 

a sua sobrevivência, evidenciando-se a tendência da mudança do perfil 

socioeconômico dos cidadãos do município joseense. Entretanto, já refletindo a 

recuperação econômica que o município vem evidenciando, para o ano de 

2000 há um aumento na sua participação, passando de 39,3% em 1997 para 

40,7%.  

Os dados da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) para o 

emprego formal no Estado de São Paulo e no município de São José dos 

Campos para o ano de 2004 apontam uma redução ainda maior na 

participação do emprego na Indústria do município que o ano 2000 

apresentado pelo SEADE. Apesar de se tratar de fontes distintas. Mas é 

interessante observar como a participação do setor no emprego no município 

(32,57%) é bem maior em relação ao Estado (22,83%). 

 

Tabela 2.8 - Número de Empregos Formais em 31/12/2004 

Empregos Formais por Atividade Produtiva 

Estado SJC 
Atividade Produtiva 

Total (%) Total (%) 

Extrativa Mineral 12.447 0,13 109 0,08

Indústria de Transformação 2.116.743 22,83 43.633 32,57

Serviços Industriais de Utilidade Pública 82.037 0,88 2.182 1,63

Construção Civil 285.094 3,07 4.754 3,55

Comércio 1.687.545 18,20 26.597 19,86

Serviços 3.269.881 35,26 40.717 30,40

Administração Pública 1.476.843 15,93 15.254 11,39

Agropecuária 342.587 3,69 703 0,52

Total  9.273.177 100,0 133.949 100,0
  Fonte: RAIS/2004 - MTE 
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A análise do rendimento médio mensal familiar a partir dos dados do 

SEADE mostra que, para o ano de 2000, no município de São José dos 

Campos, a maior parte da renda familiar situa-se entre 5 a 10 salários mínimos 

(24,26% das famílias), o que corresponde ao maior nível de renda dentre os 

municípios do Vale do Paraíba. Em seguida aparece a faixa de renda maior 

que 10 salários mínimos com 18,75% das famílias. Essas foram as faixas que 

apresentaram crescimento para o período de 1991 a 2000. As faixas de 

rendimento menores perderam na participação, entretanto a faixa de domicílios 

sem rendimento obteve um aumento considerável, o que pode refletir o 

crescimento do desemprego para as pessoas responsáveis pelos domicílios.  

 

Tabela 2.9 – Rendimento por Pessoas de Referência da Família*  

Rendimento Médio Mensal Familiar de São José dos Campos 
Rendimento 1991 2000 

Sem Rendimento (Em %)  4,98 8,81

Com Rendimento até 1/2 sal.min. (Em %)  2,98 0,22

Com Rendimento entre mais de 1/2 a 01 sal.min. (Em %)  7,38 7,05

Com Rendimento entre mais de 01 a 02 sal.min. (Em %)  16,50 11,33

Com Rendimento entre mais de 02 a 03 sal.min. (Em %)  13,70 11,36

Com Rendimento entre mais de 03 a 05 sal.min. (Em %)  18,80 18,20

Com Rendimento entre mais de 05 a 10 sal.min. (Em %)  20,03 24,26

Com Rendimento maior que 10 sal.min. (Em %)  15,03 18,75

Sem Declaração de Rendimento (Em %)  0,60 - 

         Fonte: Fundação SEADE (2004). 
        *Em domicílios particulares permanentes.     

 

O destaque de São José dos Campos também reside na remuneração 

média do emprego formal na Indústria de Transformação. Enquanto no Estado 

esse valor é de R$ 1.505,91, no município ele é mais que o dobro: R$ 

3.089,96. Isso se deve à especialização em segmentos da indústria que 

exigem mão-de-obra qualificada e, consequentemente, com maior 

remuneração. 
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Tabela 2.10 - Remuneração Média de Empregos Formais em 31/12/2004 

 

Fonte: RAIS/2004 - MTE 

 

O salário médio de admissão também reflete essa característica da 

indústria localizada no município onde apresenta um valor bem superior em 

relação ao Estado, como pode ser constatado na tabela 2.11. 

 

Tabela 2.11 - Salário Médio de Admissão - Jan/2005 até Dez/2005 

Salário Médio de Admissão (R$) 
Atividade Produtiva Estado SJC 

Extrativa Mineral 746,92 1.048,74

Indústria de Transformação 737,84 1.336,68

Serviços Industriais de Utilidade Pública 658,14 796,32

Construção Civil 718,32 737,79

Comércio 609,88 576,9

Serviços 717,19 707,57

Administração Pública 803,18 691,88

Agropecuária 377,87 440,48

 Fonte: CAGED/MTE 
 Nota: Foram consideradas apenas as admissões com salário válido. 

 

Remuneração Média de Empregos Formais 
Atividade Produtiva Estado SJC 

Extrativa Mineral 1.068,79 572,84 

Indústria de Transformação 1.505,91 3.089,96 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 2.081,39 1.418,64 

Construção Civil 942,61 791,35 

Comércio 895,55 778,85 

Serviços 1.317,88 1.055,54 

Administração Pública 1.478,60 2.629,50 

Agropecuária 572,98 348,27 

Total  1.276,90 1.834,97 
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Para o ano de 2005 a flutuação no emprego formal, de acordo com a 

RAIS, favoreceu o setor de serviços e comércio, tanto para o município quanto 

para o Estado. O estado apresentou uma variação na indústria maior do que 

em São José dos Campos. Um dos motivos que explicam essa situação foi o 

processo de demissão ocorrido no setor automobilístico no segundo semestre 

de 2005. 

 

Tabela 2.12 - Flutuação do Emprego Formal - Jan/2005 até Dez/2005 

Flutuação do Emprego Formal 
Estado SJC Atividades Produtivas Adm. Desl. (%) Adm. Desl. (%) 

Extrativa Mineral 3.895 3.528 9,4 31 51 -64,5

Ind. de Transformação 774.773 696.740 10,1 8.799 8.588 2,4

S. Ind. Utilidade Pública 17.931 12.564 29,9 307 195 36,5

Construção Civil 264.175 237.874 10,0 4.023 4.070 -1,2

Comércio 882.235 742.283 15,9 15.271 12.550 17,8

Serviços 1.464.841 1.239.879 15,4 23.302 20.296 12,9

Administração Pública 48.565 38.387 21,0 835 724 13,3

Agropecuária 354.681 366.965 -3,5 88 82 6,8

Total  3.811.240 3.338.309 12,4 52.658 46.558 11,6
   Fonte: CAGED/MTE 
   Nota: No total estão incluídos os "Ignorados" 
 

Caso o movimento em direção à demanda por maior qualificação da 

força de trabalho, com a simultânea expulsão de trabalhadores menos 

qualificados do mercado de trabalho se confirme, isto significa que parcela 

importante da população da cidade encontrará sérias dificuldades para sua 

inserção na estrutura produtiva.  

Ao longo da década de 90, o crescimento do emprego no setor 

terciário não foi suficiente para absorver a mão-de-obra liberada do setor 

industrial. Como essas ocupações possuem menores rendimentos médios que 

aqueles pagos na indústria, pode-se inferir que os postos de trabalho nesta 

última continuam a ser os mais disputados.  
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Em parte como fruto da elevada rotatividade que caracteriza as 

inserções ocupacionais, em parte como resultado do decréscimo do nível de 

emprego na indústria e o seu aumento no setor de serviços, observa-se 

acentuada mobilidade dos ocupados. 

O que representa mais um fator determinante para os patamares de 

rendimento mais baixos, que tenderiam a crescer caso aumentasse o tempo de 

permanência dos assalariados nesses empregos, e se fosse mantido o nível de 

atividade econômica, entre os autônomos (BERNARDES; OLIVEIRA, 2002).  

 

 

2.3 EVOLUÇÃO URBANA EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 

Antes dos anos 50 o crescimento de São José dos Campos era 

movido pela estrada de ferro e uma rodovia precária que fazia a ligação entre o 

Rio de Janeiro e São Paulo. 

O crescimento de São José dos Campos foi impulsionado por duas 

grandes obras públicas federais implementadas nos anos 50: a Rodovia 

Presidente Dutra e o CTA (Centro Técnico Aeroespacial). Essas obras no 

município são resultados de uma política federal de desconcentração industrial 

e, como conseqüência, o município passou a atrair investimentos públicos e 

privados e teve seu fluxo migratório intensificado ano a ano dando início ao 

processo de constituição de um pólo técnico-científico-industrial do interior do 

estado. 

O papel do governo municipal foi importante nesse processo em razão 

de uma série de vantagens oferecidas como a doação de terrenos e isenção 

fiscal. Assim, muitas indústrias foram se instalando no município, 

principalmente ao longo da Rodovia Presidente Dutra. Essas indústrias 

passaram a ocupar grandes espaços e propiciaram o surgimento de 

loteamentos residenciais nas suas proximidades, muitas vezes destinados à 

sua mão-de-obra. 
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A construção de vilas operárias ao redor das fábricas passa a ser um 

recurso inviável economicamente a partir da década de 30, segundo Kowarick 

(1993), em razão da valorização dos terrenos fabris e residenciais ocasionada 

pelo crescimento populacional e a conseqüente pressão sobre a oferta de 

habitações populares. Esse processo trouxe consigo o surgimento da periferia 

dado que deteriorou a situação do trabalhador e do Estado que tiveram que 

arcar com os custos de moradia e de transporte e fornecer os serviços de infra-

estrutura urbana, respectivamente. 

 

2.3.1 Indústria e a evolução urbana 

A instalação de indústrias em São José dos Campos por 

favorecimento de localização através do planejamento, incentivos fiscais e/ou 

doação de terras pelo poder público municipal, agiu como fator de atração 

populacional. Em simultâneo à multiplicação das localizações fabris, houve um 

crescimento proporcional da população. 

Desde 1970 o crescimento populacional da zona urbana acarretou 

significativas mudanças no espaço físico da cidade. No início do processo de 

urbanização, a configuração da malha urbana concentrou-se na face sul da 

Rodovia Presidente Dutra. Hoje, já se estende a todas as direções do 

município. A partir de 90, pode-se perceber um número significativo de novos 

loteamentos esparsos nos setores leste e norte do município. 

O crescimento populacional resultante desse processo intensificou a 

urbanização do município, que se deu de modo desordenado, com os novos 

loteamentos atingindo locais distantes do núcleo e se concentrando na direção 

da Via Dutra, onde as novas indústrias estavam se instalando. Dessa forma, 

surgem faixas industrializadas, intercaladas por loteamentos residenciais. 

No período de 1950 a 1969, a industrialização foi planejada, indústrias 

de grande porte adquiriram grandes áreas ao longo da Dutra. Na década de 70, 

São José dos Campos apresenta uma estrutura espacial com um caráter 

urbano/industrial já que em 1960 existiam apenas 72 indústrias e, no final de 

1970, 284. Muitas dessas indústrias não se detiveram nas áreas próximas à 
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Via Dutra, se instalando na área rural, como a Philips, Tecnasa, Embraer, 

Amplimatic, Engesa e Hitachi. 

Neste período ocorreu uma grande ocupação do município nas áreas 

próximas à zona central; e as regiões sul e leste sofreram o impacto do 

crescimento com a instalação das indústrias. Nas regiões do município, temos 

a implantação de dois loteamentos: Jardim Satélite e a Chácara Pousada do 

Vale. Desse modo a urbanização apresentou um significativo espraiamento e 

adensamento com transbordamento sobre as infra-estruturas preexistentes – 

as rodovias, a ferrovia, o Rio Paraíba do Sul e os pequenos fundos do vale – 

transpondo os óbices naturais e ocupando as áreas ainda disponíveis e os 

outros platôs, que não apenas a central (SANTOS, 1993). 

