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RESUMO   

A  presente  dissertação  analisou  o  processo  de  desindustrialização  na  cidade  de             
Guarulhos.  A  análise  se  deu  por  indicadores  econômicos  em  comparação  com  os              
dados  dos  municípios  de  Campinas,  Osasco,  Sorocaba,  São  Bernardo  e  São  José              
dos  Campos,  todos  no  estado  de  São  Paulo.  A  mudança  nas  dinâmicas  dos  setores                
da  economia  também  foram  exploradas  por  revisão  bibliográfica  com  ênfase  nos             
principais  conceitos  de  composição  do  setor  industrial,  contemplando  o  panorama            
internacional,  conjuntura  nacional  e  especificidades  regionais.  Os  indicadores          
econômicos  adotados  tiveram  base  no  CAGED  ( Cadastro  Geral  de  Empregados  e             
Desempregados),  na  RAIS  (Relação  Anual  de  Informações  Sociais)  e  no  IBGE             
(Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística).  A  análise  dos  dados  utilizou  o             
Quociente  Locacional  (QL)  e  a  Análise  Diferencial  Estrutural  (ADE)  para  mensurar             
os  efeitos  da  desindustrialização  sobre  o  emprego  no  período  2000  a  2019,  além  de                
traçar  uma  linha  histórica  da  participação  do  setor  industrial  no  PIB  municipal  dos               
municípios.   De  modo  complementar,  foram  realizadas  entrevistas  com          
representantes  de  sindicatos  patronais  e  de  trabalhadores  do  setor  industrial  em             
Guarulhos,  a  fim  de  captar  as  diferentes  interpretações  sobre  este  processo  e              
algumas  que  o  explicam.  Os  resultados  mostram  que  em  dados  percentuais,             
Guarulhos  foi  o  município  que  mais  perdeu  participação  do  setor  industrial  no  PIB.               
Isso  se  justifica  não  só  pela  queda  de  postos  de  trabalho  na  indústria  de                
transformação,  mas  pelo  crescimento  do  setor  de  serviços.  Acerca  da  teoria  de              
industrialização  explorada,  apenas  Osasco,  entre  todos  os  municípios  considerados,           
obteve  alta  nos  postos  de  trabalho.  Em  Guarulhos  os  subsetores  da  indústria  que               
mais  apresentaram  queda  absoluta  nos  empregos  foram  a  indústria  metalúrgica,            
indústria  da  borracha  e  indústria  mecânica,  nessa  ordem.  Por  outro  lado,  em  termos               
percentuais,  não  foi  o  município  com  maior  perda  de  empregos,  esse  posto  foi  de                
São  José  dos  Campos.  Por  fim,  as  entrevistas  apontaram  ainda  razões  operacionais              
atreladas  ao  êxodo  industrial  guarulhense.  Entre  as  principais  foram  citadas            
dificuldades  relacionadas  à  infraestrutura  viária,  abastecimento  de  água  e  energia            
elétrica,  falta  de  políticas  públicas  de  atração  e  manutenção  de  indústrias,  escassez              
de  dados  econômicos  continuados  e  a  dificuldade  em  agregar  valor  no  produto  final               
(modernização   dos   processos   produtivos).   

Palavras-chave:  desindustrialização,  emprego,  indicadores  socioeconômicos,       
análise   regional,   Guarulhos.   

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

ABSTRACT   

This  dissertation  analyzed  the  process  of  deindustrialization  in  the  city  of  Guarulhos.              
The  analysis  was  based  on  economic  indicators  compared  to  data  from  the  cities  of                
Campinas,  Osasco,  Sorocaba,  São  Bernardo  and  São  José  dos  Campos,  all  in  the               
state  of  São  Paulo.  The  change  in  the  dynamics  of  the  sectors  of  the  economy  was                  
also  explored  through  a  literature  review  with  an  emphasis  on  the  main  concepts  of                
composition  of  the  industrial  sector,  considering  the  international  panorama,  national            
situation  and  regional  specificities.  The  economic  indicators  adopted  were  based  on             
CAGED  (General  Register  of  Employed  and  Unemployed),  RAIS  (Annual  Report  on             
Social  Information)  and  IBGE  (Brazilian  Institute  of  Geography  and  Statistics).  The             
data  analysis  used  the  Location  Quotient  (QL)  and  the  Structural  Differential  Analysis              
(ADE)  to  measure  the  effects  of  deindustrialization  on  employment  in  the  period  2000               
to  2019,  in  addition  to  drawing  a  historical  line  of  the  industrial  sector's  participation  in                 
the  municipal  GDP  of  the  municipalities  .  Complementarily,  interviews  were  carried             
out  with  representatives  of  employers'  unions  and  workers  in  the  industrial  sector  in               
Guarulhos,  in  order  to  capture  the  different  interpretations  of  this  process  and  some               
that  explain  it.  The  results  show  that  in  percentage  data,  Guarulhos  was  the               
municipality  that  lost  the  most  share  of  the  industrial  sector  in  GDP.  This  is  justified                 
not  only  by  the  drop  in  jobs  in  the  manufacturing  industry,  but  by  the  growth  of  the                   
service  sector.  Regarding  the  theory  of  industrialization  explored,  only  Osasco,            
among  all  the  municipalities  considered,  obtained  a  higher  number  of  jobs.  In              
Guarulhos,  the  subsectors  of  industry  that  presented  the  greatest  drop  in             
employment  were  the  metallurgical  industry,  the  rubber  industry  and  the  mechanical            
industry,  in  that  order.  On  the  other  hand,  in  percentage  terms,  it  was  not  the                 
municipality  with  the  greatest  loss  of  jobs,  this  post  was  São  José  dos  Campos.                
Finally,  the  interviews  also  pointed  out  operational  reasons  linked  to  the  industrial              
exodus  from  Guarulhos.  Among  the  main  ones,  difficulties  related  to  road             
infrastructure,  water  and  electricity  supply,  lack  of  public  policies  to  attract  and              
maintain  industries,  lack  of  continued  economic  data  and  difficulty  in  adding  value  to               
the   final   product   (modernization   of   production   processes)   were   cited.   

Keywords:  deindustrialization,  employment,  socioeconomic  indicators,  regional        
analysis,   Guarulhos.   
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1. INTRODUÇÃO    

O  presente  trabalho  busca  investigar  as  especificidades  da          

desindustrialização  em  solo  guarulhense,  por  meio  de  estudo  de  análise  de  dados              
secundários  referentes  ao  município.  Com  base  na  bibliografia  explorada,  esse            

processo  se  dá  sob  a  égide  de  duas  correntes  teóricas  principais:  a  primeira  tem                

como  justificativa  a  dominação  internacional  de  países  desenvolvidos  frente  às            
economias  em  desenvolvimento  e  a  segunda  que  entende  a  tomada  de  decisão              

política   local   como   definidora   desse   processo.   
Além  da  análise  municipal,  o  trabalho  busca  ainda  comparar  os  indicadores             

levantados  para  o  município  de  Guarulhos  com  outros  polos  industriais  do  estado  de               

São  Paulo.  Essa  comparação  busca  entender  a  intensidade  desse  processo  nesse             
conjunto  de  municípios  selecionados  e  as  particularidades  dessa  movimentação  na            

cidade   de   Guarulhos.     
A  cidade  de  Guarulhos  possui  população  estimada  em  1.365.899  habitantes  e             

densidade  demográfica  da  ordem  de  3.835  habitantes/km²  no  ano  de  2018,             

conforme  informações  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (IBGE) 1 .            
Acerca  da  produção  de  riqueza,  em  nível  nacional,  Guarulhos  ocupa  a  décima              

segunda   posição   do   ranking   de   maiores   economias   do   país.     
O  produto  interno  bruto  da  cidade  é  estimado  em  52,2  bilhões  de  reais,  no                

entanto  quando  se  observa  o  PIB   per  capita ,  a  cidade  não  é  classificada  nem  entre                 

as  100  primeiras  do  país,  em  larga  medida  isso  pode  ser  justificado  pela               
abrangência  territorial  e  populacional,  ainda  assim  demonstra  grave          

heterogeneidade   no   município   (CALEIRO,   2017).     
Com  relação  aos  dados  específicos  do  setor  industrial  na  cidade,  dentro  do              

período  compreendido  entre  2009-2018,  o  balanço  da  indústria  guarulhense  foi            

negativo  em  todos  os  exercícios  fiscais 2 .  Em  outros  termos,  a  taxa  de  exportação  foi                
menor  que  a  de  importação  em  todos  os  anos  contemplados  pelo  levantamento.              

Indicando   algumas   hipóteses   de   enfraquecimento   quantitativo   do   setor   industrial.     

1  Es�ma�va  gerada  pelo  IBGE  através  da  tendência  de  crescimento  populacional  guarulhense  na  janela  de  8                  
anos   (2018).   
2  Com  base  no  Caderno  Econômico  de  Guarulhos,  edição  de  2020,  cuja  consulta  pode  ser  realizada  através  do                    
link:  h�ps://www.guarulhos.sp.gov.br/sites/default/files/file/arquivos/CADERNO_ECONOMICO_A4_DEZ%2020    
20.pdf   
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O  caderno  econômico  municipal  na  edição  de  2019 3  aponta  para  diminuição             
do  número  de  indústrias  (referência  absoluta)  e  também  da  riqueza  produzida  por              

elas  proporcionalmente  (referência  relativa).  A  diminuição  das  indústrias,  em           
especial  de  transformação,  reduziu  também  o  número  de  postos  de  trabalho             

disponíveis  desse  setor  na  cidade,  saindo  de  107.785  postos  em  2013  para  84.280               

no   fim   de   2018.     
Ainda  sobre  esse  caderno,  outro  aspecto  relevante  de  caracterização  do            

município  são  os  principais  países  que  importamos  e  os  principais  que  exportamos.              
Entre  as  principais  nações  que  importamos  figuram,  respectivamente:  China  (25%),            

Estados  Unidos  (19%),  Alemanha  (8%),  Índia  (4%),  França  (4%)  e  México  (4%).  Por               

outro  lado,  os  países  para  os  quais  mais  exportamos  são:  Estados  Unidos  (24%),               
Alemanha   (19%),   Argentina   (6%)   e   Reino   Unido   (5%).     

Mesmo  entre  os  maiores  destinos  de  produtos  gerados  pela  indústria  de             
transformação  guarulhense,  mantém-se  como  líderes  Estados  Unidos  e  Alemanha           

praticamente  estáveis,  enquanto  Argentina  e  Reino  Unido  ora  crescem,  ora  recuam             

neste  índice.  Além  do  setor  industrial  com  queda  nos  índices  de  postos  de  trabalho                
de  21,81%,  outro  setor  relevante  do  município  que  sofreu  com  forte  queda  foi  a                

construção  civil,  alcançando  índices  da  ordem  de  59,67%.  No  caso  dos  dois              
indicadores,  essa  é  uma  referência  com  base  nos  postos  de  trabalho  diretos,  no               

entanto  esses  setores  impactam  indiretamente  uma  série  de  outros,  no  que  se              

chama   de   impactos   indiretos.   
A  diminuição  da  geração  de  riqueza  oriunda  do  setor  industrial  e  da              

construção  civil  foi  preenchida 4  por  setores  como:  turismo  (através  dos  serviços  de              
hospedagem  e  da  influência  do  Aeroporto  Internacional)  e  logística  (por  meio  do              

transporte  rodoviário  de  cargas).  Via  de  regra,  o  deslocamento  de  postos  de  trabalho               

se  deu  em  direção  ao  setor  de  Serviços.  Em  síntese,  mesmo  os  dados  preliminares                
apontam  para  algumas  tendências  de  diminuição  da  relevância  econômica  desse            

setor  no  município.  A  pesquisa  visa  confirmar  essa  hipótese  e  capturar  as              
particularidades   desses   processos   na   experiência   regional.   

3  Caderno   econômico   municipal   de   2019   pode   ser   acessado   na   íntegra   através   do   link:   
h�ps://www.guarulhos.sp.gov.br/sites/default/files/file/arquivos/CADERNO%20ECON%C3%94MICO%205%C2% 
AA%20EDI%C3%87%C3%83O%20R1.pdf   
4  Naturalmente  com  o  termo  “preenchida”  refere-se  a  tomada  de  espaço  como  setor  dominante,  mas  isso  não                   
se   refere   à   geração   do   mesmo   número   de   postos   de   trabalho   que   o   setor   industrial,   por   exemplo.     
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Retomando  a  estrutura  da  pesquisa,  na  sequência  o  quadro  1  oferece  uma              
síntese   dos   objetivos   pretendidos:   

  
Tabela   1   -   Objetivos   gerais   e   específicos   do   trabalho     

Fonte:   elaboração   própria   

Depois  de  passar  pelos  principais  objetivos  e  pela  caracterização  espacial  da             

cidade  de  Guarulhos,  sigamos  em  direção  ao  percurso  operacional  e  metodológico             
do  estudo.  Em  ordem  cronológica,  foi  feita  revisão  da  literatura  voltada  ao  processo               

de  industrialização  e  desindustrialização  em  nível  nacional.  Para  atender  a  essa             
expectativa,  conceitos  como   dutch  disease  (ou  doença  holandesa)  e  o  próprio             

conceito  de  desindustrialização  foram  os  principais  alvos  em  um  apanhado  histórico             

internacional  para  reflexão  no  cenário  brasileiro.  Ao  longo  do  texto,  as             
condicionantes  locais  de  desenvolvimento  da  indústria  brasileira  e  os  principais            

entraves  que  tornam  esse  setor  pouco  competitivo  em  escala  global  foram             
contemplados.     

Em  segundo  momento,  a  análise  comparada  entre  diferentes  pólos  industriais            

do  estado  de  São  Paulo,  terá  como  fontes  principais  as  bases  de  dados  descritas  na                 
tabela  2.  Os  municípios  selecionados  para  comparação  são  relevantes  do  ponto  de              

vista  industrial  em  suas  regiões  e  oferecem  um  panorama  amplo  da             
desindustrialização.  Estão  distribuídos  de  modo  a  dar  ênfase  à  região  metropolitana             

de  São  Paulo,  mas  também  contemplando  o  interior,  em  diferentes  características             

demográficas.  Por  se  tratar  de  um  estudo  comparativo,  essa  é  uma  fase  em  que  os                 
principais  dados  socioeconômicos  serão  analisados,  a  partir  da  construção  de            

indicadores   para   os   municípios   selecionados.     

Geral   Analisar  indicadores  socioeconômicos  da  cidade  de  Guarulhos  entre  2010           

e  2019,  com  o  intuito  de  identificar  a  desindustrialização  e  a  transformação              

dos   postos   de   trabalho   disponíveis   na   cidade.     

Específicos   Através  do  tratamento  dos  dados  quantitativos  oriundos  principalmente  de           

fontes  de  dados  secundárias  (CAGED,  RAIS  e  IBGE)  esboçar           

diagnósticos  comparativos  entre  cinco  municípios  do  estado  de  São  Paulo            

(Campinas,  Osasco,  São  Bernardo,  Sorocaba  e  São  José  dos  Campos);            

Identificar  as  principais  razões  que  colaboram  para  o  que  se  chama  de              
desindustrialização  massificada  tanto  na  cidade  de  Guarulhos,  quanto  em           

municípios   da   região   metropolitana   e   interior   de   São   Paulo.   
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Figura   1   -   Mapa   com   os   municípios   selecionados   para   a   pesquisa   

  
Fonte:   elaboração   própria   

    

Tabela   2   -   Indicadores   selecionados   para   análise   comparativa   

Fonte:   elaboração   própria   

Para  contemplar  essas  questões,  os  levantamentos  gerados  por  dados           

secundários,  em  especial  aqueles  relacionados  à  empregabilidade,  usaram  como           

forma  de  análise,  o  Quociente  Locacional  (VAZQUEZ;  SÁ  PORTO;  2015).  Essa             
resultante  (QL)  é  aplicada  em  modelos  comparativos  para  determinar  o  grau  de              

Bases   de   Dados   consultadas   Indicador(es)   

CAGED   Postos   de   trabalho   ocupados   por   setor   da   economia   (indústria,   

serviços,   agropecuária   e   comércio)   

Periodicidade:   2010-2019   

RAIS   Dados   da   RAIS   por   município   e   setor   da   economia   (inclusive   com   

possibilidade   de   recorte   dentro   do   setor   industrial);   

Periodicidade:   2010-2019   

IBGE     Par�cipação   dos   setores   econômicos   na   economia   (por   município)   

Periodicidade:   2000-2019   
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especialização  de  uma  região  menor  em  relação  a  uma  região  maior.  Nesse  caso,               
os  municípios  serão  lidos  individualmente  como  as  regiões  menores,  enquanto  o             

estado   de   São   Paulo   representará   o   referencial   maior.     
Ainda  sobre  os  dados  quantitativos,  a  intenção  de  produzir  um  estudo             

comparativo  é  mensurar  a  intensidade  do  impacto  gerado  pela  desindustrialização            

em  cada  região.  Nessa  etapa,  espera-se  colher  os  primeiros  materiais  que  ajudarão              
a  responder  questões  como:  Guarulhos  resistiu  melhor  ou  foi  mais  afetado  pelo              

processo  de  desindustrialização?  Quais  os  campos  da  indústria  mais  sentiram  esses             
impactos   e   quais   fatores   nos   apontam   para   possíveis   razões   implicadas?     

De  modo  complementar,  a  realização  de  entrevistas  com  agentes-chave           

permitirá  captar  a  percepção  dos  agentes  sobre  seu  campo,  tendo  em  vista  a  saída                
de  grandes  plantas  industriais  tanto  no  Brasil,  quanto  na  escala  local.  Os  agentes               

foram  selecionados  dentro  dos  nichos  industriais  mais  enfraquecidos  na  janela  de             
tempo   proposta   pelo   estudo.     

Por  fim,  serão  apresentadas  as  principais  conclusões,  estabelecendo  o           

diálogo  entre  a  teoria  trazida  pelos  primeiros  capítulos,  a  mobilização  de  indicadores              
durante  o  desenvolvimento  e  as  entrevistas  com  agentes  públicos  e  sindicalistas  do              

setor  industrial  guarulhense.  Em  suma,  através  desse  percurso  metodológico           
pretende-se  oferecer  um  panorama  acerca  da  desindustrialização  guarulhense,  com           

a  originalidade  de  incorporar  métodos  híbridos  para  essa  análise  com  dados  ainda              

não   explorados.   
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1.   UMA   BREVE   REVISÃO   DA   LITERATURA   
  

1.1.   Análise   nacional   e   principais   conceitos     

Em  primeiro  lugar,  é  preciso  situar  de  modo  claro  o  ponto  de  partida  desse                

estudo.  A  intenção  não  é  debater  se  há  ou  não  há  um  processo  de                
desindustrialização  em  curso  no  Brasil  e  também  nos  municípios  estudados,            

confirma-se  de  largada  através  da  literatura  mobilizada  que  esse  processo  existe,             
advindo  de  períodos  anteriores  aos  selecionados  para  análise  e  impacta  essas             

regiões,   ainda   que   com   razões   e   desdobramentos   diferentes.     

Em  uma  análise  mais  atenta  às  origens  conceituais  e  históricas  desse             
fenômeno  no  Brasil,  na  literatura  é  comum  encontrar  o  termo   dutch  disease ,  ou               

doença  holandesa.  De  acordo  com  Azevedo  e  Strack  (2012,  p.69),  o  termo  foi               
cunhado  pela  revista   The  Economist ,  em  1977.  O  termo  vem  da  descoberta  de               

petróleo  no  Mar  do  Norte,  em  regiões  que  foram  exploradas  fundamentalmente  por              

Holanda  e  Noruega.  Em  linhas  gerais,  a  existência  dessa  riqueza  natural  fez  com               
que  a  Holanda  hipervalorizasse  a  exploração  desse  recurso,  em  detrimento  do             

desenvolvimento   de   seu   setor   industrial   como   um   todo.     
Na  contramão,  no  caso  Norueguês,  a  exploração  do  petróleo  não  impediu  um              

movimento  de  fomento  às  políticas  públicas  de  fortalecimento  da  indústria  local  e  as               

commodities  serviram  como  impulso  no  fortalecimento  desse  setor.  A  longo  prazo,              
essas  escolhas  político-econômicas  culminaram  em  um  nível  de  competitividade           

internacional  bastante  diferente  entre  esses  dois  países.  Enquanto  a  Holanda            
manteve  seu  foco  em  um  ritmo  de  produção  local,  a  Noruega  buscou  fortalecer  sua                

indústria   como   uma   potência   exportadora 5 .     

Em  termos  técnicos,  a  doença  holandesa  pode  ser  pensada  como  a             
valorização  da  taxa  de  câmbio,  causada  pela  entrada  do  mercado  internacional  com              

a  intenção  de  comercializar  a  riqueza  natural  abundante  (PEREIRA,  2008).  Ao             
pensar  o  contexto  brasileiro,  o  estudo  de  Azevedo  e  Strack  usa  a  descoberta  de                

grandes  reservas  de  petróleo  no  pré-sal  brasileiro  como  estudo  de  caso  para  pensar               

os  riscos  desse  fenômeno.  O  principal  sintoma  percebido  pelos  autores  é  o  processo              
5  Ao  usar  o  termo  potência  exportadora,  refiro-me  à  exportação  de  produtos  acabados.  O  desenvolvimento                 
tecnológico  se  dá  na  não  venda  de  commodi�es,  mas  na  venda  de  produtos  processados,  ou  seja,  na  geração                    
de   produtos   que   possuem   maior   valor   agregado.     
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de  minorar  a  geração  de  PIB  pelo  setor  industrial,  voltando  os  olhos  para  a               
exportação  de  matérias  primas  (no  caso  clássico  supracitado)  e  no  mundo  moderno,              

pelo  avanço  do  setor  de  serviços.  É  importante  ponderar  que  quando  se  fala  em                
exportação  de  matéria  prima,  as   commodities  agrícolas  e  minerais  figuram  como             

protagonistas   nesse   cenário.     

Como  mencionado,  o  termo   doença  holandesa   refere-se  ao  enfraquecimento          
da  indústria  na  Holanda,  mas  esse  processo  de commoditização   se  alastrou  por              

diversos  países  e  mercados  a  partir  da  década  de  1970.  No  caso  holandês,               
tratava-se  da  exportação  de  gás  natural  associado  à  excessiva  entrada  de  divisas,              

movimento  que  deságua  no  efeito  contrário  do  que  se  espera  na  teoria  de  um  país                 

com  riquezas  naturais  dessa  magnitude:  a  queda  do  valor  adicionado  pela  indústria              
ao   PIB   do   país.     

Outro  modo  como  a  doença  holandesa  aparece  na  literatura  é  pelo  termo              
resource  curse ,  a  chamada  maldição  dos  recursos  naturais.  João  Pamplona  e  Maria              

Cacciamali  (2018)  atualizam  o  termo  para  os  cenários  econômicos  do  século  XXI  e               

retomam  a  linha  diagnóstica  de  perceber  os  efeitos  da  abundância  de  recursos              
naturais  para  o  comportamento  econômico  de  uma  nação.  Diversos  são  os  países              

que  tem  sua  economia  afetada  pela  alta  dependência  de  recursos  naturais,  se              
pensarmos  em  termos  mais  atuais,  países  do  continente  africano  e  da  américa  latina               

(emergentes  e  subdesenvolvidos)  atravessam  um  forte  processo  de  desindus-           

trialização.     
Por  outro  lado,  o  estudo  de  Pamplona  e  Cacciamali  (2018)  aponta  para  os               

avanços  no  debate  moderno,  ao  examinar  casos  que  fogem  à  chamada  “maldição              
dos   recursos   naturais”.     

A  tese  da  “maldição  geral”  vem  sendo  fustigada  pela  literatura  mais  recente.              
Suas  evidências  empíricas  têm  sido  apontadas  como  pouco  robustas.  São            
vários  os  países  com  recursos  naturais  abundantes  que  se  tornaram            
economicamente  bem  sucedidos.  As  verificações  econométricas        
apresentam  problemas  metodológicos,  tais  como  a  inadequada  medição  da           
variável  “abundância  de  recursos  naturais”,  quando  medida  com  base  nas            
exportações   e   no   PIB   (PAMPLONA   &   CACCIAMALI,   2018,   pp.152-153).     

Em   outro   trecho,   os   autores   complementam:   

É  necessário  ressaltar  que  o  debate  acerca  do  papel  das  atividades             
intensivas  em  recursos  naturais  no  desenvolvimento  econômico  faz  emergir           
um  amplo  desafio  para  as  instituições  e  especialmente  para  o  Estado.  Há              
uma  larga  agenda  de  políticas  públicas  a  ser  considerada,  a  ser  investigada.              
Como  exemplos  do  conteúdo  desta  agenda,  podem  ser  citados:  a  adequada             
apropriação  e  aplicação  pública  das  rendas  provenientes  de  recursos           
naturais,  o  estímulo  à  criação  de  vantagens  comparativas  dinâmicas  sem            
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comprometer  posições  já  alcançadas,  a  busca  por  diversificação  produtiva  e            
intensidade  tecnológica,  sem  apostar  em  todos  os  setores,  a  ampliação  dos             
encadeamentos  do  setor  intensivo  em  recursos  naturais,  sem  negligenciar  a            
qualidade  dos  linkages,  a  articulação  cuidadosa  de  política  de  inovação,           
comercial  e  industrial  para  eliminar  barreiras  à  expansão  dos           
encadeamentos  das  atividades  nacionais  intensivas  em  recursos  naturais          
(PAMPLONA   &   CACCIAMALI,   2018,   pp.154-15).   

 Ainda  que  a  intenção  não  seja  um  aprofundamento  dentro  de  conceitos             
econômicos,  essa  ponderação  dos  autores  demonstra  que  não  há  necessariamente            

uma  correlação  ou  relação  de  causalidade  entre  a  abundância  de  recursos  naturais              
e  uma  superdependência  desse  recurso.  Em  um  recorte  comparativo  entre  Holanda             

e  Noruega,  nota-se  a  influência  da  política  econômica  local  (Noruega),  mas  nota-se              

também  uma  forte  tendência  de  não  diversificação  das  mercadorias  produzidas            
(Holanda).     

Retomando  a  linha  histórica  pensada  por  Azevedo  e  Strack  (2012,  p.72),  os              
autores  demonstram  que  o  valor  adicionado  pela  indústria  em  relação  ao  PIB              

brasileiro  saiu  de  aproximadamente  38%  para  uma  participação  de           

aproximadamente  29%  entre  os  anos  de  1970  e  1990.  Segundo  os  autores,  é               
possível  pensar  esse  fenômeno  em  prismas  mais  amplos,  chegando  a  duas  grandes              

correntes  no  campo  da  desindustrialização:  a  primeira  está  associada  a  uma             
estrutura  internacional  que  domina  o  local,  ou  seja,  os  problemas  observados  no              

setor  industrial  de  um  país  como  o  Brasil  são  na  verdade  produto  de  uma  estrutura                 

industrial  global  mais  complexa,  dominante  e  multifacetada;  uma  segunda  corrente            
associa-se  à  concepção  de  que  o  processo  de  industrialização  é  produto  da  política               

econômica   local,   majoritariamente.     
A  partir  desse  período,  a  indústria  começou  a  perder  espaço  no  PIB  nacional,               

mais  claramente  a  partir  do  fim  da  década  de  90.  Nesse  período  eclodiram  estudos                

que  tratavam  dessa  temática,  estudos  inclusive  de  grande  envergadura  e  à  época              
ainda  não  havia  unanimidade  no  tocante  às  projeções  futuras  do  setor.  Wasques  e               

Trintin  (2012)  tratam  do  debate  entre  desenvolvimentistas  e  economistas  ortodoxos            
que  enxergaram  esse  fenômeno  por  ângulos  diferentes.  Os  autores  inserem  no             

debate  o  estado  da  arte  desse  campo  ao  mobilizar  Bresser-Pereira  (2007)  e  sua               

perspectiva  acerca  da  entrada  em  uma  fase  de  “doença  holandesa”  e  os             
diagnósticos  de  Coutinho  (1992)  ao  pensar  as  tendências  de  reestruturação  do  setor              

em   adaptação   às   novas   tecnologias   produtivas.     
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Esse  debate  ocorre  e  acompanha  a  sucessiva  perda  de  espaço  do  setor              
industrial.  Se  nos  anos  90,  inicialmente  a  indústria  contribuía  com  algo  da  ordem  de                

um  terço  com  o  PIB  nacional,  passou  a  contribuir  com  apenas  um  quinto  no  fim  de                  
2019 6 .  A  perda  de  espaço  e  a  dificuldade  em  remodelar  a  indústria  para  maior                

agregação  de  valor,  apontam  um  cenário  crítico  do  seu  enfraquecimento  no             

comparativo   internacional.     
Depois  de  mobilizar  a  doença  holandesa  como  pontapé  inicial  para  essa             

revisão  bibliográfica  e  dando  continuidade  às  correntes  citadas  acima,  chegamos  ao             
conceito  de  desindustrialização,  suas  causas  e  manifestações.  As  experiências          

percebidas  pela  bibliografia  demonstram  que  esse  processo  pode  ser  lido  sob             

diversos  prismas,  inclusive  para  países  com  economia  de  alta  tecnologia            
desenvolvida,  um  indicador  como  a  “participação  da  indústria  no  PIB”,  mesmo  em              

queda,  pode  significar  um  crescimento  em  valores  absolutos.  Em  outros  termos,  a              
“queda”  pode  significar  apenas  a  perda  de  espaço  relativo  em  relação  ao              

crescimento   do   setor   de   serviços,   por   exemplo,   em   cifras   absolutas.   

Retomando  Bresser  Pereira  (2008),  mas  agora  com  a  intenção  de  explorar  os              
aspectos  operacionais  da  indústria,  entende-se  que  há  relações  de  proporção  entre             

o  uso  de  mão  de  obra  com  baixa  qualificação  frente  à  mão  de  obra  técnica,  da                  
mesma  forma  que  essa  proporção  existe  entre  a  mão  de  obra  melhor  qualificada               

frente  à  cargos  técnicos.  O  autor  estima  um  cenário  ideal  (comum  em  países  ricos)                

onde  a  diferença  salarial  de  um  trabalhador  de  baixa  qualificação  para  um              
engenheiro,  por  exemplo,  esteja  na  ordem  de  três  a  quatro  vezes.  Por  outro  lado,                

países  emergentes  e/ou  subdesenvolvidos  manifestam  essa  ordem  de  grandeza  em            
torno   de   10   a   12   vezes.     

Ainda  de  acordo  com  Bresser  Pereira  (2008),  o  equilíbrio  na  industrialização             

sadia  precisa  estar  atrelado  a  políticas  de  neutralização  da  doença  holandesa.             
Dificilmente  a  exportação  de  commodities  é  capaz  de  atender  ao  número  de  postos               

de  trabalho  gerados  pela  indústria  e  esse  é  o  ponto  frisado  pelo  autor,  a                
comercialização  desvalorizada  de  riquezas  naturais  finitas  acaba  por  materializar  o            

esgarçamento  econômico  quando  não  está  devidamente  alicerçada  por  políticas           

públicas.      
Mesmo  com  os  conceitos  bem  assentados,  a  doença  holandesa  é  um             

fenômeno  difícil  de  caracterizar  com  assertividade  e  é  nesse  sentido  que  vertem  as               
6  Dados   do   CNI   -   Confederação   Nacional   da   Indústria,   disponível   em:   h�ps://www.portaldaindustria.com.br/cni/   
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conclusões  de  Pereira  (2012),  Azevedo  e  Strack  (2012).  Ainda  que  alguns  dos              
sintomas  mencionados  possam  referir-se  de  fato  à  doença  holandesa,  essa  relação             

de  causalidade  não  é  a  única  forma  de  explicar  apresentação  de  alguns  índices               
econômicos,  há  correntes  inclusive  citadas  nos  estudos  desses  autores  que            

interpretam  alguns  desses  indicadores  como  resultantes  de  outros  problemas           

macroeconômicos  que  nada  tem  a  ver  com  a  desindustrialização  como  é  pensada              
neste   trabalho.   

De  acordo  com  Wilson  Cano  (2012),  a  desindustrialização  enquanto  conceito            
carece  da  mobilização  preliminar  de  conceitos  fundamentais  da  economia:           

desenvolvimento  e  subdesenvolvimento.  O  autor  entende  o  desenvolvimento  como           

“o  resultado  de  um  longo  processo  de  crescimento  econômico,  com  elevado             
aumento  da  produtividade  média,  sem  o  qual  o  excedente  não  cresce  o  bastante               

para  acelerar  a  taxa  de  investimento  e  diversificar  a  estrutura  produtiva  e  do               
emprego”  (p.831-832).  Nesse  sentido,  pensa  o  campo  econômico  como  um            

influenciador  do  campo  dos  costumes,  na  medida  em  que  seu  crescimento  tanto  na               

esfera  pública,  influencia  políticas  e  estruturas  sociais,  quanto  na  esfera  privada  ao              
modelar   práticas   e   hábitos.   

O  subdesenvolvimento  por  sua  vez  é  pensado  por  Celso  Furtado  (2000),  não              
como  o  desenvolvimento  em  grau  inferior,  mas  como  um  processo  histórico  que              

advém  da  inserção  do  Brasil  no  mercado  internacional,  enquanto  fruto  da             

colonização  européia.  A  internalização  de  mecanismos  produtivos  e  das  relações            
capitalistas  de  produção,  se  somaram  às  origens  do  país  e  cumulativamente             

compuseram  a  estrutura  industrial.  Para  a  superação  do  subdesenvolvimento,           
portanto,  Furtado  (2009)  aponta  para  a  necessidade  da  industrialização  nos  países             

periféricos,  como  o  caso  brasileiro,  o  que  não  poderia  ocorrer  sem  a  forte  atuação  do                 

Estado  como  indutor  do  desenvolvimento.  Em  sentido  inverso,  a  desindustrialização            
e  o  Estado  neoliberal  implicariam  em  evidentes  retrocessos,  segundo  a  visão             

furtadiana,  tornando  a  economia  brasileira  mais  dependente  de  ciclos  externos  e  do              
desempenho  do  setor  primário-exportador,  ambos  fatores  exógenos  às  decisões  da            

política   econômica   nacional.     

Seguindo  na  linha  histórica  pensada  por  Cano,  o  processo  de            
desindustrialização  é  composto  por  diversas  camadas.  Um  dos  primeiros  agentes            

que  influem  no  processo  é  a  perda  de  competitividade  da  indústria  brasileira  frente               
ao  mercado  internacional,  essa  passagem  está  atrelada  fundamentalmente  ao  custo            
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de  produção,  estrutura  tributária  e  ao  fator  câmbio 7 .  Outro  marcador  desse  processo              
foi  a  redução  das  proteções  contra  importação,  durante  a  década  de  1990  (governo               

Fernando  Collor  e  Fernando  Henrique  Cardoso),  a  ausência  dessas  salvaguardas            
fez  com  que  a  produção  local  enfraquecesse  em  termos  de  competição  com  o               

mercado   internacional.     

Se  pensarmos  no  contexto  local,  a  queda  de  um  segmento  dominante  como  a               
indústria  é  acompanhada  pelo  avanço  da  tecnologia  e  atratividade  em  outros             

campos.  A  partir  daí,  portanto,  serviços,  construção  civil,  mercado  imobiliário  e  o              
agronegócio  passaram  a  ocupar  relativamente  essa  lacuna  econômica  que  emergia.            

Nesse  contexto,  a  indústria  brasileira  passa  a  perder  importância  no  sentido  de              

geração  de  riqueza.  Somado  a  isso,  em  nível  global  a  falta  de  condições  para                
competir  com  outros  mercados  afastou  o  país  do   hall  de  grandes  potências              

industriais.     
 No  século  XXI,  a  então  economia  industrial  passa  a  ser  majoritariamente  de               

exportação  de  matéria-prima  (componentes  eletrônicos  e  químicos),  mas          

conserva-se  a  condição  de  não  competitividade  com  a  mão  de  obra  chinesa.  Em               
uma  observação  geral,  incluindo  ou  não  a  China  no   ranking,   de  acordo  com  o  Cano,                 

o  Brasil  perdeu  muito  espaço  no  mercado  industrial  mundial.  Na  primeira  década              
deste  século,  uma  crise  econômica  profunda  assola  grande  parte  da  Europa  e  dos               

Estados   Unidos.     

Uma  pergunta  pensada  por  Cano  para  esse  fenômeno  verte  sobre  a             
possibilidade  de  reversão  desse  quadro.  O  apontamento  feito  pelo  autor  acena  para              

a  necessidade  de  maior  intervenção  do  estado  no  campo  econômico,  para  ele  “não               
há  como  ser  liberal  em  depressão”  (CANO,  2012,  p.846-847).  Exemplifica  países  em              

que  a  interferência  do  Estado,  de  acordo  com  ele,  colaborou  para  estabilizar  grandes               

depressões  econômicas,  pensando  aqui  a  desindustrialização  como  um  processo           
que   se   enquadra   nessa   categoria.     

