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O território paulista possui o maior e mais robusto sistema de ciência, tecnologia e inovação do cenário nacional.
Abriga uma rede de instituições acadêmicas e de pesquisa de referência internacional e um parque informacional formado por
setores industriais e de serviços intensivos em conhecimento, com expressiva produção científica e tecnológica.

Considerando tal panorama, este capítulo do Atlas Seade da Economia Paulista objetiva mostrar a dimensão
espacial das atividades voltadas para a criação, difusão e uso do conhecimento técnico-científico, estimulando a reflexão sobre
a distribuição territorial das atividades referentes à inovação tecnológica.

De início, nota-se a ampla presença das instituições de ensino e pesquisa em todo o território paulista, sendo a
única exceção o sudoeste do Estado. Ao se considerar a dimensão municipal, dos 645 municípios, 116 possuem as instituições
mencionadas. As escolas técnicas estaduais destacam-se por estarem em 84 municípios, enquanto o Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial – Senai aparece em 53 e a Faculdade de Tecnologia – Fatec, que forma tecnólogos em cursos de nível
superior, está instalada em 16. As escolas técnicas federais são encontradas em três municípios. Entre as universidades, vê-se
que as públicas estaduais estão presentes em 30 municípios, com destaque para a Universidade Estadual Paulista “Júlio de
Mesquita Filho” – Unesp, com campi em 23 municípios do Estado. Da mesma forma que no ensino técnico de nível médio, a
participação das instituições federais na quantidade de unidades de ensino superior é pequena, pois as universidades federais
estão também em três municípios (São Paulo, São Carlos e Araras) – embora a contribuição dessas instituições para as atividades
de ensino e pesquisa no Estado seja bastante expressiva.

A distribuição espacial do ensino superior pode ser representada quantitativamente pelo número de alunos
matriculados e, no Estado de São Paulo, percebe-se que, de forma geral, a presença de estudantes universitários é praticamente
idêntica à distribuição espacial da população. Certos municípios, porém, destacam-se na proporção estudantes universitários
em relação à população total, como é o caso de algumas cidades da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), como Mogi das
Cruzes, São Caetano, Santo André e Santos, que, pela grande oferta de vagas, caracterizam-se por atender à população de seus
entornos. Fica evidente, por outro lado, que é praticamente inexistente o ensino superior na região do Vale do Ribeira, na
porção sudoeste do Estado.

Ao se observar a distribuição espacial das instituições ligadas a normas e técnicas de qualidade, nota-se que a
localização de organismos de certificação e inspeção, e a dos laboratórios de ensaio e calibração apresentam tendências bastan-

te similares.
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Os organismos certificadores são extremamente concentrados geograficamente, e estão presentes em apenas
quatro municípios, situando-se a maioria deles na capital.

Já os organismos de inspeção possuem distribuição menos concentrada, principalmente aqueles dedicados à

inspeção automotiva. Por sua vez, os laboratórios de ensaio e calibração são encontrados, quase na sua totalidade, nos municí-
pios de São Paulo e Campinas.

Entre os laboratórios não-corporativos de pesquisa e desenvolvimento, os parques tecnológicos e as incubado-
ras, essas últimas são as que apresentam maior difusão territorial, embora a maior parte delas não seja especializada no auxílio

a atividades tecnológicas.

Como indicador de resultado do esforço tecnológico, pode ser utilizada a produção científica, considerada a
partir dos artigos indexados na base SCIE – Science Citation Index Expanded. Embora se perceba a participação predominante
do Município de São Paulo, observa-se uma descentralização relativa deste indicador, motivada, em grande parte, pela distribui-

ção geográfica dos campi das universidades públicas e dos institutos de pesquisas. Merecem destaque os seguintes municípios
e instituições, em termos de quantidade de publicações:

Campinas: Unicamp, Instituto Agronômico de Campinas (IAC), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa),
Laboratório Nacional de Luz Síncotron (LNLS) e Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital);

São Carlos: UFSCar, USP e Embrapa;

Ribeirão Preto: USP;

São José dos Campos: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Centro Técnico Aeroespacial (CTA) e Unesp;

Ribeirão Preto: USP;

Araraquara: Unesp;

Piracicaba: Esalq (USP); Unesp;

Botucatu: Unesp;

Jaboticabal: Unesp;

Rio Claro: Unesp.
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Quando se observa a presença dos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento nas empresas, percebe-se que a
macrometrópole e o eixo que caminha em direção ao norte do Estado concentram os laboratórios de P&D das empresas. Esta
informação, extraída da Pesquisa da Atividade Econômica Paulista – Paep, de 2001, mostra também que a indústria, além de

possuir mais laboratórios, apresenta maior difusão territorial desta atividade. Já os laboratórios corporativos nos serviços são
muito mais seletivos espacialmente em sua presença. Isso ajuda a explicar os resultados que serão apresentados na última
prancha do capítulo, sobre empresas inovadoras.