No início dos anos 80, os vazios urbanos existentes na região sul são 

ocupados e surgem grandes loteamentos como o Jardim Morumbi e o Bosque 

dos Eucaliptos. Houve acentuado desenvolvimento das indústrias de pequeno 

e médio porte de apoio às grandes indústrias já instaladas que, por falta de 

disponibilidade de áreas específicas para abrigá-las, foram se localizando nos 

diversos bairros residenciais. Foi nesse processo que o Bairro Chácaras 

Reunidas, projetado na década de 60 como área de chácaras a ser loteada 

para lazer de famílias paulistas de alto poder aquisitivo, passou a concentrar as 

empresas de micro, pequeno e médio portes. 

Diante do processo de industrialização acelerado, o crescimento da 

cidade de São José dos Campos foi ocorrendo de forma desordenada onde as 

áreas urbanas deram lugar a loteamentos não contíguos à mancha urbana. 

Desse modo os vazios urbanos se formavam. As grandes indústrias se 

implantaram fora da trama urbana, sendo, portanto, responsáveis pela 

formação de vazios urbanos e pelo espraiamento da cidade (BOLOGNA, 

2000). 

A existência desses vazios intensifica a configuração espraiada da 

cidade e como conseqüência aumenta a solicitação do poder público na 

construção de vias e toda sua infra-estrutura, o que é defendido como 

característica da urbanização brasileira. Predomina nas cidades brasileiras um 
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padrão de ocupação onde convivem: um grande número de lotes vagos e 

enormes glebas ainda não urbanizadas, áreas densamente edificadas por 

arranha-céus ou intensamente ocupadas por favelas e um crescimento 

horizontal excessivo da mancha urbana. Esse processo desordenado gera uma 

demanda desmedida por serviços e infra-estrutura urbana, requerendo intenso 

fluxo de investimentos (CAFFUN, 1996, p. 23). 

       
       Figura 2.2 – Vazios urbanos17 mapeados em 2000. 

       Fonte: Freitas (2004). 

As cidades são grandes em extensão territorial porque há especulação 

e vice-versa; há especulação porque há vazios e vice-versa; porque há vazios, 

as cidades são grandes. O modelo rodoviário urbano é fator de espraiamento 

das cidades. Havendo especulação, há criação mercantil da escassez e o 

                                                 
17 Essas áreas correspondem a espaços vazios, com mais de 5.000 m2, existentes em 
loteamentos regulares ou em áreas contíguas a eles. 
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problema do acesso à terra e à habitação se acentua. Mas o déficit de 

residências também leva à especulação e os dois juntos conduzem à 

periferização da população mais pobre e, de novo, ao aumento do tamanho 

urbano. As carências em serviços alimentam a especulação, pela valorização 

diferencial das diversas frações do território urbano (SANTOS, 1994). 

O município ao apresentar um processo crescente de formação de 

loteamentos fechados e regiões com classes sociais bem definidas torna-se 

uma expressão da auto-segregação. Nesse processo os “agentes imobiliários” 

têm um papel de grande importância ao incorporarem áreas para implantação 

de condomínios fechados, estabelecendo, por conseguinte, as áreas que 

poderão ser ocupadas pela população mais pobre. 

 

Tabela 2.13 - Uso da Terra em 2000 

Uso da Terra em São José dos Campos - 2000 
Área Ocupada (Km2) por Regiões 

 Tipo de Uso 
Central Norte Sudeste Sul Leste Oeste 

Condomínio 0,385 0,000 0,000 0,504 0,194 1,748

Cultura/Pastagem 4,000 20,116 0,000 0,000 42,697 15,018

Extração de Areia 0,000 0,140 0,000 0,000 0,000 0,000

Favela 0,143 0,045 0,000 0,088 0,212 0,020

Indústria 0,000 1,170 1,932 3,095 15,589 3,036

Institucional 1,725 1,111 11,799 3,836 3,264 1,511

Lot. Clandestino 0,000 2,916 0,225 0,226 1,459 0,271

Lot. Dens. Ocupado 6,365 3,160 1,993 12,696 7,120 1,463

Lot. em Implantação 0,000 0,000 0,281 1,683 1,231 0,568

Lot. Parc. Ocupado 0,000 0,042 0,352 0,625 1,789 0,215

Recreacional 0,427 0,000 0,000 0,216 0,000 0,000

Shopping/Hipermercado 0,090 0,000 0,000 0,228 0,046 0,160

Sítio/Chác. de Recreio 0,161 0,440 1,449 3,979 0,533 0,971

Total 13,296 29,140 18,031 27,176 74,134 24,981
 Fonte: Freitas (2004). 
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Nas regiões Leste e Norte do município está localizada a maior parte 

dos loteamentos clandestinos, como pode ser observada na tabela 2.13. 

Segundo Freitas (2004), “nesses locais, os proprietários fundiários costumam 

apenas lotar suas terras, muitas vezes, deixando de obedecer á legislação 

urbanística, obtendo vantagens indevidas em relação a outros loteadores que 

cumprem a lei” (FREITAS, 2004, p. 186). 

Como observa Gouvêa (2003), a região Norte apresenta a maior área 

ocupada por Loteamento Clandestino. Entretanto, a região leste é vista como a 

parcela do município para onde se direcionou, de forma prioritária, a ocupação 

clandestina por apresentar relevos menos acentuados (com declividade 

variando de 10% a 15%), pela proximidade com a Rodovia Presidente Dutra, 

concentração das grandes indústrias e, principalmente, advindos de pequenas 

chácaras que tiveram seu espaço físico dividido em vários lotes oferecidos a 

custos menores: um artifício do setor imobiliário que não oferecia a infra-

estrutura básica necessária, desrespeitando a legislação de ocupação e uso do 

solo, permitindo assim, um adensamento populacional nas últimas décadas do 

século XX. 

Aproveitando a infra-estrutura existente e a mão-de-obra liberada pela 

indústria, o setor terciário passou a se expandir a partir da década de 80, 

quando foram inaugurados shoppings centers e hipermercados no município. 

Concomitante a esse processo houve também o aumento da área 

ocupada por condomínios fechados. Tal processo pode ser entendido como de 

alta concentração de capital no setor imobiliário (VILLAÇA, 2001). 

Há um entendimento geral de que as classes mais altas conseguem 

reservar para si os melhores terrenos, restando para as classes mais baixas os 

lugares menos favoráveis. Em São José dos Campos as classes privilegiadas 

migraram do centro da cidade para a região Oeste, que concentra a maior área 

ocupada por condomínio (conforme tabela 2.1.3), e este processo foi 

beneficiado pelo poder público com as melhorias na acessibilidade, como 

construção a Avenida Cassiano Ricardo e o anel viário. 
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Figura 2.3 – Mapa dos Condomínios Residenciais Horizontais  
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O crescimento dos loteamentos urbanos produz uma cidade horizontal 

e desconcentrada que não atende aos interesses das classes inferiores, dado 

os custos de locomoção, mas ao mesmo tempo representam lucros aos 

especuladores que vêem os preços dos terrenos vazios sendo valorizados 

(BONDUKI ; ROLNIK, 1982). 

Segundo Campos Filho (2001), aproximadamente 50% do espaço com 

potencial para edificação nas cidades médias e de grande porte no Brasil está 

vazio. O que configura uma forma de especulação imobiliária. 

 

Tabela 2.14 - Relação entre área ocupada e vazia em 2000 

Relação entre área ocupada e vazia 
Região Área ocupada (km2) Área Vazia (km2) 

Central 9,30 0,76 (8,2%) 

Norte 9,02 1,08 (11,9%) 

Sudeste 18,03 0,34 (1,87%) 

Sul 26,78 1,09 (4,06%) 

Leste 31,44 1,38 (4,38%) 

Oeste 9,96 1,50 (15,35%) 

Total 104,53 6,15 (5,8%) 
                    Fonte: Freitas (2004). 

 

No município, no ano de 2000, as áreas correspondentes a vazios 

urbanos presentes na Macrozona Urbana eram de 6,147km2 (vide tabela 2.14). 

A existência desses vazios representa um agravamento da ocupação 

desequilibrada do espaço urbano e uma forma artificial de diminuição da oferta 

da terra, constituindo uma prática especulativa. Mas como observa Freitas: 

Acredita-se, contudo, que nem todos esses vazios 

estejam diretamente relacionados a práticas especulativas. 

Fatores como a existência de barreiras naturais e artificiais, 

que dificultaram a comunicação entre alguns setores da 

cidade, a implantação de grandes indústrias ao longo da 
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Rodovia Presidente Dutra em torno das quais foram sendo 

implantados loteamentos destinados às classes operárias, 

acabaram contribuindo para o crescimento periférico da 

cidade (FREITAS, 2004, p. 186). 

Cerca de 70% do total da área do município está localizada ao norte 

da Rodovia Presidente Dutra e é constituída por montanhas, serras e picos, de 

modo que apenas 30% do território apresentam condições propícias à 

urbanização. 
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Figura 2.4 – Mapa da Evolução das Áreas Urbanizadas 
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2.4 AS LEIS DE ZONEAMENTO 

 

Mesmo antes do setor industrial adquirir destaque na economia do 

município, o poder público instituiu o zoneamento funcional dividindo o território 

da cidade em quatro zonas de uso: comercial, sanatorial, industrial e 

residencial. 

O município de São José dos Campos já promulgou quatro Leis Gerais 

de Zoneamento: Lei nº 1.606/71; Lei nº 2.263/80; Lei nº 3.721/90 e Lei nº 

165/97. As duas primeiras foram elaboradas por empresas de consultoria 

externa e foram aprovadas sem a participação da sociedade civil. A terceira, 

elaborada por técnicos da Prefeitura Municipal, teve alguma participação da 

sociedade civil organizada. A última Lei foi elaborada com base nas diretrizes 

estabelecidas no Plano Diretor de 1995 pela Secretaria de Planejamento do 

município (FREITAS, 2004). 

Mas as Leis de Zoneamento sempre sofreram alterações em razão 

das necessidades dos setores industrial, comercial e imobiliário. 

...um exemplo dessa dinâmica foi a implantação do 

loteamento Floradas de São José, 1992, e a inauguração do 

Vale Desconto Shopping – atual Vale Sul – em 1994, no 

local onde anteriormente funcionava a São Paulo Alpargatas. 

Para que isso fosse possível, o Decreto 3.948, de 09 de 

março de 1982, alterou a classificação da área localizada ao 

fundo da fábrica, também de propriedade da Alpargatas, de 

Zona Industrial Três (ZI-3) para Zona Residencial Dois (ZR-

2). Essa mudança possibilitou que a Alpargatas 

Incorporadora solicitasse a aprovação de um loteamento a 

ser implantado nesse terreno, o que aconteceu em 27 de 

novembro de 1992 (FREITAS, 2004, p. 75). 
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A primeira divisão do solo urbano de São José dos Campos em zonas 

ocorreu em 1930, quando da Fase Sanatorial, sendo uma forma de “resguardar 

a estética da cidade, evitar a promiscuidade entre tuberculosos e sadios e 

também destinar um espaço específico da cidade para a instalação de pensões 

sanatoriais e sanatórios” (SOUZA ; SOARES, 2002, p. 54). Em 1938 os limites 

dessas zonas bem como das áreas urbanas e rurais foram redefinidos. 

A Zona Urbana foi dividida em três zonas de uso: Comercial, 

Sanatorial e Residencial (Ato nº 110 em 10 de março de 1932) e em 1933 ficou 

estabelecida a Zona Industrial (CHUSTER, 1999). Esse procedimento se 

associava com a preocupação do poder público já presente em 1920, de 

incentivo à indústria com isenção de impostos, doação de terrenos e cessão de 

habitações aos empregados. 

Várias reformas urbanísticas, como o alargamento e retificação do 

traçado urbano, foram realizadas entre 1935 e 1958, período em que o 

município era governado pelos “Prefeitos Sanitários”. Mas, “o surgimento de 

medicamentos eficazes ao combate e prevenção da chamada ‘peste branca’ 

afetou os ‘negócios’ gerados pela estrutura sanatorial em São José dos 

Campos” (FREITAS, 2004). 