Há  um  ceticismo  de  algumas  correntes  econômicas  ao  pensar  uma  solução             
para  desindustrialização  vinda  exclusivamente  de  políticas  públicas.  Trata-se  de  um            

problema  multifacetado  com  raízes  diluídas  em  diversos  núcleos  econômicos  da            

política  nacional  e  fundamentalmente  da  macroeconomia  internacional.  Em  síntese,           

7  O  Plano  Real  é  pensado  por  Cano  (2012)  como  um  dos  agentes  colaboradores  do  processo  de                   
desindustrialização  nacional.  As  razões  citadas  acabam  por  ser  desdobramentos  de  um  suposto  caráter  liberal                
que   passa   a   protagonizar   o   modelo   econômico   a   par�r   desse   marco.     
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coloca-se  a  necessidade  de  intervenção  estatal,  mas  sem  atribuir  a  incentivos  ou              
práticas  pontuais,  a  razão  para  reversão  do  problema.  Ainda  que  essas  práticas              

mitiguem  o  enfraquecimento  da  indústria  local,  carece  haver  consonância  entre           
contexto   internacional   favorável   e   intervenção   estatal   de   fomento.     

Wilson  Cano  atribui  fortemente  a  postura  diante  à  crise  como  desdobramento             

da  ausência  de  um  “Programa  Nacional  de  Desenvolvimento”  (PND),  pauta  que  volta              
aos  debates  políticos  presidenciais  desde  então 8 .  Durante  o  período  militar,  a  ênfase              

produtiva  foi  dada  para  a  indústria  de  baixa  tecnologia,  nesse  sentido  o  período  pode                
ser  lido  sob  duas  óticas  (OLIVEIRA,  2007,  pp.39-41).  A  primeira  leva  em  conta  o                

período  militar  como  um  período  de  fortalecimento  da  indústria  local  e  a  segunda               

ótica  avalia  o  crescimento  em  exportação  de  bens  de  consumo  mais  nociva  do  que                
positiva   a   longo   prazo   para   os   interesses   econômicos   brasileiros.   

Oliveira  (2007)  expõe  alguns  dos  bens  de  consumo  que  figuravam  entre  os              
mais  exportados  pelo  país  e  sua  taxa  de  crescimento  durante  os  intervalos  de               

tempo.  O  autor  analisa  ainda  a  primeira  grande  crise  industrial  do  Brasil,  ocorrida  na                

década  de  1960.  Aqui  chegamos  a  um  momento  em  que  o  campo  político  passa  a                 
dialogar   diretamente   com   o   campo   industrial   em   uma   relação   simbiótica.   

De  1950  até  o  fim  da  década  de  1970,  é  possível  inferir  que  o  Brasil                 
estabeleceu  um  arranjo  industrial  com  nichos  relativamente  diversificados.  Nesse           

período  a  indústria  brasileira  se  mantinha  apoiada  sobre  o  consumo  local.  Esse  foi               

um  período  em  que  o  PIB  nacional  cresceu  na  ordem  de  7,4%,  enquanto  o  produto                 
industrial   cresceu   8,3%   (SILVA;   MELO;   ARAÚJO;   2017,   p.27).     

Analisando   a  posteriori ,  embora  os  índices  apontassem  para  uma           
consolidação  da  indústria  local  nesse  período,  tratava-se  de  um  indicador  que  na              

verdade  apontava  para  outra  situação.  A  indústria  cresceu,  mas  não  atingiu  a              

potência  tecnológica  de  economias  mais  maduras  e  nem  conseguiu  condições  de             
financiamento   a   longo   prazo   (SILVA;   MELO;   ARAÚJO;   2017,   p.28).     

A  partir  da  década  de  90,  à  luz  dos  efeitos  dos  processos  econômicos  que                
emergiram  do  período  entre  1950  e  1980,  o  debate  acadêmico  se  torna  mais               

acirrado  em  volta  da  existência  de  um  processo  de  desindustrialização  no  país.              

8  O  texto  referenciado  de  Wilson  Cano  data  de  2012,  ao  dizer  que  o  PND  se  mantém  na  pauta  de  debate  dos                        
candidatos,  refiro-me  às  eleições  presidenciais  de  2014  e  2018  em  que  essa  expressão  se  colocou  em  alguns                   
dos   postulantes.     
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Entre  aqueles  que  se  colocam  como  favoráveis  à  tese  de  que  o  Brasil  estava  imerso                 
em   um   processo   de   desindustrialização,   o   principal   expoente   é   Wilson   Cano.     

Cano  (2012)  identifica  como  principais  fatores  da  desindustrialização  medidas           
atreladas  à  políticas  públicas  e  programas  econômicos.  A  política  cambial  trazida             

pelo  Plano  Real,  o  fim  de  medidas  protecionistas  do  setor  industrial,  enfraqueceram              

a  estrutura  industrial  local.  No  caso  da  política  cambial,  o  autor  mobiliza  aspectos               
como  a  âncora  dos  preços  e  juros  absurdamente  altos.  Em  relação  às  medidas  de                

enfraquecimento  da  indústria  nacional,  Cano  (2012)  identifica  que  a  taxa  de  juros              
elevada  somada  à  fragilidade  de  concorrência  no  mercado  internacional  desestimula            

o  investimento  dos  empresários.  Seguindo  por  essa  linha,  há  uma  correlação  entre  o               

aumento  do  “custo  Brasil”  e  a  diminuição  da  relevância  da  indústria  local  no  âmbito                
internacional.  Essa  perda  de  competitividade  faz  com  que  se  pense  em  uma  escala               

de  lucratividade,  o  investidor  internacional  prefira  outros  mercados,  como  é  o  caso              
da   China   (CANO,   2012).     

Avançando  para  a  primeira  década  deste  século,  no  mesmo  estudo  Cano  traz              

uma  associação  entre  o  processo  de  desindustrialização  a  partir  de  2007  e  a  crise                
econômica  mundial.  O  autor  entende  que  as  escolhas  econômicas  tomadas  por             

Estados  Unidos  e  pela  União  Européia  para  atravessar  a  crise  foram  agressivas  no               
sentido  de  tomar  para  si  o  controle  de  exportação  (sobre  itens  com  alto  valor                

agregado)   para   os   grandes   centros   consumidores.   

Cabe  incluir  nesse  mapeamento  teses  alternativas  aos  processos  econômicos           
que  eclodiram  na  década  de  80.  Nassif  (2018)  é  um  dos  autores  que  entende  que  os                  

acontecimentos  no  período  só  apontam  para  um  maior  crescimento  da  indústria  em              
subsetores  específicos  em  detrimento  de  outros,  em  outras  palavras  parece  acenar             

para  uma  concepção  de  que  é  um  enfraquecimento  localizado  da  indústria,  mas  não               

generalizável.  Esse  autor  entende  que  o  não  crescimento  do  setor  industrial  em              
momentos   específicos   está   associado   à   estagnação   econômica.     

Na  segunda  metade  da  década  de  2011-2020,  a  instabilidade  política  assolou             
o  Brasil,  bem  como  os  vizinhos  da  América  do  Sul.  Em  estudos  mais  recentes,                

outras  camadas  são  incorporadas  no  debate  acerca  dos  processos  de            

desindustrialização,  mas  o  fator  político  se  mantém  incorporado  como  uma            
correlação  forte  por  todo  o  recorte  bibliográfico  adotado  (final  do  século  XX  em               

diante).  No  debate  proposto  por  Centeno  (2017,  p.105),  o  diagnóstico  trazido  por  ele               
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aponta  para  a  dependência  brasileira  em  relação  às  commodities,  mas  nada  que  se               

assemelhe   à   condição   pré-1930,   como   descreve   o   trecho.     

Embora  o  quadro  atual  aponte  para  uma  dependência  da  economia            
brasileira  em  relação  às  commodities,  de  maneira  alguma  pode-se  afirmar            
que  o  país  retornou  à  condição  pré-1930,  visto  que  a  estrutura  produtiva              
brasileira   é   infinitamente   maior   do   que   a   verificada   naquela   época.   

 Centeno  (2017,  p.97)  chama  atenção  para  um  ponto  estruturante  no  modelo             
econômico  setorial  que  vigorou  no  Brasil  no  século  XX.  O  autor  traz  o  conceito  de                 

“doença  soviética”,  que  remete  a  ideia  de  que  a  participação  exacerbada  da  indústria               

na  geração  de  riqueza  de  um  país,  em  termos  percentuais,  traz  também  danos  à                
economia.     

 É  esse  o  diagnóstico  de  Centeno  (2017,  p.97)  ao  analisar  o  contexto              
econômico  brasileiro  dos  anos  70.  Para  ele  existia  a  possibilidade  de  que  aquilo  que                

se  coloca  como  desindustrialização  fosse  na  verdade  uma  espécie  de  correção  de              

rota,  uma  vez  que  durante  esse  período,  ainda  que  por  técnicas  rudimentares,  ocupa               
um  espaço  muito  grande  na  geração  de  riqueza  nacional.  Esse  diagnóstico  seria              

valido  para  o  autor  até  meados  de  1993,  a  partir  daí  passa  a  notar  sinais  de   doença                   

holandesa    moderada.     

Por  fim,  como  último  conceito  global  desse  primeiro  capítulo  é  importante             

tocar  na  ideia  de  eficiência  marginal  do  capital,  cunhada  por  Keynes  em  meados  dos                
anos  30,  mas  presente  no  debate  da  teoria  econômica  até  os  dias  de  hoje.  Bresser                 

Pereira  (1973)  mobiliza  esse  conceito  como  estruturante  na  definição  de            
investimento  de  capital  em  empresas  ou  especulação  financeira  no  mercado.  É             

possível  pensar  que  a  curva  de  eficiência  do  capital  está  ligada  intrinsecamente  ao               

volume   de   investimentos   ( vide    figura   2).   

Figura   2   -   Eficiência   marginal   do   capital   em   função   do   investimento   

  
Fonte:   BRESSER-PEREIRA,   1973   
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No  gráfico,  “r”  é  a  chamada  eficiência  marginal  do  capital,  ao  passo  que  “I”  é  o                  
volume  de  investimento.  O  balanço  presente  nesse  conceito  e  fundamental  para  a              

decisão  de  investir  ou  não  é  a  seguinte:  se  a  taxa  de  retorno  do  investimento  for                  
maior  que  a  taxa  de  juros,  o  investimento  na  produção  vale  mais  que  o  investimento                 

financeiro;  quando  a  taxa  de  retorno  do  investimento  é  menor  que  a  taxa  de  juros,  o                  

investimento  no  mercado  financeiro  é  vantajoso.  Esse  conceito  é  importante  por  ser              
operacionalizável  e  servir  como  termômetro  para  o  setor  industrial  na  medida  em              

que  a  fuga  de  capital  para  o  mercado  financeiro  (ou  para  outros  setores,  como  o  de                  
serviços)   acaba   por   ser   um   caminho   para   o   enfraquecimento   do   setor   industrial.     

A  variável  I  (investimento)  é  função  inversa  da  taxa  de  juros  (“j”  do  gráfico  1)  e                  

essa  relação  que  explica  a  peculiaridade  do  gráfico  que  possui  duas  variáveis  no               
eixo  das  ordenadas  (“r”  e  “j”) 9 .  Acerca  disso,  Bresser-Pereira  (1973)  comenta  que  “é               

a  variação  dos  investimentos  que  leva  à  variação  da  eficiência  marginal  do  capital,               
enquanto  que  é  a  variação  da  taxa  de  juros  que  leva  à  variação  do  volume  de                  

investimentos”.  O  trecho  a  seguir  fornece  uma  boa  síntese  da  aplicação  do  conceito               

de   eficiência   marginal   do   capital:   

Há,  portanto,  uma  relação  inversa  entre  o  volume  dos  investimentos  e  a              
eficiência  marginal  do  capital.  Podemos,  inclusive,  imaginar  que  as           
empresas  ou  os  empresários  disponham  sempre  de  um  “estoque”  de            
projetos  de  investimentos,  com  taxas  diferentes  e  declinantes  de  lucro.            
Quanto  maiores  fossem  os  investimentos  efetivamente  realizados,  mais          
seria   preciso   descer   na   escala   de   rentabilidade   prevista   dos   projetos.     
Por  outro  lado,  e  ainda  de  acordo  com  a  teoria  ortodoxa,  as  empresas               
investiriam  até  o  ponto  em  que  a  eficiência  marginal  do  capital  igualasse  a               
taxa  de  juros  do  mercado  –  taxa  esta  que  é  determinada  por  outros  fatores                
que  não  cabe  aqui  discutir.  A  afirmação  é  lógica.  Será  interessante  para  a               
empresa  investir  enquanto  ela  puder  esperar  do  novo  investimento  um            
retorno  superior  ou  pelo  menos  igual  ao  da  taxa  de  juros  do  mercado.               
Nestes  termos,  quanto  menor  a  taxa  de  juros,  maior  os  investimentos,  já              
que  diversos  projetos  que  não  se  justificavam  a  uma  taxa  de  juros  maior,               
agora   se   justificariam   (BRESSER-PEREIRA,   1973)   

  
Claro  que  esse  é  um  campo  com  vasta  literatura  na  ciência  política  e  a                

intenção  não  é  enfatizar  suas  nuances,  mas  para  a  proposta  desse  estudo  pensar               

nos  elementos  que  tornaram  a  indústria  nacional  o  que  ela  é  hoje.  Nunca  é  demais                 

lembrar  que  a  desindustrialização  é  um  tema  transversal  e  que  perpassa  diversos              
campos  do  saber,  em  razão  disso  qualquer  escolha  analítica  para  o  recorte  se               

defrontará   com   restrições   no   diagnóstico.     

9  Nesse   gráfico,   embora   “r”   e   “j”   ocupem   funções   matemá�cas   similares,   “r”   desempenha   funçao   de   variável   
dependente   (eficiência   marginal   de   capital),   enquanto   “j”   é   variável   independente   (taxa   de   juros).     
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Em  alguma  medida,  análises  que  levam  em  conta  o  problema  da             
desindustrialização  incorporam  o  fator  político  como  indispensável  na  observação.           

Ao  pensar  a  desindustrialização  em  cidades  (ou  pólos)  em  vez  de  Estados,  o   zoom                

empregado  parece  ser  capaz  de  capturar  nuances  que  análises  macro  não  sejam              

capazes  de  contemplar.  Essa  é  uma  das  intenções  de  realizar  um  estudo              

comparativo   em   nível   municipal.   

          Pensando  a  longo  prazo,  a  crescente  influência  do  setor  de  serviços,  em              

países  que  não  desenvolveram  totalmente  sua  indústria  de  maior  valor  agregado,             
resulta  em  uma  relação  de  dependência  permanente  desses  países  em  relação  às              

nações  que  se  consolidaram  enquanto  indústria.  Esse  fenômeno  pode  ser  notado  no              

caso  brasileiro  tanto  através  da  linha  do  tempo  e  dos  indicadores  mobilizados  até               
aqui,   mas   especialmente   pela   “fuga”   de   plantas   industriais   do   Brasil.     

Dentro  do  campo  da  busca  por  condições  mais  competitivas  de  instalação  por              
parte  da  indústria,  um  conceito  é  fundamental  no  debate.  Trata-se  da  ideia  de               

participação  nas  cadeias  de  valor  que  pode  ser  conceituada  como  “a  soma  da               

participação  para  frente,  isto  é,  valor  doméstico  incorporado  nas  exportações  de             
outros  países  e  da  participação  para  trás,  ou  seja,  a  incorporação  de  valor               

estrangeiro  nas  exportações  nacionais''  (ARAÚJO,  DIEGUES,  2021,  p.8).  De  acordo            
com  os  mesmos  autores,  há  ainda  uma  outra  noção  complementar  que  é  a               

concepção  do  índice  de  vantagem  comparativa  que  remete  ao  nível  de             

especialização  de  um  país  em  determinado  setor  da  indústria,  em  comparação  com              
a   especialização   do   mundo   naquele   mesmo   setor   (ARAÚJO,   DIEGUES,   2021,   p.9).     

Araújo  e  Diegues  (2021)  com  base  em  conceitos  estruturantes  da            
macroeconomia  oferecem  um  bom  panorama  da  inserção  da  indústria  brasileira  e             

chinesa  frente  à  competição  internacional.  É  interessante  notar  a  desvantagem            

brasileira  no  comparativo,  porque  essa  desvantagem  para  os  autores  é  fruto  entre              
outros  fatores  da  tomada  de  decisão  política.  Para  situar  os  autores  no  debate               

recente,  é  possível  inferir  que  eles  entendem  que  as  políticas  locais  são  o  principal                
determinante  dos  caminhos  percorridos  pelo  setor  industrial  em  uma  região.  Esta             

conclusão   pode   ser   notada   no   trecho   abaixo:   
    

No  que  diz  respeito  às  relações  entre  o  indicador  proposto  e  o  debate               
teórico  sobre  a  importância  das  políticas  locais,  infere-se  que  as  diferenças             
no  desenho  destas  políticas  têm  permitido  a  economia  asiática  se  integrar             
às  cadeias  globais  de  valor  em  agrupamentos  setoriais  que  possuem  tanto             
vantagens  comparativas  estatísticas  quanto  dinâmicas.  Isto  é,  as  políticas           



30   

podem  ser  uma  das  causas,  ainda  que  não  exclusiva,  das  diferenças  na              
dinâmica  do  indicador  de  sofisticação  tecnológica.  Neste  sentido,  retoma-se           
a  discussão  da  literatura  de  que  os  países  em  desenvolvimento  necessitam             
serem  competitivos  no  contexto  da  globalização.  Isto  é,  faz-se  necessária  a             
reconstrução  de  um  aparato  desenvolvimentista  na  economia  brasileira,          
impedindo  o  aprofundamento  das  tendências  apresentadas  (ARAÚJO,         
DIEGUES,   2021,   p.19).   

 Para  analisar  o  cenário  internacional  da  indústria  é  incontornável  pensar  no             

modelo  chinês  e  suas  relações  com  o  Brasil.  A  Parceria  Estratégica 10  bilateral              
sino-brasileira  foi  estabelecida  primeiramente  em  1914,  quando  ao  reconhecer  a            

República  da  China,  o  Brasil  instala  a  missão  diplomática  brasileira  no  país.  Durante               

quase  40  anos,  as  relações  eram  apenas  isto.  Sofrem  aproximação  com  a  viagem               
do  ex-presidente  João  Goulart  e  afastamento  com  a  instalação  da  ditadura  militar  e  a                

prisão  da  instalação  comercial  de  chineses  no  Brasil  em  1964.  Mas,  segundo  Villela               
(2003)  é  apenas  em  1974,  com  o  presidente  da  Ditadura  Militar,  Ernesto  Geisel,  que                

se  reataram  as  relações  diplomáticas,  assim  sendo,  início  das  possíveis  e             

sucessíveis   relações   nos   anos   posteriores.     
A  partir  da  década  de  90  tivemos  um  crescimento  econômico  no  Brasil,  que               

adentrava  o  mercado  internacional.  E,  as  reformas  econômicas  que  se  estabeleciam             
na  China  fizeram  com  que  o  país  também  adentrasse  de  forma  efetiva  neste               

mercado.  Segundo  Coelho,  Masiero  e  Caserio  (2014,  p.3)  “Enquanto  a  média  do              

crescimento  mundial  foi  de  3%  entre  1990  e  2010,  a  China  atingiu  10%  nesse                
mesmo  período.”  Entre  esta  época,  segundo  Villela,  as  relações  diplomáticas            

sino-brasileiras  renderam  US$1,494  bilhões  em  1990,  para  mais  de  US$6  bilhões            
em   2003.   

Segundo  os  estudos  de  Villela  e  Coelho,  Masiero  e  Caserio,  as  exportações              

para  a  China  estão  centradas  na  soja,  minério  de  ferro,  ferro,  celulose,  entre  outros                
produtos  que  possuem  uma  porcentagem  considerada  inferior  aos  já  citados.  Para             

que  este  cenário  mudasse  seria  necessário  que  o  Brasil  se  estruturasse  em              
questões  tributárias  e  oferecesse  valores  mais  competitivos  em  associação  a  taxas             

portuárias   e   aeroportuárias.   

Considerando  o  estudo  recente 11 ,  de  2018,  realizado  pela  FGV  (Fundação            
Getúlio  Vargas)  em  parceria  com  o  CDI  (Confederação  Nacional  da  Indústria)             

10  Segundo  Villela  (2003),  este  termo  foi  criado  e  usado  em  1993  pelo  vice-presidente  chinês  Zhu                  
Rongji   para   designar   as   relações   sino-brasileiras.   
11   Refere-se   ao   estudo   “Desafios   à   Competitividade   das   Exportações   Brasileiras   de   2018”,   que   está   
disponível   para   consulta   no   site:   
http://desafiosexport.org.br/desafios-a-competitividade-das-exportacoes-brasileiras-2018/   
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podemos  observar  quais  continuam  sendo  os  maiores  entraves  em  relação  às             
exportações  brasileiras.  A  pesquisa  foi  realizada  nas  cinco  regiões  brasileiras  e             

segundo  as  empresas,  o  maior  entrave,  representado  51,8%  que  ‘impactou  muito'  ou              
‘impactou’  criticamente  suas  exportações,  são  as  elevadas  tarifas  cobradas  por            

aeroportos  e  portos.  O  segundo  e  terceiro  impactos  mais  relevantes  são             

respectivamente:  a  dificuldade  de  oferecer  preços  competitivos  e  elevadas  tarifas            
cobradas   por   outros   órgãos   anuentes.   

Assim,  apesar  de  sua  grande  exportação  voltada  para   commodities ,  o  Brasil             
possui  espaço  para  estender  suas  relações  com  a  China  também  com             

manufaturados  e  outros  tipos  de  produtos,  segmento  que  a  China  já  ocupa.  São               

necessárias  políticas  econômicas  que  estruturem  o  país  e  abram  mais  caminhos             
para  que  produtos  com  maior  valor  agregado  sejam  exportados.  Em  2018  a  China               

foi  considerada  o  país  que  mais  exportava  no  mundo,  em  um  valor  de  mercado  de                 
US$   2,263   trilhões,   enquanto   o   Brasil   exportou   US$218   bilhões. 12   

Em  detrimento  dessa  relação  entre  os  países  e  observando  os  dados             

associados  à  exportação  da  República  da  China,  podemos  adentrar  e  entender  que              
pontos  principais  o  país  desenvolveu  durante  o  decorrer  desses  mais  de  20  anos.               

Fazendo  com  que  não  só  a  economia  se  desenvolvesse,  como  fosse  possível  retirar               
grande  parte  de  sua  população  da  extrema  pobreza,  e  com  isto,  ampliar  o  mercado                

interno   e   propiciar   uma   maior   circulação   de   capital   com   novos   compradores.     

Segundo  Villela  (2003),  apenas  15%  do  território  chinês  era  composto  por             
planícies  propícias  para  cultivo  de  alimentos  e  agropecuária.  Este  quadro  sofreu             

alteração  ao  longo  dos  anos  devido  a  processos  de  comunhão  entre  ciência  e               
tecnologia,  que  propiciaram  que  o  país  se  tornasse  um  produtor  de  grãos  maior  do                

que  o  Brasil.  Seguindo  os  Planos  Quinquenais  do  governo  da  República  da  China,               

estabelecidos  pelo  governo  comunista  a  partir  de  sua  ascensão  em  1949,  temos  as               
diretrizes  específicas  a  serem  postas  e  possivelmente  seguidas  durante  os  próximos             

cinco  anos.  Assim,  podemos  analisar  que  o  seu  10°  Plano  retrata  principalmente              
este  desenvolvimento  da  tecnologia  no  país,  tendo  como  uma  de  suas  tarefas:              

“ Raise  research  and  development  funding  to  more  than  1.5  percent  of  GDP,  and               

12  Dados   disponíveis   em:   https://howmuch.net/articles/largest-exporting-countries-2017     
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strengthen  sci-tech  innovation  capabilities,  thereby  speeding  up  technological          

progress.” 13   

Apesar  destes  avanços,  o  país  com  uma  população  de  aproximadamente  1,3             
bilhões  de  habitantes,  se  vê  num  beco  sem  saída  para  alimentar  toda  sua               

população,  fazendo  com  que  aumentasse  a  aquisição  de   commodities   nos  últimos             

anos.  Segundo  a  consulta  realizada  em  relação  a  exportação  e  importação  do              
COMEX,  em  2005  os  valores  gastos  em  importações  na  China  foram  FOB  US               

$441.482.302,     cinco   anos   mais   tarde   este   número   cresceu   para   US   $2.002.110.256.   

Outros  fatores  que  influenciam  diretamente  na  economia  do  país  estão            
ligados  ao  sistema  energético,  ou  seja,  as  principais  fontes  de  energia  que  são               

utilizadas.  Para  Villela,  as  principais  eram  as  fontes  não  renováveis,  como  o  petróleo               
e  o  carvão.  Porém,  estas  considerações  têm  sofrido  alteração,  segundo  a  Carta              

Brasil-China 14 ,  de  dezembro  de  2017,  o  país  é  responsável  por  23%  do  consumo               

global  de  energia.  Esta  mesma  carta  traz  dados  em  relação  ao  13°  Plano               
Quinquenal  (2016-2020)  que  visa  não  só  o  aumento  em  relação  a  fontes  renováveis               

em  sua  matriz  energética,  como  o  desenvolvimento  de  uma  economia  mais             
sustentável.  Segundo  Carlos  Henrique  Angrisani,  pertencente  ao  setor  econômico           

da   embaixada   de   Pequim:   
“Conforme  dados  da  Administração  de  Informação  de         
Energia  dos  EUA  (EIA,  sigla  em  inglês),  a  China  investiu,            
somente  no  ano  2014,  USD  89  bilhões  em  projetos           
relacionados  às  energias  renováveis,  o  que  representou         
incremento  de  31%  em  relação  ao  ano  anterior.  Tendo  em            
vista  o  objetivo  de  ampliar  a  participação  das  energias           
renováveis  para  15%  da  matriz  energética,  até  2020,  e  a            
20%,  até  2030,  a  China  precisará  identificar  e  explorar           
oportunidades  de  investimento  adicionais,  economicamente       
rentáveis,  bem  como  aprimorar  sua  eficiência  energética.”         
(ANGRISANI,   2017,   p.   4)   
  

Assim,  podemos  compreender  que  a  China  é  um  dos  países  com  maior              
crescimento  econômico  no  mundo  nos  últimos  anos  e  nos  oferece  modelos,  tanto  no               

tocante  às  tarifas  que  se  centralizam  nas  exportações  e  importações,  quanto  pelo              
fomento  à  pesquisa  de  alta  tecnologia.  A  Parceria  Estratégica-bilateral  torna-se            

extremamente  importante  para  o  mercado  brasileiro,  sendo  a  China,  segundo  a             

Carta  Brasil-China  edição  18,  considerada  o  maior  parceiro  comercial  do  Brasil,             
dominando   21%   das   exportações,   o   que   nos   gerou   US$   64   bilhões   em   2017.   

13   Tasks    disponíveis   no   site:   https://www.chinadaily.com.cn/china/2012npc/2011-02/23/content_1468   
9665.htm.   
14  Disponível   em:   https://www.cebc.org.br/sites/default/files/cartabrasilchina_ed18_.pdf   
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1.2.   Desindustrialização:   análise   regional    

De  acordo  com  o  Observatório  das  Metrópoles,  em  seu  artigo  "Estrutura             
produtiva  da  região  metropolitana  de  São  Paulo:  desindustrialização  em  curso",  a             

região  metropolitana  de  São  Paulo  passa  por  uma  severa  desindustrialização.  Se             
utilizarmos  como  corpo  da  análise  o  ABCDOG  (composto  por   Santo  André,  São              

Bernardo  do  Campo,  São  Caetano,  Diadema,  Osasco  e  Guarulhos),  nota-se  uma             

queda 15  importante  da  indústria  enquanto  geradora  de  riqueza  e  postos  de  trabalhos,              
mas  em  regime  comparativo  o  restante  da  RMSP  e  a  cidade  de  São  Paulo                

apresentaram   perdas   maiores.     
 Guarulhos  conta  com  regiões  extremamente  industrializadas,  como  é  o  caso            

da  Cidade  Satélite  Industrial  de  Cumbica.  Com  perfil  similar,  São  Bernardo  do              

Campo  é  outro  município  tratado  como  polo  industrial  no  estado.  Ao  longo  dessa               
pesquisa,  para  analisar  a  intensidade  de  impacto  da  desindustrialização  em  cada             

cidade,  se  fez  necessário  estudar  os  subsetores  locais  da  indústria.  A  queda  em               
setores   específicos   fez   com   que   os   impactos   se   diferenciassem   em   cada   localidade.     

À  luz  da  literatura  regional  sobre  desindustrialização,  o  ponto  de  partida  da              
pesquisa  está  na  ideia  de  que  “há  sinais  inequívocos  de  um  processo  de               

desindustrialização  em  curso  na  economia  brasileira.  Há  indicadores  consistentes           

que  apontam  para  um  processo  de  perda  de  importância  da  indústria  para  o               
crescimento  econômico”  (BOTELHO;  SOUZA;  AVELAR,  2016).  A  desindustrialização          

é  lida  nessa  perspectiva  como  “a  diminuição  da  participação  relativa  do  emprego              
industrial  no  emprego  total  de  uma  economia”  (ROWTHORN;  RAMASWANY,  2009;            

BOTELHO;   SOUZA;   AVELAR,   2016).     

A  diminuição  dessa  participação  pode  ser  relacionada  com  a  redução  dos             
postos  de  trabalho  nesse  segmento,  em  um  efeito  cascata  até  certo  ponto  intuitivo.  A                

tese  pensada  pelos  autores  é  que  o  processo  de  industrialização  quando  se  dá  de                
forma  precoce  (geralmente  ocorrendo  em  países  subdesenvolvidos),  ou  seja,           

quando  a  indústria  ainda  não  alcançou  um  patamar  consolidado  e  competitivo,             

15  Acerca  do  ar�go  do  Observatório  das  Metrópoles  supracitado,  segue  trecho  na  íntegra  que  apresenta  a                  
intensidade  da  queda  de  representa�vidade  da  indústria:   No  ABCDOG  a  redução  ocorre   de  forma   mais  lenta                  
(-9,1%),  contra  -23,0%  em  São  Paulo  e  -16,6%  na  RMSP.  Além  disso,  pelo  menos  segundo  o  PIB,  em  2010  a                      
indústria  se  mostrava  mais  importante  nos  municípios  do  ABCDOG,  representando  31,9%,  diante  dos  20,4%  de                 
São  Paulo  e  24,5%  da  RMSP  –  apresentam  os  autores .  A  integra  do  ar�go  e  mais  informações  referentes  ao                     
tema  podem  ser  consultadas  através  do  link:  h�ps://transformacoes.observatoriodasmetropoles.net.br/          
estrutura-produ�va-da-regiao-metropolitana-de-sao-paulo-desindustrializacao-em-curso/   
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coloca  a  economia  estatal  em  uma  relação  permanente  de  dependência  em  relação              
às   indústrias   de   alta   tecnologia   (maior   valor   agregado).   

Meiners  (2019)  destaca  que  o  investimento  ou  o  investidor  buscam  as             
melhores  condições  de  produção  a  menor  custo,  o  que  inclui  mão  de  obra,  logística                

e  outros  custos  adicionais  atrelados  ao  processo  produtivo.  Em  síntese,  é  possível              

pensar  que  as  definições  de  uso  urbano  criadas  no  fracionamento  do  solo  podem               
ser  mais  ou  menos  permissivas  ao  uso  industrial,  essa  condição  é  atrelada              

diretamente   à   legislação   vigente   no   município.     
 Esse  autor  retoma  um  ponto  já  tratado  na  fase  inicial  do  trabalho,  que  é  a                 

perda  de  competitividade  da  indústria  em  primeiro  momento  em  uma  perspectiva             

local,  mas  fundamentalmente  se  pensarmos  no  cenário  internacional.  Pensa  a            
desindustrialização,  portanto,  como  um  dos  desdobramentos  da  ascensão  da           

indústria  chinesa,  se  marcarmos  essa  fase  na  história,  junto  da  consolidação  do              
Plano  Real.  Meiners  (2019)  retoma  também  o  atraso  tecnológico  como  pauta             

presente  na  competitividade  da  indústria  paulista  enquanto  pólo  nacional,  sua            

demonstração   de   possibilidades   é   organizada   em   abordagens   diferentes,   sendo:   
- Abordagem  1:  relaciona-se  com  o  fator  tecnológico  já  citado,  tem  base  no              

modelo  econômico  de  exportação  ancorado  por   commodities   e  na  ausência            
de   força   do   câmbio   local   no   mercado   internacional ;   

- Abordagem  2:  em  uma  visão  mais  liberal,  o  enfraquecimento  da  indústria  está              

atrelado  a  ineficiência  produtiva  pela  obsolescência  de  seu  maquinário.           
Incorpora   também   fatores   ligados   à   carga   tributária   onerosa   ao   produtor;   

- Abordagem  3:  essa  abordagem  está  mais  próxima  de  políticas  industriais            
verticalizadas,  com  aumento  da  demanda  por  bens  com  menor  valor            

agregado   e   queda   em   bens   de   maior   valor   agregado;   

- Abordagem  4:  a  última  perspectiva  verte  sobre  uma  abordagem  histórica  e             
estrutural,  que  pensa  o  processo  de  desindustrialização  como  desdobramento           

de  relações  mais  amplas,  inclusive  que  remontam  em  alguma  medida  às             

relações   continuais.   

 Sobre  as  correntes  teóricas  que  apontam  para  as  tomadas  de  decisão             

políticas  como  marcadoras  de  intensificação  ou  arrefecimento  da  desindustria-           
lização,  merece  alusão  o  caso  paulista.  Nesse  caso,  em  diversos  momentos  pós              

redemocratização,  o  fomento  à  instalação  de  indústrias  foi  fortalecido  por  meio  de              
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diferenciais  gerados  por  incentivos  fiscais  locacionais,  tangenciando  o  uso  do  solo             
(instalação)   e   a   estrutura   tributária   (MONASTÉRIO;   CAVALCANTE,   2011,   pp.73-74).     

É  impossível  ignorar  que  apesar  das  remodelações  na  produção  do  sudeste,             
em  especial  no  estado  de  São  Paulo  e  desse  espaço  ainda  inicial  da  indústria  de                 

maior  valor  agregado  nas  duas  últimas  décadas,  a  tradição  paulista  da  produção  de               

café.  Ao  falar  de  café,  se  remonta  ao  século  XVIII  e  a  tradição  nesse  segmento  se                  
mantém  ainda  hoje.  De  acordo  com  o  site  do  governo  do  estado  de  São  Paulo 16 ,  foi                  

o  café  responsável  pela  construção  das  primeiras  ferrovias  no  Estado  de  São  Paulo,               
essa  estruturas  foram  construídas  para  escoar  até  então  o  principal  produto  de              

exportação   do   país   ainda   no   século   XIX.     

A  indústria  foi  ainda  um  importante  componente  da  formação  do  perfil             
populacional  dessa  região.  Grande  parte  dos  imigrantes  vindos  para  São  Paulo,             

entre  as  décadas  de  1910-1930,  tinham  como  destino  o  trabalho  direto  ou  indireto               
das  produções  de  café.  Ainda  hoje,  a  potência  de  produção  de  café  em  São  Paulo  é                  

muito  grande,  mas  agora  o  estado  ocupa  a  terceira  posição  entre  os  maiores               

produtores  do  grão  no  país.  Conforme  tratado  pelos  dados  da  EMBRAPA 17 ,  Minas              
Gerais  segue  como  o  maior  estado  produtor  brasileiro  com  produção  estimada  em              

33,5  milhões  de  sacas  de  60  kg  e  em  segundo  lugar,  o  Espírito  Santo  com  produção                  
de   13,6   milhões   de   sacas.   

Ao  pensar  nas  origens  da  concentração  industrial  em  São  Paulo,  Cano  (2007)              

entende  que  é  entre  1905  e  1907  que  o  que  ele  denomina  “grande  salto  quantitativo”                 
passa  a  acontecer.  Os  números  aglutinados  pelo  autor  confirmam  seu  argumento,             

como  trata  o  trecho:  “Entre  1907  e  1919,  calculada  a  expansão  industrial  em  termos                
nominais,  a  indústria  de  São  Paulo  cresceria  8,5  vezes,  alterando  sua  participação              

no   total   da   indústria   brasileira,   de   15,9%   para   31,5%   no   período”   (2007,   p.233-234).   

Em  complemento,  nesse  mesmo  período,  a  indústria  no  resto  do  país  crescia              
em  proporções  inferiores.  Cano  (2007)  fala  em  um  crescimento  no  resto  do  país  em                

torno  de  3,5  vezes.  Essa  desproporção  foi  fruto,  em  grande  medida,  do  grande               
sucesso   da   produção   de   café   no   oeste   do   estado   de   São   Paulo.   

