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Este capítulo apresenta a participação da economia paulista no âmbito nacional e a sua distribuição, seja pelas
regiões do Estado de São Paulo, seja pelos setores que as compõem.

A economia paulista, malgrado as contingências dos últimos anos, sobretudo a partir de 1998, que provocaram

redução da sua participação no PIB, ainda é a que dita a dinâmica nacional, em todos os setores de atividade. A indústria
paulista, com mais de 40% da produção brasileira, é a mais pujante e moderna do país (com exceção da extrativa), com pesados
investimentos em inovação tecnológica e processos de automação; seu setor de serviços, também o maior do Brasil, pauta-se

pela existência de serviços sofisticados prestados principalmente às empresas, numa integração virtuosa com os demais setores.

A atividade agropecuária é também a maior do país (27%, segundo as Contas Regionais de 2003), baseada
principalmente nas culturas de cana e de laranja e na criação de bovinos e aves, que abastecem as indústrias de processamento
desses produtos. Somente no terreno da administração pública São Paulo não é o maior Estado do país, sendo superado pelo

Rio de Janeiro (onde ainda restaram alguns importantes focos da administração federal) e, naturalmente, pelo Distrito Federal.

Internamente, contudo, São Paulo apresenta uma distribuição espacial da atividade econômica bastante desi-
gual, já que as Regiões Metropolitanas de São Paulo e da Baixada Santista e as Regiões Administrativas de Campinas (onde se
localiza a Região Metropolitana de Campinas), São José dos Campos e Sorocaba agregam quase 90% de toda a riqueza gerada

no Estado. Analisando-se de maneira mais detalhada, ou seja, desagregando-se as Regiões Administrativas por Regiões de
Governo, nota-se que sobressaem aquelas que estão mais próximas da Região Metropolitana de São Paulo (Sorocaba, Campi-
nas, São José dos Campos e Santos).

O mapa referente à distribuição da riqueza paulista mostra a parcela com que cada município participa na

formação do PIB, podendo-se verificar a enorme contribuição do município da capital e uma concentração da riqueza no eixo
Anhangüera/Bandeirantes e Dutra/Carvalho Pinto. Vale ressaltar que 51% do PIB estadual é formado em apenas dez municí-
pios, dos quais seis localizam-se na Região Metropolitana (São Paulo, Guarulhos, São Bernardo do Campo, Santo André, Barueri

e Osasco) e quatro em seu entorno (Campinas, São José dos Campos, Sorocaba e Paulínia). Quando se analisa o PIB per capita,
embora os maiores valores sejam encontrados também nesse dois vetores, surgem os municípios situados às margens dos Rios
Paraná, Paranapanema e Grande, os quais, geralmente, possuem diminuta população, mas com alto valor adicionado, pois em

seu território encontram-se usinas hidrelétricas.
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 No mapa que apresenta uma tipologia dos municípios, segundo as atividades principais que compõem o seu
PIB, observam-se sete grupos. No grupo 1 estão os municípios essencialmente agropecuários, representando a maioria (181),
que se distribuem pelo interior do Estado, com maior concentração nas regiões central, noroeste e sudoeste. O grupo 2 contém

os 154 municípios que, apesar de sua atividade principal ser a agropecuária, também possuem outra atividade importante
(industrial ou de serviços), e sua localização acompanha a do grupo anterior.

Os 42 municípios do grupo 3 são essencialmente industriais (ou industriais simples), nos quais não há relevância

de outra atividade. É o caso dos municípios de geração de energia elétrica ou daqueles que possuem uma atividade industrial
grande, mas concentrada em um único produto, como Luís Antônio (papel e celulose), na RA de Ribeirão Preto, e Alumínio, na
RA de Sorocaba. Sua distribuição espacial mostra que estes se localizam ou nas margens dos grandes rios (os de usinas hidrelé-

tricas) ou próximos à área que circunda a Região Metropolitana. Já os 29 municípios do grupo 4 podem ser chamados de
industriais complexos, pois, ao lado da atividade principal (industrial), há também grande atividade de outro setor, quase
sempre o de serviços. Esses municípios se encontram, em sua maior parte, ou na Região Metropolitana de São Paulo (notam-se

os municípios do ABC, Guarulhos, Osasco e Barueri), ou no seu entorno imediato, sobretudo nas regiões de Campinas e São
José dos Campos.

Os municípios do grupo 5 (99) têm grande atividade industrial, mas também uma importante atividade agrope-
cuária, como aqueles onde há usinas de açúcar e álcool, ou processamento de suco de laranja. Como era de se esperar, eles se

localizam de forma mais dispersa, ao longo do território, junto às áreas nas quais a agropecuária é importante. Os municípios do
grupo 6 são aqueles em que a atividade de serviços é a principal, mas seja a indústria, seja a administração pública também
possuem peso na composição do PIB. Os 47 municípios que compõem esta categoria (que inclui a capital) são, principalmente,

aqueles das principais sedes das Regiões Administrativas. Já os municípios do grupo 7 (93) são os que têm na administração
pública a maior responsável pela formação do PIB. Isso ocorre quando as demais atividades econômicas são tão incipientes que
a administração pública passa a ser relevante. São os municípios mais pobres do Estado e que se localizam, principalmente, no

Vale do Ribeira, na região de Itapeva/Itararé, na região da Serra da Bocaina, junto ao Vale do Paraíba e na região oeste.