Com o declínio dos sanatórios, a topografia privilegiada da Zona 

Sanatorial e proximidade ao núcleo urbano atraíram a especulação imobiliária 

que, no início da década de 1950, resultou na transformação de parte dessa 

área em Zona Residencial. 

Em 1958 o município elabora um Plano Diretor que, segundo Chuster 

(1999), teve como objetivo disciplinar o crescimento da cidade. Para Bologna 

(2000) tal medida na realidade estava relacionada ao Decreto Estadual nº 

28.399/57, “que vinculava as dotações orçamentárias para os municípios 

considerados Estâncias Hidrominerais, à existência de um Plano Diretor” 

(FREITAS, 2004). 

A partir de 1960 ocorre um incremento populacional intenso em razão 

da constituição do complexo aeroespacial, o que contribuiu significativamente 

para o caráter disperso da urbanização em razão dos espaços ocupados pelos 
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empreendimentos do setor e da formação de novas áreas residenciais no 

município (PDDI, 1995). 

Com carência de infra-estrutura, baixa densidade da ocupação e 

descontinuidade da mancha urbana, foram instituídas em 1971 a Lei de 

Zoneamento nº 1.606 e o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (Lei nº 

1.623). 

As políticas adotadas visavam conter a expansão horizontal, 

incentivando o adensamento das áreas dotadas de infra-estrutura. Tais 

medidas não foram eficazes e, no período de 1973 a 1985 a mancha urbana 

teve um crescimento mais significativo na direção da Zona Sul e entre 1985 a 

1997 a direção foi Zona Leste, região com maior presença de loteamentos 

clandestinos. Segundo Costa (2001) apud Freitas (2004), essa dinâmica sócio-

espacial resultou em grande medida de fatores como perda do poder aquisitivo 

da população, valorização imobiliária de alguns setores da cidade e alterações 

no zoneamento. 

Os vazios urbanos aumentaram significativamente nos anos de 1980 e 

1982 com o grande aumento de loteamentos nas regiões sudoeste e norte do 

município. Diante dessa situação o poder público lançou mão de alterações no 

perímetro urbano legal: 

... através da Lei 2.313/80, o perímetro urbano foi 

retraído, após ter sido ampliado, através da Lei 2.313/80, e a 

zona de expansão urbana foi extinta com o objetivo de 

induzir a ocupação urbana para os vazios existentes na 

malha urbanizada, otimizando a utilização da infra-estrutura 

existente (FREITAS, 2004, p. 73). 

Desconsiderando a existência de um grande número de vazios 

urbanos, o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de 1995 criou as 

Macrozonas de Expansão Urbana I e II com o objetivo de regularizar a maior 

parte dos assentamentos clandestinos e promover um aumento na oferta das 

terras urbanizáveis. 
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Figura 2.5 – Mapa de Zoneamento 1971 
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Figura 2.6 – Mapa de Zoneamento 1980 
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Figura 2.7 – Mapa de Zoneamento 1990 
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Figura 2.8 – Mapa de Zoneamento 1997 
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Entre 1970 e 2000 o município teve quatro leis de zoneamento e dois planos 

diretores e mesmo assim o crescimento se deu de forma desequilibrada e as 

desigualdades sociais se acentuaram ainda mais também no seu rebatimento 

espacial. Nesse sentido surgem as críticas à legislação urbana que não tem se 

mostrado eficiente na organização do espaço. 

Em São José dos Campos esta dinâmica é nítida, pois há mais de 

meio século vem formulando sucessivas leis urbanísticas, sob a alegação de 

‘ordenar’ o crescimento urbano, como se este crescimento não obedecesse 

algum tipo de ordem (a do mercado, por exemplo). Acredita-se, contudo, que 

esse discurso nada mais é do que uma “cortina ideológica” que impede que a 

maioria da população identifique a complexidade de interesses, muitas vezes 

contraditórios, envolvidos na elaboração das leis que regulam o uso e a 

ocupação do solo urbano (FREITAS, 2004). Flavia Villaça é um dos autores 

que desvenda bem este processo, em sua história do planejamento urbano no 

Brasil (CSABA, 1999).  

 

2.4.1 Zoneamento Industrial  

Nos diferentes períodos de sua instalação, a utilização do espaço 

urbano pelas indústrias de grande porte em São José dos Campos foi 

planejada e se deu basicamente ao longo da Rodovia Presidente Dutra. As 

pequenas e médias indústrias têm se inserido de maneira integrada na trama 

urbana. 

Até 1940 o núcleo urbano sempre esteve limitado no altiplano e, 

quando começou a ampliar a ocupação não se deteve no núcleo mais antigo, 

com loteamentos surgindo em locais mais afastados, com freqüência, perto das 

novas indústrias. 

A primeira grande lei geral de zoneamento (Lei nº. 1.606 de 13 de 

setembro de 1971) criou a Zona Industrial ao longo da Rodovia Dutra, em 

conformidade com a tendência que vinha sendo observada nas duas décadas 

anteriores. Nesse período surgiram vários decretos que vieram modificar a 

estrutura da lei, mas não afetaram as áreas destinadas às indústrias, ainda que 
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podia ser observada já naquela época a presença de algumas moradias 

nessas áreas. 

Com a Lei de Zoneamento de 80 (Lei nº. 2.263 de 4 de janeiro de 

1980) a zona industrial cresceu se comparada à lei anterior, tendo em vista a 

preocupação de garantir espaço para ampliação do número de indústria  em 

função, ainda, do processo de desconcentração industrial paulista. Este 

processo vem acompanhado por uma modernização significativa na estrutura 

produtiva do interior do Estado. 

As áreas reservadas às indústrias foram perdendo espaço na década 

de 1990 e tiveram sua classificação alterada com redução do crescimento 

espacial na Lei de Zoneamento de 90 (Lei nº. 3.721 de 25 de janeiro de 1990). 

Esse decréscimo se deu em função da criação da Zona de Vazio Urbano (ZVU) 

ao longo da Rodovia Dutra e das chamadas Zonas Mistas que permitiam tanto 

o uso residencial e comercial como o industrial. 

A Lei Complementar nº 182/99, de 31 de março de 1999, dispõe sobre 

incentivos fiscais para loteamentos e condomínios industriais e imóveis 

utilizados em uso múltiplo. A Prefeitura Municipal selecionou cinco áreas no 

município para implantação dos chamados condomínios industriais: Área 1, 

Região Nordeste; área 2, região Leste; área 3, região Oeste; área 4, região 

Noroeste e área 5, região Sul.  

As alterações observadas nas leis de zoneamento do município foram, 

de certo modo, compatíveis com as mudanças ocorridas na estrutura industrial. 

O processo de desconcentração industrial impactou o desenvolvimento da 

economia regional e reconfigurou a estrutura do parque industrial que é 

composto na sua maioria por micro e pequenas empresas. Diante desses 

aspectos, as leis permitiram que essas viessem a se localizar nas zonas 

mistas, uma vez que, com a ausência de espaços urbanizados adequados para 

abrigar pequenas e médias indústrias, continuaram a se instalar em bairros 

residenciais. Essa questão mostra que há uma preocupação do poder público 

em se adequar para o seu crescimento econômico tendo em vista que a 

sobrevivência econômica da cidade não passa pela retomada da 
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industrialização pesada, mas pelos investimentos da indústria de micro e 

pequeno portes, da produção de serviços e de tecnologia. 

 

 

2.5 EVOLUÇÃO INDUSTRIAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 

No início do século XX, as primeiras indústrias instalaram-se na região 

e o poder municipal adota medidas de incentivo. Em 1920, com a promulgação 

da Lei nº. 4, de 18 de maio, a Câmara Municipal concede isenção de impostos 

pelo período de 25 anos e, cessão de terrenos para instalação de indústrias no 

município com o capital mínimo de 50 Contos de Réis e gerasse mais de 100 

empregos.   

A industrialização em São José dos Campos assume estruturas 

diferenciadas no decorrer das décadas. A primeira se dá na fase de 40 com 

instalação de indústrias do ramo têxtil, cerâmica e produtos alimentares. Com a 

abertura da Via Dutra e o incremento da produção de equipamentos 

eletrônicos, material fotográfico, produtos químicos, farmacêuticos, calçados, 

máquinas fabris, combustíveis, carros bélicos, aviões, foguetes espaciais e 

satélites, existiam 65 indústrias em 1950 (SILVA, 2002). 

Como o período de isenção de impostos promovido pelo poder público 

variava de acordo com o número de postos de trabalho gerado pela indústria 

beneficiada houve um favorecimento à vinda de grandes indústrias de capital 

estrangeiro para o município. 

A instalação da Rodovia Presidente Dutra impulsionou o 

desenvolvimento de todo Vale do Paraíba. Mas São José dos Campos em 

especial foi favorecida por uma série de outros fatores conjugados, como a 

disponibilidade de terrenos planos e baratos (ideais para a indústria); a 

proximidade dos grandes centros consumidores (São Paulo e Rio de Janeiro) e 

dos fornecedores de matérias-primas (Minas Gerais, São Paulo e Rio de 

Janeiro); clima seco (importante para o ramo de telefonia); presença do Centro 
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Técnico de Aeronáutica; disponibilidade de mão-de-obra e de incentivos fiscais 

por parte do governo municipal e a sua proximidade com o parque industrial 

paulistano que promovia a implantação de subsidiárias entorno da região 

metropolitana. 

 

Tabela 2.15 - Principais Indústrias de São José dos Campos  

Empreendimento Implantação Empreendimento Implantação

Santo Eugênio 1920 Panasonic 1970 

Tecelagem Paraíba 1925 Embraer 1970 

D
ec

. 1
92

0/
30

 

Cerâmica Bonadio 1936 Avibrás 1971 

Weiss 1 1941 Engesa 1973 

Vigor 1943 Hitachi 1973 

Weiss 2 1943 Phillips 1974 

Louças São José 1947 Fáb. R. Itambi 1974 

D
éc

ad
a 

19
40

 

Cia Rhodosá Raion 1948 Tecnasa 1974 

A.C.D/ Rhodia 1950 Massas Santista 1974 

Móveis Z 1950 Ericsson 1974 

Têxtil ARB 1954 Monsanto 1975 

Johnson & Johnson 1954 Amplimatic 1975 

Ericsson 1955 Macquay 1975 

Eaton 1957 Minisa S/A 1976 

Kanebo 1957 Kone Elevators 1976 

Cooper 1957 

D
éc

ad
a 

19
70

 

I.E.A.V. 1976 

General Motors 1957 Petrobrás 1980 

D
éc

ad
a 

19
50

 

Bundy Bramaq 1959 Orion 1980 

Alpargatas 1960 Neles 1982 

Matarazzo 1961 Tectran 1982 

Fiel Karf 1961 

D
éc

ad
a 

19
80

 

Panasonic 1983 

Aerotec 1963 Tecsat 1998 

Neiva 1965 Century 1998 

Kodak 1968 Johnson Controls 1998 

D
éc

ad
a 

19
60

 

   D
éc

ad
a 

19
90

 

Solectron 1999 
  Fonte: Silva (2002). 
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Figura 2.9 – Estabelecimentos implantados - 1973  
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Figura 2.10 – Estabelecimentos implantados - 1985  
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Figura 2.11 – Estabelecimentos implantados - 1991  
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Figura 2.12 – Estabelecimentos implantados - 2004  
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Entre 1950 e 1970 se dá o processo de instalação de plantas 

industriais em diversos centros urbanos do interior do Estado de São Paulo. 

Em São José dos Campos, observa-se que o espaço ocupado durante esse 

processo, consolidou uma estrutura industrial e espalhou as indústrias de forma 

relativamente ordenada. Entretanto, o município ganhou alguns aspectos de 

diferenciação quando da instalação de empresas de grande porte, dotadas de 

acentuado poder econômico.  