Trazendo  de  volta  a  discussão  regional,  depois  desse  breve  panorama            

histórico  do  estado  de  São  Paulo,  o  recorte  regional  leva  invariavelmente  a              

16  Referência  disponível  em:  h�ps://www.capital.sp.gov.br/cidadao/cultura/roteiros-tema�cos/o-cafe-e-a       
-historia-da-cidade.   
17  Material  disponível  em:  h�ps://www.embrapa.br/busca-de-no�cias/-/no�cia/56084554/producao-dos-cafes       
-do-brasil-a�nge-6162-milhoes-de-sacas-de-60kg-em-2020-volume-25-maior-que-2019.   
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conjuntos  de  bibliografias  das  ciências  sociais  aplicadas  em  interface  com  políticas             
públicas.  Tendo  em  vista  que  uma  das  principais  “variáveis”  envolvidas  no  custo  de               

produção  é  a  mão  de  obra,  mas  que  essa  não  é  a  única  condicionante  do  chamado                  
custo  de  produção,  popularmente  tratado  como  “Custo  Brasil”,  as  regionalidades            

carecem  de  atenção  em  qualquer  análise  que  tenha  como  fundamentação            

comparativos   de   indicadores.     
Em  primeiro  lugar,  por  “regionalidades”  entenda-se  as  características  físicas  e            

legais  de  cada  território.  Ao  falar  de  legislação,  em  comparativos  com  outros  países,               
o  município  é  importante  em  decorrência  da  descentralização  das  legislações  na             

estrutura  brasileira.  Essa  descentralização  política  de  raíz  social  democrata  (MELO,            

1996),   remonta   no   Brasil   ao   processo   de   promulgação   da   constituição   de   1988 18 .   
Melo  (1996)  insere  ainda  no  debate  as  origens  das  concepções  de             

descentralização.  Lê  esse  marco  de  diluição  dos  poderes  a  partir  de  meados  da               
década  de  80.  Em  sua  idealização  essa  foi  sempre  uma  pauta  considerada  alinhada               

à  democracia  e  com  forte  adesão  de  países  que  haviam  passado  por  regimes               

autoritários.  Por  isso  o  retrato  das  construções  do  Estado,  em  especial  da  América               
Latina,  manteve  no  horizonte  a  condição  de  descentralização  dos  mecanismos            

decisórios.     
A  expressão  encontrada  na  literatura  para  o  confronto  local  e  internacional  de              

caráter  tributário,  no  que  tange  a  menor  carga  de  taxas,  impostos  e  contribuições,  é                

“hobbesianismo  municipal”.  É  dessa  forma  que  Melo  (1996)  debate  à  luz  da  guerra               
fiscal  travada  por  municípios  na  busca  por  melhores  condições  de  instalação  de              

indústrias  (por  melhores  condições  entenda-se  menor  repasse  de  contribuições           
tributos  e  taxas  ao  Estado).  Essa  composição  estrutural  se  mantém  até  hoje  na               

medida  em  que  políticas  de  incentivo  e  isenção  podem  aumentar  a  possibilidade  de               

instalação   de   grandes   conglomerados   e   transnacionais.     
Nesse  sentido,  a  “guerra  fiscal”  foi  mais  forte  na  década  de  1990.  Ainda               

existem  resquícios  desse  período,  mas  a  partir  da  implementação  da  Lei  de              

18  Para  esse  trabalho,  a  origem  nacional  (5  de  outubro  de  1988)  é  razoavelmente  suficiente  para  explicar  a                    
estrutura  burocrá�ca  a  que  o  setor  industrial  e  os  processos  de  produção  se  “reportam”.  No  entanto,  esse                   
processo  está  alinhado  a  fatores  polí�cos  que  mobilizam  não  só  à  promoção  da  democracia  par�cipa�va,  como                  
assinalado,  mas  também  à  preservação  de  especificidades  territoriais.  Em  especial  para  um  país  de  dimensões                 
con�nentais  como  o  Brasil,  mas  também  pode  ser  visto  em  países  como  China,  Índia  e  Canadá,  em  alguns                    
momentos   da   história   (MELO,   1996).   
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Responsabilidade  Fiscal  ( Lei  Complementar  n°.  101/2020) 19 .  O  verbete  do           
CPDOC/FGV  sintetiza  as  raízes  da  lei  e  demonstra  que  sua  pretensão  era  promover               

ajuste  fiscal  permanente  no  Brasil,  uma  vez  que  estabeleceu  o  princípio  da  disciplina               
fiscal  para  todos  os  entes  da  Federação,  esse  foi  efeito  que  minorou  o  conflito  fiscal                 

interno.   

A  guerra  fiscal  nos  permite  entender  se  há  relação  entre  o  enfraquecimento              
da  indústria  em  uma  região  com  políticas  de  incentivos  fiscais  promovidas  por              

outras.  Essa  é  uma  afirmação  que  não  se  consegue  fazer  por  formato  de               
generalização,  trata-se  de  uma  possível  tendência  de  interiorização  das  grandes            

indústrias,  que  está  presente  nos  debates  já  citados,  mas  vai  ser  melhor  explorada               

por   meio   da   análise   de   dados   de   emprego   e   valor   adicionado   ao   PIB.   
 Caminhando  para  a  caracterização  regional  da  pesquisa,  nota-se  que  a  perda             

de  importância  das  regiões  metropolitanas  enquanto  fortes  polos  industriais  se            
mostra  cada  vez  mais  evidente.  A  realocação  do  setor  industrial  passou  a  remodelar               

diversas  regiões  antes  baseadas  em  outros  setores,  de  modo  sobreposto  o  setor  de               

serviços  é  dominante  e  apresenta  sucessivas  altas  em  termos  relativos.  A  região              
metropolitana  de  São  Paulo  encabeça  a  perda  de  espaço  desse  setor,  desde  2002,               

esse  território  demonstrou  ampla  perda  da  importância  da  indústria  na  geração  de              
riqueza.   

Ao  falar  no  início  desse  capítulo  da  ideia  de  “mudança  de  perfil  do  trabalho”,  a                 

intenção  é  remeter  ao  domínio  do  setor  de  serviços,  inclusive  aqueles             
individualizados,  autônomos  e  enquadrados  como  microempreendedores.  O  “boom”          

do  setor  de  serviços  não  é  nenhuma  novidade,  inclusive  em  países  desenvolvidos,              
por  aqui  diversos  artigos  demonstram  períodos  de  aumento  massivo  desse  setor 20 .             

O  interesse  dessa  análise  não  é  avaliar  as  regiões  metropolitanas  em  todo  o  Brasil,                

mas  aprofundar  na  análise  de  Guarulhos,  em  comparação  com  os  municípios  de              
São   Bernardo   do   Campo,   Osasco,   Campinas,   São   José   dos   Campos   e   Sorocaba.     

Em  termos  relativos  a  importância  da  indústria  frente  ao  PIB  local  nesses              
municípios  cai  cada  vez  mais,  mas  em  complemento  é  maior  a  dispersão  dessas               

19  De  acordo  com  a  síntese  do  verbete  da  FGV,  trata-se  da  lei  que  “estabelece  as  normas  de  finanças  públicas                      
voltadas  para  a  responsabilidade  na  gestão  fiscal,  procurando  manter  o  equilíbrio  das  contas  públicas,                
prevenindo  riscos  e  desvios.  Tem  como  premissas  básicas  ações  que  envolvem  as  a�vidades  de  planejamento  e                  
de  controle  e  a  transparência  e  a  responsabilização  em  todos  os  órgãos  da  administração  pública  brasileira.”                  
Disponível   em:   h�p://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tema�co/lei-de-responsabilidade-fiscal.     
20  O  IPEA  por  meio  do  ar�go  “Serviços  -  Um  setor  em  ebulição”  de  2006,  caracteriza  a  potência  de  crescimento                      
do   setor.   Segundo   o   referido   ar�go,   o   setor   de   serviços   aumentou   sua   receita   em   83%   de   1999   a   2003.     
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indústrias  que  podem  se  instalar  e  gerar  recursos  em  outros  municípios.  A              
importância  dada  para  a  indústria  paira  na  condição  de  estabilidade  econômica             

associada  a  esse  setor.  Nos  próximos  capítulos,  essas  oscilações  serão  analisadas             
em   função   do   tempo   (período   2000-2018).   

Em  entrevista  concedida  ao  jornalista  Luiz  Roberto  Serrano 21  em  2019,  Paulo             

Morceiro  comenta  a  ausência  de  políticas  de  fomento  à  inovação  na  história  da               
indústria  brasileira.  Mesmo  em  grandes  centros,  como  é  o  caso  do  território  objeto               

deste  estudo,  identifica-se  um  atraso  que  torna  a  desindustrialização  compulsória,            
processo  que  em  países  desenvolvidos  se  discorre  de  forma  mais  controlada.  De              

acordo  com  Morceiro  (2019),  o  setor  de  indústria  de  alta  tecnologia,  além  de  carente,                

volta-se  para  o  mercado  interno  e,  por  consequência,  evita  a  competição  com  as               
produções  internacionais.  Esse  ciclo  vicioso  mantém  a  baixa  exportação  de  produto             

acabado   e   diminui   as   possibilidades   de   crescimento   do   PIB.    
Dentro  do  que  se  enquadra  como  alta  tecnologia,  Morceiro  inclui  três  eixos              

fundamentais:  aviação,  farmácia  e  informática/produtos  eletrônicos.  Na  mesma  linha,           

considera-se  como  média  ou  média-alta  tecnologia,  os  eixos:  indústria           
automobilística,  química,  máquinas  (equipamentos  mecânicos/elétricos)  e  produção         

voltada  para  outros  tipos  de  transportes  (motocicletas,  transporte  naval).  É            
importante  caracterizar  no  detalhe  a  que  produtos  se  refere,  para  entender  a  que               

núcleos   se   atribui   o   atraso   na   indústria.     

No  caso  brasileiro,  por  exemplo,  ao  falar  de  alta  tecnologia  é  indispensável              
trazer  o  marcador  regional.  Isso  se  dá  pois  esse  tipo  de  produção  se  concentra  nas                 

regiões  sul  e  sudeste  (MOTA;  MARIGHETTI,  2010)  e  tem  associação  ao  ensino              
superior  público.  Mesmo  nesses  polos,  há  ainda  forte  uso  de  tecnologia  de  ponta               

internacional,  mas  índices  de  investimento  e  desenvolvimento  nacionais  ainda  são            

discretos 22 .     
  

  

21  Entrevista   na   íntegra   disponível   em:   h�ps://youtu.be/g6vYDKU61IQ   
22  Em  Mota  e  Marighe�  (2010),  é  possível  por  meio  de  representações  espaciais  notar  a  concentração  dos                   
inves�mentos  e  das  indústrias  de  alta  tecnologia  (mais  próximas  desse  enquadramento  que  temos)  nas  regiões                 
sul  e  sudeste  do  Brasil  ( vide  mapas  2  e  3).  Além  disso,  fica  marcada  também  a  forte  operacionalização  de                     
avanços  em  áreas  específicas  ao  longo  dos  anos  2000-2010.  Destaques  para  inves�mentos  na  indústria  em                 
equipamentos  u�lizados  em  construção,  reformas  e  ampliação  da  malha  rodoviária,  aeroportos  de  cargas  e                
passageiros   no   país.   
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Ao  falar  de  alta  tecnologia  aplicada  à  indústria,  grande  parte  do  material              
especializado  dialoga  com  a  literatura  da  “Indústria  4.0”  ou  “Manufatura  Avançada”.             

Essa  estrutura  industrial  trata  em  grande  medida  do  emprego  da  programação,  uso              
de  robôs  e  a  busca  por  eficiência  máxima  nos  processos  produtivos  (GIMENEZ,              

SANTOS;  2019).  A  massificação  desses  métodos  de  produção  é  um  fatores  que              

acaba  por  tornar  em  escala  internacional,  as  plataformas  industriais  brasileiras  ainda             
pouco  competitivas  e  baseadas  na  manufatura  do  início  do  século.  A  CNI,  por  meio                

de  relatório  publicado  em  2017,  oferece  um  programa  de  desenvolvimento  com             
horizonte  para  2027  e  nele  traz  alguns  dos  objetivos  técnicos  para  inserção  de               

novas   tecnologias.     

Na  indústria  tida  como  mais  tradicional  (mecânica,  metalúrgica,  têxtil),  a            
robotização  agrega  enorme  valor  ao  processo,  como  inferem  Gimenez  e  Santos             

(2019).  É  nessa  interface  que  a  chamada  quarta  revolução  industrial  se  versa,  ou               
seja,  na  eficiência  associada  ao  ganho  de  valor,  seja  na  remuneração  média  do               

funcionário  que  também  carece  de  maior  nível  de  formação,  seja  na  produção  de  um                

produto  acabado  mais  caro 23 .  O  processo  de  inovação  que  se  busca  demandaria              
forte  investimento  público,  diálogo  com  o  ensino  superior  público  e  com  os  centros               

de   pesquisa   privados   instalados   no   país.   
Essa  associação  com  o  ensino  superior  público  condiciona  o  campo  da             

indústria  de  alta  tecnologia  ao  montante  de  investimentos  injetados.  No  entanto,             

desde  2008  (LEÃO;  GISTEIRA,  2020)  os  investimentos  têm  caído,  com  acentuação             
de  queda  maior  nos  últimos  5  anos.  O  principal  campo  de  impacto  dessa  redução  na                 

indústria  é  a  alta  tecnologia  aplicada  aos  equipamentos  de  saúde.  A  nota  técnica  6                
da  Rede  Pesquisa  Solidária 24 ,  traz  esses  impactos  em  contexto  de  pandemia  onde              

invariavelmente  está  posta  ampla  dificuldade  de  importância  de  itens  e  componentes             

para   produção   de   substâncias   e   equipamentos.   

23  Ressalta-se  que  embora  a  ênfase  na  literatura  mobilizada  trate  da  indústria  de  transformação,  a  indústria  4.0,                   
agrega  valor  também  em  outros  setores.  Esse  é  o  caso  da  Construção  Civil  mais  associada  às  linhas  de  produção                    
e   o   aprofundamento   dos   sistemas   BIM   ( Building   Informa�on   Model ),   conforme   tratado   por   Mateus   (2019).   
24  A  referida  nota  técnica  demonstra  o  forte  incen�vo  governamental  de  países  como  Estados  Unidos,  Canadá,                  
Alemanha  e  Reino  Unido  na  pesquisa  na  indústria  de  alta  tecnologia  (com  ênfase  em  equipamentos  de  saúde),                   
enquanto  o  Brasil  se  destaca  pelo  oposto,  baixos  índices  de  inves�mento  na  indústria  de  alta  tecnologia  e  mais                    
especificamente  no  campo  de  equipamentos  de  saúde,  ao  longo  da  apresentação  dos  indicadores  (próximo                
capítulo)  esse  campo  pra�camente  não  é  citado  por  não  ter  representa�vidade  frente  aos  demais.  Essa                 
pesquisa  relaciona  a  estrutura  industrial  de  alta  tecnologia  com  maiores  ou  menores  condições  de                
enfrentamento  à  pandemia  de  Covid-19.  O  acesso  à  íntegra  do  texto  que  compõe  a  nota  técnica  da  Rede                    
Pesquisa   Solidária   pode   ser   feito   pelo   link:     
<h�ps://redepesquisasolidaria.org/wp-content/uploads/2020/05/bole�m-6-pps.pdf>   
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Apesar  dos  eixos  tratados  por  meio  da  discussão  colocarem  em  embate  uma              
visão  de  macroeconomia  e  outra  de  caráter  político  dos  processos  de             

desindustrialização,  cabe  menção  a  um  outro  processo  que  tangencia  essas  duas             
correntes  de  reflexão  que  é  a  mudança  dos  padrões  de  consumo.  Dentro  do  mesmo                

prisma  de  análise  de  causas  e  consequências,  o  enfraquecimento  do  consumo  de              

bens,  pelo  uso  de  serviços  é  uma  tendência  não  gerada  pelo  mercado,  mas               
absorvida   pelos   hábitos   culturais   e   tendências   sociais.     

O  aumento  da  renda  familiar  ou  individual  é  um  fator  associado  aos  gastos               
com  serviços  e  menos  associado  ao  gasto  valorativo  com  bens  de  consumo.  Em               

síntese,  o  estabelecimento  do  perfil  de  consumo  em  países  com  renda   per  capita               

maior  tende  a  buscar  menos  a  indústria,  isso  faz  com  que  geralmente  seus  índices                
de  importação  sejam  maiores.  No  Brasil,  por  uma  série  de  razões  presentes  na               

literatura  consultada  (MERESSI;  SILVA,  2016;  RIBENBOIM,  1997),  primordialmente          
pela  baixa  mobilidade  social  e  renda  per  capita,  não  chegou  a  se  concretizar  a                

transição  majoritária  das  classes  populares  do  consumo  de  bens  para  o  consumo  de               

serviços.     
Retomando  a  análise  do  fim  da  década  de  1990  e  início  do  século  XXI,  por                 

diversas  vezes  o  montante  de  importações  foi  maior  que  o  de  exportações.   Essa               
condição  tem  como  pior  momento  o  período  de  implantação  do  Plano  Real  (LOPES;               

FERREIRA,  2015).  Essa  fase  de  turbulência  teve  outros  momentos  marcantes  ao             

longo  dos  anos  2000,  mas  a  relação  de  um  para  um  do  real  em  relação  ao  dólar,  na                    
implementação   do   Plano   Real,   foi   o   momento   mais   complicado.   

Entre  outros  momentos  em  que  esse  fenômeno  se  manifestou,  durante  o             
governo  Lula  (2003-2010),  período  em  que  a  valorização  do  câmbio  incentivou  a              

importação  (gerada  naquele  momento  pelo  maior  potencial  de  compra  do  cidadão).             

Durante  esse  período  houve  “uma  clara  tendência  de  aumento  da  participação  das              
exportações  brasileiras  em  produtos  não  industriais  concomitantemente  à  queda  na            

participação  das  exportações  industriais,  especialmente  em  setores  de  alta           
tecnologia”   (CURADO,   2011,   p.100).   

Ainda  segundo  Curado  (2011),  o  aumento  da  participação  de  produtos  não             

industriais  e  a  retração  de  exportação  de  produtos  industriais  deságua  em  duas              
consequências:  “1.  A  profunda  mudança  no  destino  das  exportações  brasileiras,  com             

significativo  incremento  da  participação  de  países  emergentes,  cuja  demanda  por            
produtos  não  industriais  é  relevante”  (CURADO,  2011,  p.101),  nesse  caso  o             
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processo  de  desindustrialização  estava  sendo  aquecido  e  não  freado.  E  a  segunda              
consequência  foi  “a  redução  da  competitividade  externa  de  setores  que  dependem             

de  uma  taxa  de  câmbio  competitiva,  especialmente  setores  industriais  de  alta  e              
média-alta   tecnologia”   (CURADO,   2011,   p.101).     

Essa  arguição  carrega  consigo  uma  tendência  de  países  em  desenvolvimento            

que  é  a  de  enfraquecer  o  modelo  industrial  convencional  uma  vez  que  as  demandas                
de  consumo  e  a  aproximação  de  um  estado  de  “bem-estar  social”  modelam  a               

balança  comercial  de  novas  formas.  Nesse  sentido,  a  contrapartida  do  crescimento             
econômico  pode  ter  sido  a  intensificação  dos  processos  de  desindustrialização.            

Porém,  mesmo  na  literatura  especializada,  essa  correlação  existe,  no  entanto  não             

pode  ser  confundida  com  causalidade,  ou  seja,  “bem-estar  social”  e  “setor  industrial”              
se  relacionam  em  diversos  sentidos,  todavia  a  condição  de  um  não  é  determinante               

exclusiva   do   outro.     
Por  não  se  tratar  de  um  problema  monocausal,  diversos  conceitos  pensados             

ao  longo  do  primeiro  capítulo,  são  aplicáveis  para  entender  o  momento  político  e               

econômico  de  2003-2010  no  Brasil.  O  “perigo”  embutido  por  esse  cenário  é  o               
esgarçamento  da  exportação  de  commodities  e  o  retorno  à  dependência  de  recursos              

naturais,  isso  porque  diferente  de  outros  países  que  alcançaram  alto  grau  de              
desenvolvimento.  No  Brasil  a  indústria  de  alta  tecnologia  não  é  dominante             

internacionalmente  e  o  setor  de  serviços  também  não  alcançou  patamar  tal  que              

fosse  capaz  de  absorver  trabalhadores  oriundos  da  indústria  e  ainda,  gerar  riqueza              
suficiente   (ROCHA,   CURADO,   2009;   CURADO,   2011).   

A  síntese  do  governo,  do  ponto  de  Curado  (2011),  aponta  que  mesmo  em               
momentos  políticos  e  econômicos  favoráveis  (com  aumento  da  renda   per  capita   e              

estabilidade  da  inflação), há  componentes  nocivos  a  longo  prazo  quando  a  transição              

de  desenvolvimento  não  é  feita  por  completo.  Em  razão  disso,  a  análise  do  autor                
tentou  se  afastar  de  extremos  analíticos  presentes  em  afirmações  como:  “os             

resultados  positivos  obtidos  pelo  país  não  guardam  nenhuma  relação  com  as             
políticas  praticadas  pelo  governo;”  ou  ainda  [...]  “os  resultados  obtidos  devem  ser              

creditados  exclusivamente  às  ações  do  governo”  (Curado,  2011,  p.  103).  De  modo              

geral,  uma  posição  resolutiva  para  esse  debate,  pode  ser  obtida  por  meio  de  um                
caminho  intermediário  que  não  atribui  somente  ao  fator  político  e  nem  somente  ao               

contexto  internacional,  quaisquer  avanços  ou  retrocessos  que  exerçam  diálogo  com            
o   setor   industrial.   
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Retomando  a  discussão  sobre  a  última  década,  se  pensarmos  na  mesma             
chave  do  exemplo  holandês,  a  perda  de  representatividade  da  indústria  frente  ao              

PIB  é  significativa.  Por  meio  do  IEDI  (Instituto  de  Estudos  para  o  Desenvolvimento               
Industrial),  Mota  (2020)  trata  a  década  de  2011-2020  como  uma  “década  perdida”  do              

ponto  de  vista  do  desenvolvimento  industrial  nacional.  Estados  como  Mato  Grosso             

do  Sul,  Goiás  e  São  Paulo  (dono  do  maior  parque  industrial  do  país)  recuaram  de                 

forma   significativa   nos   índices   de   produção.   

Figura   3   -   Produção   industrial   por   Estado   (variação   acumulada   entre   2011-2019   em   %)   

  
Fonte:   MOTA   (2020)   com   base   em   PIN-PF/IBGE   

  

Além  desses,  estados  como  Bahia,  Ceará,  Rio  Grande  do  Sul,  Santa             
Catarina,  Pernambuco,  Amazonas,  Rio  de  Janeiro  e  Paraná  também  recuaram  nos             

índices  de  produção  ao  longo  dessa  década.  Tomando  como  base  esse  indicador,  os               
únicos  estados  que  apresentaram  crescimento  em  termos  percentuais  na  produção            

foram  Mato  Grosso,  Goiás  e  Pará  (entre  os  14  municípios  considerados  por  esse               

levantamento).     
No  caso  desses  três  estados,  a  conservação  nesse  patamar  se  dá  pela              

agroindústria  e  pela  indústria  de  extração  de  minérios,  fundamentalmente.  Mato            
Grosso  tem  destaque  em  razão  da  exploração  de  níquel,  zinco,  fosfato  e  ouro 25 ,               

25  A  cidade  de  Aripuanã  é  uma  das  cidades  com  grande  alta  nos  empregos  e  na  produção  industrial  na  indústria                      
de  extração  mineral.  O  setor  ganhou  espaço  na  economia  do  estado  a  par�r  da  década  de  1970,  com  nova                     
intensificação  a  par�r  dos  anos  2000.  Os  dados  são  referenciados  da  página  do  governo  do  Estado  do  Mato                    
Grosso  e  podem  ser  consultados  em:  h�p://www.mt.gov.br/-/16635580--mt-e-o-1-do-pais-em-requerimentos         
-de-areas-minerais-o-que-demonstra-o-grande-potencial-do-setor-no-estado-afirma-presidente-da-metamat   
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além  disso  o  estado  conta  ainda  com  um  forte  setor  agroindustrial,  especialmente  na               
capital   Cuiabá   e   na   cidade   de   Rondonópolis.     

Goiás  tem  a  característica  de  distribuição  das  indústrias  em  seu  território  e              
apesar  de  também  estar  sendo  cada  vez  mais  dominante  no  setor  de  Serviços,               

apresenta  subsetores  da  indústria  representativos.  É  assim  no  caso  da  Indústria             

Metalúrgica,  Química  e  de  produção  de  bebidas,  conforme  dados  de  2017  da              
Secretaria   de   Estado   e   Planejamento 26 .     

O  estado  do  Pará,  bem  como  Goiás  e  Mato  Grosso,  também  se  manteve  em                
razoável  crescimento  na  indústria  com  base  na  agroindústria  e  na  indústria  de              

extração,  como  é  trazido  por  Santos  (2017).  Em  síntese,  quem  se  manteve  “positivo”               

nos  dados  do  gráfico  2  têm  em  comum  a  base  na  agroindústria  e  exportação  de                 
commodities .  Então,  mesmo  apresentando  crescimento,  essa  vertente  industrial          

tende   a   deter   menor   valor   agregado.     
Como  encerramento  desta  seção,  algumas  ressalvas  metodológicas         

merecem  atenção.  Ao  mobilizar  a  linha  de  análise  comparativa  entre  municípios,  há              

limitações  ocasionadas  pelo  recorte  político  local  e  possíveis  tomadas  de  decisão            
diferentes  no  executivo  de  cada  município,  mas  essas  questões  são  minoradas  por              

tratarmos  da  análise  de  cidades  que  estão  dentro  do  estado  de  São  Paulo  e                
portanto,   seguindo   padrões   tributários   e   logísticos   similares.     

Neste  trabalho,  a  escolha  dos  territórios  se  deu  entre  outros  motivos  pela              

possibilidade  de  compilação  e  sistematização  de  dados  de  ordem  e  escala  similar.              
Na  literatura,  por  vezes  essas  regiões  são  aglutinadas  em  análises  que  têm  como               

objeto  os  polos  industriais  paulistas,  acarretando  em  cenários  de  comparação  mais             
amplos.  A  distribuição  de  escolha  contempla  municípios  estruturantes  em  suas            

regiões,  com  portes  populacionais  e  demográficos  variados,  possibilitando  um           

panorama   parcial   do   estado.     
Ao  tratar  de  cenários  econômicos  urbanos,  as  limitações  vertem  muito  sobre             

a  comparação  de  variáveis  não  comparáveis.  Monastério  (2011) 27  elenca  dimensões            
relevantes  a  se  pensar  nesse  tipo  de  comparativo,  do  ponto  de  vista  da  metodologia                

mitigar  assimetrias  é  um  processo  que  parte  da  escolha  das  categorias  (nesse  caso               

com  período,  postos  de  trabalhos  e  participação  industrial  no  PIB,  especialmente)  e              

26  Dados   da   SEGPLAN   disponíveis   em:   imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/goias-em-dados/godados2017.pdf.     
27  Menção  feita  ao  capítulo  10  da  obra  “Economia  Regional  e  Urbana:  Teorias  e  métodos  com  ênfase  no  Brasil”,                     
in�tulado  “Indicadores  de  análise  regional  e  espacial”  que  trata  das  limitações  dos  métodos  espaciais  e  da                  
necessidade   de   observar   as   regionalidades   como   critério   compara�vo   técnico-cien�fico.     
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chega  até  a  aplicação  dos  resultados  em  recorte  absoluto,  mas  também  com              
demonstrativos  relativos,  como  é  o  caso  Quociente  Locacional  (QL)  e  da  ADE              
(Análise   Diferencial   Estrutural)   que   serão   tratadas   ao   longo   dos   próximos   capítulos.     

  



45   

2.   ANÁLISE   EMPÍRICA   DOS   DADOS   
  

 Esse  capítulo  trata  da  análise  dos  dados  secundários  selecionados  e  está             

dividido  em  quatro  partes.  A  primeira  é  uma  breve  revisão  da  literatura  referente  ao                
uso  de  indicadores,  suas  origens,  perfis  e  aplicação  ao  caso  estudado.  A  segunda               

trata  da  análise  dos  dados  do  município  de  Guarulhos,  contemplando  os  eixos  de               

emprego  e  de  participação  no  PIB  local.  No  caso  da  análise  guarulhense,  estão               
aplicados  os  métodos  de  análise  regional  do  Quociente  Locacional  (QL)  e  da  Análise               

Diferencial   Estrutural   (ADE).     
A  terceira  parte  considera  os  eixos  de  emprego  e  participação  no  PIB,  mas               

retrata  os  dados  dos  municípios  utilizados  para  comparação  (Campinas,  Osasco,            

São  Bernardo  do  Campo,  Sorocaba  e  São  José  dos  Campos).  No  caso  dessa  parte,                
a  metodologia  aplicada  é  a  do  Quociente  Locacional  (QL).  Por  fim,  a  quarta  parte  é  o                  

resumo  dos  dados  comparados  das  duas  primeiras  partes,  com  uma  síntese  dos              
achados,   dispostos   de   forma   percentual   e   absoluta.   

  
2.1.   Breve   Revisão   da   Literatura:   uso   de   indicadores   

  
A  história  demonstra  que  ferramentas  estatísticas  são  utilizadas  para           

entendimento  de  fenômenos  sociais  desde  meados  do  século  XVII  e  surgem  nesse              

período  em  solo  alemão  para  quantificar  nascimentos  e  mortes.  Já  no  fim  do  século                

XVIII,  surgem  na  Bélgica  os  primeiros  manuais  estatísticos  que  se  debruçavam  em              
gerir  a  coleta  e  organização  de  dados  sociais,  econômicos  e  demográficos             

( CALDAS,   2008).   
Para  cada  nação,  os  indicadores  se  manifestam  em  atendimento  às            

demandas  particulares  da  época.  Um  longo  caminho  foi  percorrido  na  transição  dos              

indicadores  que  atendiam  as  necessidades  próprias  de  cada  território  (mortalidade,            
natalidade  e  criminalidade),  até  o  advento  de  indicadores  econômicos  e,  por  fim,              

indicadores  ainda  mais  sofisticados  que  exploram  aspectos  subjetivos  como           
satisfação  e  felicidade  de  um  indivíduo  ou  grupo  frente  ao  arranjo  social  que               

pertence  (OTTONI,  2006).  Com  o  passar  do  tempo,  as  ciências  humanas  passam  a               

se  amparar  cada  vez  mais  em  indicadores  que  avaliam,  além  de  bases  comuns               
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como  expectativa  de  vida  e  níveis  de  violência,  também  a  qualidade  de  vida  (escola                
sociológica   estadunidense   do   século   XIX)   e   suas   subjetividades.     

Em  linha  similar,  Kowarick  (2007)  incorpora  indicadores  sociais  para  pensar  a             
dinâmica  econômica,  o  território  e  como  os  modelos  de  cidade  servem  para  em               

alguma  medida  reproduzir  ou  frear  a  tendência  de  afastamento  e  desigualdade.  A              

abordagem  híbrida  adotada  nesta  pesquisa  é  em  grande  parte  baseada  em             
produções   desse   autor.     

Um  indicador  é  uma  forma  de  mensuração,  na  maioria  das  vezes  trata-se  de               
uma  variável  quantitativa  e  que  acumula  também  algum  significado  social.  Essa             

definição  de  Jannuzzi  (2001)  sintetiza  a  forma  de  operacionalizar  conceitos  no             

campo  das  ciências  sociais  e  em  outros  campos.  Há  vários  critérios  de  classificação               
de   indicadores   sociais.     

Há  diversas  propriedades  desejáveis  em  indicadores,  a  depender  da           
aplicação  dada  e  da  situação  a  ser  investigada.  De  modo  geral,  um  indicador  precisa                

ser  relevante,  ou  seja,  precisa  de  alguma  forma  medir  ou  analisar  algo  que  tenha                

demanda  social,  esse  é  o  caso  dos  indicadores  de  emprego  e  participação  no  PIB                
que  serão  analisados.  Em  síntese,  a  existência  de  um  indicador  precisa  ser              

legitimada   por   sua   relevância.     
Outra  característica  indispensável  é  sua  validade.  Esse  fator  é  fundamental            

para  associar  a  demanda  social  com  a  forma  como  foi  operacionalizado  esse              

indicador.  Pensando  em  um  problema  prático:  no  decorrer  da  compilação  dos  dados              
desse  estudo,  a  preocupação  em  compatibilizar  os  dados  disponíveis  pelas  agências             

(IBGE  e  CAGED  majoritariamente)  em  função  dos  períodos  que  se  queria  estudar  foi               
uma  limitação  enfrentada.  Alguns  dados  não  necessariamente  são  comparáveis           

porque  podem  partir  de  metodologias  de  construção  e  de  períodos  diferentes,  esse  é               

um   ponto   que   ajuda   a   distinguir   dados   comparáveis   de   dados   complementares.     
Outro  atributo  importante  é  o  nível  de  confiança  que  serve  para  atestar  sua               

qualidade.  A  confiabilidade  do  indicador  é  produto  do  rigor  metodológico,  da             
experiência  dos  profissionais  envolvidos  e  da  padronização  dos  dados  utilizados  em             

sua  elaboração  (a  padronização  costuma  ser  um  problema  mesmo  em  países  com              

bases   de   dados   amplas   e   públicas,   como   no   caso   do   Brasil).     
A  cobertura  e  a  desagregação  também  são  características  desejáveis  em            

indicadores  sociais.  Por  cobertura  entenda-se  a  abrangência  espacial  atingida,  ou            
seja,  indicadores  que  contemplam  o  espaço  territorial  brasileiro  (como  é  o  caso  da               
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base  de  dados  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  -  IBGE)  permitem  um               
maior  número  de  correlações  e  um  retrato  nacional  padronizado.  Desagregação  é  a              

menor  divisão  de  referência  em  um  dado  (seja  essa  divisão  referente  ao  território,               
gênero   e/ou   raça).     

Por  fim,  a  periodicidade  de  um  indicador  é  o  seu  período  de  atualização.               

Dados  do  IBGE,  por  exemplo,  são  produzidos  com  espaçamento  de  dez  anos.              
Indicadores  mais  pontuais  como  dados  que  medem  desemprego  e  condição  de             

setores  da  economia,  costumam  ser  atualizados  com  espaçamento  menor  (no  caso             
do   banco   de   dados   dessa   pesquisa,   espaçamento   anual).   

Serão  analisadas  variáveis  referentes  aos  postos  de  trabalho  e  alterações  no             

tipo  de  trabalho  ofertado  (eixo  serviços,  comércio  e  indústria),  sempre  em  par  de               
comparação  com  os  municípios  do  estado  de  São  Paulo  selecionados  para             

comparação.  Da  mesma  forma  para  a  comparação  referente  à  participação  no  PIB,              
naturalmente  nos  dois  casos  o  setor  industrial  é  enfatizado.  Como  forma  de  análise               

dos  dados  foram  adotadas  duas  metodologias  de  análise  local,  o  Quociente             

Locacional  (QL)  e  a  Análise  Diferencial  Estrutural  (ADE),  sendo  que  ambos  são              
explicados   ao   longo   da   seção   seguinte.     

  
2.2.   Análise   de   dados   quantitativos:   Guarulhos     

  

A  importância  da  indústria  na  cidade  de  Guarulhos  está  enraizada  em             

aspectos  envolvidos  no  planejamento  urbano  da  cidade.  Toledo  (2011)  trata  sobre             
isso  ao  pensar  os  principais  distritos  guarulhenses  que  abrigaram  as  grandes             

indústrias,  em  especial  na  segunda  metade  do  século  XX.  Esse  é  um  período               

marcado  pelo  grande  processo  de  industrialização  dessas  regiões  e  no  caso  de              
alguma   delas,   se   mantém   a   estrutura   mesmo   nos   dias   de   hoje.     

No  estudo  de  Toledo  (2011)  observou-se  que  já  a  partir  de  1920,  houve  um                
êxodo  da  população  paulistana  em  direção  a  Guarulhos.  Dessa  forma,  segundo  a              

autora,  se  constituíram  alguns  dos  distritos:  Gopoúva,  Bela  Vista,  Macedo,  Vila             

Camargo  e  Vila  Zanardi.  Marcar  esse  momento  na  linha  histórica  é  fundamental              
para  destacar  que  até  meados  de  1900,  a  cidade  de  Guarulhos  era  tipicamente  rural.                

