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Para este capítulo, que apresenta as relações da atividade econômica com a inserção regional das empresas, três
coeficientes foram construídos – concentração, especialização e localização –, com base no pessoal ocupado nas unidades

locais das atividades.1

O primeiro (concentração) permite mensurar o grau de importância de uma determinada atividade no conjunto
daquela atividade no total do Estado, demonstrando a participação do município na composição da atividade estadual.

Com o coeficiente de especialização, pretende-se medir a importância de determinada atividade na estrutura
econômica do município, verificando-se o grau de dependência do município em relação a tal atividade.

Já o coeficiente de localização serve para medir quanto determinada atividade é mais importante para a região
do que para a média do Estado, de forma a identificar onde se encontram atividades que, embora pouco relevantes para o total
do Estado, sejam importantes para certos municípios.

A atividade industrial na Região Metropolitana de São Paulo e naquelas que se encontram em seu entorno tem

maior concentração em 19 municípios. Também aparecem com relativa importância as sedes das regiões administrativas, com
exceção de Registro.

No que se refere à especialização, a atividade industrial é bastante importante em 116 municípios, com distribui-
ção mais difusa e localização diferente em relação ao coeficiente anterior, sendo que o maior número de cidades encontra-se na

região da Rodovia Anhangüera, da Washington Luiz, na região do ABC e, em menor quantidade, ao longo da Via Dutra.
Assinala-se que o Município de São Paulo, o maior parque industrial do país, aparece com pequeno coeficiente de especializa-
ção, em virtude da existência de um poderoso setor de serviços, sobretudo aqueles prestados às empresas.

O coeficiente de localização acompanha, em larga medida, a distribuição do anterior, com 138 municípios nos

quais a atividade industrial é mais importante para o município do que para o total do Estado. Novamente os eixos rodoviários
citados e a região do ABC aparecem com maior importância, enquanto a capital registra pequeno coeficiente.

1. Maior detalhamento sobre a forma de cálculo dos coeficientes podem ser encontradas nas Notas Metodológicas, ao final deste capítulo.
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Uma desagregação dos segmentos industriais mostra que as distribuições são diversas, dado o setor analisado.
A indústria de bens de consumo não-duráveis tem um coeficiente de concentração distribuído de forma mais difusa do que o
total da indústria. O mapa da especialização – assim como o da localização – mostra que essa indústria é tanto mais importante

quanto mais se afasta da RMSP, provavelmente em virtude da fabricação de alimentos e bebidas, sobretudo nas usinas de
açúcar e álcool, mais importante nas regiões mais afastadas da metrópole.

Comportamento diferente tem a indústria de bens intermediários, em que a concentração na RMSP e no seu

entorno contrapõe-se ao alto grau de especialização e localização na região sudoeste do Estado, dada a importância da indús-
tria da madeira e da produção de cimento (esta última próxima à extração de calcário).

Mais diverso ainda é o comportamento da indústria de bens de capital e de consumo duráveis, cuja distribuição
é semelhante para os três coeficientes propostos. Isso ocorre devido à forte concentração dessa indústria na RMSP e no seu

entorno e à sua quase inexistência nas demais regiões do Estado. O alto conteúdo tecnológico incorporado à produção desse
segmento industrial força sua localização nas regiões em que há conhecimento técnico acumulado precedentemente, o que
acarreta maior qualificação da mão-de-obra, privilegiando dessa maneira as proximidades da capital do Estado.

O contraponto a essa análise pode ser visualizado nos mapas da prancha seguinte, que tratam da distribuição

dos coeficientes das agroindústrias alimentar e não-alimentar: verifica-se nesses mapas que os três coeficientes para a alimen-
tar, claramente vinculada à produção agropecuária (carne, suco de laranja e produção de açúcar), destacam as regiões nordeste
e noroeste do Estado, enquanto a produção da não-alimentar tem dois de seus três coeficientes concentrados na região

sudoeste do Estado, mostrando a forte vinculação da indústria com as áreas de reflorestamento e a prática de manejo florestal.

A fabricação de alimentos e bebidas é a divisão industrial que tem maior difusão pelo Estado: 87 municípios
possuem alta especialização nessa divisão e 152 detêm alto coeficiente de localização, ou seja, a indústria de alimentos é mais
importante para esses municípios do que para o total do Estado.