No final dos anos 70 e início de 80 se dá a segunda diversificação 

industrial do município com a chegada de várias indústrias dos mais distintos 

ramos de atividades com o crescimento industrial alcançando altas taxas e 

registrando 284 indústrias no final dos anos 70. Nessa fase São José dos 

Campos firma-se como principal região atacadista e prestadora de serviços do 

Vale do Paraíba. 

No período de 1980 a 1999 os principais investimentos são de base 

estatal. Com a instalação da Refinaria Henrique Lage da Petrobrás no início 

dos anos 80, a região consolidou-se como importante pólo químico e 

petroquímico. Mas, com a crise fiscal do período 80 e 90 e com desmobilização 

de investimento na área privada, a economia industrial de São José dos 

Campos entra em declínio. Algumas indústrias diversificaram a produção, mas 

outras, mais tradicionais e obsoletas não resistiram à concorrência interna e 

externa e encerraram suas atividades. 

A crise econômica e a sua conseqüente retração industrial, prejudicam 

menos o interior do que a metrópole. Esse fato associado às políticas de 

incentivo à exportação e à implantação de novas e modernas unidades, levou à 

consolidação da indústria no interior.  

A terceira diversificação industrial se dá nos anos 90, onde a economia 

da região passa por um processo de reestruturação. Há um aumento das 

unidades fabris, com o surgimento de novas empresas de micro e pequeno 



 84

porte18, e da eficiência da indústria local, com a modernização do modelo de 

gestão e automação, mesmo com a crise fiscal do Estado e desmobilização do 

investimento privado.  

Nos anos 90 a economia joseense passa a se reestruturar com o 

número de indústrias aumentando mas com um crescimento menor que os 

anteriores e refletindo os efeitos da reestruturação mundial e nacional no 

processo de industrialização. Desse modo, mesmo havendo um ritmo 

acelerado no crescimento da industrialização, não há mais a mesma 

capacidade de absorção da mão-de-obra (SILVA, 2002). 

 

Tabela 2.16 - Evolução da Indústria em São José dos Campos 

Evolução Industrial 
Ano 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2004 

Indústrias 65 72 284 390 628 811 913 

Pessoal Ocupado 3.515 6.003 17.866 49.917 61.532 45.908 47.794 

Fonte: Silva (2002) e PMSJC (2004a). 

 

Na tabela 2.16 pode-se observar a redução do número de postos de 

trabalho ainda que com certo aumento no número de indústrias na década de 

90 e em conseqüência o aumento do desemprego em 35%.  

 

2.5.1 Localização das indústrias  

A Região Sul é a mais industrializada do município com 44,4% das 

indústrias. Seu desenvolvimento se deu a partir do pólo industrial ao longo da 

Dutra tendo uma forte presença de indústrias modernas e de alta capitalização, 

o que explica o baixo nível de ocupação, 28,2%. 

                                                 
18 Aqui o critério para estabelecer o porte industrial seguiu a metodologia adotada pelo Serviço 
Nacional da Indústria (SENAI), segundo o número do pessoal ocupado, sendo micro e 
pequenas de 0 a 99 empregados, médio de 100 a 499 e grande de 500 e mais empregados.  
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Quanto à empregabilidade, a Região Leste é a que tem maior 

participação com 35,2%. É vista como a maior beneficiária da tendência da 

dispersão industrial, detendo indústrias de transporte e de comunicação, 

metalúrgica, mecânica, minerais não metálicos, produtos alimentares, 

mobiliário, madeira, que possuem corredores de fácil acesso, pela Dutra e 

cidades vizinhas. 

As indústrias de produtos aeronáuticos e outros equipamentos de 

transportes se concentram em grande parte na Região Sudeste. O número de 

indústrias nessa região é baixo (4,2%), mas o número de pessoal ocupado é 

significativo (22,1%) devido às características quanto à escala de produção.  

 

Tabela 2.17 - Distribuição espacial das indústrias em São José dos Campos 

Localização Industrial 
Indústrias Pessoal Ocupado Região 

Nº % Nº % 
Norte 87 10,7 1.310 2,9

Leste 134 16,5 16.149 35,2

Sul 360 44,4 12.920 28,2

Centro 146 17,9 2.020 4,4

Oeste 39 4,8 3.321 7,2

Sudeste 34 4,2 10.150 22,1

Zona Rural 12 1,5 38 0,1

Total 811 100,0 45.908 100,0
         Fonte: PMSJC – Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente (2001). 
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Figura 2.13 – Mapa da Concentração Industrial em São José dos Campos 

Fonte: PMSJC (2000) 
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CAPÍTULO 3 

COMPLEXO AEROESPACIAL  

 

 

A região de São José dos Campos é considerada um pólo do 

complexo aeroespacial19 brasileiro, possuidor de uma robusta infra-estrutura 

produtiva com modernos segmentos industriais, presença de empresas 

nacionais e multinacionais de alta e média intensidade tecnológica e de 

instituições e centros de pesquisas. 

Uma das questões abertas a estudos e debates é a dissociação 

geográfica da produção, no sentido de que grandes empresas tendem a um 

funcionamento que parece independer de articulações com os agentes locais. 

Bernardes e Oliveira (2002) afirmam que esse segmento é pouco integrado às 

cadeias produtivas local e nacional, encontrando-se os fluxos e redes de 

inovação de maior densidade tecnológica direcionados para fora do país: 

...a ausência de um empuxo econômico e 

tecnológico que produza encadeamentos produtivos mais 

integrados da indústria aeroespacial com os demais setores 

se deve a quatro fatores: a própria natureza dessas 

tecnologias tem aplicações muito específicas intra-

setorialmente, dificultando a sua difusão; escalas técnicas 

reduzidas e alto custo de investimento; debilidade histórico-

estrutural no padrão tecnológico e inovativo da indústria 

                                                 
19 A indústria aeroespacial é entendida como a integração das indústrias aeronáutica, espacial 
e de defesa. A indústria aeronáutica tem como principal integrante da sua cadeia produtiva a 
Embraer; a militar, apesar de possuir poucas empresas, tem representatividade no cenário 
nacional e internacional e, paradoxalmente, pode ser considerada a inexistência na prática da 
cadeia produtiva da indústria espacial que é totalmente dependente de verbas governamentais 
e passa por um período de letargia administrativa (MDIC, 2002). 
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nacional que impede a integração intersetorial através do 

uso de tecnologias e processos mais sofisticados gerados no 

campo aeroespacial; ausência de uma política de inovação e 

desenvolvimento tecnológico fundada a partir de visões de 

longo prazo (BERNARDES ; OLIVEIRA, 2002, p.128). 

Essa característica faz com que os linkages do setor sejam pouco 

irradiados para os demais setores produtivos da região e mesmo do país. Vale 

ressaltar que essa aparente desvinculação com o contexto local se deve, além 

das especificidades do setor, à redução progressiva dos custos transacionais 

nos últimos decênios possíveis graças ao avanço tecnológico e aos 

investimentos em infra-estrutura. 

A fase de desenvolvimento desse setor, experimentada recentemente 

na década de 90 com a privatização da Embraer e a injeção de capitais novos, 

serviu como fator de indução do crescimento populacional, tornando São José 

dos Campos um centro de atração regional tendo o segmento aeronáutico 

retomado sua trajetória ascendente de empregabilidade. 

 

 

3.1 ESPECIFICIDADES DO SEGMENTO AEROESPACIAL 

 
Dentre algumas das características nucleares do arranjo produtivo 

aeroespacial temos o fato de ser direcionado para a produção de bens e 

sistemas de alta complexidade tecnológica, ser constituído por uma única 

empresa-líder que centraliza e organiza as atividades de projetos e montagem 

aeronáutica e ser considerado um setor intensivo em ciência e difusor do 

progresso técnico. 

A grande dependência das atividades de pesquisa e desenvolvimento 

é uma das principais características do setor aeroespacial. As principais 

instituições de infra-estrutura tecnológica e educacional existentes no país para 

esse setor são: 
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• CTA (Centro Técnico Aeroespacial), que está dividido em quatro 

Institutos: 

 - ITA – Instituto Tecnológico de Aeronáutica; 

 - IAE – Instituto de Aeronáutica e Espaço; 

 - IEAv – Instituto de Estudos Avançados; 

 - IFI – Instituto de Fomento Industrial. 

• INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), criado em 1961; 

• USP (Universidade de São Paulo – São Carlos); 

• UNIVAP (Universidade do Vale do Paraíba); 

• UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas); 

• Universidade Corporativa Embraer. 

Dentre as vantagens do segmento aeronáutico para o país podemos 

citar a grande participação na produção de bens de alto valor agregado, a 

geração de empregos altamente qualificados, a melhoria na qualidade de 

diversos outros produtos pela incorporação das tecnologias e procedimentos 

nas outras cadeias produtivas, com o conseqüente aumento da competitividade 

da indústria brasileira como um todo. 

A indústria produtora de aeronaves tem apresentado um elevado 

aumento de produtividade, sendo quatro vezes superior à média da indústria 

paulista (FORJAZ, 2004). 

Sendo uma indústria intensiva em capital e tecnologia com 

dependência do mercado externo, os resultados financeiros das empresas do 

setor estão fortemente correlacionados com os ciclos do capitalismo mundial. 

Nesse sentido a Embraer possui uma vantagem no cenário mundial 

que é o fato de ser mais voltada para o mercado de jatos regionais. O setor da 

aviação civil é extremamente frágil em razão de vários fatores como a 

suscetibilidade a várias intervenções de governo; por sofrer influência direta de 

uma instabilidade corrente que contrapõe o mundo ocidental ao mundo árabe; 
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ser afetado diretamente por calamidades, intempéries e outros; estar exposto a 

choques de custo (como o preço do petróleo e acordos trabalhistas) e ser 

fortemente atrelado ao desempenho da economia mundial. Assim sendo, os 

riscos apresentados pelas empresas de transporte regional são menores. 

O setor apresenta fortes barreiras à entrada de novas empresas em 

razão de apresentar elevados custos e exigir uma elevada capacitação 

tecnológica relacionados ao desenvolvimento de produtos e ao suporte pós-

venda.  

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) 

é praticamente a única fonte de financiamento de longo prazo da indústria 

aeronáutica brasileira, permitindo a estruturação de financiamentos dos 

investimentos e da comercialização das aeronaves para as empresas aéreas. 

Além desses recursos, a FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) e a 

FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) têm 

desempenhado um papel de destaque no financiamento de novos projetos. 

 

 

3.2 RELATO HISTÓRICO 

 

O início da indústria aeronáutica no Brasil se dá com a criação do 

Ministério da Aeronáutica em 1941. Este veio desenhar e implementar o Centro 

Tecnológico Aeroespacial (CTA) em 1945 que, dois anos mais tarde, deu início 

à sua escola de engenharia, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). 

A estratégia de obtenção de conhecimento e auto-suficiência nas 

áreas fundamentais da indústria aeronáutica20 foi reforçada com a criação do 

Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IPD) dentro do CTA. Todo esse 

processo culminou na criação da Embraer em 1969, fundada como empresa 

estatal de capital misto.  

                                                 
20 Projeto de aeronaves, eletrônica, materiais, motores e ensaios em vôo. 
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Com efeito, a criação do CTA e de sua escola, o ITA, foi fundamental 

para o surgimento e o posterior sucesso da Embraer. Por sua vez, a própria 

criação da Embraer foi um fato crucial para o sucesso desta indústria, uma vez 

que permitiu a centralização das informações técnicas, produtivas e comerciais, 

possibilitando o acúmulo do conhecimento tecnológico necessário para o 

processo de inovação e competitividade no plano mundial. A sincronia e 

consistência das políticas governamentais fiscais e tributárias, industrial e 

tecnológica direcionadas ao setor, associada à robusta infra-estrutura 

tecnológica criada na região de São José dos Campos, gerou economias de 

aprendizados e externalidades importantes, que beneficiaram tanto a região 

como a própria empresa. Nas décadas 70 e 80, a prosperidade vivida pela 

região foi sustentada, em grande medida, pelo desenvolvimento do complexo 

aeroespacial e bélico. 