Além  da  migração  dos  paulistanos,  as  primeiras  formações  são  compostas  também             
por   imigrantes   europeus   e   asiáticos,   com   destaque   para   italianos   e   japoneses.     
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A  partir  de  1930,  é  quando,  enfim,  as  indústrias  passam  a  se  instalar  e                
modelar  o  planejamento  urbano  da  cidade.  Isso  se  dá  por  meio  de  políticas  de                

incentivo  (isenção  fiscal)  que  serviram  de  fomento  para  essas  instalações.            
Geograficamente,  no  início  isso  se  deu  nos  pontos  considerados  mais  estratégicos  à              

época  do  ponto  de  vista  logístico,  ou  seja,  aqueles  que  estavam  localizados  mais               

próximos   do   limite   do   município   com   a   Zona   Norte   de   São   Paulo 28 .   
Ainda  de  acordo  com  histórica  traçada  por  Toledo  (2011,  p.169),  percebe-se             

que  entre  os  anos  1940  e  1950,  com  a  construção  da  Base  Aérea  de  Cumbica  e                  
especialmente  pelo  processo  de  construção  da  Rodovia  Presidente  Dutra,           

inaugurada  um  pouco  depois,  em  1951,  a  chamada  “posição  logística  estratégica”             

passa  a  se  encontrar  especialmente  nas  margens  da  Rodovia.  A  partir  daí  o               
processo  de  instalação  de  plantas  de  maior  impacto  na  economia  local  passaram  a               

se  instalar.  Como  forma  de  caracterização,  ao  longo  desse  período,  empresas  de              
fornecimento  de  materiais  para  construção  civil  (olarias,  portos  de  extração  de  areia             

e  pedras)  e  indústrias  de  pequeno  e  médio  porte  (em  sua  maioria  extrativistas)  eram                

dominantes  na  cidade.  Nessa  fase,  Guarulhos  se  consolida  como  grande  cidade             
fornecedora   de   suprimentos.     

A  história  de  Guarulhos  é  contada  com  bastante  proximidade  à  história  da              
Zona  Leste  da  cidade  de  São  Paulo.  A  busca  das  grandes  companhias  industriais               

por  valores  de  metro  quadrado  de  menor  custo  fez  com  que  passasse  a  buscar                

projetos  de  plantas  nas  cidades  metropolitanas.  Entre  os  relatos  compilados  por             
Toledo  (2011,  p.174)  essa  referência  de  polos  industriais  está  na  forma  de  se               

comunicar,  ao  dizer  que  um  evento  vai  acontecer  em  um  prédio  da  antiga  indústria  X                 
ou   que   um   ponto   está   localizado   onde   era   a   indústria   Y.     

Ao  longo  deste  capítulo,  serão  mobilizados  dados  de  caracterização  e            

diagnóstico  acerca  do  setor  industrial  guarulhense  (e  de  seus  subsetores).  Os             
indicadores  analisados  apontam  para  dois  grandes  campos,  a  representatividade  do            

setor  econômico  na  geração  de  riqueza  do  estado  e  do  CAGED  (Cadastro  Geral  de                
Empregados  e  Desempregados),  o  quantitativo  de  postos  de  trabalho  no  período.             

Em  suma,  optou-se  por  entender  dois  componentes:  a  variação  do  valor  agregado              

pelo  setor  industrial  no  PIB  e  o  fator  postos  de  emprego,  ainda  que  esses  dados  não                  
estejam   disponíveis   e   desagregados   com   a   mesma   periodicidade.     

28  Guarulhos  faz  limite  com  a  cidade  de  São  Paulo  em  dois  trechos,  o  trecho  na  Zona  Norte  e  pela  Zona  Leste,                        
pelos   bairros   do   Itaim   Paulista   e   São   Miguel   Paulista.     
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Iniciaremos  pela  análise  do  valor  agregado  dos  três  grandes  setores            
econômicos   no   período   2000   a   2017,   conforme   os   dados   da   Tabela   3.   

Tabela   3   -   Participação   dos   setores   econômicos   em   Guarulhos   (2000-2017)   

  

  

  

  

  

Fonte:   elaboração   própria   com   base   na   base   de   dados   do   IBGE   e   da   Fundação   Seade   

Primeiramente,  é  possível  perceber  que  a  indústria  já  não  era  o  setor              
dominante  na  cidade  desde  o  início  da  consolidação  da  base  de  dados              

(IBGE/Seade)  em  2000  e  perdeu  espaço  durante  esse  período.  Ao  analisarmos  a              
série  histórica  entre  2000-2017 29 ,  fica  evidente  uma  oscilação  por  vezes  positiva,  por              

vezes  negativa,  entre  2000-2010,  no  entanto  o  período  que  mais  chama  a  atenção  é                

2011-2017,  onde  se  intensificou  a  queda  da  importância  percentual  da  indústria  no              
município.   

Em  termos  percentuais,  a  queda  entre  a  participação  em  2000  (35,18%)  e  a               
participação  em  2017  (22,78%)  foi  de  35,25%.  Em  contrapartida,  observou-se            

crescimento  do  setor  de  serviços  neste  período,  uma  vez  que  o  peso  da               

agropecuária  no  município  é  bastante  pequeno.  Cabe  ressaltar  que  os  dados  da              
tabela  3,  não  desagregam  a  indústria  em  seus  subsetores,  desse  modo  é              

contabilizado  o  acumulado  geral  desse  setor,  sem  considerar  as  especificidades  de             
cada   segmento.     

Em  2019,  a  Fundação  Seade  por  meio  do  estudo  “Mapa  Industrial  Paulista              

2003-2016”  ofereceu  um  amplo  panorama  do  setor  industrial  dos  municípios  do             
estado  de  São  Paulo.  Através  dessa  base  de  dados,  estão  reorganizados  os  dados               

de  Guarulhos  conforme  sua  posição  relativa  no  ranking  dos  municípios  paulistas.             
Esse  registro  possibilita  notar  os  subsetores  que  cresceram  e  que  encolheram  no              

período.  Para  fins  didáticos,  a  ordenação  da  coluna  “posição”  refere-se  a  posição  em               

29  Nesse  caso,  o  úl�mo  ano  considerado  na  série  histórica  é  o  de  2017,  por  ser  o  úl�mo  exercício  fiscal  abordado                       
por  meio  dos  dados  tratados  pela  Fundação  SEADE.  Dados  subdivididos  por  setores  e  subsetores  do  IBGE  estão                   
considerados   nos   próximos   capítulos   até   o   ano   de   2019.     
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relação  a  outros  municípios  na  classificação,  ou  seja,  usando  como  exemplo  o              
subsetor  “Máquinas,  aparelhos  e  materiais  elétricos”,  em  2003,  Guarulhos  era  o             

segundo   município   do   estado   em   termos   de   produção   nesse   campo.   
  

Tabela   4   -   Participação   dos   setores   industriais   de   Guarulhos   no   valor   da   transformação   industrial   (VTI)   
nos   anos   de   2003   e   2016   

  
Fonte:   elaboração   própria   com   base   na   Fundação   Seade 30   

Os  dados  do  VTI  (Valor  da  Transformação  Industrial)  que  mensuram  a             
capacidade  de  produção  e  geração  de  riqueza  de  cada  núcleo  desses,  em  relação  à                

geração  de  riqueza  de  todo  o  estado.  Nessa  análise  preliminar,  entendeu-se  como              

30  Estudo  completo  disponível  em:  h�ps://www.seade.gov.br/wp-content/uploads/2019/04/MapaIndustria_04        
04_docfinal.pdf   
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menos  importante  a  posição  ocupada  e  o  destaque  em  laranja  foi  colocado  nos               
subsetores   que   apresentaram   baixa,   moderada   ou   grande   retração.     

Antes  de  tratar  do  recorte  guarulhense,  elucido  a  introdução  da  pesquisa  que              
mobiliza  uma  boa  síntese  do  papel  do  estado  de  São  Paulo  (onde  estão  localizados                

todos   os   municípios   dessa   dissertação)   frente   à   indústria   nacional:     

Segundo  informações  da  Pesquisa  Industrial  Anual  –  PIA,  realizada  pelo            
IBGE,  entre  2003  e  2016  a  participação  da  indústria  paulista  no  Valor  da               

Transformação  Industrial  –  VTI  brasileiro  passou  de  43,8%  para  37,5%.  O  processo              
de  desconcentração  foi  mais  intenso  nas  categorias  de  bens  de  consumo  duráveis,              

em  que  a  participação  paulista  passou  de  53,1%  para  43,8%,  e  de  bens               

intermediários,  cuja  participação  passou  de  43,6%  para  36,4%.  A  participação            
paulista  no  segmento  de  bens  de  capital  permaneceu  praticamente  estável  (52,7%             

para  52,3%).  Apesar  da  perda  de  participação  do  Estado  no  valor  da  transformação               
industrial  dos  bens  intermediários,  a  contribuição  paulista  ainda  é  expressiva  em             

segmentos  integrados  às  suas  cadeias  produtivas,  como  os  de  produtos  químicos             

(48,6%  para  44,6%)  e  borracha  e  material  plástico  (60,6%  para  47,6%)  [...]  (SEADE,               
2019).   

A  principal  reflexão  trazida  por  esse  trecho  é  a  perda  de  importância  da              
indústria  de  São  Paulo  em  nível  nacional,  mas  como  mesmo  nesse  cenário  de  perda                

ela  se  mantém  como  uma  das  principais  do  Brasil,  tomando  como  parâmetro  a               

participação  no  VTI.  A  tabela  4  mostra  as  posições  dos  subsetores  industriais  em               
Guarulhos  no  Estado  de  São  Paulo,  em  termos  de  Valor  de  Transformação              

Industrial   (VTI),   nos   anos   de   2003   e   2016.     
Na  análise,  o  caso  mais  curioso  foi  a  indústria  de  equipamentos  de              

informática,  eletrônicos  e  ópticos,  em  2003  (primeiro  ano  de  referência),  o  município              

ocupava  o  nono  lugar  em  nível  estadual  com  2,5%  da  geração  de  riqueza,  em  2016                 
(ano  de  encerramento  da  análise),  esse  setor  não  figura  nem  entre  os  20  primeiros.                

Em  razão  disso,  por  não  aparecer  no  ranking,  o  percentual  de  participação  foi  de                
0,4%   ou   menor   ( vide    estudo   completo).   

No  caso  dos  subsetores  mais  representativos 31  em  2003,  as  quedas  mais             

acentuadas  foram  na  Indústria  de  Couro  e  artefatos  de  couro  (89,83%);  Máquinas,              
aparelhos  e  materiais  elétricos  (42,11%);  Metalurgia  (32,31%)  e  Produtos           

farmoquímicos  e  farmacêuticos  (20,16%).  Nessa  prévia,  esses  dados  nos  levam  a             
31   Considerei   como   mais   representa�vos   aqueles   que   �nham   percentual   igual   ou   superior   a   5%   em   2003.     
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crer  que  esses  devem  ser  os  nichos  mais  explorados  para  buscar  representantes              
nas   entrevistas.     

O  setor  de  impressão  e  reprodução  de  gravações  (CNAE  18 32 )  surpreendeu             
no  levantamento  por  ser,  em  termos  percentuais,  o  segundo  mais  representativo  de              

Guarulhos.  Entre  os  mais  relevantes,  foi  o  setor  com  maior  crescimento  no  intervalo               

da  pesquisa.  Esse  é  um  setor  que  carece  de  uma  análise  mais  aprofundada  para                
entender  melhor  onde  se  localizam  as  plantas  industriais  nesse  segmento  no             

município.     
Para  complementar  a  análise  por  setores  e  subsetores  da  economia,  a             

presente  pesquisa  se  utiliza  do  Quociente  Locacional  (QL)  e  da  Análise  Diferencial              

Estrutural  (ADE) 33  também  conhecida  como  Análise   Shift-Share .  Foram  utilizados           
para  efeitos  de  análise  os  oito  setores  do  IBGE:  Agropecuária;  Indústria  Mineral;              

Indústria  de  Transformação;  Serviços  Industriais  de  Utilidade  Pública;  Construção           
Civil;  Comércio;  Serviços;  e  Administração  Pública.  Uma  parte  desses  setores  são             

compostos  de  subsetores,  como  a  Indústria  de  Transformação  dividida  em:  Minerais             

Não  Metálicos;  Metalúrgica;  Mecânica;  Materiais  Elétricos;  Material  de  Transporte;           
Madeira  &  Mobiliário;  Papel  e  Gráfica;  Borracha,  Fumo  e  Couro;  Química;  Têxtil;              

Calçados;  e  Alimentos/Bebidas.  Assim  como  no  caso  da  Indústria  de  Transformação,             
o  Comércio  se  divide  em  Varejista  e  Atacadista;  e  os  Serviços  Financeiros  se               

dividem  em  Comércio  e  Administração  de  Imóveis;  Transportes  e  Comunicação;            

Alojamento,   Alimentos   e   Reparo;   Médicos,   Veterinários   e   Odontológicos;   e   Ensino.   
Vazquez  e  Sá  Porto  (2015)  empregam  essa  metodologia  na  análise  do  setor              

industrial  na  Baixada  Santista.  Partiu  dessa  análise,  o  modelo  técnico-analítico            
adotado  com  os  dados  da  última  década  na  cidade  de  Guarulhos  e  municípios               

selecionados  como  parâmetro  comparativo.  Isso  se  dá  pelo  objetivo  comum  em             

entender  do  uso  de  métodos  quantitativos  na  análise  de  cenário  econômico  regional.              
Esse  tipo  de  ferramenta  gera  base  para  compreensão  das  complexidades  espaciais             

32   A  a�vidade  de  impressão  compreende  a  contratação  de  um  produto  industrial  final  pronto,  onde  o  contrata-                   
do  é  responsável  por  todo  o  processo,  desde  a  aquisição  da  matéria-prima  até  o  produto  final.  Esta  divisão                    
compreende  a  impressão,  por  qualquer  processo  (ofset,  flexografia,  serigrafia,  etc),  em  qualquer  material               
(papel,  plás�co,  couro,  tecidos,  etc.)  de  jornais,  livros,  revistas  e  outros  periódicos,  formulários,  cartões                
comemora�vos,  etc.  e  as  a�vidades  de  apoio  como  pré-  impressão,  acabamentos,  etc.  Esta  divisão  compreende                 
também  a  reprodução  de  mídia  gravada,  tais  como  CDs,  gravações  de  vídeo,  so�wares,  etc.  Esta  divisão  não                   
compreende   as   a�vidades   de   edição   e   de   edição   integrada   à   impressão   (dados   da   tabela   do   CNAE).   
33  Essa  análise  de  grau  de  especialização,  lida  na  literatura  como  Análise  Diferencial  Estrutural  (ADE)  também                  
pode   ser   vista   como   Análise    Shi�-Share .   

https://cosmos.bluesoft.com.br/tabelas/cnae/18-impressao-e-reproducao-de-gravacoes
https://cosmos.bluesoft.com.br/tabelas/cnae/18-impressao-e-reproducao-de-gravacoes
https://cosmos.bluesoft.com.br/tabelas/cnae/18-impressao-e-reproducao-de-gravacoes
https://cosmos.bluesoft.com.br/tabelas/cnae/18-impressao-e-reproducao-de-gravacoes
https://cosmos.bluesoft.com.br/tabelas/cnae/18-impressao-e-reproducao-de-gravacoes
https://cosmos.bluesoft.com.br/tabelas/cnae/18-impressao-e-reproducao-de-gravacoes
https://cosmos.bluesoft.com.br/tabelas/cnae/18-impressao-e-reproducao-de-gravacoes
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em  estudos  locais.  Além  disso,  essa  metodologia  possibilita  diagnósticos  e  material             
para   tomada   de   decisão   em   políticas   públicas.   

O  Quociente  Locacional  (QL)  pode  ser  conceituado  como  a  medida  de             
especialização  em  um  setor  (ou  subsetor,  nesse  caso)  de  uma  determinada  região              

comparada  a  uma  unidade  regional  maior  (VAZQUEZ  e  SÁ  PORTO,  2015).  Os              

valores  resultantes  oferecem  um  enquadramento  de  cada  subsetor  em  grau  de             
especialização  da  região  menor,  frente  uma  região  maior.  No  caso  desse  estudo,  a               

chamada  área  menor  será  sempre  o  município,  ao  passo  que  a  área  maior  será                
sempre  o  estado  de  São  Paulo.  O  cálculo  Quociente  Locacional  (QL),  último  par  de                

colunas,   se   dá   através   da   fórmula:     
  

  

Via  de  regra,  resultados  superiores  a  1  apresentam  grau  de  especialização  de              
um  dado  subsetor.  A  comparação  entre  áreas  menores  em  comparação  com  áreas              

maiores  é  trazida  por  Richard  Klosterman  (1990,  p.128-131)  para  mensurar  graus  de              
especialização.  Essa  aplicação  tem  maior  arcabouço  de  aplicação  na  variável            

emprego,  mas  também  pode  ser  aplicada  para  medir  renda  e  produção.  Mais  a               

frente,  na  análise  da  tabela  que  trata  do  Quocientes  Locacionais  de  Guarulhos,              
detalharei   mais   sobre   as   fórmulas   de   relação.     

Outro  ganho  trazido  pela  aplicação  no  objeto  estudado  é  a  possibilidade  de              
contemplar  além  da  variável  espaço,  uma  janela  de  tempo  capaz  de  perceber  as               

mudanças  de  especialização  em  um  determinado  período.  Esse  exercício  de            

comparação  foi  empregado  para  todos  os  municípios,  apesar  da  ênfase  em             
Guarulhos.   

A  outra  medida  adotada  para  esse  escopo,  essa  exclusiva  para  a  cidade  de               
Guarulhos,  foi  a  Análise  Diferencial  Estrutural  (ADE).  Uma  metodologia  de  análise             

que,  de  modo  similar  ao  QL,  demanda  poucos  dados  para  a  composição  da  base                

analítica.  De  acordo  com  a  conceituação  de  Vazquez  e  Sá  Porto  (2015),  o  método                
busca  mostrar  como  a  composição  da  economia  regional  se  altera  e  pode  servir               

QL   =   (EIJ   /   EJ)   /   (EI   /   E)     

Onde:   

EIJ   =   é   o   emprego   do   setor   I   na   região   J;   
EJ   =   é   o   emprego   de   todos   os   setores   na   região   J;  
EI   =   é   o   emprego   de   todos   os   setores   na   região   I;   
E   =   é   o   emprego   de   todos   os   setores   na   região   de   referência.   
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como  parâmetro  para  identificar  mudanças  na  composição  da  economia  (assim            
como   o   QL,   mantém   a   comparação   com   a   região   maior).     

Essa  ferramenta  é  interessante  porque  decompõe  os  níveis  de  influência  que             
podem  trazer  uma  mudança  na  estrutura  de  um  segmento.  Essa  divisão  está              

explicada   no   trecho:     
Pode-se  entender  a  variação  no  emprego  regional  em  um  setor  como  sendo              
dada  por  três  efeitos:  1)  a  variação  no  emprego  devido  à  variação  no               
crescimento  da  economia  nacional,  que  é  o  efeito  da  proporção  nacional,  ou              
efeito  nacional;  2)  a  variação  no  emprego  devido  às  características  de             
crescimento  do  setor,  que  é  o  efeito  da  proporção  setorial  (ou  a  variação               
diferencial  mencionada  anteriormente),  ou  efeito  setorial;  3)  a  variação  no            
emprego  devido  às  características  de  crescimento  da  região,  que  é  o  efeito              
da  proporção  regional  (ou  a  variação  estrutural  mencionada  anteriormente)          
ou  efeito  regional.  Se  a  variação  total  de  emprego  entre  dois  pontos  no               
tempo  é  dada  por  T,  a  variação  do  emprego  devido  à  variação  no               
crescimento  da  economia  nacional  é  dada  por  N,  a  variação  no  emprego              
devido  às  características  de  crescimento  do  setor  (nacionalmente)  é  dada            
por  S  (setor  mais  ou  menos  competitivo  que  a  média  nacional),  e  a  variação                
no  emprego  devido  às  características  de  crescimento  do  setor  na  região  é              
dada  por  R  (região  mais  ou  menos  competitiva)  (VAZQUEZ  e  SÁ  PORTO,              
2015,   p.76-77)   

  
Sendo   assim,   a   fórmula   é:    

  

A  seguir,  iniciam-se  os  dados  compilados  do  município  de  Guarulhos  e  as              

respectivas  análises,  primeiramente,  por  meio  do  Quociente  Locacional  (QL)  e,  na             
sequência,   pela   utilização   da   Análise   Diferencial   Estrutural   (ADE).     

A  tabela  5  demonstra  um  conjunto  de  dados  sintetizados  tanto  em  sentido  de               
estoque  (acúmulo  formal  de  postos  de  trabalhos)  por  meio  de  valores  absolutos,              

  

  
Onde:   
  

T   =   variação   de   emprego   entre   T1   e   T2   na   região;    
N   =   emprego   em   T1   *   taxa   de   crescimento   nacional;     
S   =   emprego   em   T1   *   (taxa   de   crescimento   do   setor   nacional   -   taxa   de   crescimento   
nacional);   e     
R   =   emprego   em   T1   *   (taxa   de   crescimento   do   setor   na   região   -   taxa   de   
crescimento   do   setor   nacional).     
  

Há   ainda   a   possibilidade   de   cálculo   inverso   de   R,   através   da   igualdade:   
R   =   T   -   N   -   S.   

Δ   Empr.=     Δ   proporção   nac.+   Δ   proporção   setor   +   Δ   proporção   reg.   

  T    =   N         +   S          +   R   
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quanto  em  regime  comparado  com  os  dados  da  maior  fração  regional  (estado  de               
São  Paulo).  O  par  de  colunas  “Emprego  -  Guarulhos”  incorpora  os  números  da  base                

de  dados  da  RAIS  no  município  nos  dois  anos  separados  para  comparação  (2010  e                
2019),  por  esses  valores  é  possível  notar  a  variação  absoluta  dos  estoques  de               

emprego.  Por  sua  vez,  o  par  de  Colunas  “Emprego  -  SP”  oferece  o  mesmo  conjunto                 

de   informações,   mas   tomando   como   referência   o   estado   de   São   Paulo.     
  

Tabela   5   -   Emprego   total   por   setor,   Guarulhos   e   estado   de   São   Paulo,   e   QLs,   2010   e   2019     

  
Fonte:   elaboração   própria   com   base   na   RAIS   

  

Convém  ressaltar  que  o  QL  deve  ser  lido  da  seguinte  forma:  valores  iguais  ou                

menores  que  1  demonstram  baixo  nível  de  especialização  daquele  setor  naquela             
região;  por  consequência,  os  valores  obtidos  maiores  que  1  representam  alto  nível              

de  especialização  para  o  setor  na  região  (números  marcados  em  vermelho  na              
tabela).   
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Se  forem  observados  os  valores  absolutos  de  forma  isolada,  é  possível  notar              
que  Guarulhos  perdeu  postos  de  trabalho  em  todos  os  setores  da  indústria  nesse               

período,  exceto  na  Indústria  de  Produção  de  Alimentos  e  Bebidas.  Outro  aspecto              
que  a  tabela  nos  permite  notar  é  que  o  ideário  de  Guarulhos  como  uma  cidade                 

industrial  se  conserva,  visto  o  alto  grau  de  especialização  apresentado  pela  maioria              

dos  subsetores  atrelados  à  indústria  e  sintetizadamente  pela  Indústria  de            
Transformação   (QL   2010   -   1,63;   QL   2019   -   1,50).   

No  entanto,  ainda  que  esses  dois  pontos  sejam  verdadeiros  (diminuição  dos             
postos  de  trabalho  da  indústria,  mas  manutenção  da  cidade  como  “cidade             

industrial”),  o  que  se  pode  observar  é  uma  tendência  de  queda  na  maior  parte  dos                 

subsetores  filtrados.  Em  síntese,  subsetores  como  Indústria  de  Produção  de            
Minerais  Não  Metálicos  (1,36-0,97),  Metalúrgica  (2,73-2,41),  Mecânica  (1,29-0,86),          

Borracha,  Fumo  e  Couros  (2,43-1,62)  e  Têxtil  (1,35-1,29)  diminuíram  seu  nível  de              
especialização.  Deve-se  atentar  para  a  Indústria  Metalúrgica  como  umas  das            

principais  responsáveis  pela  diminuição  de  postos  de  trabalho,  em  função  da  sua              

relevância   econômica   na   cidade.     
 O  subsetor  mais  relevante  da  economia  industrial  guarulhense  em  termos  de             

volume  é  a  Indústria  Química  e  Farmacêutica.  Nesse  caso,  os  resultados  desse              
setor  se  mantiveram  estáveis,  com  variação  sensível  (2,29-2,30),  esse  é  um  caso              

em  que  mesmo  com  a  diminuição  do  número  absoluto  de  empregos,  em  razão  de                

uma  diminuição  estrutural  do  emprego  no  somatório  dos  setores,  o  valor  relativo  se               
mantém   frente   à   estrutura.     

 Serviços  e  Comércio  foram  os  setores  que  mais  ganharam  empregos  em             
valores  absolutos.  Se  pensarmos  na  indústria  de  transformação  como  o  setor  que              

mais  perdeu  empregos,  parece  haver  uma  tendência  de  absorção  desses           

profissionais  pelos  outros  setores.  Essa  é  uma  suposição  de  comparação  numérica,             
mas  em  nível  de  profundidade  adequado,  fica  uma  possível  agenda  de  pesquisa  ou               

complemento  deste  estudo  que  é  como  se  dá  a  realocação  profissional  de  setores               
com  forte  oscilação  (enquadro  nessa  categoria  a  Indústria  de  Transformação  e  a              

Construção   Civil).     

 Em  termos  do  valor  bruto  adicionado  ao  PIB  guarulhense,  a  Indústria             
contribuiu  em  2010,  com  34,12%,  já  em  2018,  esta  participação  foi  de  apenas               

22,57%  (dado  complementar  ao  gráfico  abaixo).  Na  contramão,  o  setor  de  Serviços              
saiu   de   55,98%   para   66,63%.     
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Figura   4   -    Valor   adicionado   bruto   -   Indústria   de   Guarulhos     (Unidade:   R$   x1000)   

  
Fonte:   IBGE,   Produto   Interno   Bruto   dos   Municípios   

  

Por  meio  dos  dados  da  tabela  6  é  possível  entender  estruturalmente,  como  é               

composta  a  oscilação  nos  postos  de  trabalho  de  um  subsetor.  Independente  de  ser               
positiva  ou  negativa,  a  variação  nos  postos  de  trabalho  (T),  é  sempre  a  soma  das                 

variáveis  N,  S  e  R.  Pensando  na  primeira  linha  (Agricultura),  o  “N”  nesse  caso  se                 
refere  ao  produto  entre  T1  (117)  e  o  somatório  percentual  total  do  estado  (6,1/100).                

Em  termos  lógicos,  essa  parcela  revela  a  quanto  da  oscilação  se  deu  por  influência                

do  somatório  de  percentuais  da  região  maior.  Como  conjunto,  o  estado  de  São  Paulo                
terminou  com  uma  balança  total  de  empregos  positiva.  Em  razão  disso,  todos  os               

números   constantes   na   coluna   N   são   positivos.     
No  caso  da  resultante  S,  trata-se  do  produto  entre  T1,  novamente  usando  a               

primeira  linha  como  exemplo  (117)  e  a  diferença  entre  o  percentual  de  crescimento               

do  setor  (-1,9)  e  do  estado  (6,1).  Essa  resultante  demonstra  o  quanto  de  variação                
daquele  subsetor  no  município  tem  de  relação  com  o  percentual  de  oscilação  do               

mesmo   subsetor   no   estado,   frente   ao   total   do   estado.     
Por  fim,  a  parcela  R  é  composta  pelo  produto  entre  T1,  mantendo  como               

exemplo  a  Agricultura  (117)  e  a  diferença  entre  o  percentual  de  oscilação  do               

subsetor   na   região   menor   (159,8%)   e   na   região   maior   (-1,9).     
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Tabela   6   -   Análise   Diferencial   Estrutural   (ADE),   Guarulhos   em   comparação   com   o   estado   de   São   Paulo,   2010   e   2019   

  

  
  

Fonte:   elaboração   própria   com   base   na   RAIS   
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Adentrando  a  análise  dos  resultados,  o  setor  Indústria  de  Transformação  teve             
queda  maior  em  Guarulhos  do  que  no  estado  de  São  Paulo,  percentualmente.              

Guarulhos  teve  queda  em  todos  os  subsetores  da  indústria,  exceto  no  subsetor  de               
Produção  de  Alimentos  e  Bebidas.  Contudo,  nem  todas  as  quedas  foram  maiores              

que  as  quedas  demonstradas  pelos  dados  de  São  Paulo.  A  Indústria  de  Materiais               

Elétricos,  Indústria  de  Materiais  de  Transporte  e  a  Indústria  de  Madeira  e  Mobiliários,               
tiveram  queda  inferior  à  queda  vista  no  estado.  Por  isso,  no  caso  dessas  linhas,  o                 

valor   de   R   foi   positivo.     
Em  valores  absolutos,  o  subsetor  metalúrgico  foi  quem  mais  perdeu            

empregos  em  Guarulhos.  Mas  esse  foi  um  setor  que  também  caiu  bastante  em  nível                

estadual.  Por  outro  lado,  o  setor  de  Borracha,  Fumo  e  Couros  teve  queda  local  muito                 
maior  que  no  estado.  Um  dado  interessante  é  que  o  município  de  Guarulhos  acabou                

por   ter,   numericamente,   um   perfil   muito   parecido   com   o   de   sua   região   maior.   
Tanto  o  setor  de  Comércio,  quanto  o  de  Serviços,  demonstrou  crescimento             

percentual  maior  no  município  de  Guarulhos  do  que  no  estado.  Claro  que  os  dados                

da  tabela  da  ADE  não  tratam  de  valor  agregado,  então  se  mantém  a  hipótese  de  que                 
quedas  pontuais  em  empregos  podem,  no  limite,  significar  aumento  de  valor             

agregado  em  um  dado  segmento.  Esse  contra  senso  vai  ser  melhor  investigado  ao               
comparar  participação  em  valor  agregado  no  PIB  por  segmento,  mas  até  os  dados               

apontam  para  deslocamento  dos  empregos  do  setor  industrial,  para  Serviços  e             

Comércio.   
Entre  as  limitações  da  forma  como  se  aplicou  essa  metodologia  nesse  objeto              

de  pesquisa  está  o  fato  de  que  aqui  não  foram  parametrizados  dados  internacionais               
desses  setores,  então  o  máximo  grau  de  influência  numérica  de  maior  região  foi  o                

estado  de  São  Paulo.  Algumas  dessas  limitações  foram  superadas  por  Markusen,             

Noponen  e  Driessen  (1991),  ao  incorporar  outras  camadas  ao  método.  No  entanto,              
mesmo  sem  o  parâmetro  de  multivariáveis,  o  recorte  oferece  uma  estrutura  local              

diagnóstica   eficiente   ao   problema.     
Em  resumo,  os  principais  achados  numéricos  do  município  confirmam           

tendências  trazidas  ao  longo  da  revisão  da  literatura,  ou  seja,  a  perda  de  espaço  na                 

indústria  sendo  intensificada  no  período  estudado.  Isso  se  denota  pela  perda  de              
postos  de  trabalhos  em  subsetores  estruturantes  e,  portanto,  responsáveis  por  um             

montante  alto  de  empregos.  No  caso  de  Guarulhos,  os  subsetores  Metalúrgico,             
Materiais  de  Transporte,  Químico-Farmaceûtico  e  Têxtil.  Esses  foram  alguns  dos            
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setores  que  direcionaram  os  resultados  para  baixo.  A  intensificação  da            
desindustrialização,  numericamente,  parte  de  dois  extremos.  Por  um  lado  o            

arrefecimento  da  Indústria  de  Transformação  caracterizados  pelos  dados  de           
emprego  e  do  outro  a  ampliação  da  relevância  do  setor  de  Serviços,  com  base  na                 

ADE,  tomando  como  referência  os  dados  de  empregos  e  de  participação  no  PIB  do                

município.  Portanto,  o  setor  de  Serviços  apresenta  altas  nos  empregos  em             
Guarulhos,  maior  do  que  se  pôde  observar  no  estado  de  São  Paulo  (região  maior)  e                 

esse  crescimento  é  traduzido  diretamente  pela  participação  do  setor  na  economia             
local   (maior   valor   agregado).   

2.3.   Análise   de   dados   quantitativos:   comparação   com   os   demais   municípios   da   
pesquisa   

  
A  intenção  nesta  parte  é  promover  aqui  o  comparativo  dos  indicadores             

mobilizados  pela  pesquisa  para  o  caso  de  Guarulhos,  aplicados  a  outros  municípios              

paulistas,  com  perfis  semelhantes  ao  do  objeto  central  do  estudo.  O  critério  adotado               
para  seleção  das  cidades  foi  contemplar  aquelas  que  desempenham  papéis            

estruturantes  para  a  indústria  no  estado  de  São  Paulo,  seja  na  região  metropolitana               
ou  no  interior.  Outro  critério  adotado  foi  incorporar  municípios  em  que  o  setor               

industrial  tivesse  lugar  de  relevância  na  composição  de  riqueza  do  município,  além              

de   ter   grande   porte   populacional,   como   é   o   caso   de   Guarulhos.   
Foram  selecionados  5  municípios:  Campinas,  Osasco,  São  Bernardo  do           

Campo,  Sorocaba  e  São  José  dos  Campos.  Cada  um  deles  será  brevemente              
analisado  na  seção  seguinte,  separadamente.  Após,  será  realizada  uma  análise            

comparada  com  o  município  de  Guarulhos,  identificando  semelhanças  e           

divergências  entre  os  comportamentos  dos  setores  econômicos  -  em  especial,  da             
indústria   -   no   período   analisado.   
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2.3.1.   Aplicação   do   QL   e   ADE   a   outros   municípios   
  

2.3.1.1.   Campinas   

  

Campinas  foi  fundada  em  1774  (247  anos)  e  está  localizada  à  noroeste  de               

São  Paulo,  com  população  estimada  em  1.213.792  habitantes 34 .  A  área  total  do              
município  é  de  795,7  km²,  logo  possui  densidade  demográfica  da  ordem  de   1525,4               

habitantes  por  quilômetro  quadrado.  Com  salário  médio  dos  trabalhadores  formais            

estimado   em   3,7   salários   mínimos.   
Campinas  apresentou  diminuição  dos  empregos  em  todos  os  subsetores  da            

Indústria  de  Transformação.  Apresentou  alta  na  Indústria  Mineral  Extrativa,  no            
entanto  esse  é  um  setor  com  baixa  representatividade  para  o  municípios  em              

números  de  empregos  absolutos.  A  cidade,  assim  como  vimos  anteriormente  em             

Guarulhos,  é  um  caso  de  município  em  que  numericamente  a  baixa  no  setor  da                
Indústria  de  Transformação  é  “remanejada”  (nesse  caso  bastante  suplantada)  pelo            

setor   de   Serviços.     
Nota-se,  pelos  dados  da  tabela  7,  que  em  termos  de  grau  de  especialização,               

os  QL’s  mais  altos  do  município  em  2010  eram  dos  Serviços  Industriais  de  Utilidade                

Pública  (2,21),  subsetor  de  Ensino  (integrante  do  setor  de  Serviços,  com  1,90)  e  o                
subsetor  de  Indústria  de  Materiais  Elétricos  (1,87),  nessa  ordem.  Em  2019,  a              

liderança  foi  do  subsetor  de  Ensino  (1,93),  seguido  de  perto  pelo  subsetor  de               
Indústria  de  Materiais  Elétricos  (1,92)  e  em  terceiro  ficou  o  subsetor  de  Serviços  de                

Alojamento,  Alimentação,  Reparação  e  Manutenção  (1,33).  Isso  nos  revela  uma            

maior  planificação  dos  graus  de  especialização  e  olhando  para  a  setorização  como              
um  todo,  sensíveis  quedas  na  relevância  da  indústria  que  apesar  de  ceder  espaço               

em  postos  de  trabalho  ao  setor  de  Serviços,  não  viu  esse  setor  crescer  na  mesma                 
margem  que  cresceu  no  estado.  Em  síntese,  apesar  do  importante  ganho  nos              

Serviços  em  termos  de  emprego,  seu  QL  recuou,  em  razão  desse  ganho  ter  se  dado                 

em  menor  proporção  que  na  unidade  de  referência  da  região  maior  (o  estado  de  São                 
Paulo).   

  
  

34  Dados  de  caracterização  re�rados  do  IBGE,  perfil  municipal:  h�ps://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/campinas/            
panorama.   
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Tabela   7   -   Emprego   total   por   setor,   Campinas   e   estado   de   São   Paulo,   e   QLs,   2010   e   2019     

  
Fonte:   elaboração   própria   com   base   na   RAIS   

Há  na  literatura  trabalhos  que  versam  sobre  o  município  de  Campinas  e  os               
processos  econômicos  que  vem  passando  a  partir  dos  2000,  especialmente.  O             

Mapa  da  Indústria  (2003-2016),  de  autoria  da  Fundação  SEADE  que  foi  citado              
também  na  caracterização  de  Guarulhos,  vê  Campinas  e  sua  região  metropolitana             

como  fortes  influenciadores  do  VTI  (Valor  de  Transformação  Industrial)  do  Estado.             