A indústria têxtil, por sua vez, apresenta menor espalhamento: apenas 25 municípios têm grande especialização

e oito possuem alta concentração, a maior parte deles no eixo da Rodovia Anhangüera, na região de Americana. No entanto,
apesar da grande concentração em poucas cidades, essa indústria, dada a sua tradição, localiza-se em municípios que, com
pouca participação nos demais setores, têm nessa divisão um peso relativo alto, o que faz com que um grande número de

municípios apresentem alto coeficiente de localização.
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A indústria de confecção tem inserção muito parecida com a têxtil, graças às pequenas confecções que se
espraiam pelo Estado, fazendo com que 24 municípios apresentem alto coeficiente de especialização e 74 alto coeficiente de
localização. No entanto, apenas quatro deles têm grande concentração, o que decorre do fato da enorme participação do

Município de São Paulo, que possui quase 2/3 de todo o pessoal ocupado dessa atividade.

A fabricação de artigos de couro é bastante localizada, com os três pólos (Franca, Birigui e Jaú) aparecendo
nitidamente em todos os coeficientes. O que surpreende, nesse segmento, é a grande concentração no município da capital,

que se equipara com esses pólos.

Tanto a fabricação de produtos químicos como a metalurgia básica apresentam pequena difusão no território.
Embora haja um número relativamente grande de municípios com altos coeficientes, eles se encontram territorialmente na
RMSP e em seu entorno, ressaltando-se a participação da Região Metropolitana da Baixada Santista, graças ao pólo petroquími-

co e à unidade da Cosipa localizados em Cubatão.

Os coeficientes da indústria de máquinas e equipamentos mostram a importância que adquirem as regiões
central e norte do Estado. A despeito da concentração na RMSP e  no seu entorno, os eixos da Anhangüera e Washington Luiz
mostram coeficientes de especialização e localização altos nessas regiões. A indústria automobilística tem caráter claramente

concentrado, com poucos municípios que apresentam altos coeficientes nos três critérios propostos.

Quando a análise recai sobre a fabricação de móveis e indústrias diversas, verifica-se a importância do vetor
noroeste, que perpassa a Região Administrativa de São José do Rio Preto, desde Catanduva até Jales. Essa indústria, além de
apresentar focos em termos de concentração, é também mais importante para a região do que para o Estado, dados os

coeficientes de localização de seus municípios. Na RMSP, ao contrário, embora os municípios registrem altos coeficientes de
concentração, a fabricação de móveis não tem a mesma importância que a verificada para o Estado e, principalmente, para a
região noroeste.

Caberia supor que a produção de madeira acompanhasse pari passu à indústria moveleira, mas a distribuição

dos coeficientes para essa divisão mostra que há pequena vinculação espacial entre as atividades, uma vez que a madeira está
concentrada (e todos os coeficientes mostram claramente) na região sudoeste do Estado, onde a matéria-prima é abundante.

No caso do setor de serviços, a distribuição espacial dos coeficientes de especialização, concentração e localiza-

ção é semelhante à da indústria, mas com um caráter mais concentrado. As sedes das RAs, a RMSP e as regiões de seu entorno
(essa última com menor número de municípios) concentram a maior quantidade de coeficientes altos.
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Essa distribuição se mantém praticamente inalterada quando se trata dos serviços prestados às empresas, tanto
os técnicos como os auxiliares, tendo sempre o coeficiente de concentração mais restrito à RMSP e em poucos municípios de
seu entorno.

A concentração surge mais expressiva ainda nas atividades de informática, já que a capital e alguns municípios
de sua região metropolitana aparecem claramente como os mais importantes. Somente poucos municípios do interior apresen-
tam atividade relevante, destacando-se Campinas, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto.

A atividade comercial, como já visto em capítulos precedentes, é mais espalhada pelo território paulista do que

as demais, embora com maior densidade na RMSP. Os coeficientes de concentração, localização e especialização mostram a
concentração na RMSP, assim como a maior difusão da atividade comercial. Há mais municípios com alto coeficiente de con-
centração do que na indústria e nos serviços (90 municípios com alta e muito alta concentração). São mais numerosos ainda

aqueles com altos coeficientes de especialização e localização (117 e 137, respectivamente) e em somente três municípios não
se verificou a ocorrência de vínculos empregatícios no ano de referência. Ressalta-se que o comércio adquire grande importân-
cia relativa na região do Vale do Ribeira (RA de Registro), uma vez que as demais atividades econômicas são escassas, aumen-

tando o peso deste setor.