De acordo com Forjaz (2004), a origem da Embraer e seu sucesso na 

década de 70 estão ligados a um projeto estratégico de uma facção 

determinada de militares, aliados ao grupo de cientistas do cluster CTA/ITA. 

Ainda enfatiza que “as motivações de cunho nacionalista, de controle brasileiro 

de certos materiais e sistemas produtivos ligados à Segurança Nacional foi 

crucial para que o projeto fosse implementado” (FORJAZ, 2004, p. 35). 

Técnicos e dirigentes da Embraer, freqüentemente também oficiais da 

Aeronáutica, circulavam e penetravam facilmente nos altos escalões da 

tecnoburocracia pública, articulando “anéis burocráticos de pressão” para 

conseguir verbas, pré-vendas e todo o tipo de favorecimentos necessários ao 

desenvolvimento da empresa (FORJAZ, 2004). 

Desse modo, a política de desenvolvimento e pesquisa voltada para o 

setor aeroespacial foi favorecida pela vigência do regime autoritário. 

A crise que a Embraer enfrentou na década de 80 foi motivada por 

fatores macroeconômicos, políticos e pelo fracasso no mercado dos programas 

AMX e Vector, o que representou uma crise interna. 

O programa AMX foi um dos grandes responsáveis pela degradação 

financeira da empresa e pelo corte nos orçamentos militares em 1985 onde a 
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Embraer foi atingida diretamente. 

O conjunto dessas medidas aplicadas no âmbito governamental, a 

crise fiscal e a desestruturação do Estado com a perda de capacidade da 

aplicação das políticas industriais e tecnológicas, no decorrer da década de 80, 

somando ainda aos problemas internos atravessados pela Embraer, acabaram 

por eclodir no colapso financeiro da empresa em 1989 (BERNARDES, 2000). 

A maior oferta de aviões no mercado internacional somou-se à 

diminuição da demanda graças ao fim da Guerra Fria, que levou a uma menor 

necessidade de jatos militares; duas crises do petróleo; e uma escalada dos 

custos de desenvolvimento e de produção dos modernos aviões que, 

diferentemente dos outros setores intensivos em tecnologia, não passou por 

um processo de barateamento de custos de produção. 

Forjaz (2004) alerta para o fato de que a decadência da Embraer na 

década de 80 não se deu apenas por razões econômicas, mas que as 

motivações políticas foram relevantes nesse processo: 

Nos governos Sarney e Itamar Franco critérios 

político-partidários e clientelistas passaram a prevalecer 

sobre os técnicos-econômicos no relacionamento com a 

empresa estatal, como foi o caso do programa CBA-123 

Vector, acordo binacional com a Argentina resultante de 

iniciativa do Presidente José Sarney para dinamizar o 

Mercosul, apesar dos enormes custos envolvidos no projeto 

(FORJAZ, 2004, p. 37). 

Ainda de acordo com Forjaz (2004), cerca de 80% do gasto público no 

Brasil na década de 70 foi direcionado para o apoio à Embraer. 

A Embraer foi privatizada no ano de 1994 no contexto da Reforma do 

Estado. Apesar de uma certa desnacionalização21, o grupo de controle 

continua nas mãos dos três sócios nacionais (Cia. Bozano e os fundos de 

                                                 
21 Em 1999, a Embraer formalizou uma aliança estratégica com um grupo formado pelas 
maiores empresas aeroespaciais francesas, que adquiriram 20% do capital volante da 
empresa. 
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pensão Previ e Sistel que detêm 60% das ações ordinárias) além do Governo 

Federal que possui uma ação que lhe confere poderes especiais.  

Dentro do contexto da crise do mercado de aviação comercial, 

agravado ainda mais pelo terrorismo e pela Guerra do Iraque, a opção da 

Embraer pelo mercado regional se tornou uma grande vantagem competitiva, 

uma vez que o mercado de aviação regional não é alvo prioritário dos ataques 

terroristas. Os jatos regionais não sofreram praticamente qualquer impacto com 

os atentados de 11 de setembro de 2001, mas houve uma redução nas vendas 

do setor aeronáutico brasileiro, ocasionando a demissão de funcionários. 

 Como observa Lima et al (2005), a Embraer “transformou a situação 

de crise decorrente dos episódios de 11 de setembro em oportunidade de 

crescimento, através da ocupação de nichos mercadológicos abertos na 

aviação regional internacional e no mercado de empresas de baixo custo 

(LCCs)” (LIMA et al, 2005, p. 54). 

 

Tabela 3.1 – Unidades Operacionais da Embraer 

Unidades Operacionais da Embraer 
Unidade Atividades Localidade Fundação 

Unidade Sede Projeta, fabrica e dá suporte a 
aeronaves para a aviação 
comercial, executiva e de defesa. 

São José dos 
Campos 
 

1969 

ELEB  Embraer Liebherr Equipamentos 
do Brasil S.A. voltada para a 
produção de trens de pouso. 

São José dos 
Campos 

1984 

Neiva  Responsável pela fabricação de 
aeronaves leves. 

Botucatu/SP 1954 

Eugênio de Melo  Abriga algumas atividades de 
desenvolvimento e fabricação do 
ferramental. 

Distrito de 
Eugênio de 
Melo /São José 
dos Campos 

2001 

Gavião Peixoto  Abriga a produção de aeronaves 
para os mercados corporativos e 
de defesa. 

Gavião 
Peixoto/SP 

2001 

Fonte: Elaboração Própria a partir de EMBRAER (2006). 
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Atualmente a Embraer conta com cinco unidades operacionais, 

estando três delas localizadas no município de São José dos Campos, o que 

leva à especialização do município, dando centralidade própria a essa região 

para esse segmento da indústria. Como observa Pereira (2004), essas cinco 

unidades estão solidariamente organizadas para as atividades de circulação de 

produtos e comunicação de informações, sob o comando da empresa sede que 

é onde se dá a montagem final dos produtos. 

A Embraer também possui subsidiárias internacionais responsáveis 

por atendimento, vendas e suporte pós-venda aos clientes internacionais. 

 

Tabela 3.2 – Subsidiárias Internacionais da Embraer 

Subsidiárias Internacionais da Embraer 
Subsidiária Localização Implantação 

Embraer América do Norte Fort Lauderdale, Flórida/EUA 1979 

Embraer Europa Paris/França 1983 

Embraer China Pequim 2000 

Embraer Cingapura Cingapura 2000 

   Fonte: Elaboração Própria a partir de EMBRAER (2006). 
 

A Embraer atua nos segmentos comercial, defesa, corporativo e outras 

atividades. No comercial atua através de duas famílias de aeronaves – ERJ-

145 e ERJ-170/190, sendo o segmento de maior importância nas receitas da 

Embraer. No segmento de defesa têm os produtos derivados da plataforma do 

ERJ-145, utilizados nas atividades de inteligência, patrulhamento e 

reconhecimento, apresentando um comportamento pouco previsível, 

dependendo muito das decisões de compras governamentais. No segmento 

corporativo é produzida a aeronave Legacy que representou 8% das receitas 

líquidas da empresa em 2003. A Embraer ainda atua por intermédio de sua 

subsidiária integral Indústria Aeronáutica Neiva, na fabricação de aeronaves 

leves para a aviação geral, além de prestar serviços de suporte e pós-venda, e 

vendas de peças de reposição. 
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Além de abrigar a produção de aeronaves para os mercados 

corporativos e de defesa, a unidade de Gavião Peixoto possui uma pista 

especial de treinamento, a maior do hemisfério sul com 5 km de extensão, 

utilizada para testes de aviões. 

A unidade de Gavião Peixoto foi construída a partir da existência de 

viabilidade técnica para a instalação do empreendimento, mas principalmente 

pela atuação do Estado de São Paulo e também do Município de Gavião 

Peixoto que transformaram o local num “espaço racional” para as atividades da 

Embraer, ao criarem condições para sua participação na hierarquia da empresa 

(PEREIRA, 2005). 

De acordo com Pereira (2005) o governo estadual investiu R$ 37 

milhões na aquisição de uma área de 14,4 Km2 cedida à Embraer por um 

período de 35 anos e renováveis por mais 35. Além disso, as despesas com os 

acessos rodoviários, instalações de água e energia elétrica e recuperação da 

rodovia SP 311 que dá acesso ao município vizinho de Araraquara e à rodovia 

Washington Luís (SP 310), por onde são escoados os componentes da 

produção.  

Quanto ao investimento do governo municipal, em razão da pequena 

arrecadação de impostos, a prefeitura se responsabilizou pela “recolocação 

das cercas que haviam sido retiradas das propriedades ao longo da estrada 

que dá acesso ao pólo, visto que o governo do estado custeou as obras de 

alargamento da via para facilitar o fluxo dos veículos que transportam os 

equipamentos para a unidade de produção.” Com base em Milton Santos, 

Pereira (2005) observa que, além dessa “densidade técnica” o poder público 

também providencia a “densidade normativa” através de isenções de encargos 

e taxas públicas com a Lei Complementar Nº 013, de 26 de março de 2001, 

que cria o “Programa de Desenvolvimento Econômico, Social e de Viabilização 

de Investimento no Pólo Aeronáutico e Aeroespacial de Gavião Peixoto”. E, a 

partir da densidade técnica passa a haver também a “densidade informacional”: 

...porque as estruturas produtivas agora 

adicionadas e em funcionamento no lugar requerem um 
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intercâmbio de ordens e ações para a efetivação do uso do 

território pela empresa. De certa forma, tanto o lugar quanto 

o funcionamento do território para a produção se expõem a 

comandos e objetivos que lhes são externos, e uma 

dependência entre diferentes pontos na rede de produção 

também reforça a dependência dos diferentes espaços 

geográficos por ela envolvidos (PEREIRA, 2005). 

 

Como observa Pereira (2005), é somente a partir da instalação da 

nova unidade da Embraer que o município, com 4.120 habitantes, passa a 

receber atenção dos investimentos públicos: 

Assim, revelam-se as diversas formas de 

cooperação do setor público para a produção privada, ou 

seja, de uma política pública ‘mascarada’, porque produz 

uma drenagem dos recursos públicos gastos com uma 

modernização corporativa, visto que esta é voltada aos 

interesses de um agente específico e não atende a 

população como um todo (PEREIRA, 2005). 

Pereira (2005), fazendo uso das categorias de análise criadas por 

Milton Santos, observa que com esta nova unidade a Embraer “acaba por 

tornar mais denso e ao mesmo tempo também mais distribuído o seu circuito 

espacial de produção”. Estando o município localizado a aproximadamente 410 

km do município de São José dos Campos, “a empresa cria novos laços de 

proximidade com a unidade de Gavião Peixoto, que agora participa de uma 

hierarquia das ações de comando da produção, atividade esta que continua 

concentrada na sede da empresa.” E assim se vê constituída uma nova 

hierarquia. Antes o município que participava da hierarquia com os municípios 

do citrus e da cana agora passa a fazer parte da hierarquia dos espaços 

utilizados pela Embraer, conquistando uma nova posição na hierarquia urbana 

regional e participando da rede internacional de produções. Mas, como coloca 

Pereira (2005) esse processo apresenta um caráter extremamente privado e 

seletivo, porque esse processo diz respeito somente às ações da empresa. 
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Com a produção simultânea em diversos lugares de diferentes partes 

componentes de um mesmo produto, a Embraer define um território produzido 

por suas ordens e ações de poder junto a uma quantidade considerável de 

empresas, instituições e lugares, que ultrapassam a escala urbano-regional do 

Vale do Paraíba. Este é um exemplo do processo de dissociação geográfica da 

produção, conforme referido no início deste capítulo. 