Em  estudo  mais  local,  como  é  o  caso  desse,  é  natural  que  se  percam  por  limitação                  
metodológica  alguns  regionais  dos  municípios  estudados,  ao  analisar  relatórios           

públicos   esse   me   parece   ser   o   caso   de   Campinas.     
Miranda  e  Porto  (2019)  analisam  que  entre  2003  e  2016  a  RM  de  Campinas                

oscilou  seu  VTI  de  15,8%  para  16,1%,  enquanto  a  RM  de  São  Paulo  saiu  de  40,6%                  

para  30,9%.  Ao  pensar  na  região  metropolitana  é  possível  notar  em  termos  regionais               
resultados  com  horizontes  mais  amplos  que  os  aplicados  aqui.  Há  nesse  estudo              
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uma  outra  divisão  que  pode  ser  útil  em  outras  análises  que  é  o  RIC,  a  Região  de                   
Influência  de  Campinas,  essa  sim  uma  aglutinação  que  permite  não  só  a  percepção               

da  conjuntura  campineira,  quanto  sua  representatividade  e  impacto  em  sua  região.             
Essa  ponderação  é  feita  também  como  forma  de  expor  algumas  limitações  do              

recorte  municipal,  que  naturalmente  também  tem  fortalezas  frente  ao  método  de             

aglutinação   por   regiões   de   influência.     
Apesar  dessas  ponderações,  em  termos  de  valor  agregado  ao  PIB,  a             

participação  industrial  bruta  em  Campinas  teve  alta  em  parte  dessa  década,             

sucedida   de   queda,   como   se   nota   na   linha   histórica   gerada   pela   plataforma   do   IBGE:     

Figura   5   -    Valor   adicionado   bruto   -   Indústria   de   Campinas     (Unidade:   R$   x1000)   

  
Fonte:   IBGE,   Produto   Interno   Bruto   dos   Municípios   

Pensando  em  termos  percentuais,  a  Indústria  representava  24,56%  e  passou            

a  representar  18,48%  em  2018.  O  principal  ganho  de  espaço  em  representatividade              

se  deu  de  fato  pelo  setor  de  Serviços.  Desde  2010,  o  setor  acumula  altas  nas  taxas                  

de  crescimento  e  atualmente  é  o  setor  mais  representativo  do  município.  Em  2010,  o                

setor  de  Serviços  tinha  participação  de  66,23%  e  passou  a  ser  responsável  por               

72,25%   do   valor   adicionado   ao   PIB   em   2018.    
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2.3.1.2.   Osasco   

Osasco  foi  fundada  em  1962  (49  anos)  e  está  localizada  na  Região              
Metropolitana  de  São  Paulo,  com  população  estimada  em  699.944  habitantes 35 .  A             

área  total  do  município  é  de  64,94  km²,  logo  possui  densidade  demográfica  da               
ordem  de   10.778,3  habitantes  por  quilômetro  quadrado.  Com  salário  médio  dos             

trabalhadores   formais   estimado   em   3,1   salários   mínimos.   

Tabela   8   -   Emprego   total   por   setor,   Osasco   e   estado   de   São   Paulo,   e   QLs,   2010   e   2019   

  
Fonte:   elaboração   própria   com   base   na   RAIS   

Entre  os  municípios  selecionados  para  análise,  certamente  o  caso  da  cidade             

de  Osasco  é  o  que  mais  apresenta  um  contraponto  à  hipótese  pensada  inicialmente               
para  Guarulhos.  No  município  de  Osasco,  houve  intensa  queda  nos  postos  de              

trabalhos  relacionados  ao  setor  de  serviços,  em  todos  os  subsetores,  no  entanto  no               
setor  da  Indústria  de  Transformação  o  valor  do  emprego  total  saiu  de  16.008  em                

35  Dados  de  caracterização  re�rados  do  IBGE,  perfil  municipal:  h�ps://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/campinas/            
panorama.   
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2010  para  31.338  em  2019  ( vide  tabela  8).  Ainda  que  em  queda,  o  subsetor  com                 
mais   postos   de   emprego   continuou   sendo   o   comércio   varejista   na   cidade.   

Em  termos  de  grau  de  especialização,  o  subsetor  com  maior  índice  no              
município  era,  em  2010,  o  subsetor  Instituições  Financeiras 36 .  Por  se  tratar  de  um               

subsetor  com  grande  crescimento  em  nível  estadual,  mesmo  com  uma  perda             

pequena  em  termos  absolutos  nos  postos  de  emprego,  o  quociente  locacional  caiu              
em   maior   proporção   (3,87-2,70).   

Nota-se  que  subsetores  que  não  figuravam  entre  os  mais  especializados  do            
município  em  2010,  passaram  a  ser  relevantes  em  2019.  Esse  é  o  caso  da  Indústria                 

Metalúrgica,  da  Indústria  de  Materiais  Elétricos,  Indústria  Materiais  de  Transporte,            

Indústria  de  Papel  e  a  Indústria  de  Produção  de  Alimentos  e  Bebidas.  Fora  do  setor                 
industrial,   o   único   ganho   nesse   indicador   se   deu   pela   Administração   Pública.     

Embora  esteja  geograficamente  próximo,  esse  município  se  coloca  na           
contramão  da  discussão  teórica  trazida  até  aqui,  ao  menos  analisando  por  meio              

desse  prisma.  No  entanto,  como  dado  complementar,  a  Indústria  na  cidade  de              

Osasco,  entre  2002  e  2018,  perdeu  espaço  no  valor  adicionado  no  município,  saindo               
de  12%  para  5,7%.  Na  medida  a  participação  no  PIB  pelo  industrial  de  Osasco  caiu                 

de   9,6%   para   4,45% 37 .   
Com  a  inclusão  dessa  nova  camada,  o  que  se  tem  é  que  apesar  do  ganho                 

absoluto  em  empregos  do  setor  industrial,  a  queda  de  valor  agregado  da  indústria  se                

mantém.  Motta  (2006)  apontou  um  momento  importante  desse  processo  em  Osasco             
no  fim  dos  anos  1990,  de  acordo  com  o  autor  a  saída  de  uma  das  principais  plantas                   

industriais  da  cidade,  a  siderúrgica  COBRASMA  (Companhia  Brasileira  de  Material            
Ferroviário) 38 .     

Por  consequência,  ainda  que  os  postos  de  trabalhos  não  apontem  nessa             

direção,  a  participação  do  setor  de  Serviços  no  PIB  do  município  era  de  89,74%  no                 
final  de  2018  (último  ano  disponível  para  acesso  completo  na  plataforma  do  IBGE).               

Esse  é  um  caso  em  que  a  análise  parcial  apenas  dos  postos  de  trabalho,  levariam  a                  

36  Uma  das  principais  representantes  do  subsetor  no  município  é  o  Banco  Bradesco,  cuja  sede  está  localizada  na                    
Cidade  de  Deus.  Desde  2019,  apesar  da  matriz  con�nuar  localizada  em  Osasco,  uma  outra  sede  com                  
aproximadamente  1800  postos  de  trabalhos  foi  instalada  em  São  Paulo,  no  cruzamento  das  pres�giadas                
avenidas   Faria   Lima   e   Juscelino   Kubitschek.     
37  Dados   do   IBGE/Fundação   SEADE,   compilados   pela   Folha,   disponível   em:   h�ps://folha.com/6lay9   1u8.   
38  Além   do   Bradesco,   comentado   na   nota   26,   grandes   empresas   como   Mercado   Livre,   iFood,   Sem   Parar,   FEDEX,   
Rodoborges,   FEMSA,   Dafi�   (marketplace),   Uber   (filial),   mantém   sedes   (exceção   é   a   Uber).   Essas   informações   
constam   na   plataforma   oficial   da   prefeitura   de   Osasco.     
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um  falso  resultado  de  forte  ascensão  do  setor  industrial.  A  síntese  da  análise  da                
cidade  verte  para  a  direção  do  ganho  de  empregos  na  indústria,  mas  perda  de                

espaço  desse  setor  no  PIB  do  município,  enquanto  que  nos  serviços  houve  perda  de                
postos   de   trabalho,   mas   aumento   significativo   no   PIB   do   município.     

 Em  nível  nacional,  o  espaço  ocupado  pela  cidade  de  Guarulhos  ao  longo  do               

fim  do  século  XX  e  início  do  século  XXI,  foi  tomado  pelo  município  de  Osasco  que                  
atualmente  ocupa  a  segunda  posição  no  PIB  dos  municípios  do  estado  de  São               

Paulo,  ficando  apenas  atrás  da  cidade  de  São  Paulo.  Já  na  Indústria,  Osasco  figura                
a   modesta   vigésima   posição   no   ranking   do   estado 39 .  

 Outro  esforço,  esse  mais  recente  por  parte  do  município,  é  o  de  construção               

de  uma  imagem  de  modernização  da  indústria  e  fomento  à  inovação.  Isso  tem  se                
mostrado  com  a  mudança  de  plantas  constituídas  de  indústria  e  até  startups  do  setor                

tecnológico  para  o  município.  Em  termos  institucionais,  isso  se  percebe  até  em              
rápidas  incursões  (típicas  do  perfil  do  munícipe  médio)  no  site  da  prefeitura  local.               

Mesmo  com  todos  esses  fatores,  o  município  ainda  conta  com  poucos  estudos  na               

literatura.   
 Pensando  no  volume,  em  bilhões  de  reais,  a  indústria  de  Osasco  ainda  é               

muito  inferior  aos  demais  municípios  que  foram  considerados  na  pesquisa,   vide  a              
figura  6  onde  se  nota  um  valor  adicionado  bruto  ao  PIB  de  aproximadamente  3,5                

bilhões  de  reais  em  2018.  O  valor  adicionado  em  2010,  representava  8,46%  e               

passou  a  ser  de  5,71%  em  2018,  essa  queda  se  deu  porque  mesmo  crescendo                
quase  meio  bilhão  de  reais,  a  indústria  cresceu  muito  menos  que  o  setor  de                

serviços,   que   cresceu   mais   de   23   bilhões   de   reais.     
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

39  Íntegra   dos   dados   disponível   em:   h�ps://www.ibge.gov.br/esta�s�cas/economicas/contas-nacionais/9088-   
produto-interno-bruto-dos-municipios.html?t=pib-por-municipio&c=3534401.    
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Figura   6   -    Valor   adicionado   bruto   -   Indústria   de   Osasco     (Unidade:   R$   x1000)   

  
Fonte:   IBGE,   Produto   Interno   Bruto   dos   Municípios   

  

Em  suma,  o  município  de  Osasco  no  eixo  empregos  vai  de  encontro  com  o                

que  se  esperava  dos  municípios  na  região  metropolitana  de  São  Paulo.  Osasco              

aumentou  o  valor  absoluto  de  empregos  na  indústria  e  diminuiu  os  postos  de               
trabalho  no  setor  de  Serviços.  O  capítulo  ofereceria  uma  única  dimensão  se  parasse               

nessa  variável,  mas  ao  estender  a  análise  para  a  participação  no  PIB  local,               
percebemos  que  mesmo  com  alta  nos  postos  de  trabalho,  o  setor  industrial  perdeu               

relevância  no  município.  Isso  se  deve,  ao  menos  pela  análise  desses  dois  eixos,  a                
um  crescimento  no  valor  agregado  pelos  serviços,  em  especial  pelo  subsetor  de              

instituições   financeiras.   

  
2.3.1.3.   São   Bernardo   do   Campo   

  
São  Bernardo  do  Campo  foi  fundada  em  1553  (468  anos)  e  está  localizada  na                

Região  Metropolitana  de  São  Paulo,  com  população  estimada  em  844.483            
habitantes 40 .  A  área  total  do  município  é  de   409,5  km²,  logo  possui  densidade               

demográfica  da  ordem  de   2.062,2  habitantes  por  quilômetro  quadrado.  Com  salário             

médio   dos   trabalhadores   formais   estimado   em   3,7   salários   mínimos.   

  

  

  

40  Dados  de  caracterização  re�rados  do  IBGE,  perfil  municipal:  h�ps://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/campinas/            
panorama.   
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Tabela   9   -   Emprego   total   por   setor,   São   Bernardo   do   Campo   e   estado   de   São   Paulo,   e   QLs,   2010   e   

2019   

  
Fonte:   elaboração   própria   com   base   na   RAIS   

O  município  de  São  Bernardo  segue  na  linha  do  que  se  tem  na  literatura  da                 
região  metropolitana  entre  1990  e  2010.  A  perda  de  postos  de  emprego  do  município               

é  flagrante  na  tabela  acima,  no  entanto  diferente  do  caso  de  Guarulhos  em  que                
houve  a  “absorção”  dos  postos  de  trabalho  do  setor  industrial  pelo  setor  de  Serviços,                

nesse  caso  isso  não  se  vê.  Em  primeiro  lugar,  o  comparativo  com  Guarulhos  é  caro                 

porque  a  indústria  ocupa  papel  estruturante  também  em  São  Bernardo.  A  tabela  9               
aponta  um  arrefecimento  na  Indústria  de  Transformação  da  ordem  de  25%,  a  maior               

queda   entre   os   setores.     
No  caso  da  cidade,  em  especial  nos  anos  de  2017  e  2018,  diversas  empresas                

abandonaram  o  município 41 .  Isso  cria  uma  alteração  que  na  verdade  é  causada  por               

eventos  pontuais,  mas  que  por  uma  questão  de  recorte  dessa  pesquisa,  não  é               

41  Empresas   como   Lojas   Renner   e   a   estadunidense   P&G   (Procter   &   Gamble).   
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possível  inferir  com  precisão.   Todas  estas  questões,  devidamente  ponderadas,  os            
dados  nos  apontam  para  um  caso  delicado  (assim  como  São  José  dos  Campos,               

vide  tabela)  de  queda  inclusive  em  alguns  subsetores  do  setor  de  Serviços  e,  mais                
importante,  no  somatório  total  de  empregos  no  período  escolhido.  Entre  2010  e              

2019,   houve   queda   total   de   24554   empregos.   

Em  grau  de  especialização,  os  QL’s  dos  subsetores  da  Indústria  de             
Transformação  apontam  para  crescimentos  pontuais,  mas  o  subsetor  que  mais            

carregou  o  município  para  baixo  nesse  período  foi  a  Indústria  de  Transporte,              
responsável  pela  diminuição  de  17.514  empregos 42 .  No  setor  de  Serviços,  setor             

bastante  considerado  na  leitura  dos  dados  dos  demais  municípios,  São  Bernardo             

cresceu  pouco.  Perdeu  em  grau  de  especialização  e  teve  discreta  alta  no  número  de                
empregos,   bastante   inferior   à   tendência   de   crescimento   apresentada   pelo   estado.     

O  interessante  é  que  mesmo  em  queda  na  década,  houve  a  implementação              
da  lei  de  incentivos  fiscais  em  2017.  A  lei  6625/17  que  em  seus  artigos  1º  e  2º,                   

dispõe:     
  

Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  conceder  incentivos  fiscais  destinados            
a  empresas  industriais,  comerciais  e  de  prestação  de  serviços  que  venham             
a  promover  a  geração  e  a  respectiva  manutenção  de  empregos  diretos  no              
Município  de  São  Bernardo  do  Campo,  e,  a  reconhecer  a  geração  de              
empregos  promovida  no  exercício  de  2017.  (SÃO  BERNARDO  DO  CAMPO,            
2017)   
[...]   
Os  incentivos  desta  Lei  poderão  contemplar  as  empresas  participantes  com            
desconto  de  até  30%  (trinta  por  cento)  do  Imposto  Predial  e  Territorial              
Urbano  -  IPTU,  conforme  disposto  na  tabela  nº  1  do  Anexo  Único  desta  Lei,                
aplicável  por  até  5  (cinco)  exercícios  fiscais,  relativamente  aos  imóveis           
destinados  à  atividade  produtiva  da  empresa  requerente.  (SÃO  BERNARDO           
DO   CAMPO,   2017)   

  
Na  literatura,  não  constam  estudos  que  utilizem  da  mesma  ferramentaria  da             

presente  dissertação  para  tratar  de  São  Bernardo  do  Campo.  A  maior  parte  tende  a                

um  recorte  nível  grande  ABC  (Santo  André,  São  Bernardo  do  Campo,  São  Caetano               
do  Sul,  Diadema,  Mauá,  Ribeirão  Pires  e  Rio  Grande  da  Serra)  e  ainda  assim  não                 

oferecem  resultados  amplos  para  análise.  Apesar  disso,  há  entre  os  períodos  de              
1991-2006  resultados  do  enfraquecimento  dos  empregos  (ANANIAS;  BELTRAME;          

MACHADO,  2019).  Isso  confirma  a  linha  de  raciocínio  desse  estudo  por  dois              

prismas:  o  primeiro  dialoga  com  a  teoria  mobilizada  ao  atualizar  os  dados  sobre  os                

42  Como   dado   complementar,   uma   das   indústrias   mais   relevantes   que   saiu   do   município   ao   longo   dessa   década   
foi   a   americana   Ford,   que   encerrou   a�vidades   no   município   no   úl�mo   trimestre   de   2019.     
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processos  de  desindustrialização  na  região  metropolitana  de  São  Paulo  a  partir  de              
1990;   e   o   segundo   é   a   percepção   da   intensificação   pontual   desses   processos.     

  
  

Figura   7   -    Valor   adicionado   bruto   -   Indústria   de   São   Bernardo   do   Campo     (Unidade:   R$   x1000)     

  
  

Na  outra  dimensão  de  análise,  o  valor  adicionado  ao  PIB  para  a  indústria  de                

São  Bernardo  caiu  de  43,60%  em  2010,  para  29,29%  em  2018.  Por  outro  lado,                
assim  como  se  identificou  como  tendência,  o  setor  de  Serviços  saiu  de  50,40%  em                

2010,  para  63,06%  em  2018,  um  crescimento  em  valores  absolutos  da  ordem  de  9,5                

bilhões   de   reais.   
  

2.3.1.4.   Sorocaba   
  

Sorocaba  foi  fundada  em  1654  (367  anos)  e  está  localizada  no  interior  de  São                

Paulo,  com  população  estimada  em  687.357  habitantes 43 .  A  área  total  do  município              
é  de   450, 4  km²,  logo  possui  densidade  demográfica  da  ordem  de   1.526,1  habitantes               

por  quilômetro  quadrado.  Com  salário  médio  dos  trabalhadores  formais  estimado  em             
3   salários   mínimos.   

No  caso  do  município  de  Sorocaba,  as  tendências  percebidas  se  assemelham             

ao  caso  de  Campinas  na  forma  como  se  “associam”  a  pequena  perda  de  espaço  na                 
Indústria  e  o  ganho  de  espaço  do  setor  de  Serviços  na  variável  empregos.  Mas  há                 

diferenciais  do  caso  sorocabano  por  contar  com  subsetores  com  grau  de             

43  Dados  de  caracterização  re�rados  do  IBGE,  perfil  municipal:  h�ps://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/campinas/            
panorama.   
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especialização.  Isso  denota  a  ancoragem  da  cidade  nesses  subsetores  que            
conservam   a   especialização   do   município   nesses   ramos.     

Assim  como  em  outros  municípios,  grande  parte  da  alteração  tem  haver  com              
mudanças  de  plantas  específicas,  seja  saindo  da  cidade,  seja  chegando.  Entre  2010              

e  2019,  o  marco  da  cidade  que  acaba  por  mudar  o  patamar  de  um  subsetor,  é  a                   

chegada  da  Toyota 44 .  Ainda  assim,  no  balanço,  a  queda  da  indústria  de              
transformação   foi   significativa.   

Tabela   10   -   Emprego   total   por   setor,   Sorocaba   e   estado   de   São   Paulo,   e   QLs,   2010   e   2019   

  

Fonte:   elaboração   própria   com   base   na   RAIS   
  

Ao  analisar  a  tabela  10  é  possível  perceber  como  não  há  enfraquecimento  de               

todos  os  subsetores  da  Indústria  de  Transformação.  Além  do  caso  da  Indústria  de               

44  O  site  comercial  da  empresa  afirma  que  a  inauguração  da  planta  em  Sorocaba  aconteceu  em  2012.  A  planta                     
está  localizada  na  nova  Zona  Industrial  Norte,  com  área  total  de  21  milhões  de  m².  Só  por  essa  instalação,  o                      
município  ganhou  diretamente  1780  empregos,  além  dos  empregos  indiretos  gerados.  Disponível  em:              
h�ps://www.toyota.com.br/mundo-toyota/no�cias/planta-da-toyota-na-cidade-de-sorocaba-sp-celebra-cinco- 
anos-com-crescimento-na-producao/.   
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Materiais  de  Transporte,  houve  ganho  em  números  absolutos  e  QL,  na  Indústria  de              
Materiais  Elétricos.  Nos  demais  subsetores  que  houve  aumentos  dos  postos  de             

trabalho,  esse  aumento  se  deu  em  nível  inferior  ao  valor  de  crescimento  do  Estado                
(referencial   regional   maior).     

Para  entender  se  houve  recuo  ou  crescimento,  o  indicador  de  associação  é  o               

impacto  no  valor  adicionado  bruto  ao  PIB.  A  figura  8  demonstra  que  apesar  da                
sensível  queda  entre  o  ano  de  2015  e  2016,  houve  crescimento  entre  2017-2018.               

Em  termos  percentuais,  a  indústria  representava  39,06%  do  valor  adicionado  ao  PIB              
em  2010,  já  em  2018  esse  percentual  caiu  para  31,66%.  Em  complemento,  notou-se               

que  no  mesmo  período  o  setor  de  serviços  teve  51,96%  de  contribuição  em  2010  e                 

passou  a  ter  58,76%  em  2018.  Em  síntese,  seguiu  o  mesmo  resultado  dos  demais                
municípios,  perda  percentual  de  valor  adicionado  pela  indústria  e  aumento  no  valor              

adicionado   pelo   setor   de   serviços.   

  
Figura   8   -    Valor   adicionado   bruto   -   Indústria   de   Sorocaba     (Unidade:   R$   x1000)   

  
Fonte:   IBGE,   Produto   Interno   Bruto   dos   Municípios   

  

2.3.1.5.   São   José   dos   Campos   
  

São  José  dos  Campos  foi  fundada  em  1767  (254  anos)  e  está  localizada  no                

interior  de  São  Paulo,  com  população  estimada  em  729.737  habitantes 45 .  A  área              

total  do  município  é  de   1.100  km²  (majoritariamente  rural),  logo  possui  densidade              

45  Dados  de  caracterização  re�rados  do  IBGE,  perfil  municipal:  h�ps://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/campinas/            
panorama.   
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demográfica  da  ordem  de   663,4  habitantes  por  quilômetro  quadrado.  Com  salário             
médio   dos   trabalhadores   formais   estimado   em   3,5   salários   mínimos.   
  

Tabela   11   -   Emprego   total   por   setor,   São   José   dos   Campos   e   estado   de   São   Paulo,   QLs   2010   e   2019   

  

Fonte:   elaboração   própria   com   base   na   RAIS   

Os  dados  da  cidade  de  São  José  dos  Campos  nos  levam  para  um  cenário                

dos  mais  complicados  no  eixo  emprego.  O  município  teve  queda  nos  últimos  anos               
nos  dois  setores  considerados  estruturantes  nas  análises  anteriores:  Indústria  de            

Transformação  e  Serviços.  Além  disso,  a  Indústria  de  Materiais  de  Transporte,  muito             
dominante  na  cidade,  foi  o  subsetor  que  mais  alavancou  os  resultados  para  baixo,               

muito  possivelmente  pela  saída  de  uma  ou  mais  plantas  de  empresas  consideradas              

âncoras.     
Notou-se  também  que  a  queda  não  foi  homogênea  dentro  de  cada  setor.  Ao               

contrário,  há  por  exemplo  na  Indústria  de  Transformação  subsetores  como  a             
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Indústria  Química  de  Produção  Farmaceûtica  e  Veterinária  que  passou  a  ter  grau  de               

especialização   no   município   (QL   saiu   de   0,71   para   1,24).   

Figura   9   -    Valor   adicionado   bruto   -   Indústria   de   São   José   dos   Campos     (Unidade:   R$   x1000)   

  
Fonte:   IBGE,   Produto   Interno   Bruto   dos   Municípios   

  

Acerca  da  participação  no  PIB,  o  setor  industrial  mesmo  em  uma  janela              

relativamente  pequena  apresenta  oscilação.  Queda  de  2010  a  2013,  alta  de  2013  a               
2016  e  nova  queda  no  fim  do  período  entre  2016  e  2018.  Assim  como  foi  feito  nos                   

demais  municípios,  no  caso  de  São  José  dos  Campos  identificou-se  a  diminuição              
percentual  da  participação  da  cidade  no  valor  agregado  ao  PIB.  Em  2010,  o               

percentual  de  contribuição  da  Indústria  joseense  era  de  48,54%,  em  2018  passou  a               

ser   de   41,39%.     
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2.4.    Análise   comparada   
  

 Esse  subcapítulo  reúne  os  quadros-síntese  dos  dados  trazidos  nos  capítulos            

anteriores.  A  tabela  12  é  a  síntese  das  tabelas  5,  7,  8,  9,  10  e  11,  já  apresentadas.                    
Os  percentuais  referem-se  à  diferença  entre  os  anos  de  2010  e  2019  em  cada                

subsetor  para  todos  os  municípios  considerados.  Valores  positivos  revelam  aumento            

do   número   de   empregos   e   valores   negativos   mostram   diminuição.   

Tabela   12   -   Variação   de   emprego   percentual   entre   2010   e   2019   por   município   

  

Fonte:   elaboração   própria   com   base   na   RAIS   

Nessa  mesma  tabela,  os  piores  indicadores  por  linha  estão  marcados  em             
vermelho,  enquanto  os  melhores  foram  destacados  em  azul.  É  possível  notar  que              

percentualmente,  Guarulhos  não  apresentou  os  piores  índices  de  desindustria-           
lização.  Na  verdade,  longe  disso,  municípios  como  São  José  dos  Campos  e             

Campinas,  apresentam  diminuições  percentuais  maiores  na  maioria  dos  subsetores           

relacionados   à   indústria.     
É  interessante  como  essa  tabela  de  forma  isolada  poderia  levar  a  conclusões              

muito  diferentes  ao  considerar  apenas  o  percentual  de  oscilação  do  eixo  emprego.              
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De  acordo  com  esses  dados,  São  José  dos  Campos,  por  exemplo,  teve  recorde  em                
quedas  em  6  dos  12  subsetores  da  Indústria  de  Transformação.  Além  disso,  foi               

quem  mais  caiu  percentualmente  no  valor  de  empregos  no  setor  Indústria  de              
Transformação.     

Entre  os  municípios  selecionados,  Guarulhos  figurou  como  pior  subsetor           

apenas  na  Indústria  de  Produção  de  Materiais  Não  Metálicos.  O  que  aponta  em               
valores  que  a  desindustrialização  percentual  no  município  de  Guarulhos  não  foi  a              

pior  no  eixo  emprego.  Assim  como  é  possível  inferir  que  o  município  que  mais                
ganhou  empregos  no  setor  industrial,  percentualmente,  foi  o  município  de  Osasco.  A              

Indústria  de  Transformação  quase  dobrou  seus  postos  de  trabalho  entre  2010  e              

2019.     
Por  outro  lado,  no  setor  de  Serviços,  quem  mais  caiu  percentualmente  foi              

Osasco,  enquanto  que  o  maior  crescimento  foi  de  Sorocaba.  O  maior  destaque  de               
acordo  com  a  tabela  12  no  setor  de  Serviços  fica  por  conta  de  Sorocaba,  com                 

superioridade   entre   os   municípios   apurados   em   4   dos   6   subsetores.     

 A  tabela  13  também  é  síntese  das  tabelas  5,  7,  8,  9,  10  e  11,  no  entanto  leva                    
em  conta  a  variação  absoluta  de  empregos.  Para  essa  dimensão,  outros  aspectos              

que  não  estão  na  tabela  influenciam  no  dado.  Municípios  com  maior  extensão  e               
maior  população  tendem  a  ter  mais  empregos  e  mais  queda  de  empregos  também.               

No  entanto,  normalizando  de  forma  ideal,  desconsideremos  as  diferenças  físicas  da             

cidade   para   ter   uma   noção   panorâmica   do   tamanho   da   perda.     
Sendo  assim,  Guarulhos  é  em  valores  absolutos  o  município  que  mais  perdeu              

postos  de  trabalhos  na  Indústria  de  Transformação  com  27.205  empregos  perdidos.             
É  seguida  de  perto  pela  cidade  de  São  Bernardo  do  Campo,  com  27.070  empregos                

perdidos.  Nos  subsetores,  Guarulhos  teve  o  pior  desempenho  em  9  dos  12.  No               

mais,  reitera-se  algumas  das  análises  locais  feitas  para  os  municípios,  como  é  o               
caso  de  Osasco  que  combinou  queda  no  setor  de  Serviços  e  alta  na  Indústria  de                 

Transformação,   o   extremo   oposto   pensado   na   hipótese   inicial   no   eixo   emprego.     
O  resultado  positivo  no  total  dos  setores  de  Sorocaba  se  mostrou  o  maior,               

ainda  que  na  análise  linha  a  linha  não  tenha  tido  destaques  relevantes  nem  positivos                

e  nem  negativos.  Na  outra  ponta,  quem  mais  perdeu  postos  de  trabalho  foi  o                
município   de   São   José   dos   Campos.     
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Tabela   13   -   Variação   em   valores   absolutos   entre   2010   e   2019   por   município   

  

Fonte:   elaboração   própria   com   base   na   RAIS   
  

Por  fim,  a  tabela  14,  compila  a  participação  no  valor  adicionado  bruto  ao  PIB                

de  cada  município.  Por  meio  desse  indicador,  é  possível  ter  a  referência  das  cidades                
que  mais  caíram  percentualmente  em  relevância  na  geração  de  riqueza  local.  O              

destaque  é  para  São  José  dos  Campos,  o  município  foi  quem  menos  perdeu  espaço                
na  indústria  no  grupo  selecionado.  Certamente  esse  dado  vem  pela  agregação  de              

valor  ao  produto,  visto  que  nas  tabelas  12  e  13,  o  que  se  percebeu  foi  a  diminuição                   

percentual  (foi  o  município  que  mais  perdeu  postos  na  indústria)  e  em  números               
absolutos  (terceiro  município  com  mais  perda  de  empregos).  É  certo  que  as              

variações  descendentes  de  Guarulhos,  Osasco  e  São  Bernardo  do  Campo           
estiveram  muito  próximas,  esses  três  municípios  têm  em  comum  sua  similaridade             

regional,   todos   integram   a   Região   Metropolitana   da   cidade   de   São   Paulo   (RMSP).   
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Tabela   14   -    Valor   adicionado   bruto   -   Indústria   por   município   

  

Fonte:   elaboração   própria   com   base   no   IBGE   

Outro  dado  trazido  pela  tabela  14  é  que  a  cidade  mais  nova  e  com  menor                 

representação  da  indústria  no  PIB  foi  Osasco.  A  coluna  “Variação  %”  revela  a               

diferença  percentual  relativa  entre  2010  e  2018.  Nesse  sentido,  quem  mais             
demonstrou  enfraquecimento  na  indústria  foi  o  Guarulhos.  Essa  resultante  é  fruto  de              

uma  confluência  de  dados,  a  perda  de  espaço  da  Indústria  em  nenhum  dos               
municípios  significa  um  menor  montante  em  bilhões  de  reais  incorporados  ao  PIB,              

na  verdade  falam  mais  sobre  o  crescimento  do  setor  de  Serviços  que  é  quem                

dominou  a  análise.  Quem  teve  mais  desenvolvimento  no  setor  de  serviços             
naturalmente  teve  maior  tendência  de  perda  de  espaço  da  indústria,  mesmo  que              

isso   não   tenha   ocorrido   proporcionalmente   em   todos   os   casos   examinados.     
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3.   ENTREVISTAS     
  

O  objetivo  deste  capítulo  é  promover  o  diálogo  entre  a  percepção  de  agentes               

chave  no  setor  industrial  guarulhense  e  as  informações  trazidas  até  aqui  sobre  os               

processos  de  desindustrialização.  Para  melhor  encadeamento  das  ideias,  o  capítulo            
está  dividido  em  três  partes:  a  primeira  é  uma  breve  revisão  da  literatura  no  tocante                 

à  aplicação  de  entrevistas  e  os  principais  cuidados  envolvidos  no  processo;  a              
segunda  é  a  contextualização  breve  dos  principais  critérios  (completada  nos            

apêndices  B,  C  e  D  e  no  anexo  B);  e  a  terceira,  finalmente,  promove  o                 
aprofundamento   dos   pontos   trazidos   ao   longo   das   entrevistas.   

  

3.1.   Breve   fundamentação   teórica   
  

Como  forma  de  aprofundar  os  cuidados  analíticos  envolvidos  na  condução  de             

entrevistas,  buscou-se  um  referencial  teórico  para  a  etapa  qualitativa  da  pesquisa.             
Na  sociologia,  as  condicionantes  da  obtenção  dos  dados  impactam  tanto  quanto  a              

própria  obtenção  dos  dados.  Um  dos  maiores  expoentes  teóricos  da  análise             

qualitativa   (ou   análise   mista   quali-quanti)   da   sociologia   é   Pierre   Bourdieu.     
No  texto  “Compreender”  (BOURDIEU,  2007),  o  autor  apresenta  técnicas  para            

controlar  os  efeitos  da  relação  “pesquisador-objeto”  nos  dados  produzidos.  Ainda            
que  correntes  positivistas  advoguem  em  favor  da  tal  ideia  de  objetividade,  nas              

humanidades  essa  condição  está  posta  de  forma  diferente  de  como  está  posta  nas               

ciências  naturais  e  exatas.  Como  preâmbulo  para  a  pesquisa,  se  mostra             
fundamental  a  conceituação  de  alguns  termos  do  autor,  logo  após  tratarei  das              

técnicas  adotadas  para  superar  os  problemas  na  condução  de  uma  entrevista  face  a               
face.   

Um  dos  conceitos  mais  estruturantes  no  ideário  do  autor  é  o  de  “violência               

simbólica”.  O  termo  refere-se  às  assimetrias  demonstradas  pelos  diferentes  tipos  e             
diferentes  volumes  de  capital  acumulado.  Para  Bourdieu,  os  “capitais” 46 ,  ou  seja,  os              

marcadores  de  distinção  social  entre  agentes  e  grupos,  são  divididos  em  três:              
econômico,  social  e  cultural.  Sendo  o  capital  econômico  voltado  para  renda,  posses              

46   A  conceituação  dos  �pos  de  capital  pode  ser  encontrada  na  página  93  do  texto   Estruturas,  Habitus,  Prá�cas                    
con�do  na  obra   O  Senso  Prá�co  de  Bourdieu.  A  tradução  para  o  português  foi  publicada  pela  Editora  Vozes  em                     
2009.   
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e  medidas  monetárias  quantificáveis;  o  capital  social  representado  nas  relações            
interpessoais  que  podem  ser  convertidas  em  capital  e  o  capital  cultural  é  o               

conhecimento   educacional,   a   formação   e   outros   saberes.     
Nesse  caso  a  tratativa  se  dará  entre  um  mestrando  e  integrantes  de              

movimentos  sindicais  (patronais  e  trabalhistas)  dos  ramos  da  indústria  mais  afetados             

em  Guarulhos.  Só  nessa  passagem  é  possível  notar  que  os  agentes  consultados              
situam-se  em  posições  diferentes  da  estrutura  social  que  envolve  o  objeto  de              

pesquisa.     
 A  “violência  simbólica”  é  a  manifestação  de  assimetrias  (positivas  ou             

negativas)  entre  os  envolvidos  seja  em  um  diálogo  direto  ou  em  discursos  de  modo                

geral  (implícitos  e  explícitos).  Todo  o  zelo  demonstrado  pelo  autor  visa  minorar  os               
danos  da  violência  simbólica  para  os  participantes  e  para  os  resultados  de  qualquer               

pesquisa.  É  um  dado  para  Bourdieu,  que  a  melhor  forma  de  lidar  com  os  efeitos  das                  
estruturas  sociais  desiguais  seja  aceitá-las  e  buscar  estratégias  para  controlar  seus             

efeitos.   

Tendo  essa  questão  presente  como  marcador  na  construção  da  pesquisa,  é             
possível  buscar  medidas  ativas  de  controle  dos  pressupostos  e  vieses.  Pondera-se             

que  essa  é  uma  situação  presente  tanto  para  pensar  a  tratativa  direta  com  pessoas,                
quanto  em  estudos  de  arquivo.  Na  seção  “Uma  comunicação  não-violenta”            

(BOURDIEU,  2007,  p.695),  o  autor  aponta  como  caminho  um  conjunto  de             

orientações  iniciais  na  reflexão  pré-campo  e  nas  tratativas  de  aproximação  com  o              
interlocutor.     