Complementarmente aos dados sobre a existência da infra-estrutura física ligada a CT&I, é relevante verificar
como se apresentam os dados sobre recursos humanos utilizados nas atividades de inovação no Estado de São Paulo.

Para isso, a medida aqui utilizada é a distribuição das ocupações técnicas e científicas por município, com base
em estudo da Fapesp coordenado por Suzigan (2005).1  Os mapas destas ocupações acompanham as tendências já cartografadas

em outros indicadores, ou seja, a geração de ocupações com conteúdo tecnológico de maior densidade é concentrada nas
regiões mais industrializadas, nas quais também é importante a prestação de serviços a empresas. Com efeito, nota-se que,
além da já previsível participação expressiva da capital, de alguns municípios contíguos a ela, além de Campinas e São José dos

Campos no contingente das ocupações qualificadas, os municípios que abrigam as instituições de CT&I e os centros urbanos
regionais aparecem com alguma relevância.

Segundo Suzigan (2005), a principal razão para este resultado parece ser a natureza do processo de
desconcentração industrial por que passou a Região Metropolitana de São Paulo nas últimas décadas. A relocalização de

unidades produtivas em direção a outras regiões do Estado não envolveu a desconcentração das chamadas funções corporativas
superiores – marketing,  desenvolvimento de produto, engenharia, P&D, etc. –, já que os escritórios de administração central e
os departamentos de desenvolvimento de novos produtos e processos permaneceram nas antigas sedes ou nas unidades de

produção principal. Isso explica a elevada, e mais que proporcional, participação das “ocupações tecnológicas” no Município de
São Paulo e no seu entorno imediato.

1. Neste sentido, o presente trabalho coloca-se como uma continuidade de reflexões trazidas por estudos anteriores. A referência norteadora dos conteúdos deste capítulo está na recente publicação
da Fapesp, Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação em São Paulo 2004. São Paulo, 2005. Uma menção especial deve ser feita ao capítulo 9 “A dimensão regional das atividades de Ciência,
Tecnologia e Inovação”, coordenado pelo professor Wilson Suzigan.
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Do ponto de vista dos resultados do esforço tecnológico, os indicadores de número de empresas inovadoras e a
taxa de inovação2  podem ser vistos como medida objetiva da efetividade dos atributos anteriormente considerados. Nos mapas
que apresentam esses dados, é possível perceber diferenças setoriais significativas.

Quando se observa o comportamento da indústria, nota-se relativa desconcentração das empresas inovadoras.
Ainda que o mapa ajude a mostrar uma maior homogeneidade dessas empresas nas regiões metropolitanas de São Paulo e de
Campinas, o Município de São Paulo figura como o principal centro das atividades de inovação, com uma participação de 31%

do total de empresas inovadoras do Estado.

Destacam-se os municípios próximos da capital: o agrupamento de municípios do entorno (excluindo o ABC),
que comporta Guarulhos e Barueri, entre outros, possui a maior taxa de inovação do Estado (19%) e apresenta alta concentra-
ção de empresas industriais inovadoras, 18% das existentes no Estado. Os municípios do ABC também têm relevância por

abrigarem 7,8% das empresas industriais inovadoras. O resultado aquém do esperado aparece na Região Metropolitana de
Campinas, com apenas 5,2% das empresas que inovam.

As regiões que compõem a macrometrópole concentram 85% das empresas inovadoras, chamando também a
atenção a Região Administrativa Central, com a segunda mais alta taxa de inovação do Estado.

Nos serviços, observa-se que a inovação é significativamente mais concentrada do que na indústria. A área que

inclui a Região Metropolitana de São Paulo e as regiões administrativas de Campinas, Sorocaba e São José dos Campos abriga
87,5% das empresas inovadoras. Esta mesma área, por outro lado, representa 81,3% do total de empresas de serviços do
Estado. O Município de São Paulo, por exemplo, que possui 82% do pessoal alocado em atividades de P&D, detém 56% das

empresas de serviços inovadoras no Estado. É, portanto, uma concentração maior do que o total de empresas de serviços com
mais de 20 pessoas ocupadas, no qual o município representa 45%. Outro destaque é a Região Metropolitana de Campinas,
que concentra 7,3% das empresas de serviços inovadoras. Nas demais áreas do Estado, sobressai a Região Administrativa de

Franca.

2. A taxa de inovação é calculada por meio da participação porcentual das empresas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, que introduziram produto ou serviço tecnologicamente novo ou significativa-
mente aperfeiçoado para o mercado sobre o total de empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas.
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É facilmente perceptível, pelas informações constantes do Atlas, que a distribuição das atividades de ciência,
tecnologia e inovação traz uma forte conexão com as estruturas sociais e econômicas espaciais construídas ao longo do proces-
so de industrialização do Estado.

Neste padrão econômico observado, destaca-se a Região Metropolitana de São Paulo como o núcleo econômico
do território paulista e a área delimitada pelas Rodovias Anhangüera/Bandeirantes como a faixa que concentra os melhores
indicadores da força de atração mútua que atuam sobre os novos investimentos e esforços efetivados em inovação.