 

3.3 A CADEIA PRODUTIVA AEROESPACIAL BRASILEIRA 

 

A cadeia produtiva aeroespacial apresenta um caráter estratégico para 

o desenvolvimento do país, em razão de sua relação direta com aspectos de 

segurança nacional (devido à influência que exerce e é exercida sobre os 

programas e produção militares); suas atividades com elevada intensidade 

tecnológica (que acelera o progresso técnico em outras atividades correlatas); 

a elevada elasticidade-renda da demanda no longo prazo dos seus produtos 

(sendo muito dinâmicas em termos globais, sobressaindo no desempenho das 

economias nacionais) e a tendência a manter uma elevada taxa de crescimento 

médio da produtividade (BERNARDES, 2002). 

As cadeias produtivas representam um importante espaço para 

articulação das empresas de um determinado segmento. De acordo com Lima 

et al (2005), o fortalecimento da cadeia produtiva do setor aeronáutico no Brasil 

depende da “distribuição internacional da indústria, das mudanças esperadas 

para sua organização e da disponibilidade a custos competitivos na produção, 

na logística e no pessoal empregado em cada país” (LIMA et al, 2005, p. 41). 

A organização internacional da indústria aeronáutica se dá em três 

grandes blocos de fabricantes: o primeiro formado pelas grandes integradoras 

de aeronaves22 e pelas empresas fornecedoras de turbinas23; o segundo 

composto por fornecedores de subsistemas complexos das aeronaves com alto 

                                                 
22 Boeing, Airbus, Bombardier e Embraer. 
23 General Eletric e a Pratt & Whitney, dos Estados Unidos; a Rolls-Royce, do Reino Unido; e a 
Snecma, da França. 
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grau de concentração; por último um bloco constituído por grande número de 

firmas espalhadas pelo mundo que fornecem materiais semi-acabados, peças 

fundidas e usinadas, componentes em geral, e prestam serviços de 

manutenção, reparo e retificação de aeronaves e seus subsistemas (LIMA et al, 

2005). 

A participação brasileira na indústria aeroespacial mundial é modesta, 

pois está concentrada na integração de jatos comerciais regionais. Apesar da 

posição de destaque que ocupa, sendo a quarta maior empresa integradora de 

aeronaves civis do planeta, o seu faturamento é modesto se comparado com 

as maiores empresas do setor aeroespacial internacional (27ª no ranking de 

2003). 

 

3.3.1 Dinâmica de interação entre os atores e formas de cooperação 

Políticas governamentais de atração regional e desenvolvimento 

setorial ao longo das décadas de 60 e 70 possibilitaram a existência, hoje, do 

arranjo produtivo aeroespacial que, segundo Lima et. al (2005), “pode ser 

considerada uma das maiores conquistas do desenvolvimento científico, 

tecnológico e industrial brasileiro”. 

A região de São José dos Campos tem sido chamada de "Vale 

Tecnológico" por congregar uma das maiores concentrações de tecnologia de 

ponta do país, sediando empresas que exercem uma posição estratégica na 

hierarquia de cadeias produtivas globais e locais de alta intensidade 

tecnológica consolidadas como a aeroespacial. 

A partir de iniciativas da Embraer e do INPE (Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais) surgiram várias micro e pequenas empresas (criadas 

geralmente por ex-funcionários da Embraer) que participam da cadeia 

aeronáutica através de um regime de subcontratação direto com a Embraer e 

que são dependentes dos centros tecnológicos e institutos de pesquisas locais, 

como Cenic, Akros, Eleb, Mectron, Dynamics Solution, Neuron-Eletrônica, Fibra 

Forte, Aeroserv, Qualitas, N&N, LEG, Alltec, entre outras.  
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Segundo Bernardes e Oliveira (2002) o padrão de organização 

industrial desse segmento é hierarquizador, tendo de um lado a Embraer e de 

outro suas satélites subcontratadas "fundadas em um intercâmbio particular de 

fornecedores e prestadores de serviços de engenharia, administrativos e 

produtivos, compostos por MPMEs" (BERNARDES ; OLIVEIRA, 2002, p.114). 

Para garantir a competitividade, a Embraer se concentrou em ativos 

estratégicos que lhe permitiram coordenar uma rede de parceiros de risco e 

uma rede global de fornecedores, permitindo que esta se concentre no projeto 

e na montagem final das aeronaves (LIMA et al, 2005). 

De acordo com Bernardes (2000) há uma tendência de redução do 

número de fornecedores nacionais. Na década de 80, a rede de empresas 

fornecedoras nacionais era formada por cerca de 100 empresas. Em 2002, 

esse número reduz para aproximadamente 50 empresas24. A Embraer no 

passado já chegou a registrar cerca de 100 empresas como prestadoras de 

serviços, localizadas em distintas regiões do país: São Paulo, Rio de Janeiro, 

Belo Horizonte, entre outras. Em 2000 este número foi reduzido a cerca de 46 

fornecedores nacionais, de pequeno e médio porte (de 20 a 40 funcionários), 

com um faturamento mensal que oscila entre R$ 15 mil a R$ 350 mil, situando-

se num raio de 150 km da empresa, distribuídos espacialmente da seguinte 

forma: 46% das empresas na região do Vale do Paraíba, e 54% entre outras 

regiões de São Paulo, particularmente na região metropolitana de São Paulo e 

de Campinas e o restante em outros estados da federação. Conforme ainda 

nos relata Bernardes (2000), destes fornecedores nenhum dominam tecnologia 

de ponta.  

Como apresenta Bernardes (2000), os participantes da Cadeia 

Produtiva da Embraer podem ser separados nas seguintes categorias: 

Parceiros de risco - assumem riscos financeiros nos projetos, sendo 

grandes empresas multinacionais que participam do processo de co-design e 

                                                 
24 Sendo 40 na área de operações industriais, como manufatura, usinagem e materiais 
compostos e outras dez empresas de engenharia de projetos e ferramentais, informática e 
sistemas eletrônicos. 
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agregam valor tecnológico. É neste nível que são criadas as competências 

para as inovações de produtos e processo; 

Fornecedores - entregam as peças, partes e serviços encomendados 

pela empresa, atendendo especificações requisitadas pela Embraer, com 

níveis de aprendizado significativos entre os usuários/fornecedores, mas com 

níveis de inovação menos intensos do que no caso dos Parceiros de risco. 

A grande maioria localiza-se no exterior. Um fator que influência na 

decisão de selecionar fornecedores internacionais é o fato de que a Embraer 

ao comprar peças e partes no exterior, acaba beneficiando-se indiretamente 

dos investimentos realizados por empresas líderes como a Boeing e a Airbus. 

Subcontratados – são empresas que recebem a matéria-prima e o 

desenho da Embraer, vendendo à empresa serviços por homem-hora. Estas 

firmas encontram-se diretamente subordinadas à Embraer e, em grande parte, 

estão localizados em São José dos Campos. A empresa é responsável pelo 

treinamento de funcionários, monitoramento técnico e pelos processos de 

aprendizagem tecnológica das subcontratadas, através do envio de 

engenheiros da própria Embraer, que disseminam o conhecimento necessário.  

Nesse segmento, a área mais promissora é a de usinagem 

convencional e ferramental, uma vez que a Embraer não tem interesse em 

realizar investimentos vultosos na aquisição de novos equipamentos. Os 

subcontratos são classificados em três classes: simples, que realizam os 

trabalhos em tornos convencionais e abrangem um grande número de 

empresas; complexos, que utilizam tornos com controle numérico e são poucas 

empresas; e muito complexos, centro de usinagem com controle numérico com 

três eixos e, às vezes, um opcional, e que contam com poucas empresas. 

Como observa Bernardes (2002), “com o processo de 

desverticalização da produção a Embraer criou condições para a redução do 

preço do produto final. Ou seja, a estratégia que norteou esse programa de 

parcerias tem claramente um enfoque de custos e engenharia financeira” 

(BERNARDES, 2002, p. 12). 
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Tabela 3.3 – Características dos Participantes da Cadeia Produtiva da Embraer 

Participantes da Cadeia Produtiva da Embraer 
 Parceiros de Risco Fornecedores Subcontratados 

Participação Co-desenvolvimento 
com a Embraer, 
assumem risco 
financeiro no projeto 

Atendem a 
especificações da 
Embraer 

Recebem matéria-
prima e 
especificações da 
Embraer e vendem 
serviços por 
homem/hora 

Família 145  4 (Estrutura e 
interiores) 

350 (Aviônica, 
propulsão, 
eletroeletrônica, 
matéria-prima, 
mecânica-hidráulica) 

Serviços de 
engenharia de 
projetos/sistemas;  
Serviços de 
usinagem e 
tratamento químico 

Família 
170/190  

16 (Aviônica, 
propulsão, 
eletroeletrônica, 
mecânica-hidráulica, 
estrutura, interiores) 

22 Fornecedores no 
Exterior 

Idem 

Localização A maior parte, no 
exterior 

A maior parte, no 
exterior 

Brasil 

Políticas de 
Compra 

Contrato de 
exclusividade; 
investimento 
amortizado com a 
Venda dos Aviões 
(Pagamento em 110 
dias) 

Contrato de 
exclusividade 
(pagamento em 75 
dias); contratos de 1 
a 3 anos (Pagamento 
em 30-90 dias) 

Contratos de 1 a 2 
anos (Pagamento 
em 30 dias); 
Ordens de serviço 

Fonte: Lima et al (2005) 

 

Sobre a subcontratação, dentro da segmentação do processo de 

trabalho, Lencioni (1994) diz que “constitui uma forma de expansão da grande 

empresa de extrema importância e que, diferentemente da associação ou fusão 

de capitais, ao mesmo tempo que integra a produção de várias empresas 

industriais, constitui um sistema de desintegração da produção” (LENCIONI, 

2004, p. 58). 

A experiência da SERCO - Cooperativa de Serviços de engenharia, 

formada por ex-funcionários de indústrias como Embraer, Avibrás e Engesa, 

em 1995, é uma das mais interessantes da região de São José dos Campos. A 
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cooperativa de prestação de serviços foi a alternativa encontrada para 

sobrevivência, já que havia um excedente de profissionais à disposição no 

mercado devido à crise que enfrentava o setor aeroespacial civil e de defesa na 

primeira metade da década de 90.  

Segundo estudo realizado por Mendonça (1997) apud Bernardes 

(2000b), a SERCO contava com 130 sócio-cooperados, registrados na 

prefeitura como profissionais autônomos. A cooperativa mantinha contratos 

com empresas multinacionais que participavam do programa ERJ-145, 

prestando serviços de projetista e inspetoria de desenvolvimento. Desta 

cooperativa a Embraer contratava serviços de microfilmagem de desenhos e 

documentos e de manutenção e aferição de documentos.  

O substancial crescimento desta cooperativa está relacionado 

basicamente ao “empuxo virtuoso” gerado pela Embraer e suas fornecedoras e 

do setor de transporte aéreo global, para onde são direcionados os serviços 

que atendem novos mercados como tecnologia de informação e gerenciamento 

eletrônico de documentos. 

A presença de instituições de pesquisa na região bem como no estado 

não tem contribuído no desenvolvimento atual da Embraer. O quadro de 

obsolescência e degradação institucional do CTA abalou as relações de 

cooperação e pesquisa com a Embraer. Hoje não vão além dos expedientes de 

certificação e homologação das aeronaves. Mesmo com outras universidades 

corno a Escola de Engenharia de São Carlos e a Escola Politécnica, os 

contatos não foram além da informalidade. Contrastando com as experiências 

européias e norte-americanas, onde os centros desfrutam de verbas e um 

parque tecnológico avançado (BERNARDES, 2000b). 