Nessa  linha,  o  dilema  de  aproximação  e  afastamento  entre  o  pesquisador  e  o               
objeto  estudado,  tende  a  buscar  por  uma  posição  de  equilíbrio.  A  tendência  é  que  o                 

analista  se  afaste  dos  dois  pólos  nocivos  da  pesquisa,  sendo  um  a  não  intervenção                

(condição  em  que  o  respondente  acaba  por  tomar  o  controle  da  pesquisa  e  seguir                
para  a  linha  de  narrativa  que  mais  seja  confortável  para  si)  e  o  outro  representado                 

pelo  dirigismo  efetivo  (forte  imposição  por  parte  do  pesquisador,  pouco  espaço  para              
que  o  respondente  construa  uma  resposta  completa  e  promova  fluidez  para  as              

demais   questões).     

É  importante  ressaltar  que  uma  pesquisa  tem  significados  diferentes  para  o             
pesquisador  e  para  o  pesquisado.  Portanto,  a  reflexividade  (mesmo  de  perspectivas             

diferentes)  está  presente  em  ambos,  sendo  assim  mesmo  que  o  interlocutor  por              
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vezes  não  tenha  a  ciência  infusa  como  um  critério,  compete  ao  pesquisador  tornar               
essa   experiência   o   mais   espontânea   possível.     

Mesmo  com  as  hipóteses  construídas,  ao  experimentar  a  pesquisa           
participante  por  meio  das  entrevistas,  surgem  novos  estímulos  e  demandas.  Muitas             

vezes  o  material  selecionado  para  perguntar  não  está  à  altura  de  contemplar  todos               

os  dados  necessários  para  atender  os  objetivos  da  pesquisa  e,  muitas  vezes,  nem               
os  objetivos  da  pesquisa  estão  bem  determinados.  O  tratamento  dos  dados  trazidos              

a   seguir,   consideram   essas   ponderações.     
  

3.2.   Condições   de   realização   
  

O  presente  estudo  obteve  aprovação  junto  ao  CEP/Plataforma  Brasil,  através            

do  protocolo  nº  27731819.3.0000.5505,  contemplando  a  realização  de  entrevistas           

junto  ao  que  chamamos  de  agentes  chave.  O  perfil  escolhido,  conforme  tratado              
anteriormente,  abrange  profissionais  da  indústria,  gestores  públicos  e  integrantes  de            

movimentos  sindicais.  Foram  considerados  representantes  de  subsetores  da          
indústria  entre  os  que  mais  sofreram  retração  ao  longo  da  janela  de  estudos               

selecionada.  Os  aspectos  operacionais  da  realização  das  entrevistas  estão           

disponíveis   no   Apêndice   D.     
  

3.3.  A  desindustrialização  em  Guarulhos  na  visão  dos  representantes  de            
trabalhadores   e   empresários   

  
Esta  é  uma  seção  que  visa  o  contato  da  abordagem  teórica  e  numérica  com  o                 

campo  que  foi  estudado  ao  longo  dessa  dissertação.  Para  isso,  foram  ouvidos  2               

representantes  de  sindicatos  patronais  relevantes  na  cidade  de  Guarulhos  e  2             
representantes  de  sindicatos  trabalhistas  (ou  laborais).  Todos  com  experiência  local            

superior  a  3  décadas.  A  intenção  de  promover  essa  interface  foi  perceber  pontos               
que  não  seriam  capturados  pela  visão  teórica  mais  ampla  (devido  à  escassa              

literatura  acadêmica  de  estudos  de  caso  da  cidade)  e  pelo  comparativo  numérico              

dos   capítulos   anteriores.     
O  fenômeno  da  desindustrialização  é  tratado  pelos  interlocutores  como  um            

processo  originado  de  fora  para  dentro  dos  municípios,  no  entanto,  ao  longo  das               
entrevistas  estratégias  locais  de  enfrentamento  foram  colocadas  como  mecanismos           
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de  mitigação.  Ponto  a  ponto,  estas  ações  são  esmiuçadas  a  partir  dos  trechos               
abaixo:   

Eu  não  enxergo  só  na  cidade  de  Guarulhos,  é  um  problema  nacional  que               
vem  ocorrendo  aí  já  nos  últimos  20  anos.  Se  você  pegar  o  PIB  da  Indústria                 
de  25  anos  atrás  ele  era  um  terço  do  PIB  do  Brasil  e  hoje  está  em  10%.                   
Então  é  um  problema  nacional.  Guarulhos  é  vítima  desse  mesmo  problema             
nacional  por  falta  de  políticas  de  governo  que  possam  dar  incentivo  à              
indústria,  que  possa  torná-la  mais  competitiva  com  projetos  de  longo  e             
médio  prazo.  Principalmente  usando  políticas  públicas  de  dinheiro  barato           
(BNDES)  para  poder  incentivar  o  empreendedorismo.  No  Brasil  é  muito            
difícil  uma  pequena  empresa  conseguir  acesso  ao  BNDES.  Sobre  a            
desindustrialização  na  cidade,  por  ser  uma  cidade  operária  e  muito            
industrializada,  como  é  o  caso  de  Detroit  nos  Estados  Unidos,  que             
praticamente  viu  a  sua  indústria  chegar  a  zero.  Nós  não  estamos  em  zero,               
mas  diante  dos  cenários  que  já  passamos,  na  década  de  70  e  80,  na                
constituinte  de  88,  Guarulhos  tinha  92.000  trabalhadores  no  setor           
metalúrgico,   hoje   diminuiu   muito.   (RST1   Carlos)   

A  indústria  tem  atrativos  que  outros  segmentos  não  têm,  além  da  indústria              
pagar  melhores  salários,  ela  é  muito  mais  demandante  de  formação            
acadêmica,  com  isso  você  valoriza  a  academia  da  sua  região  [...]  Acho  que               
o  que  poderíamos  ter  feito  em  Guarulhos  seria  criar  um  ambiente  criativo.              
Mas  nada  de  benefício  para  o  cara  se  instalar  lá,  preciso  ser  algo  que                
agregue  valor,  aí  o  município  ganha  muito  mais  no  longo  prazo.  Quando  se               
agrega  mais  valor,  um  dos  benefícios  que  pode  ser  feito  é  você  conceder               
um   rebate   do   valor   agregado   de   ICM 47    na   área   municipal.   (RSP1   Sócrates)   
  

O  papel  dos  sindicatos,  tanto  patronais,  quanto  trabalhistas,  nos  defronta  a             
ideias  práticas  percebidas  por  quem  está  instalado  no  município.  O  Departamento             

Intersindical  de  Estatística  e  Estudos  Socioeconômicos  (DIEESE) 48 ,  através  da  nota            
técnica  151,  é  um  dos  materiais  institucionais  que  trata  das  atribuições  sindicais.              

Seu  nascimento,  no  caso  dos  sindicatos  de  trabalhadores,  está  associado  à             

precariedade  das  condições  de  trabalho.  Enquanto  no  caso  dos  sindicatos  patronais,             
se  mantém  no  horizonte  uma  tratativa  com  o  poder  público,  em  um  sentido  de                

representação  coletiva,  fomentos  e  claro,  manter  o  diálogo  com  os  sindicatos             
trabalhistas.  Atualmente,  nos  27  estados  da  federação,  existem  mais  de   1.250             

sindicatos   e   mais   de   700   mil   empresas   industriais 49 .   

A  interlocução  com  esses  representantes  nos  apresentaram  alguns  eixos  que            
não  foram  considerados  pelas  primeiras  análises,  seja  porque  não  integravam  o             

recorte  primário,  seja  porque  não  seria  possível  apreender  através  de  dados             
metodologicamente  similares  e  com  sistematizações  continuadas.  Entre  as          

principais  alternativas  ouvidas  nas  entrevistas  em  profundidade,  tivemos          

47  Imposto   sobre   circulação   de   mercadorias.     
48  Disponível   em:   https://www.dieese.org.br/notatecnica/2015/notaTec151ImportanciaSindicatos.pdf.     
49  Dados  da  Confederação  Nacional  da  Indústria.  Disponível  em:  http://www.portaldaindustria.com.            
br/cni/institucional/sindicatos-por-estado/.   
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proposições  em  dois  grandes  grupos:  a  intervenção  do  Estado  por  meio  de  isenções               
(incentivos)  e  a  intervenção  do  Estado  em  projetos  estruturais  de  planejamento             

industrial   municipal   de   longo   prazo.     
Começando  pelos  incentivos,  houve  menção  à  ideia  de  que  Guarulhos  não             

tem  sido  um  município  competitivo  frente  a  outros.  De  acordo  com  essa  linha  de                

raciocínio  faltou  não  na  última  gestão  do  executivo  municipal,  mas  em  todas  as               
últimas,  um  projeto  de  desenvolvimento  industrial  construído  de  forma  técnica.  A             

sugestão  relatada  para  a  conservação  de  empresas  consideradas  âncoras  para  a             
economia  local,  levou  em  conta  que  há  um  histórico  de  contribuição  dessas              

indústrias  com  a  consolidação  da  economia  guarulhense.  Posto  isso,  há  também  um              

conjunto  de  incentivos  que  poderia  estar  disponível  para  indústrias  instaladas  há             

mais   tempo   no   município.     

Tem  também  outros  impostos  que  podem  ser  levados  em  conta  para  a              
indústria,  caso  do  IPTU,  porque  uma  indústria  que  gera  500,  300,  200              
empregos,  ela  não  pode  ser  tratada  igual  uma  lojinha  ou  um  restaurante              
com  10  funcionários.  A  arrecadação  de  uma  indústria  desse  porte  equivale  a              
50,100,   200   lojinhas   como   essas .    (RST1   Carlos)   

A  citação  acima  toca  nesse  aspecto  ao  trazer  a  necessidade  de  legislações  e               
tratativas  específicas  para  empresas  a  depender  de  seu  porte  e  do  tempo  de               

instalação.  Os  dados  dos  cadernos  econômicos  do  município  e  da  Secretaria  de              
Desenvolvimento  Científico,  Econômico,  Tecnológico  e  Inovação  (SDCETI)  noticiam          

isenções,   mas   não   há   relatórios   que   assinalem   as   áreas   da   cidade   onde   ocorreram.   

Cabe  ponderar  que  em  alguns  momentos  houve  críticas  ao  arranjo  de             
impostos  do  município  de  Guarulhos  e  ao  explorar  essa  condição  na  legislação              

municipal,  notou-se  legislações  recentes  que  tratam  dessa  pauta.  O  site  da             
Prefeitura  da  cidade  apresenta  alguns  dados  sobre  incentivos  fiscais  oferecidos.            

Entre  os  dados,  coloca-se  que:   No  período  de  2009  a  2016  foram  concedidos  442                

benefícios  fiscais  gerando  e/ou  mantendo  uma  média  anual  de  13.450  empregos  e              
um  valor  adicionado  de  mais  de  11  bilhões  de  reais 50 .  Ao  menos  de  acordo  com  as                  

fontes  institucionais,  grande  parte  desse  montante  está  associado  à  implementação            
da   Lei   Municipal   nº   7.306/2014,   regulamentada   pelo   Decreto   nº   32.456/2015.     

50  Dados  disponíveis  em:  https://www.guarulhos.sp.gov.br/INCENTIVOS-FISCAIS.  Como  dito         
anteriormente,  esses  dados  compilam  os  montantes,  mas  não  há  desagregação  territorial  ou              
indicadores   que   avaliem   como   estão   distribuídos   esses   incentivos.   
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A  lei  é  responsável  por  conceder  gratuidade  a  novas  empresas  de  acordo              
com  alguns  parâmetros  estabelecidos  e  também  oferece  benefícios  para  empresas            

já  instaladas.  Sobre  a  segunda  parte,  as  condicionantes  para  concessão  de             
benefícios  para  empresas  já  instaladas  aparentam  maior  restrição  do  que  os             

benefícios  de  novas  empresas.  Condições  como  aumento  de  postos  de  trabalhos             

em  20%  nos  últimos  60  meses  (5  anos)  e  aumento  de  suas  operações  relativas  à                 
circulação  de  mercadorias  e  sobre  a  prestação  de  serviços  (ICMS),  também  em  20%               

(GUARULHOS,   2014).     
Ao  colocar  em  diálogo  o  conteúdo  das  entrevistas  com  a  legislação  vigente,              

houve  diferenças.  A  primeira  vista  pela  ineficiência  das  medidas  de  manutenção  das              

empresas  na  cidade,  pois  em  um  contexto  amplo  de  desindustrialização  massiva,  a              
exigência  de  aumento  de  quadros  e  de  faturamento  caminha  na  direção  oposta  da               

tendência.  Uma  hipótese  é  que  possivelmente  seu  alcance  deva  ter  sido  maior  em               
indústrias   com   um   menor   número   de   funcionários.   

Uma  das  questões  do  roteiro,  previu  a  exemplificação  de  alguns  municípios             

considerados  com  políticas  públicas  exitosas,  na  visão  dos  representantes  sindicais.            
Campinas  e  Mairiporã  foram  municípios  trazidos  ao  falar  sobre  o  fortalecimento  da              

indústria  e  de  iniciativas  do  poder  público.  No  caso  de  Campinas,  se  trata  de  um                 
município  considerado  desde  o  início  como  parâmetro  de  comparação  e  o  que  se               

pode  trazer  é  que  o  município  também  passou  por  intenso  processo  de              

enfraquecimento  no  setor  industrial,  embora  tenha  apresentado  dados  melhores  que            
os  dados  guarulhenses,  tanto  em  percentual  de  diminuição  da  participação  no  PIB,              

quanto  em  empregos.  Se  comparada  com  as  demais  cidades  que  compuseram  o              
estudo,   a   cidade   ocupou   posição   intermediária.     

Ainda  sobre  Campinas,  no  caso  da  legislação,  a  lei  de  incentivos  fiscais              

vigente  no  município  é  de  2007  (Lei  12.928/2007,  publicada  no  site  institucional  da               
prefeitura  como  “Compre  Campinas”)  e  apresenta  vantagens  tributárias  inferiores  em            

período  do  que  as  apresentadas  pela  legislação  guarulhense,  por  exemplo.  Essa             
legislação  também  contemplou  empresas  instaladas  e  empresas  que  tivessem           

intenção  de  se  instalar,  mas  talvez  seu  principal  diferencial  tenha  sido  a  menor               

exigência  de  contrapartidas  para  concessão.  Aqui  as  contrapartidas  se           
concentraram  na  apresentação  de  projetos,  reproduzindo  o  texto  de  lei:  projetos  de              

investimento,  de  expansão  de  receitas  de  vendas  de  bens  e  serviços  e/ou  de               
aumento  de  aquisição  de  bens  e  serviços  produzidos  no  município  (CAMPINAS,             
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2007).  Portanto,  parece  ser  uma  concessão  menos  preocupada  com  o  histórico  e              
mais   preocupada   com   que   o   benefício   seja   um   ponto   de   partida.     

No  caso  de  Mairiporã,  também  citada  algumas  vezes  ao  longo  das             
entrevistas,  esse  não  foi  um  município  considerado  como  parâmetro  de  comparação.             

Logo,  do  ponto  de  vista  dos  eixos  que  fundam  esse  estudo,  fica  afastada  qualquer                

possibilidade  comparativa.  A  última  legislação  dentro  do  período  considerado           
(2010-2019)  foi  a  lei  3724/2017 51  que  contempla  diversos  usos,  incluindo  indústrias  e              

pólos  industriais  (separados  em  categorias  diferentes).  A  primeira  diferenciação  em            
relação  às  demais  leis  citadas  até  aqui,  é  que  essa  tem  um  caráter  estrutural.  Não                 

contempla  indústrias  instaladas,  mas  destina-se  a  empreendimentos  que  queiram  se            

instalar   no   município.     
Outras  especificidades  dessa  legislação  são  exigências  como:  admitir  e           

manter  em  seu  quadro  de  funcionários  pelo  menos  sessenta  por  cento  de  pessoas               
residentes  no  Município  de  Mairiporã;  gerar  e  manter  no  mínimo  quatro  empregos              

diretos,  com  início  nos  primeiros  dozes  meses  de  atividade  (MAIRIPORÃ,  2017).  No              

mais   as   condicionantes   relacionam-se   com   programação   de   obras   civis.     
Voltando  para  o  caso  de  Guarulhos,  a  história  da  cidade  remonta  às             

empresas  de  grande  porte  que  ajudaram  a  formar  o  arranjo  territorial  da  cidade.  O                
que  se  coloca  é  justamente  o  êxodo  das  empresas  mais  antigas  instaladas  na               

cidade,  por  razões  múltiplas.  Para  algumas  que  possuem  plantas  fora  do  município,              

pode  ser  pelo  enxugamento  da  estrutura  produtiva,  cuja  decisão  se  baseia  em  um               
comparativo  dos  municípios  mais  estratégicos  para  a  manutenção.  Outro  caso  são             

indústrias  que  de  fato  entenderam  não  ser  mais  vantajoso  permanecer,  nas  palavras              
de  alguns  dos  interlocutores,  por  não  haver  diálogo  com  a  prefeitura  e  nem  um                

horizonte  de  desenvolvimento  em  aspectos  como  mobilidade,  infraestrutura  de           

fornecimento   de   água/energia   elétrica   e   impostos   (isenções   e   incentivos).   

O  poder  público  anda  fazendo  conta  de  receitas,  perde  uma  grande             
empresa  ou  indústria,  vem  uma  transportadora  ou  um  shopping,  mas  se  não              
der  atenção  para  indústria,  vai  ficando  na  cidade  só  a  mão  de  obra  barata  e                 
vai  caindo  a  renda,  isso  empobrece  muito  mais  a  nossa  nossa  cidade.              
(RST1   Carlos)   

  
Ao  falar  dos  incentivos,  o  comparativo  com  os  dados  do  IBGE  (participação              

no  PIB)  e  do  CAGED  (emprego)  aponta  que  o  setor  industrial  é  quem  mais  perde                 

51  Essa  lei  foi  revogada  pela  Lei  3.999/2021,  que  não  foi  considerada  como  referência  por  ter  sido                   
promulgada   em   período   posterior   à   janela   de   estudo.     
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espaço  e  em  contrapartida  seria  o  setor  que  mais  demandaria  fomentos  oriundos  de               
incentivos  tributários.  A  nível  de  representação  sindical,  a  preocupação  se  dá  pela              

saída  de  empresas  âncoras  que  acabam  por  carregar  também  subfornecedores.            
Pela  percepção  cotidiana,  o  que  ocorre  é  que  pelo  padrão  de  exigência,  é  como  se                 

uma  grande  parcela  das  empresas  não  pudesse  acessar  as  políticas  de  incentivo.              

No  limite,  por  não  se  tratar  de  política  específica  para  a  indústria 52 ,  fica  caracterizado                
em   alguns   casos   o   cenário   descrito   pela   citação   acima.     

A  segunda  grande  pauta  é  a  intervenção  do  Estado  no  sentido  da              
infraestrutura  de  instalação  da  indústria.  Esse  é  um  aspecto  que  perpassa  diversas              

variáveis  de  análise.  O  primeiro  e  mais  recorrente,  é  a  mobilidade  urbana.  Para  falar                

sobre  o  tema,  é  importante  retomar  algumas  das  informações  já  trazidas  sobre  a               
formação   territorial   da   cidade.     

Toledo  (2011)  investigou  a  relação  das  indústrias  com  a  formação  urbana  do              
município.  Entre  os  principais  traços  incorporados  ao  longo  do  subcapítulo  2.2,             

destaca-se  a  descentralização  das  indústrias  na  direção  da  região  metropolitana  e             

como  as  vilas  de  operários  se  formaram  de  modo  a  cercar  essas  indústrias.  Ao                
longo  do  século  XX,  o  crescimento  colaborou  com  a  estruturação  territorial  de              

Guarulhos.     
Esse  trajeto  que  alcança  sucesso  ao  trazer  além  de  grandes  fornecedores,             

também  subfornecedores  que  passaram  a  compor  redes  industriais,  passou  a  sofrer             

dos  problemas  nacionais  a  partir  da  década  de  1990,  isso  foi  bastante  sinalizado               
pelos   entrevistados,   como   nos   trechos:   

[...]  Todo  processo  industrial  em  Guarulhos  parte  de  algumas  empresas            
grandes  que  se  instalaram  na  região  na  década  de  70-80,  podemos  falar  da               
Olivetti,  podemos  falar  da  Philips,  essas  que  estão  na  entrada  da  Rodovia              
Presidente  Dutra.  Aí  um  monte  de  subfornecedores  começou  a  ir  para             
Guarulhos,  são  empresas  pequenas  e  médias,  nunca  foram  empresas  muito            
grandes  e  eu  tenho  uma  tese  de  que  o  rico  consegue  mudar  de  lugar  a                 
qualquer  instante  porque  tem  recursos.  Por  exemplo,  você  muda  para            
Alphaville,  quando  começa  ver  que  o  Alphaville  está  deteriorado  você  vai             
embora.  Enquanto  que  se  tiver  uma  favela  do  lado  de  Alphaville,  o  pobre               
não  consegue  sair  de  lá  porque  não  tem  recursos.  Eu  coloco  uma  analogia               
para  as  indústrias  também,  as  indústrias  pequenas  e  médias  se  mantiveram             
em  Guarulhos  por  carência  de  recursos,  as  grandes  foram  saindo  ou  até              
foram  eliminadas  pelo  mercado  porque  a  atividade  já  não  existia  mais,  como              
é  o  caso  da  Olivetti.  Ou  foram  suplantadas  por  empresas  mais  competitivas              
internacionalmente,  como  é  o  caso  da  Philips  que  era  um  vitorioso  na  área               
de   TV,   áudio   e   hoje   nem   tem   mais   fábrica   nessa   atividade   (RSP1   Sócrates)   

52  A  lei  de  incentivo  fiscal  analisada  em  Guarulhos,  no  artigo  2º,  concede  incentivos  fiscais  para  a                   
indústria  e  para  “centros  de  distribuição,  conforme  definido  no  Código  Nacional  de  Atividades               
Econômicas”.   
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O  Brasil  não  tem  uma  política  industrial  intensa  há  décadas  e  não  se  notam                
caminhos  para  que  essa  plataforma  se  recupere,  hoje  em  dia  é  comum  você               
ver  as  quedas  da  participação  da  indústria  de  transformação.  Uma            
conjunção  de  fatores  atrapalha  isso,  desde  o  sistema  tributário,  o  incentivo             
de  alguns  setores  e  outros  não,  nada  é  linear..  então  eu  diria  para  você  que                 
o  que  aconteceu  em  Guarulhos,  aconteceu  em  quase  todas  as  cidades             
industriais  do  Brasil,  se  compararmos  com  o  ABC  que  é  próximo  a  nós,  a                
situação   é   idêntica.   (RSP1   Sócrates)   

  
 É  natural  que  a  formação  urbana  herdada  do  período  de  crescimento             

industrial  tenha  gerado  problemas  atrelados  à  mobilidade  urbana.  Nesse  mesmo            

sentido,  é  possível  atribuir  parte  das  dificuldades  do  setor  industrial  às  questões              
relacionadas   ao   uso   do   solo:   

Guarulhos  cresceu  muito  rápido  e  tem  uma  estrutura  logística  ruim,  que  não              
é  culpa  só  do  prefeito  e  sim,  do  crescimento  muito  rápido.  Somado  a  isso,                
tem  a  questão  de  que  você  tem  pouca  área  voltada  à  indústria  por  causa                
desse  crescimento  populacional.  Ficaram  poucas  áreas  que  poderiam  ser           
utilizadas  pela  indústria  de  transformação,  por  causa  da  classificação  do            
Plano  Diretor.  Agora,  com  a  abertura  do  Rodoanel  há  uma  tendência  de              
novas  áreas  que  podem  atrair  indústria,  mas  por  conta  do  pouco  espaço,              
você  acabou  tendo  espaço  muito  caro.  Então  você  sai  de  São  Paulo,  “Estou               
do  lado,  pra  ir  pra  Guarulhos”.  Mas  de  repente,  se  eu  for  pra  Itaquá,  eu                 
posso   encontrar   um   lugar   melhor.   (RSP2   Tales)   

Com  o  passar  do  tempo  e,  em  especial  na  última  década,  a  baixa               

disponibilidade  de  locais  específicos  para  o  uso  industrial,  restringe  tanto  em  região,              
quanto  em  custos  a  possibilidade  de  escolha  das  empresas  do  setor.Em  uma  linha               

prática,  há  outros  indicadores  que  também  tiveram  menção  e  que  podem  ser              

levados  em  conta  como  um  critério  de  saída  ou  permanência  de  uma  planta  grande                
em  um  município.  Um  desses  indicadores  é  o  valor  do  metro  quadrado  (m²)  e  a                 

disponibilidade  de  grandes  áreas  para  instalação  de  novas  empresas.  No  entanto,             
esse  indicador  costuma  estar  associado  a  fontes  comerciais  e  sofre  alta  oscilação              

dentro  de  um  mesmo  município,  além  disso  as  metodologias  de  cálculo  podem              

variar   de   local   para   local.   
Dentro  do  assunto  planejamento  urbano,  finalmente  chegamos  ao  caráter          

logístico  da  mobilidade  urbana.  A  logística  é  fundamental  para  o  desenvolvimento  da              
indústria  em  escala,  no  entanto  não  é  tradição  nacional  investir  nessa  área,              

conforme  ponderou  o  presidente  do  CNI,  Robson  de  Andrade  (2020),  em  entrevista              

à  Frente  Parlamentar  Mista  de  Infraestrutura  e  Logística  ( F RENLOGI).  Da  mesma             
forma  com  que  nota-se  lacunas  na  literatura  de  estudos  de  logística  aplicada  ao               

setor  industrial.  Grande  parte  dos  trabalhos  existentes  versam  sobre  a  indústria             

https://frenlogi.org/
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petrolífera  e  de  extração  (SOARES,  2017;  SILVA  et  al.,  2019),  pouco  dessa  literatura               
dialoga   com   questões   atreladas   ao   planejamento   urbano.   

As  condições  de  tráfego  da  cidade  de  Guarulhos  foram  citadas  em  mais  de               
um  momento  pelos  agentes-chave.  Ainda  que  geograficamente  alguns  pontos           

estruturais  da  cidade  estejam  próximos,  o  trânsito  pesado  e  o  subdimensionamento             

histórico  das  principais  vias  guarulhenses  acaba  por  atrapalhar  a  mobilidade  interna.             
Quando  se  fala  em  áreas  de  trânsito  denso,  alguns  dos  respondentes  citaram  vias               

(arteriais  e  de  trânsito  rápido)  relevantes  e  de  conhecimento  de  quem  trafega  nesses               
perímetros.  Esse  é  o  caso  da  Avenida  Hélio  Smidt,  que  liga  a  Rodovia  Ayrton  Senna                 

ao  Aeroporto  Internacional  de  Cumbica,  área  estratégica  do  município.  Essa  avenida             

corta  bairros  como  Cumbica  e  Parque  CECAP  ( vide  mapa  distrital  no  anexo  A).  É                
também  o  caso  do  Trevo  de  Bonsucesso,  que  teve  as  obras  iniciadas  em  meados  de                 

2014  e  os  relatos  de  industriais  refletem  que  essa  continua  sendo  uma  zona  crítica                
da  cidade.  Esse  acesso  da  Rodovia  Presidente  Dutra  em  alguma  medida  já  parece               

ter   sido   inaugurado   como   uma   via   obsoleta,   enquanto   aliviadora   do   tráfego.   

Em  termos  de  indicadores  do  tráfego  na  cidade,  não  há  na  literatura              
especializada  trabalhos  que  retratem  o  município  e  seus  pontos  críticos.  Isso  se  dá,               

certamente,  pela  dificuldade  em  obter  dados  quantitativos  do  tráfego  local.  Na             
prática,  é  um  problema  citado  por  empresários,  trabalhadores  e  estudantes  pela             

experiência  cotidiana,  mas  ainda  pouco  aprofundado  em  termos  sistematizados  pela            

literatura  acadêmica.  Faltam  dados  periódicos  e  metodologicamente  comparáveis          
em  diversos  segmentos,  foram  citados  o  segmento  econômico  e  de  mobilidade             

urbana,   como   se   lê   em:   
Eu  sempre  reclamei  muito  na  cidade  dessa  questão  [dados].  Primeiro,            
logística   e   informação.   (RSP2   Tales)   
[...]  Não  tem  nada.  É  uma  discussão  muito  grande  minha.  Eu  inclusive  agora               
tô  discutindo  com  o  novo  secretário  de  desenvolvimento  econômico,  pela            
terceira  vez  eu  venho  a  discutir  com  três  secretários  que  Guarulhos  precisa              
ter   mais   dados   e   informações   numéricas,   em   todos   os   sentidos.     
[...]  eu  queria  um  departamento  que  só  pensasse  em  números  de             
Guarulhos.   (RSP2   Tales)   

Ainda  no  tema  infraestrutura,  o  fornecimento  de  energia  elétrica,  água  e  o              

tratamento  de  esgoto  foi  lembrado  como  um  problema  estrutural  grave.  O             

fornecimento  desses  serviços  é  estruturante  não  só  na  discussão  promovida  pelos             
interesses   industriais,   mas   na   cidade   de   forma   geral.     

Tem  que  pensar  em  industrializar  um  parque  e  garantir  ao  empreendedor             
que  ele  tenha  recurso  hídrico,  malha  viária,  oferecimento  de  energia  estável,             
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são  itens  que  atualmente  nós  não  temos.  Temos  algumas  indústrias  em            
Bonsucesso  que  chegam  a  parar  a  produção  por  oscilação  de  energia,  tem              
máquinas  sensíveis  que  oscilou  a  energia  elas  param.  Se  fala  em  não  ter               
mais  racionamento  de  água  na  cidade,  só  que  o  custo  é  muito  alto,  não  tem                 
tratamento   de   esgoto   e   mesmo   assim   se   paga   (RST2   Luiz)   

O  tema  é  colocado  no  sentido  de  fornecer  à  indústria  segurança  de  que,  se                
instalada,  terá  infraestrutura  energética  suficiente  para  manter  sua  produção  em            

longo  prazo.  A  ausência  de  planos  estruturais  que  tratem  do  fornecimento  de              
recursos  energéticos  e  a  falta  de  horizonte  em  relação  a  modernização  da  malha               

viária  do  município,  foram  fatores  citados  como  preponderantes  entre  as  indústrias             

que   têm   optado   por   se   instalar   em   municípios   vizinhos.   
Paz  e  Fracalanza  (2020)  promovem  uma  discussão  recente  e  relevante  sobre             

tratamento  de  esgoto,  legislações  urbanas  e  ambientais  em  Guarulhos.  As  autoras             
têm  como  ponto  de  partida  da  análise  a  instituição  da  Lei  Federal  nº  11.445/2007                

que  propiciou  a  possibilidade  de  abertura  para  a  participação  e  o  controle  social,               

favorecendo  a  governança  interativa.  No  estudo,  fica  registrada  a  baixa  cobertura  de              
tratamento  de  esgoto  em  dados  atualizados  no  município,  em  especial  em  regiões              

mais  afastadas  dos  grandes  centros.  Nesses  territórios,  o  perfil  mais  afetado  é  a               
população  de  baixa  renda  e  os  pequenos  negócios,  incluindo,  naturalmente  a             

indústria   (apesar   de   não   ser   o   carro-chefe   do   estudo).     

O  estudo  constata  ainda  defasagens  de  legislações  urbanas  como           
Zoneamento  e  Plano  Diretor,  ao  tratar  do  tema  saneamento  básico.  No  caso  do               

zoneamento,  após  a  publicação  do  estudo  de  Paz  e  Fracalanza  (2020),  foi  publicada               
a  nova  lei  de  zoneamento  do  município.  Trata-se  da  lei  7.888/2021 53 ,  que  entre               

outros  aspectos  regula  a  divisão  do  solo  urbano  e  dispõe  sobre  as  permissividades               

de  uso  no  município.  A  lei  complementa  o  Plano  Diretor  (Lei  7.730/2019)  que  foi  uma                 
das  pautas  trazidas  pelas  autoras  por  identificarem  a  necessidade  de  revisões             

referentes   ao   saneamento   básico.     
Como  último  eixo  incorporado  pela  análise  do  material  de  entrevistas,  está  a              

busca  por  modernização  e  agregação  de  valor  dos  processos  produtivos.  Tanto             

representantes  sindicais,  quanto  patronais,  corroboram  que  trata-se  da  solução  que            
deu  certo  para  enfrentar  o  processo  de  desindustrialização.  É  assim  pelas             

tendências  de  implementação  de  alta  tecnologia  percebidas  pela  indústria  da  mídia             
(COSTA,  2015),  pela  indústria  química  (TAVARES,  2018)  e  pela  indústria  mecânica             

53  Legislação   disponível   em:   https://www.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/692016277.pdf.     
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(MAYER  et  al.,  2015).  Ao  contrário  disso,  o  que  se  tem  é  um  modelo  industrial  que                  
ainda  é  baseado  em  exportação  de   commodities  como  foi  tratado  ao  longo  de  todo  o                 

capítulo   1.     
O  nosso  país  sempre  foi  um  país  de  manufatura,  nunca  focamos  no              
investimento  tecnológico  e  no  valor  agregado  da  produção.  Sempre           
trabalhamos  com  mão  de  obra  intensiva,  desde  a  agricultura,  passando  por             
indústria,  serviços,  infelizmente  é  uma  realidade.  A  indústria  transforma           
aquilo  que  já  recebeu  como  base,  se  você  pegar  a  indústria  farmacêutica,              
por  exemplo,  ela  produz  remédios,  mas  ela  não  desenvolve  aqui.  Não  temos              
foco  no  desenvolvimento  do  princípio  ativo,  o  IFA 54 ,  que  tanto  tem  se  falado               
hoje  em  razão  da  pandemia  de  COVID.  Nós  exportamos  matéria  prima  e              
compramos  o  IFA,  exportamos  petróleo  bruto  e  compramos  combustível           
refinado,  enfim  exportamos  matéria  prima  e  compramos  produto.  Somos  um            
país,  que  no  contexto  mundial  conseguimos  a  produção  de  papel  (cultivo  de              
eucalipto)  em  tempo  recorde,  aí  exportamos  a  celulose  e  compramos  bobina             
de   papel.   (RST2   Luiz)   

  
O  IFA  é  usado  nessa  passagem  como  exemplo  de  que  a  indústria  de  alta                

tecnologia  se  encontra  em  estágio  inicial  no  Brasil.  Essa  condição  nutre  uma  relação               
de  dominação  entre  países  que  detêm  tecnologia  intelectual  de  processos,  esses             

possuem  maior  valor  agregado  e  países  que  seguem  uma  lógica  de  extração,              

operacionalização   e   produção.   
Em  síntese,  esse  capítulo  oferece  uma  associação  prática  entre  o  que  foi              

mobilizado  em  termos  de  teoria  ao  longo  dos  primeiros  capítulos,  o  arcabouço              
numérico  oferecido  pelos  diagnósticos  de  emprego  e  participação  no  PIB  e  a              

posição  dos  agentes  no  setor  da  indústria  guarulhense.  Os  principais  eixos  trazidos              

como  justificativa  por  esses  agentes  foram:  a  ineficiência  das  políticas  públicas  de              
incentivos  fiscais  no  município;  os  problemas  de  fornecimento  de  energia  elétrica,             

água  e  tratamento  de  esgoto;  a  saturação  do  tráfego  local  acompanhado  da              
ausência  de  projeto  para  mobilidade  urbana  do  município  e,  por  fim,  a  ausência  de                

fomentos   à   modernização   produtiva   do   setor   industrial.     
  

54  Insumo   Farmacêu�co   A�vo.   
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4.   CONSIDERAÇÕES   FINAIS     

Os  resultados  da  pesquisa  têm  caráter  diagnóstico  dos  processos  de            

desindustrialização  nos  municípios  selecionados,  com  ênfase  em  Guarulhos.  Por           
meio  dos  indicadores  obtidos  é  possível  notar  por  diversos  indicadores  o             

enfraquecimento  da  indústria  na  cidade.  Na  análise  absoluta,  ou  seja,  através  dos              
estoques  de  empregos,  a  queda  indica  a  continuação  das  quedas  notadas  em              

estudos  da  década  de  1990  e  do  início  do  século  XXI.  Em  participação  do  setor                 

industrial,  Guarulhos  teve  a  maior  queda  percentual  entre  os  municípios            
comparados,   apesar   de   não   ter   apresentado   a   menor   queda   nos   empregos.     