A observação da distribuição da riqueza nos municípios do Estado, por setores de atividade (indústria, serviços e
agropecuária), mostra que a agropecuária é a mais difusa no Estado, com maior concentração na região norte, onde se encon-
tram as maiores culturas de cana e de laranja, além da criação de bovinos. A Região Metropolitana de São Paulo e o Vale do

Paraíba são as regiões nas quais a agropecuária é mais incipiente.
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Apresentam-se com outra distribuição os setores de indústria e de serviços, com concentração na Região Metro-
politana de São Paulo e nas regiões que a circundam, sendo que essa configuração é mais acentuada quando se trata dos
serviços. As regiões do Vale do Ribeira e litoral sul, sudoeste e oeste apresentam pequena participação nos três setores de

atividade.

Essas regiões mais densas economicamente são aquelas que mais exportam, ainda que o interior do Estado
contribua com quase 20% do total das vendas externas, provenientes, sobretudo das usinas de açúcar e álcool, das indústrias

processadoras de suco de laranja e dos frigoríficos que processam a carne.

No que se refere à distribuição da produção agropecuária do Estado, observadas as culturas permanentes, nota-
se que tanto a laranja quanto o café são bem distribuídos no Estado, mas a produção cítrica é muitas vezes maior que a do café.
A laranja só não está presente, até o momento, no oeste do Estado, no sudoeste e no Vale do Ribeira, mas possui grande

concentração nas regiões norte e central. Já o café, que só não é cultivado no Vale do Ribeira e no sudoeste, tem sua maior
produção nas encostas das montanhas que separam São Paulo de Minas Gerais, cuja altitude dessas áreas proporciona alta
qualidade ao produto, o que significa maior valor adicionado.

No caso das principais culturas temporárias, o milho e o feijão apresentam cobertura quase completa do Estado,

que vai se tornando menor à medida que se analisam as culturas de soja, cana e batata. A soja tem maior produção no extremo
norte do Estado e na região de Marília/Assis; a batata, por sua vez, se concentra na região sudoeste do Estado e tem importân-
cia no norte da região de Campinas (RG de São João da Boa Vista). A cana-de-açúcar só não tem nenhuma relevância no litoral

do Estado, concentrando-se especialmente nas regiões central e norte, que produzem a maior quantidade de açúcar e álcool do
país.

No que se refere à pecuária, somente 64 municípios não possuem criação de aves e 32 não têm rebanho bovino,
a maior parte deles na Região Metropolitana de São Paulo. No caso da criação de aves, ressalta-se a porção central do território

paulista, mas a produção de ovos concentra-se principalmente em dois municípios, Bastos (RA de Marília) e Guararapes (RA de
Araçatuba), com mais de 1/9 da produção estadual.

No caso do rebanho bovino, é evidente a preponderância da porção oeste do Estado, embora esteja distribuído
por todo o território paulista, com exceção da RMSP. A produção de leite, no entanto, é concentrada a noroeste, no Vale do

Paraíba e nas encostas da Mantiqueira, na divisa com Minas Gerais. Há ainda alguns municípios importantes na produção
leiteira no sudoeste do Estado e na RA de Presidente Prudente.
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Já a distribuição dos setores de atividade pelo território paulista mostra a importância do Estado São Paulo
quanto à localização de sedes de empresas, notadamente quando se trata de sedes de grandes empresas. No setor industrial, o
número de sedes de empresas com mais de 500 pessoas ocupadas, em São Paulo, é quatro vezes superior ao do Estado que é

o segundo colocado (Rio Grande do Sul); o mesmo vale para o setor de serviços, esse número é 2,5 vezes maior que o do
segundo colocado, que, neste caso, é o Rio de Janeiro.

Proporção semelhante ocorre com o comércio, já que o número de sedes é 2,6 vezes maior que o segundo

colocado, ainda o Rio de Janeiro. No que se refere às sedes de bancos, a proporção se aproxima da indústria: 3,6 vezes maior
que o número de sedes do segundo colocado (Rio de Janeiro).

Quanto à distribuição espacial da indústria paulista, pode-se verificar a enorme concentração na Região Metro-
politana de São Paulo e em seu entorno. Quando se analisa a distribuição dos trabalhadores nas empresas industriais com

menos de nove pessoas ocupadas, verifica-se que a região oeste do Estado é aquela na qual essas unidades se constituem na
maioria das empregadoras. Contrariamente, quando se analisam os trabalhadores que estão ocupados em unidades com mais
de 100 pessoas ocupadas, voltam a ser dominantes a RMSP e seu entorno. Note-se que 347 municípios (ou 54% do total) não

apresentam uma única indústria deste porte; esses municípios encontram-se, em sua maior parte, no Vale do Ribeira e litoral
sul, sudoeste e oeste do Estado.

O setor de serviços concentra ainda mais que a indústria as unidades locais na RMSP e seu entorno, sendo mais
nítida a importância das pequenas unidades nas regiões mais distantes da RMSP no que se refere ao emprego. Já na metrópole,

cresce sobremaneira a importância das unidades de serviços de mais de 100 pessoas ocupadas. A mesma configuração ocorre
no setor comercial, embora de forma mais atenuada na distribuição territorial, pois trata-se de uma atividade que, por depender
do consumo das famílias, está mais próxima da distribuição da população. No entanto, neste caso, é mais acentuada a concen-

tração do emprego em empresas pequenas nas regiões com menor atividade econômica do Estado, e ainda mais acentuada a
presença de trabalhadores em empresas com mais de 100 pessoas ocupadas na metrópole.

O sistema bancário acirra o caráter concentrado da economia, seja na distribuição de agências bancárias (quase
duas mil só no município da capital), seja nos depósitos bancários; nesse último caso ganham importância os municípios que são

sedes de regiões administrativas.