 É emblemático o caso do CRV – Centro de Realidade Virtual. A 

Embraer tentou desenvolvê-lo com alguma universidade brasileira, contudo, 

não encontrou nenhum instituto ou centro de pesquisa com capacidade prática 

para desenvolvê-lo, embora existissem alguns centros como o de São Carlos 

que já vinham estudando o assunto há alguns anos. A principal deficiência 

apontada pela Embraer é que os centros são muito teóricos e pouco práticos. 
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O timing de cooperação é outro também. Enquanto para as empresas as 

soluções são emergenciais para os centros de pesquisas os resultados são 

quase sempre mais de longo prazo. 

Uma vez que a estratégia de competição da Embraer é cada vez mais 

global, compreender a configuração da sua cadeia produtiva, as relações de 

poder de comando e a posição que a empresa ocupa é fundamental para: o 

próprio entendimento do arranjo aeronáutico; suas potencialidades de 

desenvolvimento; os fatores virtuosos que poderão ser gerados visando a 

apropriação tecnológica; atração de investimento direto e estrangeiro; 

crescimento de emprego e renda; o fortalecimento competitivo deste segmento 

e no planejamento de locais de competitividade e inovação. 

Um ponto importante é a aplicação de uma nova política de 

fornecimento caracterizada pelo esforço de nacionalização do fornecimento de 

peças, componentes e subsistemas através da atração de empresas parceiras 

em alguns programas nas adjacências da planta de São José dos Campos. 

Embora o grau de proximidade não seja um fator determinante para os 

fornecedores, excetuando-se algumas partes mecânicas e matérias-primas, a 

Embraer vem implementando um programa de atração e nacionalização do 

fornecimento e adensamento da cadela produtiva local chamado PEIAB 

(Programa de Expansão da Indústria Aeroeronáutica Brasileira). Nesta nova 

política os requisitos locacionais tornam-se valorizados. 

As principais razões para a dificuldade em formar fornecedores locais 

estão vinculadas à ausência de capacitação tecnológica em diversas áreas - 

engenharia aeronáutica, eletrônica, mecânica fina, material composto, serviços 

de usinagem com equipamentos de 4 e 5 eixos; ausência de escalas técnicas e 

econômicas, grande dependência das empresas fornecedoras nacionais em 

relação à Embraer e a falta de perspectiva internacional de produção e 

comercialização. 

A Embraer não concede aos seus fornecedores nacionais uma Carta 

de Intenção de Fornecimento, o que dificulta o acesso a linhas de 

financiamento junto às instituições financeiras. A dificuldade no 
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desenvolvimento de fornecedores nacionais também está vinculada à ausência 

de capacitação tecnológica em diversas áreas. 

O principal insumo da cadeia produtiva utilizado em larga escala e 

passível de nacionalização é o alumínio, mas a quantidade demandada não 

motiva os produtores brasileiros a entrarem nesse mercado. 

 

3.3.2 O adensamento da cadeia produtiva aeroespacial 

A conquista da liderança no mercado mundial suscitou uma disputa 

acirrada entre a Embraer e a Bombardier no fórum da OMC – Organização 

Mundial do Comércio. Pressionada pelas sucessivas contestações da 

Bombardier, por iniciativas do BNDES e pela nova estratégia de competição 

houve uma reversão do quadro produtivo, motivando a Embraer a implementar 

uma Política de Adensamento da Cadeia Produtiva Nacional (PEIAB) que no 

momento se encontra desativado. 

As principais diretrizes e ações do PEIAB são: estímulo aos parceiros 

a instalar sua capacidade industrial no Brasil; estímulo aos parceiros à 

contratação de partes de seus pacotes industriais com empresas brasileiras; 

desenvolvimento junto às autoridades federais, estaduais e municipais de 

incentivos que estimulem a implantação de capacidade tecnológica industrial 

não disponível no Brasil. 

A intenção declarada do programa é elevar o conteúdo nacional – 

insumos que recebem algum tipo de transformação ou tratamento industrial. O 

PEIAB pode ter impacto relevante sobre o padrão de articulação das MPMEs, 

mas não é um programa de capacitação tecnológica de fornecedores. A 

Embraer não dispõe e não pretende lançar qualquer plano de tal natureza. Tem 

requisitado, porém, que as empresas fornecedoras desenvolvam competências 

e obtenham certificados de qualidade. 

Em face do programa de adensamento industrial da Embraer, e 

considerando o aumento da entrada de empresas multinacionais no Brasil, 

algumas empresas nacionais localizadas na região de São José dos Campos, 
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subcontratadas da Embraer se capacitaram e se organizaram na formação de 

um consórcio, a HTA (High Technology Aeronautics), tendo como principais 

objetivos a viabilização das exportações, o aumento da nacionalização dos 

suprimentos da cadeia produtiva aeronáutica e se tornarem fornecedoras da 

Embraer. Atualmente 11 empresas integram tal consórcio, que emprega cerca 

de 1.000 trabalhadores e, estima-se, possui um potencial de exportação de 

US$ 12 milhões anuais. 

A proximidade física das MPMEs com a Embraer e as multinacionais 

que estão se instalando na região é um fator valorizado pela produção de 

sinergias, troca de informações tecnológicas e subcontratação de serviços. Por 

sua vez, as características do aparato institucional de apoio à pesquisa, a base 

educacional de nível técnico e superior e a formação de uma tradição cultural 

de valores associada à diversidade produtiva de alta tecnologia na região 

produz mecanismos ou instituições informais que geram um “ambiente 

inovativo” propício ao aprendizado.  

A literatura existente é praticamente consensual a respeito da 

importância e pertinência da proximidade espacial como elemento catalisador 

do processo de interação sinergética essencial para a formação de um 

ambiente de inovação. Além de potencializar os relacionamentos econômicos e 

políticos, a proximidade espacial também estimula contatos casuais e/ou 

sociais que muitas vezes podem resultar em novos conhecimentos ou 

associações empreendedoras inovadoras. 

Em relação ao território nacional, a experiência do arranjo produtivo de 

São José dos Campos é a que mais se aproxima de um modelo formal do 

conceito de Sistema de Inovação Regional, verificando-se nesta região a 

gestação de um núcleo endógeno de desenvolvimento tecnológico fortemente 

enraizada (embedded) no espaço geográfico local, uma elite técnica local com 

competência para avaliação dos riscos e oportunidades de desenvolvimento, 

existindo uma grande potencialidade para o adensamento da cadeia produtiva 



 106

local, a própria formação de um cluster25 aeronáutico e o surgimento de um 

novo pólo de desenvolvimento aeroespacial em Gavião Peixoto. 

Os fatos apontam para uma especialização territorial/regional dos 

setores aeronáutico e aeroespacial em determinada porção do território 

brasileiro, que é onde se concentra o meio técnico-científico-informacional. 

... a Embraer é exemplo de um agente que utiliza 

essas oportunidades geradas pelo meio técnico 

contemporâneo para a prática de suas ações. Traçando 

deliberadamente no território todo um circuito de redes – 

entre as unidades produtivas, parceiros e fornecedores 

organizados e mediados por modernos sistemas de 

comunicação; o território passa a ser gerido por esses 

macroatores da economia de forma técnica e solidariamente 

organizada, normatizando o uso e as ações de produção, 

circulação e distribuição das mercadorias no mundo 

(PEREIRA, 2004, p. 52). 

A construção de uma nova instância de gestão institucional entre os 

atores (governance) que permita a sincronização entre as políticas de longo 

prazo e mais permanentes com aquelas ações de curto prazo e temporárias, 

assim como as ações de micropolítica locais articuladas com as macropolíticas 

de âmbito nacional serão fundamentais para a determinação do sucesso deste 

arranjo, do novo pólo de desenvolvimento e da própria indústria aeronáutica 

brasileira. 

 

                                                 
25 Um cluster abriga empresas que atuam em um mesmo setor, como em uma cadeia 
produtiva. As indústrias lá instaladas desenvolvem produtos e serviços que serão utilizados por 
outras empresas do mesmo cluster. Esse sistema é temático e mantém suas empresas 
espalhadas pela região, sem um espaço físico fechado. 
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3.6 LOCALIZAÇÃO INDUSTRIAL E MERCADO DE TRABALHO NO 
COMPLEXO AEROESPACIAL 

 

Os dados sobre a localização das empresas do Setor Aeroespacial 

foram obtidos a partir do Catálogo de Empresas do Setor Aeroespacial – 2003 

(CESAER 2003), divulgada no segundo semestre de 2005, e dos Cadastros 

Industriais publicados pela Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal 

de São José dos Campos. Foi necessário compor uma base a partir desse 

material tendo em vista que nenhum se mostrou completo. Além das indústrias 

listadas nesse material foi identificada a Gamesa Aeronáutica que, por ter sido 

instalada em 2004 não constava em nenhum dos cadastros utilizados. 

De acordo com o CESAER 2003, a distribuição do setor aeroespacial 

no território nacional reflete o processo de concentração da indústria de alta 

tecnologia, estando 87,5% localizado na região Sudeste e, deste valor, 75,7% 

concentrados no Estado de São Paulo. A região Sul fica em segundo lugar com 

9,3%, seguida do Nordeste com 1,9% e Centro-Oeste com 1,2. A região norte 

não possui nenhum empreendimento para o setor de acordo com o CESAER 

(2003). 

 

Tabela 3.4 - Distribuição do setor aeroespacial por região 

Regiões Nº Emp. % 

Norte 0 0,0

Nordeste 6 1,9

Centro Oeste 4 1,2

Sudeste 281 87,5

São Paulo 243 75,7

Sul 30 9,3

Total 321 100,00
     Fonte: CESAR (2003). 
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Figura 3.1 – Mapeamento do setor aeroespacial nos municípios do Estado de 

São Paulo* 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Municípios com 7 (sete) ou mais indústrias. 
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Dentro do estado de São Paulo o processo de concentração 

prossegue com 42,0% da indústria localizada na Capital, seguido do município 

de São José dos Campos com 15,6%. Entretanto, a região de comando do 

processo é o município de São José dos Campos onde, dos sete fabricantes de 

Sistemas Complexos existentes no país, três se localizam no município de São 

José dos Campos e dentre eles está a Embraer (Vide tabela 3.5). 

 

Tabela 3.5 – Fabricantes de Sistemas Aeroespaciais Complexos no Brasil 

Empresa Localidade Fabricação 

Helibrás Itajubá Helicópteros. 

Aeromot  Porto Alegre Aeronaves muito leves e leves, de 
sistemas e componentes aeronáuticos. 

Avibrás São José dos Campos Foguetes, lançadores, carros blindados 
e outros artefatos de defesa. 

Embraer São José dos Campos Projeta, fabrica e dá suporte a 
aeronaves para a aviação comercial, 
executiva e de defesa. 

Mectron São José dos Campos Fornecedoras de soluções para o 
Comando da Aeronáutica. 

Orbisat Campinas Especializada em radares. 

VEM  Rio de Janeiro e Porto 
Alegre 

Engenharia e Manutenção. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No município de São José dos Campos o setor se concentra, em 

quantidade, na região Sul. Mas é na região Sudeste, onde está localizada a 

Embraer, o INPE, e o CTA, representando, portanto, a maior área de ocupação 

do setor e de maior importância. 

A grande concentração de empresas do setor aeroespacial na região 

Sul do município está relacionada com a presença do bairro Chácaras 

Reunidas, que sozinho concentra 31,9% do setor aeroespacial no município, 

onde está localizado um grande número de empresas de micro, pequeno e 

médio portes muitas das quais terceirizadas das grandes indústrias locais. No 



 110

caso do setor aeroespacial, é neste que está localizada grande parte das 

empresas que prestam serviços para a Embraer. 

 

 
 
 
Figura 3.2 – Distribuição do setor aeroespacial  em São José dos Campos 

Fonte: Elaboração própria com base em CESAER (2003), PMSJC (2001) e (2004a). 
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Apesar da existência de uma política de adensamento da cadeia produtiva, o 

que se observa é um aumento na participação do mercado estrangeiro no 

fornecimento de matérias-primas. Em 2000 a matéria-prima estrangeira 

correspondia a 20,0%, em 2004 esse número aumenta para 32,3%.  