Acerca  dos  demais  municípios,  o  subcapítulo  “Análise  comparada”  oferece           
um  bom  diagnóstico  em  relação  aos  dois  eixos  considerados:  emprego  e             

participação  no  PIB  local.  Por  meio  dos  dados  consolidados,  é  possível  notar  que               

entre  as  cidades  avaliadas,  o  município  de  Guarulhos  apresentou  os  piores  índices              
na  queda  em  participação  no  PIB  e  nos  dados  absolutos  de  emprego,  enquanto  no                

emprego   percentual,   a   cidade   de   São   José   dos   Campos   teve   a   maior   queda.     
Entre  os  casos  de  antagonismo  com  a  teoria,  Osasco  apesar  de  apresentar              

alta  queda  na  participação  da  indústria  no  PIB  local,  foi  na  contramão  no  eixo  de                 

empregos.  A  cidade  foi  a  única  que  apresentou  alta  no  emprego  durante  o  período                
selecionado.  No  caso  dos  demais  municípios,  houve  concentração  em  posições            

intermediárias   nos   eixos   analisados,   sem   grandes   destaques   positivos   ou   negativos.   
O  ponto  importante  trazido  ao  refletir  sobre  os  impactos  sociais  da  perda  de               

espaço  dos  subsetores  industriais  é  o  desemprego.  A  dificuldade  em  realocar  a  mão               

de  obra  extremamente  especializada  advinda  da  indústria,  expõe  assimetrias  na            
forma  como  o  desemprego  se  manifesta  a  depender  do  setor  de  origem.  A  depender                

do  setor,  como  é  no  caso  da  Indústria  e  da  Construção  Civil,  a  mudança  de  posto  de                   
emprego   não   se   dá   de   forma   simples.     

O  Quociente  Locacional,  enquanto  método,  permite  um  diagnóstico          

panorâmico  entre  um  território  menor  e  um  território  maior  que  contenha  o  menor.  O                
comparativo  permite  que  dentro  de  uma  janela  de  tempo,  se  entenda  como  essa               

região  se  comporta  em  relação  ao  seu  referencial  maior.  Para  a  melhor              
compreensão  do  diagnóstico  fornecido  pelo  Quociente  Locacional,  a  Análise           

Diferencial  Estrutural  oferece  uma  decomposição  das  origens  que  justificam  as            

diferenças  numéricas.  Ao  fracionar  as  variações  em  absoluta,  nacional,  setorial  e             



92   

regional,  o  método  permite  entender  o  comportamento  da  variação  subsetor  ao             
longo  do  tempo  e  do  espaço.  Enquanto  ferramenta  de  política  pública,  a  metodologia               

é   capaz   de   detectar   tendências.   

Em  Guarulhos  os  subsetores  da  indústria  que  mais  apresentaram  queda            

absoluta  nos  empregos  foram  a  indústria  metalúrgica,  indústria  da  borracha  e             

indústria  mecânica,  nessa  ordem  (dado  trazido  pela  tabela  13).  No  Quociente             
Locacional  (QL),  os  dados  de  emprego  demonstraram  maior  índice  de  queda  nos              

subsetores  da  indústria  de  transformação,  em  relação  aos  demais.  Na  Análise             
Diferencial  Estrutural  (ADE),  entre  as  três  parcelas  de  análise  que  compõem  o              

método  (N,  S  e  R),  a  principal  parcela  que  colaborou  com  os  resultados  negativos  na                

indústria  guarulhense  foi  S.  A  componente  S,  por  considerar  majoritariamente  os             
resultados  do  subsetor  na  região  maior  (estado  de  São  Paulo),  apontou  para  uma               

tendência   de   queda   no   estado   que   influenciou   a   queda   nos   municípios.     
No  eixo  de  participação  no  PIB  local,  a  sistematização  dos  dados  permitiu              

inferir  que  quem  mais  demonstrou  enfraquecimento  na  indústria  foi  Guarulhos            

(tabela  14),  seguido  de  perto  por  Osasco  e  São  Bernardo  do  Campo.  Essa               
resultante  foi  gerada  por  um  conjunto  de  fatores,  a  perda  de  espaço  da  Indústria  em                 

nenhum  dos  municípios  significa  um  menor  montante  em  bilhões  de  reais             
incorporados   ao   PIB,   na   verdade   revelaram   o   crescimento   do   setor   de   Serviços.   

Como  sugestão  de  agenda  de  pesquisa,  esse  é  um  dos  métodos  que  permite               

um  olhar  regional  para  avaliar  qualquer  um  dos  setores  citados  e  ainda  como  forma                
diagnóstica  de  decomposição  desse  tipo  de  fenômeno  em  camadas.  Nesse  sentido,             

o  Quociente  Locacional  (QL)  e  a  Análise  Diferencial  Estrutural  (ADE)  se  colocam              
como  modelos  de  indicação  de  referência  regional  e  de  indicação  de  estrutura              

econômica,   respectivamente.     

Outro  aspecto  de  valor  notado  pelos  dados  da  pesquisa  é  o  crescimento  dos               
setores  de  Serviços  e  Comércio,  mas  pondera-se  que  esse  crescimento  teve  taxas              

inferiores  às  taxas  de  queda  da  indústria.  Por  correspondência  e  em  diálogo  com  os                
demais  subsetores  (classificação  do  IBGE)  esse  é  um  indicativo  de  ampliação  do              

desemprego.   

O  modelo  de  desindustrialização  percebido  pelos  dados,  dialoga  com  o  que  é              
descrito  na  literatura  como  modelo  de  desindustrialização  de  países  ou  regiões             

subdesenvolvidas.  Isso  se  dá  pois  a  diminuição  da  geração  de  riqueza  pela  indústria               



93   

vem  acompanhada  da  piora  de  indicadores  relativos  ao  emprego  e  produção,             
fundamentalmente.   

Não  há  unanimidade  no  debate  sobre  desindustrialização  nas  bibliografias           
consultadas,  os  pontos  de  partida  e  os  pressupostos  adotados  são  diferentes.  Há              

aproximação  entre  Bresser-Pereira  (1973;  2007;  2008),  Cano  (2012)  e  Furtado            

(2000;  2009),  por  avaliarem  a  estrutura  industrial  brasileira  como  resultado  da             
dominação  da  indústria  de  países  desenvolvidos.  Mesmo  que  não  necessariamente            

utilizem  o  mesmo  trajeto  teórico,  entendem  a  intervenção  do  Estado  como             
fundamental  para  fortalecer  a  indústria  e  condicioná-la  à  competição  do  mercado             

internacional.     

O  trabalho  se  debruçou  em  trazer  como  linhas  concorrentes  a  ideia  de              
influência  do  contexto  internacional  e  de  práticas  políticas  locais  como  “razões”             

pensadas  no  debate  econômico.  Esses  dois  caminhos  não  necessariamente  são            
concorrentes,  apesar  de  aparecer  na  maioria  dos  trabalhos  como  pontos  de  vista              

distintos.  O  que  ocorre  é  a  necessidade  de  adaptação  de  alguns  conceitos  das               

ciências  econômicas,  para  a  proposição  de  diálogos  com  bibliografias  de            
administração   pública,   ciências   sociais   e   ciências   sociais   aplicadas   como   um   tudo.     

No  entanto,  mesmo  que  não  tenha  sido  detectado  um  consenso  multicausal             
dos  motivos  que  levam  aos  diferentes  modelos  de  desindustrialização,  o  que  foi  feito               

foi  um  mapeamento  pontual  das  principais  correntes  de  pensamento  presentes            

nesta  pauta  com  ênfase  dada  às  bibliografias  nacionais.  Em  razão  disso,  por  não  se                
tratar  de  uma  revisão  exaustiva  da  literatura,  grande  parte  das  inferências  geradas              

são   territorializadas   e,   portanto,   não   compatíveis   com   generalizações.     
Das  hipóteses  iniciais  pensadas  pelo  projeto  de  pesquisa,  podemos  observar            

a  dupla  influência  do  cenário  industrial  internacional  e  das  políticas  públicas  tomadas              

territorialmente.  Quando  se  fala  em  problema  de  ordem  multicausal,  busca-se            
justamente  sobrepor  fatores  que  tornam  em  nível  internacional  o  modelo  brasileiro             

pouco  competitivo,  tendo  como  palavra  de  ordem  a  insegurança.  Seja  ela  tributária,              
de   estabilidade   econômica   ou   pelo   custo   de   produto   elevado   no   Brasil.     

Se  pela  bibliografia  observada,  notou-se  a  queda  da  participação  da  indústria             

no  PIB  brasileiro  a  partir  do  fim  da  década  de  1980,  nas  últimas  três  décadas  esse                  
processo  foi  se  intensificando  de  forma  assimétrica  pelo  território  nacional.  O             

objetivo  desse  trabalho  foi  analisar  em  maior  profundidade  o  caso  de  Guarulhos,              
utilizando  uma  perspectiva  comparada  com  outros  5  municípios  industriais  paulistas.            
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Contudo,  os  indicadores  (em  relação  à  composição  do  emprego  e  participação  dos              
setores  no  PIB)  e  as  metodologias  utilizadas  (QL  e  ADE)  podem  ser  replicáveis  em                

outros   territórios.   
Por  fim,  com  os  possíveis  desdobramentos  ocasionados  pela  pandemia  de            

COVID-19,  os  diagnósticos  aqui  propostos  demonstram  a  urgência  de  sua            

atualização  imediata.  O  último  exercício  econômico  considerado  por  esse  estudo  foi             
o  de  2019,  então  esse  acaba  por  ser  um  panorama  pré-pandemia  que  pode               
conservar   bases   para   a   continuidade   de   pesquisas   em   vertentes   similares.   
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2012.  Dsponível  em:  https://www.anpec.org.br/encontro/2012/inscricao/files_I/i8-23      
e6b667f92c0d2d21f7e54a45ed04c1.pdf.   Acesso   em:   08   de   abr.   2021.   
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Apêndice   A   
  

Roteiro   de   Entrevista   
  
  

Eixo   1:     Caracterização   
  

Questão   1:   Qual   é   o   seu   nome,   local   de   nascimento,   idade   e   profissão?     

Questão  2:  Comente  brevemente  sobre  sua  trajetória  profissional,  com  ênfase  em             
sua  trajetória  na  indústria  (como  gestor,  integrante  de  movimento  sindical  ou             

profissional   do   setor).   

Eixo   2:    Conceituação   e   percepção   

Questão   3:   Como   você   vê   o   processo   de   desindustrialização   em   Guarulhos?     

Questão  4:  Como  você  vê  a  influência  política  e  dos  mandatos  políticos  em  relação                
às  políticas  públicas  de  emprego?  Nota  diferença  na  gestão  dos  últimos  prefeitos              

(Jovino   Cândido,   Elói   Pietá,   Sebastião   Almeida   e   Guti)?   

Questão  5:  Para  você  que  possibilidades  o  município  tem  para  reverter  ou  mitigar              

efeitos   de   enfraquecimento   da   indústria?   

Questão  6:  E  em  outros  níveis,  por  exemplo  no  governo  estadual  e  federal,  quais  as                 

influências   decisórias   que   impactam   os   estudados?   

Questão   7:   Qual   é   o   papel   da   entidade   que   representa   nesse   processo?     

Eixo   3:    Efeitos   

Questão  8:  Como  você  acha  que  a  queda  nos  postos  de  trabalhos  do  setor  industrial                 

afeta   a   cidade   de   Guarulhos?   
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Apêndice   B   

Modelo   de   convite   para   entrevista     

Título  da  Pesquisa:  Desindustrialização  na  cidade  de  Guarulhos:  análise  por  meio             

de   indicadores   socioeconômicos     

Pesquisador   Responsável:   Daniel   Arias   Vazquez     

Pesquisador   Auxiliar:   Wesley   Lima   dos   Santos     

Entrevista  para  dissertação  de  mestrado:  Vulnerabilidade  social  na  cidade  de            

Guarulhos:   análise   por   meio   de   indicadores   socioeconômicos.     

A  duração  da  entrevista  é  de  aproximadamente  60  minutos  e  tratará  de              

assuntos  sociais  e  econômicos  da  cidade  de  Guarulhos.  A  realização  se  dará  via               

Google  Meet  ou  por  telefone.  Destaca-se  que  a  participação  na  pesquisa  não              
envolve  custos.  Aos  gestores  públicos,  sindicalistas  e  profissionais  da  indústria,            

entrar  em  contato  por  meio  do  formulário  a  seguir:  XXXXX.  A  preferência  é  por                
cidadãos   que   residam   nessas   regiões   em   período   igual   ou   maior   ao   de   20   anos.     

A  pesquisa  é  vinculada  ao  Programa  de  Pós-graduação  em  Ciências  Sociais             

da  Unifesp  e  ao  GESUA  (Grupo  de  Estudos  Sociais,  Urbanos  e  Ambientais)  também               
da  UNIFESP  Guarulhos  e  segue  sob  a  responsabilidade  de  Daniel  Arias  Vazquez              

(Pesquisador  Principal)  e  Wesley  Lima  dos  Santos  (Pesquisador  Assistente).  Sua            
participação  é  fundamental  para  caracterizarmos  e  discutirmos  os  problemas  da            

cidade.   
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Apêndice   C    
  

Condições   sociais   e   operacionais   da   realização   das   entrevistas   
  

Em  termos  práticos,  ao  elaborar  o  roteiro  de  perguntas,  o  objetivo  foi  acessar               

camadas  que  não  estão  presentes  no  senso  comum  do  tema  da  desindustrialização              
e  conduzir  o  respondente  a  acessar  camadas  não  tão  bem  exploradas  pelo  literatura               

disponível.  Essa  análise  profunda  deve  preocupar-se  não  apenas  no  que  está             

textualmente  dito,  ou  seja,  no  explícito,  mas  também  no  implícito.  Essa  captura  das               
estruturas  sociais  expõem  a  conjuntura  e  por  consequência,  as  condicionantes  que             

envolvem   a   constituição   dos   campos   sindicais.   
 Depois  de  coletar  as  declarações  dos  interlocutores  foi  preciso  transformar            

um  registro  de  audiovisual  em  um  material  escrito  (as  transcrições  foram  realizadas              

através  do   software   VB-Audio  VoiceMeeter   em  sua  versão  única) .  Nesse  momento,             
a  percepção  sensorial  do  pesquisador  se  entrelaça  com  a  necessidade  de  escrever              

(ou  reescrever)  tudo  que  foi  falado.  Destaca-se  que  mesmo  sem  substituir  uma              
palavra  por  outra  ou  mudar  a  ordem  das  perguntas  ao  escrever,  a  remoção  de                

cacoetes  e  digressões  que  poluem  o  material  analítico  foram  fundamentais  para             

desaguar   em   uma   boa   análise.   
No  aspecto  operacional,  foram  realizadas  entrevistas  com  representantes  do           

setor  industrial,  com  a  intenção  de  aprofundar  na  conjuntura  e  particularidades  do              
caso  de  Guarulhos  no  processo  de  desindustrialização.  A  coleta  de  dados  se  deu  de                

forma  remota,  de  modo  que  as  entrevistas  serão  realizadas  através  da  plataforma              

Google  Meet,   entre  os  meses   de   abril  e  maio  de  2021  (logo  depois  da  qualificação).                 
A  revisão  da  literatura  e  as  técnicas  empregadas  na  realização  das  entrevistas  estão               

no   apêndice   B,   disponível   nesse   documento .   
  

Número  de  entrevistados:  4  (sendo  dois  representantes  de  sindicatos  patronais:            

metalúrgicos  e  químicos;  e  dois  representantes  de  sindicatos  dos  trabalhadores            
também   de   metalúrgicos   e   químicos)   

Duração   das   entrevistas:    aproximadamente   45   minutos   cada.   
  

Identificação:   Os  nomes  citados  são  pseudônimos,  nenhum  nome  condiz  com  a             
identidade  real  dos  entrevistados.  RSP  significa  “Representante  de  Sindicato           
Patronal”,   enquanto   RST   significa   “Representante   de   Sindicato   Trabalhista”.   
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Apêndice   D   
  

Transcrição   entrevista   RSP1   
  

Entrevistado:   Sócrates     
Entrevista   realizada   via    Google   Meet :   Julho/2020   
  

Wesley:  Qual  é  a  sua  leitura  em  relação  à  queda  da  indústria  em  Guarulhos,  especialmente                 
na   última   década?   
  

Sócrates:  Eu  diria  que  a  coisa  se  coloca  um  pouco  fora  de  Guarulhos.  Eu  me  formei  na                   
década  de  1970,  penúltimo  governo  militar…  do  Geisel  e  apesar  de  não  concordar  com                
nada  do  que  eles  faziam  é  preciso  reconhecer  que  nesse  período  o  Brasil  tinha  uma                 
preponderância  mundial  grande  na  indústria  de  transformação.  Os  primeiros  números  que             
registram  a  comparação  entre  as  plataformas  de  indústria  pelo  mundo  foram  feitos  pelo               
GATT  e  a  indústria  brasileira  era  colocada  como  a  quinta  potência  na  indústria  do  mundo.                 
Com  o  passar  dos  anos,  a  OMC  começou  a  medir  isso  e  depois  a  ONU  através  de  uma                    
agência  de  desenvolvimento  (UNIDO 55 )  que  eles  tem  dentro  da  estrutura  organizacional,             
começaram  a  acompanhar  a  indústria  pelo  mundo.  A  partir  daí,  claro  com  metodologias               
diferentes,  apesar  que  nos  últimos  20  anos  a  entidade  continua  a  mesma,  mas  de  qualquer                 
modo  nós  caímos  para  18º  lugar.  Para  você  ver,  saímos  de  5º  e  fomos  para  18º  lugar,  salvo                   
engano  fomos  superados  por  países  como  Vietnã,  Turquia..  sem  nenhuma  conotação            
negativa,  mas  para  você  que  o  Vietnã  veio  de  uma  guerra  e  de  repente  suplanta  o  Brasil                   
como  plataforma  industrial.  Então  eu  acredito  que  o  problema  não  é  só  em  Guarulhos,  é  um                  
problema  nacional.  O  Brasil  não  tem  uma  política  industrial  intensa  há  décadas  e  não  se                 
notam  caminhos  para  que  essa  plataforma  se  recupere,  hoje  em  dia  é  comum  você  ver  as                  
quedas  da  participação  da  indústria  de  transformação.  Uma  conjunção  de  fatores  atrapalha              
isso,  desde  o  sistema  tributário,  o  incentivo  de  alguns  setores  e  outros  não,  nada  é  linear..                  
então  eu  diria  para  você  que  o  que  aconteceu  em  Guarulhos,  aconteceu  em  quase  todas  as                  
cidades  industriais  do  Brasil,  se  compararmos  com  o  ABC  que  é  próximo  a  nós,  a  situação  é                   
idêntica.  Talvez  se  compararmos  com  outras  regiões  tenha  alguma  alteração,  não  tenho              
dados  para  isso,  mas  a  região  de  Campinas,  São  José  dos  Campos,  porque  ali  se                 
concentraram  empresas  de  maior  agregado  tecnológico.  Note  que  tem  um  processo             
interessante  em  Guarulhos:  todo  processo  industrial  em  Guarulhos  parte  de  algumas             
empresas  grandes  que  se  instalaram  na  região  na  década  de  70-80,  podemos  falar  de                
Olivetti,  podemos  falar  de  Philips,  essas  que  estão  na  entrada  da  Rodovia  Presidente  Dutra.                
Aí  um  monte  de  subfornecedores  começou  a  ir  para  Guarulhos,  são  empresas  pequenas  e                
médias,  nunca  foram  empresas  muito  grandes  e  eu  tenho  uma  tese  de  que  o  rico  consegue                  
mudar  de  lugar  a  qualquer  instante  porque  tem  recursos.  Por  exemplo,  você  muda  para                
Alphaville,  quando  começa  ver  que  o  Alphaville  está  deteriorado  você  se  muda.  Enquanto               
que  se  tiver  uma  favela  do  lado  de  Alphaville,  o  pobre  não  consegue  sair  de  lá  porque  não                    
tem  recursos.  Eu  coloco  uma  analogia  para  as  indústrias  também,  as  indústrias  pequenas  e                
médias  se  mantiveram  em  Guarulhos  por  carência  de  recursos,  as  grandes  foram  saindo  ou                
até  foram  eliminadas  pelo  mercado  porque  a  atividade  já  não  existia  mais,  como  é  o  caso  da                   
Olivetti.  Ou  foram  suplantadas  por  empresas  mais  competitivas  internacionalmente,  como  é             
o  caso  da  Philips  que  era  um  vitorioso  na  área  de  TV,  áudio  e  hoje  nem  tem  mais  fábrica                     

55  Disponível   em:   https://www.unido.org/.  
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nessa  atividade.  Acho  que  o  sofrimento  de  Guarulhos  em  comparação  com  Campinas  e  São                
José  dos  Campos,  por  exemplo,  foi  a  falta  de  algumas  empresas  âncoras  que  sustentassem                
esse  parque  de  subfornecedores.  Não  chega  a  morrer,  mas  vai  minguando.  Não  acho  que  a                 
diminuição  foi  dramática,  mas  caiu  bastante.  Claro  que  essa  é  a  minha  visão,  não  sou  um                  
especialista  e  nem  um  estudioso  no  assunto,  acredito  que  essa  provavelmente  deve  ser               
conclusão.   Aí   quando   estiver   pronto   você   vai   poder   partilhar   com   a   gente.     
  

Wesley:  Em  que  medida  município,  estado  e  país  tem  condição  de  propor  medidas  que                
mitiguem  os  efeitos  do  enfraquecimento  da  indústria?  Especialmente  no  caso  do  município,              
que   dispositivos   você   vê   como   possíveis   (se   é   que   vê)?     
  

Sócrates:   Eu  não  acredito  em  benefícios  fiscais  para  um  município  como  Guarulhos.  Dentro               
de  um  processo  de  atração  industrial,  geralmente  as  empresas  se  movimentam  por  questão               
estratégica.  Vão  para  municípios  específicos  para  dialogar  de  perto  com  sua  cadeia  de               
fornecedores  e  clientes.  Então  nesse  sentido,  um  benefício  dado  a  uma  empresa  âncora  e                
depois  aos  seus  fornecedores  é  interessante,  mas  o  que  aconteceu  em  Guarulhos  foi  de                
forma  espontânea.  As  empresas  saíram  da  Mooca,  do  Belém,  do  Tatuapé,  Zona  Leste  de                
São  Paulo  e  vieram  para  Guarulhos  para  estar  perto  de  seus  clientes  âncora.  Então  não                 
acredito  em  benefícios  fiscais  para  a  indústria,  nunca  me  coloquei  a  favor  de  sistemas  de                 
benefícios.  Acho  que  o  jeito  de  atrair  e  de  manter  empresas  que  defendi  há  anos  atrás,  é                   
pensar  em  agregação  de  valor  intelectual  ao  produto,  pesquisa  aplicada.  Infelizmente  essa              
luta  não  foi  encampada  por  nenhum  dos  governantes  nas  últimas  gestões,  talvez  esteja              
dando  algum  resultado  positivo  em  Sorocaba,  onde  você  tem  um  parque  tecnológico              
pensado  com  esse  objetivo.  Sempre  comparo  esse  ramo  com  o  setor  de  costura,  em  que  o                  
valor  agregado  é  a  mão  de  obra  das  costureiras,  enquanto  que  em  um  ateliê  de  moda,  o                   
valor  não  tem  nada  a  ver  com  o  custo,  se  trata  do  prazer  de  vestir  aquela  roupa.  Há  uma                     
diferença  aí,  acredito  que  Guarulhos  poderia  dar  um  salto  com  as  indústrias  na  cidade.  A                 
indústria  tem  atrativos  que  outros  segmentos  não  têm,  além  da  indústria  pagar  melhores               
salários,  ela  é  muito  mais  demandante  de  formação  acadêmica,  com  isso  você  valoriza  a                
academia  da  sua  região,  ela  é  indutora  de  valores  porque  as  atividades  industriais  são                
planejadas,  estruturadas,  com  base  em  regras  e  se  você  não  tiver  isso  inoculado  na  cabeça                 
dos  seu  funcionário,  dificilmente  você  consegue  fazer  as  coisas  andarem.  Isso  de  tal               
maneira  que  esses  valores  acabam  sendo  levados  até  para  a  sua  própria  casa,               
organização,  limpeza,  disciplina.  Acho  que  o  que  poderíamos  ter  feito  em  Guarulhos  seria               
criar  um  ambiente  criativo.  Mas  nada  de  benefício  para  o  cara  se  instalar  lá,  preciso  ser  algo                   
que  agregue  valor,  aí  o  município  ganha  muito  mais  no  longo  prazo.  Quando  se  agrega  mais                  
valor,  um  dos  benefícios  que  pode  ser  feito  é  você  conceder  um  rebate  do  valor  agregado  de                   
ICM 56    na   área   municipal.   
  

Wesley:    Comenta   um   pouco   sobre   o   papel   dos   sindicatos   patronais   nesta   estrutura?   
  

Sócrates:  O  papel  dos  sindicatos  patronais  está  em  decadência  há  muito  tempo.  Os               
sindicatos  são  como  se  fosse  uma  patente,  então  é  como  tirar  uma  patente  no  Instituto                 
Nacional  de  Propriedade  Industrial  (INPI)  aí  você  fica  com  ela  quase  eternamente  porque               
nem  vence.  Aí  você  acaba  tendo  sindicato  de  cabo  de  guarda-chuva,  bengala,  enfim,               
ninguém  compra  guarda-chuva  brasileiro.  Então  essas  atividades  se  mantém  influindo  na             

56  Imposto   sobre   circulação   de   mercadorias.     
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gestão  das  representações  industriais,  sem  ter  valor  algum.  Na  FIESP  tem  120  candidatos               
aproximadamente,  é  realmente  representativos  não  são  mais  do  que  30  ou  40  sindicatos.               
Um  quarto  é  de  sindicatos  que  vivem,  os  outros  não.  É  um  problema  grave.  Enxergo  hoje                  
essas  atividades  (sindicatos)  sendo  substituídas  pelas  associações  nacionais,  como  é  o             
caso  do  Instituto  Aço  Brasil,  Associação  Internacional  dos  Pneus.  Essas  são  muito  mais               
representativas  do  que  os  próprios  sindicatos.  Antigamente  a  contribuição  sindical  era             
obrigatória,  punida  até  com  fiscalização  se  você  não  pagasse,  hoje  em  dia  não,  ela  é                 
espontânea.  Então  esses  sindicatos  vão  se  esgarçando,  porque  viviam  da  contribuição             
sindical,  não  havia  nenhuma  prestação  de  serviços.  Das  maiores  representações,  tem  o              
CIESP  que  cobre  o  estado  inteiro,  com  representações  locais,  aqui  na  região  Guarulhos,               
Arujá,   Mairiporã.   Hoje   em   dia   existem   80   associações   nacionais   com   contato   com   a   CNI 57 .   
  

Wesley:  Você  citou  o  CIESP.  Como  você  vê  a  relação  do  CIESP  com  o  governo  estadual  e                   
federal?   
  

Sócrates:  Eu  defendo  a  tese  de  que  nesse  tipo  de  posição  nós  precisamos  ser  pragmáticos.                 
Independente  do  governo,  eles  precisam  entender  que  a  sua  atividade  é  importante  e  que                
precisa  ser  apoiado  para  se  desenvolver  a  ponto  de  concorrer  com  as  maiores  indústrias  do                 
mundo.  Sou  contra  o  alinhamento  instantâneo  com  qualquer  governo,  o  governo  precisa              
saber  que  você  não  está  alinhado,  mas  que  também  não  é  um  crítico  ferrenho  que  vai  estar                   
sempre  contra  ele.  Você  está  para  defender  a  sua  categoria,  você  pode  até  ter  um  viés                  
ideológico  diferente,  mas  naquele  momento  o  seu  partido  é  a  Indústria.  A  FIESP  ao  longo                 
desses  últimos  anos,  fez  um  papel  muito  estranho.  Em  2004  quando  o  Skaf  assumiu  a                 
federação,  o  governante  era  o  Lula  e  havia  celebrações  entre  os  representantes  do  governo                
e  da  Indústria.  Ao  longo  do  segundo  governo  Lula,  ele  esteve  muitas  vezes  na  FIESP.,                 
enquanto  no  governo  Dilma...  aquilo  que  o  neodesenvolvimentismo,  estilo  Ciro  Gomes,             
estou  colocando  de  forma  política,  mas  existem  diversos  economistas  que  defendem,  é  o               
caso  do   Yoshiaki  Nakano ,  próprio  Delfim  Netto,  Bresser  Pereira,  Nelson  Marconi,  para  dizer               
os  mais  jovens  aí.  Essa  é  uma  linha  de  que  não  se  pode  alcançar  desenvolvimento  na                  
indústria  sem  a  intervenção  do  Estado,  esse  é  o  estado  da  Arte  do  assunto  e  a  busca  pela                    
competição  internacional.  A  Dilma  junto  com  o  Mantega  colocou  a  nova  matriz  econômica  e                
a  FIESP  apoiou  essa  matriz,  veja  que  estranho,  logo  depois  isso  foi  usado  contra  ela  no                  
impeachment,  esse  foi  um  dos  dispositivos.  Com  o  Temer  houve  alinhamento  imediato,  com               
a  ascensão  do  Bolsonaro,  as  lideranças  passaram  a  ter  um  apoio  direto  ao  governo  de                 
extrema  direita  que  tem  como  base  uma  forte  narrativa  de  costumes.  Bom,  não  precisa  ser                 
um  geômetra,  para  perceber  que  houve  uma  inflexão  de  180  graus,  saindo  do  Lula  de                 
esquerda  ou  centro  esquerda  e  passando  para  um  homem  de  extrema  direita.  Como  pano                
de  fundo,  a  indústria  continuou  caindo  internacionalmente.  Entendo  que  as  entidades             
precisam  ser  práticas,  não  pode  ser  como  no  caso  de  São  Paulo,  em  que  …  veja  não  tenho                    
nada  contra  empresários  participarem  da  política,  acho  que  tem  mais  é  que  participar,  só                
que  usar  a  sua  entidade  para  te  dar  visibilidade,  saia  e  nunca  mais  volte.  Nesse  caso,  o  Skaf                    
arrumou  encrenca  com  o  Dória,  aí  o  Dória  não  recebe  o  Skaf,  como  pode?  A  FIESP  não  tem                    
interlocução  com  o  governo  do  estado  de  São  Paulo.  Eu  entendo  que  precisa  ser                
pragmático,  digamos  que  o  Partido  da  Causa  Operária  vença  as  eleições  do  governo  do                
estado,   nós   vamos   sentar   com   eles,   qual   é   o   problema?   Não   tem   problema   nenhum.     
  

57  Confederação   Nacional   da   Indústria.     

https://eesp.fgv.br/integrante/yoshiaki-nakano
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Wesley:   Você  destaca  algum  acontecimento  na  última  década  na  indústria  da  cidade  de               
Guarulhos?   
  

Sócrates:   Mudanças  aconteceram  nessa  década.  Tanto  na  carreira  de  representação            
industrial,  quanto  na  minha  empresa  em  si.  Tenho  uma  longa  trajetória  no  meu  ramo.  Nessa                 
década  tive  um  dos  meus  piores  momentos  da  empresa,  quando  começamos  foi  do  nada.  E                 
eu  costumo  dizer  que  para  ter  empresa  você  precisa  saber  muito  do  segmento  ou  não  saber                  
nada,  porque  se  você  sabe  mais  ou  menos  acaba  não  fazendo  as  coisas.  No  começo                 
tivemos  um  crescimento  grande,  vou  fazer  um  corte  para  que  entenda  meu  raciocínio...               
quase  todos  os  governantes  não  gostam  do  dólar  alto,  no  entanto  é  o  dólar  alto  que  faz  com                    
que  sua  produtividade  saia  da  ineficiência  para  a  eficiência.  O  que  eu  quero  dizer?  Se  para                  
fazer  um  determinado  produto  você  tem  na  Alemanha  5  robôs,  que  não  ganham  salário  só  o                  
investimento,  o  único  jeito  de  competir  é  se  os  5  funcionários  da  empresa  aqui  ganharem  o                  
mesmo  que  5  robôs.  A  desvalorização  cambial  permite  isso,  pagar  salários  que  a  pessoa                
possa  comer,  beber,  criar  os  filhos,  mas  não  permite  que  você  viaje  para  fora,  por  exemplo.                  
Eu  lembro  de  um  tempo  em  que  na  China,  vinte  anos  atrás,  o  pessoal  falava  que  lá  era  todo                     
mundo  escravo,  o  engenheiro  ganhava  50  dólares  por  mês.  Isso  no  mundo  ocidental,  era                
nada,  mas  internamente  ele  conseguia  fazer  tudo,  comia,  se  vestia,  tinha  sua  casa,  tudo                
certo.  O  que  acabou  acontecendo  aqui…  isso  eu  atribuo  aos  governos  petistas,  havia  um                
desejo  de  que  o  salário  mínimo  fosse  de  300  ou  400  dólares,  então  quanto  mais  o  real  se                    
valorizava,  melhor  era,  porque  se  tinha  condição  de  gargantear  algumas  situações.  Só  que               
isso  era  péssimo  para  a  indústria.  Me  parece  que  em  18  de  agosto  de  2013,  o  dólar  chegou                    
a  R$  1,56,  naquele  momento  tivemos  uma  virada  brutal  para  as  coisas  vindas  de  fora.  Você                  
passou  a  entregar  o  mercado  consumidor  brasileiro…  você  que  faz  Ciências  Sociais,  vamos               
falar  a  verdade,  nós  não  temos  patrimonialmente  petróleo,  nem  minério,  o  que  temos  são                
200  milhões  de  consumidores,  preservar  a  floresta..  tudo  bem,  é  importante,  bonito,  mas               
preservar  esse  mercado  é  nosso  maior  patrimônio.  Com  a  entrada  em  massa  dos  produtos                
de  fora  não  há  condição  de  competir,  quando  você  compra  mercadoria  de  fora,  em  vez  de                  
você  estar  dando  emprego  para  o  pessoal  da  Serra  da  Canastra,  estará  dando  para  o                 
pessoal  da  Borgonha.  Eu  atribuo  como  único  mecanismo  de  defesa  da  atividade  industrial  é                
o  dólar  valorizado.  Em  um  país  como  o  nosso,  onde  nós  temos  uma  série  de                 
incompetências  para  serem  resolvidas,  isso  vai  desde  os  problemas  tributários,  problemas             
de  infraestrutura,  até  problemas  econômicos  mesmo  porque  nosso  juros  apesar  de  estarem              
nos  menores  índices  de  toda  a  história,  ainda  são  caríssimos  junto  com  o  spread  do  banco.                  
Eu  não  pego  nenhum  dinheiro  que  não  seja  com  1%  a  1,5%  ao  mês,  isso  dá  18%  ao  ano  e                      
é   incompatível   com   a   atividade   industrial.     
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Apêndice   E     
  

Transcrição   entrevista   RSP2   
  

Entrevistado:   Tales   
Entrevista   realizada   via    Google   Mee t:   Julho/2020   

  
Wesley:  Nosso  levantamento  de  dados,  aponta  para  uma  queda  nos  empregos  e              
participação  da  indústria  que  não  é  novidade.  Mas  pensando  na  cidade  de  Guarulhos,  a                
indústria  de  transformação  perdeu  um  nível  razoável  de  postos  de  trabalho  entre  2010  e                
2019,  que  é  a  nossa  janela  de  ênfase  do  trabalho.  Qual  é  a  sua  leitura  em  relação  a  essa                     
queda   da   indústria   em   Guarulhos,   especificamente   neste   período?   Na   última   década.   
  

Tales:  É,  essa  desindustrialização,  essa  queda  da  participação  da  indústria  tanto  no  PIB  ou,                 
todas  as  formas  que  ela  pode  ter  comparativo,  não  é  só  em  Guarulhos  como  você  falou,  é                   
Brasil.  Nem  Brasil  eu  diria  para  você,  Wesley.  É  América  Latina,  né?  Se  você  observar  a                  
América  Latina  em  termos  de  participação  da  indústria,  há  uma  tendência.  Então  assim,  a                
gente  percebe  que  essa  desindustrialização  tem  vários  fatores.  Se  a  gente  olhar  a               
macroeconomia,  você  vê  que  o  Brasil  vem  caindo.  Teve  até  alguns  momentos  de  subida,                
mas  a  maioria,  a  curva  é  de  tendência  de  queda.Então,  você  pode  falar  nesse  sentido.  Você                  
também  pode  pensar  nessa  internacionalização,  geral.  Ou  seja,  muitos  produtos  de  fora              
para  dentro.  E  a  nossa  baixa  competitividade  que  normalmente  eu  sempre  prego,  pra  mim  a                 
indústria  pra  dentro  da  porta  tá  bem.  Nós  temos  um  problema  pra  fora,  e  uma  delas  é  a                    
questão  tributária,  que  é  a  mais  relevante,  na  minha  opinião,  para  nível  de  competitividade.               
E  seguido  dela,  o  baixo  recurso  que  nós  temos  disponível  por  instituições  financeiras,  que                
no  Brasil  não  são  motivadas  a  investir  ou  facilitar  e  financiar  a  indústria  de  médio  e  pequeno                   
porte,  que  é  a  que  mais  contrata  e  a  que  mais  gera  riqueza  dentro  do  nosso  país.  Então  eu                     
vejo  que  essas  questões  são  as  principais  que  causam  essa  industrialização  ou  queda  da                
participação   da   indústria   dentro   do   Produto   interno   Bruto.   
  

Wesley:  Qual  você  acha  que  é  a  possibilidade  do  município,  do  executivo  municipal               
(Prefeitura  de  Guarulhos)  em  oferecer  condições  que  freiem  ou  que  mitiguem  esse              
processo.  Você  acha  que  isso  é  possível?  Você  tem  modelos  de  municípios  que  fizeram  isso                 
ser   possível?   
  