 
Gráfico 3.1 – Origem da Matéria-Prima das indústrias do setor aeroespacial em 

São José dos Campos - SP 
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Fonte: Elaboração Própria com base em PMSJC (2006). 

 

Das matérias-primas de origem nacional 46,2% são produzidas no 

Vale do Paraíba Paulista o que reforça a significativa especialização produtiva 

da região. 

Nessa mesma direção estão os fornecedores que também apresentam 

um aumento na participação. O Estado de São Paulo e o Município de São 

José dos Campos apresentam redução enquanto que o Vale do Paraíba 

apresenta um crescimento, ainda que pequeno. 
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Gráfico 3.2 – Origem da Matéria-Prima Nacional das indústrias do setor 

aeroespacial em São José dos Campos - SP 
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Fonte: Elaboração Própria com base em PMSJC (2006). 
 

Gráfico 3.3 – Localização dos fornecedores das indústrias do setor 

aeroespacial de São José dos Campos - SP 
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Fonte: Elaboração Própria com base em PMSJC (2006). 
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É interessante notar que o mesmo movimento processado em relação 

aos fornecedores ocorre também quanto aos compradores, só que com uma 

expressão maior nesse último. Refletindo no aumento das exportações do 

setor, os compradores localizados no exterior passam de 7,3% para 18,1%. A 

queda mais acentuada é para os compradores localizados em São José dos 

Campos que têm sua participação reduzida em 39,0% . O Vale do Paraíba tem 

um aumento pouco expressivo ao passo em que outros estados do país 

passam a comprar mais. 

 
Gráfico 3.4 – Localização dos Compradores das Indústrias do Setor 

Aeroespacial de São José dos Campos - SP 
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Fonte: Elaboração Própria com base em PMSJC (2006). 

 
 
Quanto ao emprego no setor se observa um aumento no seu número 

e, a forma de contratação por tempo indeterminado passa de 84,3% para 

97,3%. Os assalariados temporários também apresentam um aumento em 

contraposição à situação de utilização de mão-de-obra terceirizada que passa 

de 14,5% para 1,2%. De tal modo que o setor apresenta-se contrariamente à 

atual tendência da economia no período em questão. 
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Tabela 3.6 – Distribuição do pessoal ocupado no setor aeroespacial por forma 

de contratação 

2000 2004 Formas de Contratação 
Nº % Nº % 

Assalariados por tempo indeterminado com 
carteira assinada 9.890 84,3 11.771 97,3

Assalariados Temporários com carteira 
assinada 139 1,2 183 1,5

Trabalhadores contratados através de outras 
empresas, mas trabalhando nesta empresa 1.648 14,5 140 1,2

Outras formas de contratação 54 0,5 8 0,1

Total 11.731 100,0 12.102 100,0
 Fonte: Elaboração Própria com base em PMSJC (2006). 

 
 

Gráfico 3.5 – Distribuição de carência de mão-de-obra do setor aeroespacial 

por área de ocupação 
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Fonte: Elaboração Própria com base em PMSJC (2006). 

 
 
Quanto à carência de mão-de-obra o setor tem deixado de percebê-la 

para ocupação na parte de produção para a administração e outras. A 
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Embraer, em razão dessa carência, criou a Universidade Embraer numa forma 

de preparar melhor os seus quadros (em algumas áreas de atuação) ainda que 

tenham se formado em universidades como o ITA e a Poli/USP. Após o 

processo seletivo, os aprovados não vão diretamente para a empresa e sim 

para a universidade recebendo salário para isso. 

Quanto ao nível de instrução da mão-de-obra que as empresas 

consideram que falta mais no mercado é o nível técnico para ocupação na 

produção.  

Ao ter em vista que o município de São José dos Campos apresenta 

um cenário no nível educacional de destaque em relação ao país, com uma 

concentração de instituições para capacitação de mão-de-obra para o setor 

aeroespacial significativa, percebe-se a limitação do país no desenvolvimento 

das condições para proliferação das indústrias de alta tecnologia. 

 

Tabela 3.7 – Carência de mão de obra no setor aeroespacial segundo nível de 

instrução em 2004 

Nível de Instrução (%) 
Área de Ocupação 1° Grau 2° Grau Técnico 3° Grau Especial.

Produção 50,0 57,1 66,7 50,0 60,0

Outros 50,0 42,9 33,3 50,0 40,0

   Fonte: Elaboração Própria com base em PMSJC (2006). 
 
 

Atualmente a Embraer conta com mais de 13.000 funcionários. Esse 

pessoal reside no próprio município de São José dos Campos, nos municípios 

vizinhos, chegando inclusive a ter ônibus fretado pela empresa para transportar 

funcionários que residem em Campinas e em São Paulo. Desse modo, o setor 

contribui fortemente para o processo de regionalização do mercado de trabalho 

na região. 

Na figura 3.4 encontra-se um mapa da regionalização do mercado de 

trabalho da Embraer nos municípios vizinhos realizado por Gilberti (2006). 
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Figura 3.3– Regionalização do Mercado de Trabalho em São José dos Campos 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

ELEMENTOS PARA UMA DISCUSSÃO ACERCA DA HIPÓTESE 
DA URBANIZAÇÃO DISPERSA 

 

 

Dentre algumas das mudanças que estão ocorrendo no processo de 

urbanização no Brasil e analisadas por Reis (2006), estão: a formação de áreas 

separadas no espaço, mas com estreitos vínculos entre si; novos modos de 

vida com a regionalização do cotidiano; formas condominiais diversificadas; 

novas formas de organização do mercado imobiliário com o surgimento de 

empreendimentos de usos múltiplos e, para dar conta dessas mudanças, 

surgem novos padrões de projeto, com novas formas de conjuntos 

urbanísticos. 

Nesse processo o papel da indústria é extremamente relevante 

podendo considerá-la como um dos vetores de condução do processo. 

Há um intenso crescimento dos centros urbanos intermediários, a 

partir da interiorização do desenvolvimento relacionado aos circuitos do 

capitalismo mundial onde as mudanças nos padrões locacionais das empresas, 

possibilitada por avanços tecnológicos, permitem uma maior dispersão das 

unidades. Assim, a dispersão se processa e há uma generalização do 

fenômeno da urbanização. 

Entretanto, apesar da força obtida pelas áreas dispersas, tanto na sua 

formação quanto consolidação, deve-se observar que a região de comando 

continua sendo a Metrópole de São Paulo, estando, assim, difusa em toda a 

parte (SANTOS & SILVEIRA, 2001), deixando, então, de ser a “capital da 

produção” para ser a “capital do capital” (LENCIONI, 1994).  
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A questão da desconcentração industrial exige uma análise a partir do 

tipo de produção. As indústrias que não exigem muita tecnologia podem se 

deslocar com facilidade. Entretanto, as indústrias de alta tecnologia têm essa 

liberdade locacional reduzida em razão da necessidade de uma infra-estrutura 

adequada para atuar. Além disso, o rendimento da empresa é acentuado 

quando se aproveita as economias de aglomeração. Ou seja, a geração de 

spin-offs é relevante para o desenvolvimento da empresa a fim de que não 

entre em obsolescência em razão da intensidade de inovações que são 

geradas. Entretanto, surgem cidades médias que têm condições de 

assegurarem o desenvolvimento dessa indústria a partir de uma concentração 

da mesma no nível local. 

A possibilidade de organização de Pólos e Parques Tecnológicos fora 

da capital permite uma reestruturação espacial com a constituição de novas 

hierarquias como, por exemplo, Gavião Peixoto que deixou de integrar apenas 

o circuito da produção do citrus para ocupar uma posição na hierarquia de 

territórios comandados pela Embraer. 

Em certa medida, a instalação das indústrias quase sempre 

representou uma forma de urbanização dispersa dado que se localizavam em 

áreas um pouco mais afastadas – próximo das grandes vias e terras com 

menores preços – e, em razão de toda infra-estrutura que ela e o poder público 

instalam e dos serviços que atraem, criando, assim, condições para a 

urbanização e o surgimento de áreas residenciais, que se formam próximo a 

elas de forma induzida ou não.  

Desse modo, num dado momento histórico, não é a proximidade do 

mercado de trabalho que atrai a indústria, e sim a presença de uma boa infra-

estrutura que permita até mesmo o deslocamento da mão-de-obra. Com essa 

possibilidade de se localizar fora da trama urbana, os vazios urbanos 

aumentam e a cidade tende a um crescimento espraiado. Mas com o passar do 

tempo esse processo vai se amenizando como é o caso da região leste de São 

José dos Campos onde estão surgindo loteamentos que ocupam vazios 
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gerados com a instalação de grandes empreendimentos como a REVAP e GM, 

por exemplo. 

Um olhar sobre o desenvolvimento regional brasileiro permite inferir 

que o setor aeroespacial contribui para o processo de concentração, tendo em 

vista a sua significativa presença na região Sudeste. Mas, quando a análise diz 

respeito ao estado de São Paulo, o setor participa do processo de dispersão ao 

se deslocar da Região Metropolitana e, no caso, ao se localizar no Vale do 

Paraíba Paulista, se concentra no município de São José dos Campos, que 

acentua o seu papel de pólo regional, inclusive do setor.  

No contexto urbano, o setor está concentrado nas regiões Sul e 

Sudeste tendo contribuído para a visualização do processo de dispersão 

urbana no contexto da sua instalação.  

Apesar da dificuldade encontrada na busca de dados considerados 

relevantes26, é nítida a percepção na cidade da significativa quantidade de 

ônibus fretados pela empresa para transporte de seus funcionários que 

trafegam por regiões dispersas do município e oriundas de municípios vizinhos 

e até mesmo da região de Campinas e São Paulo. Nesse sentido a Embraer é 

a empresa que mais se destaca pela intensidade de ônibus que ela utiliza. 

A contribuição do setor na recomposição da classe média regional e 

local é marcante dada a sua alta capacidade de absorção de mão-de-obra 

qualificada. Desse modo o setor impacta o mercado imobiliário no sentido de 

favorecer a criação de um mercado consumidor significativo para os novos 

empreendimentos residenciais instalados no município, assim como para 

usufruir dos serviços prestados pelas novas formas de empreendimentos, e 

contribuindo, direta ou indiretamente, para o consumo dos novos padrões de 

projeto dados pelas novas formas de conjuntos urbanísticos. 

                                                 
26 A proposta inicial desse estudo levava em consideração a busca de dados referentes à 
origem e destino dos funcionários, por ocupação na Embraer, no intuito de se verificar a 
regionalização do mercado de trabalho e a distribuição das classes do setor, para observar 
qual a parcela da mão-de-obra deste setor reside em áreas dispersas. Entretanto, após uma 
série de solicitações junto à empresa, esses dados não foram divulgados com a justificativa de 
se tratarem de dados confidenciais. 
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A proposta de adensamento da indústria aeroespacial, apesar da sua 

pouca instrumentação e efetividade, mas considerando o apoio do município as 

indústrias do setor, conforme Lei Municipal Complementar 256/03 de 

10/07/2003, é interessante do ponto de vista da formação de uma aglomeração 

produtiva. Do ponto de vista espacial seria interessante um estimulo por parte 

do poder público no sentido de constituir um parque tecnológico, de modo a 

tornar mais efetivas as economias de aglomeração. Mas deve-se atentar para a 

exclusão que esse processo pode gerar ao beneficiar segmentos que 

demandam mão-de-obra qualificada em detrimento dos demais, de modo que a 

absorção do excedente do mercado de trabalho passa a ser extremamente 

exclusivista. Assim, políticas no sentido de estimular o desenvolvimento de 

setores que não estejam ligados à alta tecnologia é imprescindível enquanto 

ação contrária à exclusão social. 
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