Tales:   Eu  acho  difícil,  mas,  eu  diria  pra  você  que  há  municípios  que  têm  um  trabalho  melhor.                   
Vou  dizer  assim:  melhor  ou  de  uma  forma  diferenciada.  Vou  citar  Campinas,  por  exemplo  e                 
Jundiaí,  vai…  Dois  pólos  que  eu  diria  que  são  pólos  industriais  e  próximos  a  nós.  Tem  São                   
José  dos  Campos,  tem  Campinas,  tem  Jundiaí,  tem  São  Bernardo.  Que  são  polos  voltados                
para  a  indústria  de  transformação.  Eu  acho  que  Jundiaí  e  Campinas  são  modelos  que                
poderiam  facilitar  e  atrair  mais  indústria.  Eu  acho  que  o  governo  poderia  enfatizar  uma               
prestação  de  serviço  da  prefeitura,  das  secretarias  que  fazem  essa  aproximação  da              
indústria  com  a  cidade.  Por  exemplo,  Secretaria  de  Desenvolvimento  Científico,  Econômico,             
Tecnológico  e  Inovação  (SDCETI),  em  Guarulhos,  se  você  olhar  o  site  dela,  você  não  vê  na                  
prefeitura  de  Guarulhos  no  site,  que  me  motive  ou  facilite  minha  análise  do  que  é  Guarulhos                  
e  porque  eu  viria  pra  Guarulhos.  Então,  acho  que  isso  é  um  problema  para  atrair  novas                  
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indústrias  para  Guarulhos.  Então  acho  que  o  governo  tem  um  papel  importante  nisso.  Essa                
questão  de  ficar  dando  desconto  de  IPTU  não  atrai  ninguém,  né...A  indústria  não  vem  para                 
Guarulhos  porque  o  IPTU  é  grátis  ou  é  reduzido,  não  importa.  Eu  venho  atrás  de                 
infra-estrutura,  o  que  ajuda  Guarulhos  é  a  localização,  mas  se  você  pensar  em  estrutura,                
Guarulhos  deixa  muito  a  desejar  se  comparado  a  essas  cidades  que  eu  dei  de  exemplo.                 
Seja  São  José,  aqui  perto,  seja  Campinas  ou  Jundiaí.  Acho  que  o  poder  público  teria  que                  
olhar  mais  nessa  linha  de  atração  para  a  indústria.  Agora,  Guarulhos  ele  tem  um  problema                 
que  eu  vou  pontuar  e  contar  pra  você  que  é  o  seguinte:  Guarulhos  cresceu  muito  rápido  e                   
tem  uma  estrutura  logística  ruim,  que  não  é  culpa  só  do  prefeito,  mas  é  um  problema  de                   
planejamento  histórico.  Somado  a  isso,  tem  a  questão  de  que  você  tem  pouca  área  voltada                 
à  indústria  por  causa  desse  crescimento  populacional.  Ficaram  poucas  áreas  que  poderiam              
ser  utilizadas  pela  indústria  de  transformação,  por  causa  da  classificação  do  Plano  Diretor.               
Agora,  com  a  abertura  do  Rodoanel  há  uma  tendência  de  novas  áreas  que  podem  atrair                 
indústria,  mas  por  conta  do  pouco  espaço,  você  acabou  tendo  espaço  muito  caro.  Então                
você  sai  de  São  Paulo,  “Estou  do  lado,  pra  ir  pra  Guarulhos”.  Mas  de  repente,  se  eu  for  pra                     
Itaquá,  eu  posso  encontrar  um  lugar  melhor.  Então  o  que  eu  acho  que  Guarulhos,  só  pra                  
finalizar,  deveria  fazer  é  profissionalizar  a  atuação  das  secretarias  que  devem  atrair  as               
indústrias,  para  que  elas  estejam  melhor  preparadas  para  apresentar  Guarulhos  de  uma              
forma  que  o  industrial  se  sinta  motivado  a  investir  na  cidade.  Não  sei  se  eu  respondi  a  tua                    
pergunta   de   forma   clara.   
  

Wesley:  Respondeu  sim.  Como  você  vê  a  relação  entre  as  representações  patronais  e  de                
trabalhadores   entre   si   e   como   você   essa   relação   com   o   governo   do   Estado?     
  

Tales:  Quando  você  diz  representação  patronal,  eu  acho  que  você  está  se  referindo  à                
FIESP,  no  caso  que  que  tinha  uma  relação  ruim  com  o  governo  Dória.  E  realmente  eu                  
concordo.  Foi  ruim  por  conta  do  atual  presidente  da  Federação  das  Indústrias  de  São  Paulo,                
o  Paulo  Skaff,  ter  entrado  para  a  política  partidária  e  deixando  de  lado  o  seu  principal  foco  e                    
objetivo  nosso  enquanto  representantes  da  indústria  e  do  povo  patronais.  Que  era  trabalhar               
em  prol  da  indústria,  que  é  o  que:  nós  temos  que  ter  uma  relação  seja  em  qualquer  esfera,                    
diria  até  que  qualquer  esfera  não,  principalmente  municipal  e  estadual  que  é  onde  nós                
estamos  inseridos.  Então  eu  preciso  ter  uma  boa  relação  com  esses  governos  para  que  eu                 
possa  pleitear  com  ele,  discutir  com  ele  melhorias  para  a  nossa  classe.  Então  isso  foi  ruim  e                   
atrapalhou  sim,  eu  concordo  com  os  representantes  dos  trabalhadores,  os  sindicais  que              
realmente  isso  atrapalhou  né?  Porque  não  havia  uma  abertura  para  se  discutir.              
Recentemente  o  Dória  aumentou  alguns  tributos,  mais  especificamente  o  que  nos  afetou              
ligado  a  indústria  automobilística,  foi  o  aumento  do  tributo  pros  automóveis  usados.  Essa               
cadeia  acabou  sendo  penalizada  e,  a  dificuldade  da  relação  fez  com  que  não  chegasse  uma                 
negociação   boa,   na   minha   visão,   para   todos.   Então,   atrapalha   sim.   
  

Wesley:  Ouvimos  aqui  também,  nesse  espaço  de  entrevista,  coisas  relacionadas  ao  menor              
valor  de  remuneração  do  setor  de  serviços,  menor  valor  agregado  em  boa  parte  dos  setores                 
de  serviços  e  falou-se  em  algumas  estratégias  para  superar  isso.  Como  você  lê  essa               
tendência,   que   estratégias   podem   ser   tomadas?   
  

Tales:  A  indústria  de  alta  tecnologia  é  uma  forte  tendência.  Independente  de  Guarulhos,  a                
indústria  tá  se  deslocando  e  se  movimentando  nessa  linha.  E  realmente  é  isso,  quando  você                 
tem  uma  perda  de  postos  de  trabalho  de  emprego  ou  emprego  na  indústria,  você  tem  uma                  
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queda  do  rendimento  da  sociedade,  porque  o  ticket  médio  é  menor  na  linha  do  comércio  e                  
de  serviços.  E  isso  faz  com  que  você  tenha  o  que,  de  problemas?  Você  tem  um  problema                   
que  é  evasão  escolar,  porque  o  pai  tem  uma  renda,  ele  consegue  fazer  uma  manutenção                 
dos  seus  filhos  na  escola,  quando  ela  cai  drasticamente,  a  tendência  é  uma  evasão  escolar.                 
Muitas  vezes  vão  até  pro  setor  público,  mas  não  se  encaixam  e  acabam  desistindo.  Tem                 
aumento  na  criminalidade,  você  tem  pessoas  com  dificuldade  de  consumo  e  faz  com  que  a                 
riqueza,  também  econômica  da  cidade  e  do  estado,  recue,  retarde.  Então,  eu  acho  que  é  um                  
grande  problema  sim.  E  a  tendência  com  a  tecnologia  é  uma  necessidade  nossa  de  nos                 
adequarmos  às  novas  tendências  que  tem  no  mercado  internacional,  de  exigências.  Por              
exemplo,  vou  dar  exemplo  do  setor  automobilístico,  eu  tenho  altas  exigências,  eu  concorro               
com  multinacionais  e  com  o  mercado  externo,  então  em  termos  de  tecnologia  eu  tenho  que                 
estar  sempre  avançando,  indo  atrás.  Então  se  fala  hoje  de  inteligência  artificial,  indústria  4.0,                
é  uma  tendência.  Isso  vai  fazer  com  que  as  exigências  desses  novos  postos  de  trabalho                 
sejam  maiores  e  que  também  sobe  o  ticket  médio  salário,  é  isso  mesmo.  Porém,  há  que  se                   
preparar  mais  essa  mão  de  obra,  não  nos  isentando  da  responsabilidade  de  treiná-los  e  de                 
prepará-los,  mas  eles  também  tem  que  vir  preparados  com  uma  educação  de  base,  pra                
entender  esse  tipo  e  esse  modelo  novo  de  tecnologia.  Entender  até  o  termo,  vai,  inteligência                 
artificial.  Muitas  vezes  você  discute  com  alguém  o  que  é  inteligência  artificial,  dependendo               
do  nível  da  educação  de  base,  ele  sequer  vai  entender  o  que  você  ta  falando.  Então  isso  é                    
um  problema  para  essa  nova  tendência  de  tecnologia,  que  nós  vamos  ter  que  evoluir,  né?                 
Então,  realmente  é  verdade  isso  que  se  fala,  vai  haver  um  aumento  do  ticket,  vai  haver  um                   
novo   tipo   de   emprego.   Você   é   de   Guarulhos,   Wesley?   
  

Wesley:    Sou,   sou   sim.   
  

Tales:  Então,  eu  tenho  uma  relação  muito  forte  com  o  setor  industrial.  Não  só  por  conta  do                   
que  eu  faço  hoje  como  militância  política  industrial,  mas  também  da  minha  formação,  então                
eu  gosto  de  falar  sobre  isso.  E  às  vezes  os  representantes  me  cobram  muito  falando:  “Ah,                  
mas  vai  haver,  com  esse  novo  formato  de  indústria  4.0,  uma  perda  de  postos  de  trabalho”.                  
Não,  eu  sou  totalmente  contrário  a  isso,  pra  mim  vai  aumentar.  Até  porque  apesar  de  você                  
ter  uma  mão  de  obra  mais  técnica  e  uma  máquina  mais  bem  equipada  e  com  recursos  para                   
trabalhar  exigindo  menos  da  mão  de  obra,  os  periféricos  em  volta  dessa  máquina,  dessas                
necessidades,  do  que  se  tem  pra  fazer...vai  precisar  de  um  outro  tipo  de  mão  de  obra  na                   
indústria.  Olha  aí  o  que  está  acontecendo  com  os  automóveis,  não  se  tem  o  microchip,  não                  
se  tem  algumas  partes  e  peças  de  automóvel,  de  tecnologia,  que  são  fabricadas  e  estão  eu                  
ausência.  Então  isso  dá  pra  fazer  um  paralelo  com  o  banco:  hoje  não  tem  mais  caixa  no                   
banco,  só  que  por  trás  de  uma  plataforma  para  você  ter  o  seu  acesso  ao  banco,  existem                   
milhares  de  pessoas  com  um  nível  alto  para  garantir  a  segurança,  funcionabilidade  e  com                
título  de  salário  muito  maior.  Então  eu  vejo  que  é  isso  que  deve  acontecer  nessa  evolução                  
da   indústria   para   4.0   ou   tecnologia   de   inteligência   artificial.   
  

Wesley:   Ao  longo  desse  estudo,  a  gente  fez  alguns  comparativos  da  cidade  de  Guarulhos                
com  alguns  outros  municípios.  Confirmou  que  essa  queda  não  é  uma  queda  localizada.               
Mas,  por  outro  lado,  um  outro  ponto  que  foi  percebido  também,  é  que  muitas  vezes  essa                  
queda  está  associada  à  saída  pontual  de  grandes  plantas  industriais.  Tem  uma  quantidade               
de  trabalho  alta  nos  municípios.  Você  identifica  isso  em  Guarulhos,  ou  seja,  você  percebeu                
nos  últimos  anos,  a  saída  de  grandes  empresas  que  podem  ter  influído  de  forma  mais                 
relevante   nos   dados?   
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Tales:  Sim.  Houve  empresas  que  deixaram  Guarulhos,  inclusive  também  foi  uma  discussão              
minha.  Vou  dar  o  exemplo  da  Randon.  A  Randon  saiu  de  Guarulhos.  Mas  não  saiu  de                  
Guarulhos...houve  uma  queda  de  mercado  naquele  momento,  eles  tinham  plantas            
espalhadas  no  Brasil  e  escolheram  a  melhor  opção  de  estado,  para  que  eles  levassem  esse                 
negócio  que  estava  em  Guarulhos.  Claro,  são  duas  questões,  primeiro:  houve  a              
necessidade  de  se  reduzir.  Então  ok,  beleza.  Só  que  ele  poderia  ter  trazido  a  planta  de  lá                   
para  cá,  só  que  Guarulhos  não  deu,  e  ele  tem  aí  uma  parcela  de  responsabilidade,  uma                  
melhor  qualidade  quando  comparado  àquele  município,  para  onde  eles  foram.  Então,  nesse              
sentido  sim,  há  um  problema  que  eu  não  diria  que  foi  de  governo  A  ou  governo  B.  Nos                    
últimos  15  anos,  uma  década  e  meia,  duas  décadas,  indo  mais  longe...  Eu  posso  dizer  que                  
em  duas  décadas,  Guarulhos  deu  uma  guinada  tão  grande  desacelerada,  desorganizada,             
que  não  deu  conta.  Então  eu  peguei  o  governo  do  Elói,  o  Elói  fez  um  governo  que  ele  tava                    
bastante  preocupado  em  criar  grande  facilidade  de  estrutura  para  a  sociedade  mais  carente.               
Ele  criou  praças,  criou  acessos,  foi  um  excelente  governo...só  que  na  segunda  parte  teve                
uma  dificuldade  financeira.  Aí  em  seguida  vem  o  Almeida.  O  Almeida  já  veio  com  uma                 
pegada  que  ele  não  queria  ser  tão  população  e  ser  mais  estrutural,  e  não  deu  conta  da                   
parada,  não  conseguiu.  Aí  vem  o  Guti  justificando  a  falta  do  dinheiro  para  não  fazer.  Só  que                   
a  cidade  não  parou,  você  saiu  de  uma  população  que  cresceu  25%,  30%  e  você  manteve                  
uma  estrutura  logística  de  organização  ruim.  Aí  cria-se  ponte  de  qualquer  jeito,  viaduto  mal                
organizado,  tem  essa  culpa...Aí  a  indústria,  voltando  na  sua  pergunta,  quando  vê  tudo  isso                
à  volta  dela,  vai  embora.  Por  que  que  eu  não  fui?  Porque  a  minha  indústria  não  é  tão                    
grande  a  ponto  de  haver  a  necessidade  de  mudar.  Eu  não  passei  por  uma  crise  tão  grande  e                    
eu  também  não  tenho  outras  unidades  que  eu  precisasse  unir.  Então,  há  vários  fatores  que                 
levaram  a  esse  êxodo  dessas  indústrias.  Eu  diria  os  dois:  crises  localizadas,  somado  ao  fato                 
de  na  hora  da  decisão,  você  ponderar  que  Guarulhos  acabou  perdendo.  E  aí  tem  a                 
responsabilidade  daqueles  que  governam  a  cidade.  Eu  sempre  reclamei  muito  na  cidade              
dessa  questão.  Primeiro,  logística  e  informação.  Se  você  olhar,  está  concluindo  o  mestrado,               
certo?   
  

Wesley:    Isso.   
  

Tales:    Tá,   vamo   lá,   seu   mestrado.   Que   números   você   tem   disponíveis   em   Guarulhos?   
  

Wesley:   Eu  tenho  número  de  subsetor,  de  empregabilidade  por  subsetor,  participação  da              
indústria   local   no   PIB...   
  

Tales:    Você   pegou   de   onde,   do   CAGED,   IBGE..   
  

Wesley:    É,   sempre.   Sempre   nível   federal,   municipal   não   tem   nada.   
  

Tales:  Não  tem  nada.  É  uma  discussão  muito  grande  minha.  Eu  inclusive  agora  tô                
discutindo  com  o  novo  secretário  de  desenvolvimento  econômico,  pela  terceira  vez  eu  venho               
a  discutir  com  três  secretários  que  Guarulhos  precisa  ter  mais  dados  e  informações               
numéricas,  em  todos  os  sentidos.  Quanto  arrecada,  como  é  essa  distribuição,  como  é  o                
nível  de  emprego.  São  uns  três  ou  quatro  números  que  Guarulhos  poderia  ter  pelo  porte                 
dele,  que  daria  um  subsídio  para  eu,  como  industrial,  saber  o  que  fazer.  E  você  como                  
pesquisador,  um  estudioso,  um  analista,  pudesse  me  dar  essas  informações  de  uma  forma               
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assim:  essa  é  a  tendência,  é  isso  que  tá  acontecendo  pelos  dados  dos  últimos  anos.                 
Guarulhos  não  tem  nada,  é  impressionante  uma  cidade  desse  porte,  com  esse  potencial  e                
não  ter.  Então  isso  falta  muito  em  Guarulhos  para  que  a  gente  possa  até  responder  essa                  
sua  pergunta,  porque  essas  indústrias  saíram  do  município?  O  que  eu  falo  é  do  que  eu                  
conversei  com  eles,  quando  eu  falei  com  a  Randon,  por  exemplo.  Ou,  uma  indústria  menor,                 
a  Perfil  Líder  aqui  que  foi  embora  para  Itaquá.  São  dois  pontos,  uma  empresa  muito  grande                  
e  uma  empresa  pequena/média.  E  as  duas  saíram  pelo  mesmo  motivo.  Um  porque  bem                
pontual:  ah  não  aguento  o  Trevo  do  Bonsucesso,  o  acesso  é  ruim,  o  ônibus  é  ruim.  E  o  outro                     
falou:  não,  a  cidade  não  pensa  futuro  logisticamente,  estruturalmente...então,  eu  tenho             
acesso  ao  Aeroporto,  mas  para  chegar  levo  duas  horas.  Nossa,  eu  tô  muito  perto  do                 
Aeroporto,  mas  duas  horas  pra  chegar  nele...daria  pra  chegar  em  Campinas.  Então,  eu  diria                
que  é  isso,  teve  sim,  mas  eu  não  diria  que  foi  absurda  não.  Ela  teve  alguns  fatores  que                    
levaram  a  esse  êxodo  dessas  indústrias,  e  outras  indústrias  que  fecharam  os  seus  parques                
por  problemas  financeiros.  Como  aquela  de  tubos,  não  me  recordo  o  nome.  Teve  uma                
empresa  aqui  que  ela  teve  problema  financeiro,  então  ela  fechou  por  causa  disso.  A  Security                 
aqui  também,  teve  problema.  A  Yamaha,  a  Yamaha  foi  embora  daqui,  a  parte  industrial.                
Falou-se  que  “Ah  criticou,  tá  saindo  por  causa  do  governo  do  Almeida.”  Não,  não  tem  nada  a                   
ver  com  o  governo.  Eles  foram  porque  lá  na  Zona  Franca  de  Manaus  haviam  vantagens                 
tributárias  que  os  levaram  a  mudar.  Então  nós  não  podemos  dizer  que  a  culpa  é  do                  
município,  não  havia  muito  o  que  fazer.  O  município  não  tem  como  agir  em  cima  de  tributos                   
estaduais  e  federais.  Desculpa  me  estender,  mas  esse  assunto  é  tão  importante  de               
discussão  nessa  cidade,  em  Guarulhos,  que  eu  falo:  a  gente  precisa  de  área.  Hoje  a  gente                  
fala  em  parque  tecnológico,  não  sei  se  você  tem  acompanhado,  eu  sou  contra  o  parque                 
tecnológico  em  Guarulhos.  Eu  acho  que  Guarulhos  tem  como  se  pensar  em  tecnologia,               
abrindo  oportunidades  para  instituições  técnicas  como  SENAI,  como  o  próprio  ENIAC,  a              
UNG.  Chamar  esses  caras  e  juntar  e  usar  áreas  para  se  pensar  em  tecnologia  e  pegar  essa                   
área  que  é  do  povo,  porque  a  DERSA  deu  isso  por  conta  de  um  tributo  não  pago,  e  destinar                     
a  convidar  indústrias  para  vim  pra  cidade  para  gerar  novos  empregos  e  mais  riqueza  pro                 
povo  de  Guarulhos,  é  assim  que  eu  enxergo.  Não  sei  se  eu  respondi,  desculpa  falar  muito,                  
eu  me  estendo,  mas  é  importante  explicar  um  pouco  mais  claro,  porque  em  Guarulhos  a                 
mídia  é  tão  ruim.  Eles  jogam  a  notícia  de  uma  forma  muito  mal  explicada  e  as  pessoas  às                    
vezes  não  entendem  muito  claramente  o  que  está  acontecendo  e  ficam  com  frases  de                
efeito,   sem   avaliar   o   contexto   todo.   
  

Wesley:  É,  justamente.  Eu  comentei  sobre  a  questão  dos  dados,  aqui  em  Guarulhos  a                
gente  tem  a  AGENDE.  Mas  com  esse  recorte  o  foco  mudou,  são  análises  de  dados  em  nível                   
federal,   então   eles   não   possuem.     
  

Tales:    O   que   você   pegou   da   AGENDE?   
  

Wesley:   Então,  no  começo  dessa  pesquisa  a  gente  não  tava  pensando  em  indústria  num                
primeiro  momento.  O  primeiro  recorte  era  pensar  em  indicadores  de  bem  estar  social  em                
outros   níveis.   Então   eles   têm   alguns   indicadores   nesse   sentido.   
  

Tales:    De   que   ano?   O   que   a   AGENDE   tem   de   novo?   Ela   não   tem   nada.   
  

Wesley:  É  nesse  ponto  que  eu  queria  chegar,  a  prefeitura  de  Guarulhos,  na  Secretaria  de                 
Desenvolvimento,  também  tem  alguns  dados  econômicos,  mas  o  problema  é  a             
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descontinuidade.  Um  outro  ponto  é  porque  muitas  vezes  a  metodologia  da  compilação  dos               
dados  não  está  clara,  e  aí  você  fica  com  medo  de  comparar.  Porque  não  parece  que  eles                   
são   construídos   com   metodologias   similares.   
  

Tales:   Não  parece  não,  não  são.  Eu  vou  te  contar  uma  coisa,  você  tá  gravando,  mas  tudo                   
bem,  não  é  mentira.  Esses  dias...esses  dias  que  eu  falo  são  esses  dias  mesmo,  há  uns  15                   
dias  atrás  eu  fui  cobrar  o  novo  secretário,  que  eu  queria  um  departamento  que  só  pensasse                  
em  números  de  Guarulhos.  Sabe  o  que  ele  falou  pra  mim?  Que  ele  não  tem  um  computador                   
com  capacidade  tal  para  se  ter  programas  e  softwares  para  compilar  e  acompanhar  dados.                
Isso  é  o  que  ele  respondeu  pra  mim.  Aí  eu  falei  “Tá,  o  seu  problema  é  com  o  computador,                     
então  eu  te  dou  um  computador,  me  fala  qual  você  quer.”  Eu  tô  esperando  até  hoje,  faz                   
quinze  dias.  Então  cara,  é  duro.  Eu  tenho  os  meus  dados  que  eu  uso,  que  vem  da  minha                    
sede.  Que  é  o  seguinte….Nós  temos  emprego,  nós  fazemos  uma  pesquisa  onde  eu  tenho                
32  indústrias  de  base  de  Guarulhos  que  nós  escolhemos  e  a  gente  todo  mês  liga  e  faz  um                    
questionamento  sobre  contratação  e  demissão.  Então  a  gente  tira  um  índice.  O  mercado  de                
importação  e  exportação,  minha  sede  também  faz  um  levantamento  de  uma  pesquisa  com               
as  indústrias  que  a  gente  emite  certificados  de  origem  para  exportação,  e  aí  eu  tiro  daí                  
dados  mais  reais,  mais  palpáveis.  Mas  se  você  falar  pra  mim:  Tales,  dá  para  pegar  e  assinar                   
embaixo  e  confiar?  Não.  Porque  eu  peguei  duas  indústrias  de  Guarulhos,  que  eu  não  vou                 
citar  o  nome,  que  o  cara  ficou  com  vergonha  e  não  queria  problema  com  o  sindicato,  de                   
quanto  ele  estava  demitindo,  e  ele  omitiu  o  número  pra  mim.  Pronto,  acabou  com  todo  o                  
meu   histórico,   a   minha   base   você   sabe   disso,   já   era.   E   aí?   
  

Wesley :  Muito  delicado.  É  uma  carência  muito  grande  para  chegar  ao  ponto  da  iniciativa                
privada   precisar   tomar   para   si   o   papel   de   construção   de   banco   de   dados.   
  

Tales :  É,  eu  tô  lutando  por  isso.  Eu  acredito  que  eu  possa  ter  alguma  evolução  esse  ano.                   
Porque  na  parte  de  educação  eu  tive  uma  evolução  esses  dias  aí,  um  acontecimento,  um                 
fato,  que  eu  tô  muito  muito  feliz.  Eu  demorei  para  você  ter  ideia,  quatro  anos  para  que  a                    
prefeitura  aceitasse  a  nossa  entidade  junto  com  o  SEBRAE,  implantassemos  dentro  da              
escola  municipal  um  programa  chamado  JEPP  -  Jovens  Empreendedores  Primeiros  Passos.             
O  que  é  isso?  Nós  treinamos  os  educadores,  professores  das  escolas,  para  que  eles                
dessem  questões,  treinamentos,  para  as  crianças  do  ensino  fundamental,  para  que  elas              
passem  a  pensar  como  empreendedoras.  Então  assim,  demorei  quatro  anos  para  convencer              
a   Secretaria   da   Educação   que   isso   era   importante.   
  

Wesley:    É,   não   é   nada   fácil.   Realmente   lamentável.   
  

Tales:    Então   agora   eu   estou   na   fase   dos   números,   logo   logo   eu   vou   conseguir   números.   
  

Wesley:    Com   certeza   a   gente   vai   ter   algum   diálogo   para   fazer.   
  

Tales:    Claro,   com   certeza.   
  

Wesley:  Tales,  as  minhas  perguntas  se  encerraram.  Queria  que  você  fizesse  algumas              
considerações  finais  caso  ache  cabível,  questões  que  talvez  eu  não  coloquei  e  que  você                
ache   importante   dessa   conjuntura   dos   últimos   anos…   
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Tales:    O   teu   trabalho   vai   ser   qual,   qual   a   finalidade?   
  

Wesley:   A  finalidade  é  explorar  as  especificidades  desse  processo  de  enfraquecimento  da              
indústria  em  Guarulhos.  Para  isso,  têm  uma  revisão  da  literatura  longa  que  fala  sobre  isso  a                  
nível  internacional,  competitividade,  em  que  medida  isso  veio  de  fora  para  dentro,  existe               
alguma  influência  nesse  processo.  Mas  aí  eu  comparo  com  alguns  municípios  no  estado  de                
São   Paulo   aqui.     
  

Tales:    Que   municípios   você   tá   comparando?   
  

Wesley:  Com  Osasco,  São  Bernardo  do  Campo,  São  José  dos  Campos,  Campinas  e               
Sorocaba.   Então   são   cinco   municípios   que   a   gente   tá   levando   em   conta.   
  

Tales:  Bacana.  Sorocaba  eu  vou…  Pra  encerrar  eu  vou  fazer  alguns  comparativos  ao  que                
você  falou,  porque  eu  adoro  esse  trabalho,  parabéns.  Eu  gosto  muito,  para  você  ter  ideia,  eu                  
vou  dar  um  exemplo  pra  você  ver  o  quanto  eu  gosto.  Não  sei  se  você  acompanha  em                   
detalhes  de  Guarulhos,  mas  Guarulhos  está  numa  discussão  agora  da  nova  taxa  de               
captação  de  resíduos  (taxa  do  lixo).  Porque  pela  lei  federal,  todos  os  municípios  têm  até                 
Julho  deste  ano  para  implantar  o  sistema  de  cobrança  de  taxas  para  a  designação  de                 
resíduos.  E  eu  sempre  gosto  de  comparar  cidades,  então  eu  pego  São  Bernardo,  Campinas,                
Jundiaí,  Osasco  e  São  Paulo,  são  cidades  que  eu  vejo  que  eu  devo  comparar.  Eu  pego                  
cidades  com  foco  industrial  e  cidades  com  população  próxima  a  Guarulhos  e  cidade  mais                
top.Então  eu  tenho  comparativo  de  alguém  muito  melhor  que  eu,  eu  tenho  alguém  mais  ou                 
menos  no  mesmo  nível  que  eu.  Em  relação  a  que?  Tamanho,  geração  de  riqueza,  enfim...Eu                 
vejo  que  Sorocaba  com  a  ida  da  Toyota  pra  lá,  ela  se  tornou  um  polo,  então  você  vê,  uma                     
indústria  automotiva  de  montagem  de  carros,  fez  uma  cidade  crescer  absurdamente  em  5-6               
anos.  Aí  você  já  começa  a  falar,  porque  Guarulhos  não  traz  pra  cá?  Aí  vem  o  prefeito  e                    
secretário  pra  mim  e  fala  “Guarulhos  não  tem  área  para  uma  empresa  automotiva”.  Como                
não  tem  área?  Claro  que  tem  área,  muda  seu  plano  diretor,  pensa  na  sociedade  como  um                  
todo,  você  precisa  procurar.  “Mas  o  cara  tem  um  milhão  de  metros”.  Tá  bom,  mas  você                  
chega  pro  cara  e  fala:  “Eu  tenho  500  mil”.  É  assim  que  começa  uma  evolução.  Então                  
Sorocaba  tem  isso.  Campinas,  se  você  pegar  o  site,  você  que  está  fazendo  esse  trabalho,                 
se  você  entrar  lá  no  site  de  desenvolvimento  da  secretaria  do  GT  econômico  deles,  você                 
entra  e  começa  assim:  A  minha  indústria  é  do  segmento  X,  então  a  minha  classe  é  ‘tal’.                   
Você  clica  e  aparece  “você  precisa  disso,  daquilo”.  Você  vai  indo  numa  sequência  lógica  até                 
você  chegar  ao  que  você  precisa  ter  para  ir  para  aquela  cidade,  e  o  que  ela  vai  te  dar  de                      
retorno  por  aquilo  que  você  está  levando.  O  de  Guarulhos,  eu  briguei  com  o  Almeida  e  com                   
o  Guti,  porque  é  vergonhoso  quando  eu  mandei  uma  pessoa  entrar  no  site  e  estava  assim  -                   
vou  brincar  aqui  -  O  cara  riscou  a  nossa  legislação  e  escreveu  a  mão  o  que  tinha  mudado.                    
Juro!!  Em  PDF.  Eu  falei:  cara  vocês  estão  brincando.  E  eu  tô  falando  de  agora,  dois,  três                   
anos  atrás.  Por  aí  você  vê,  pelo  seu  comparativo,  como  é  que  eu  vou  escolher  Guarulhos?                  
Não  são  questões  só  internacionais  de  competitividade,  são  questões  muito  locais  e              
também  pontuais  da  própria  Cidade  de  Guarulhos,  que  deixa  a  desejar  em  três  questões  no                 
nível  de  seus  líderes.  Eu  comecei  a  discutir  na  câmara,  porque  o  nível  é  tão  baixo,  tão  ruim,                    
que  chega  a  dar  dor  de  cabeça.  Segundo,  a  logística  da  cidade,  é  o  ponto  crucial  em                   
Guarulhos,  ou  a  cidade  resolve  isso  ou  ela  não  vai  evoluir.  Se  você  não  resolver  a  questão                   
logística  você  não  vai  conseguir  distribuir  melhor  no  seu  plano  diretor  as  áreas  que  você                 
pode  colocar  indústrias  e  trazer  riqueza  para  a  cidade  e  aumentar  o  nível  de  emprego  com  o                   
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tícket  maior.  Você  vai  continuar  indo  para  a  área  de  serviços  e  comércio.  Então,  acho  que  é                   
outro  ponto  principal  em  Guarulhos.  E  por  último,  eu  acho  que  Guarulhos  precisa  resolver,  é                 
que  nós  temos  áreas  aqui  muito  pobres,  mas  muito  pobres.  Chega  a  ser  uma  coisa,  que  eu                   
chego  a  ficar  assustado,  porque  eu  vi  lugares  que  eu  achava  que  só  tava  na  África,  pelos                   
filmes  que  eu  assisto,  porque  eu  nunca  fui  pra  lá.  Mas  Guarulhos  tá  nesse  nível,  tem  lugares                   
aqui  que  você  vai  que  pelo  amor  de  Deus,  as  pessoas  não  tem,  não  sem  nem  que  palavra                    
usar,  de  tão  ruim  que  os  locais  são.  Então,  três  pontos  que  Guarulhos  precisa  melhorar,  pelo                  
PIB  que  ela  tem,  pela  geração  de  riqueza  que  ela  tem,  que  ela  já  pontuou  aí  em  ter  PIBs                     
maiores  que  alguns  estados  do  Brasil.  e  ela  ter...parar  de  roubar  um  pouco,  entendeu?  Tá                 
demais,   tá   demais.   Enfim,   me   empolguei   porque   esse   assunto   me   irrita.   
  

Wesley:  Queria  agradecer  sua  participação.  Você  me  apontou  uma  série  de  questões  e               
direções   na   sua   fala   que   certamente   serão   exploradas.     
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Apêndice   F     

  
Transcrição   entrevista   RST1   

  
  

Entrevistado:   Carlos   Marques     
Entrevista   realizada   via    Google   Meet :   Julho/2020   
  

Wesley:    Como   você   enxerga   o   processo   de   enfraquecimento   da   indústria   em   Guarulhos?   
  

Carlos:  Eu  não  enxergo  só  na  cidade  de  Guarulhos,  é  um  problema  nacional  que  vem                 
ocorrendo  aí  já  nos  últimos  20  anos.  Se  você  pegar  o  PIB  da  Indústria  de  25  anos  atrás  ele                    
era  um  terço  do  PIB  do  Brasil  e  hoje  está  em  10%.  Então  é  um  problema  nacional.                   
Guarulhos  é  vítima  desse  mesmo  problema  nacional  por  falta  de  políticas  de  governo  que                
possam  dar  incentivo  à  indústria,  que  possa  torná-la  mais  competitiva  com  projetos  de  longo                
e  médio  prazo.  Principalmente  usando  políticas  públicas  de  dinheiro  barato  (BNDES)  para              
poder  incentivar  o  empreendedorismo.  No  Brasil  é  muito  difícil  uma  pequena  empresa              
conseguir  acesso  ao  BNDES.  Sobre  a  desindustrialização  na  cidade,  por  ser  uma  cidade               
operária  e  muito  industrializada,  como  é  o  caso  de  Detroit  nos  Estados  Unidos,  que                
praticamente  viu  a  sua  indústria  chegar  a  zero.  Nós  não  estamos  em  zero,  mas  diante  dos                  
cenários  que  já  passamos,  na  década  de  70  e  80,  na  constituinte  de  88,  Guarulhos  tinha                  
92.000  trabalhadores  no  setor  metalúrgico,  hoje  diminuiu  muito.  O  que  se  precisa  entender  é                
que  um  país  sem  indústria,  um  lugar  sem  indústria,  é  um  lugar  pobre.  O  setor  da  indústria  é                    
o  que  melhor  remunera,  distribui  renda.  Eu  não  vejo  nenhuma  política  voltar  a  facilitar  o                 
acesso,  pelo  contrário,  eu  posso  te  falar  de  várias  empresas  que  saíram  da  cidade  de                 
Guarulhos  por  falta  de  políticas  públicas  no  município.  Inclusive,  eu  trabalhei  5  anos  em  uma                 
indústria  de  rodas  automotivas  e  foi  para  Cruzeiro.  Saíram  empresas  como  SKF,  Philips,  o                
que  eles  alegam  é  que  Guarulhos  não  tem  atrativos,  não  tem  incentivos  e  nem  negociação                 
com  o  poder  público  municipal  para  manter  essas  indústrias  aqui.  E  continuamos  a  perder,                
tem  empresas  indo  embora  para  Itaquá,  Extrema  (Minas  Gerais),  Mairiporã.  O  poder  público               
anda  fazendo  conta  de  receitas,  perde  uma  grande  empresa  ou  indústria,  vem  uma               
transportadora  ou  um  shopping,  mas  se  não  der  atenção  para  indústria,  vai  ficando  na                
cidade  só  a  mão  de  obra  barata  e  vai  caindo  a  renda,  isso  empobrece  muito  mais  a  nossa                    
nossa   cidade.   A   preocupação   é   esse   caos   social   que   se   instala.     
  

Wesley:  Até  aqui,  na  literatura  percebemos  essa  influência  de  fora  para  dentro  e  a  falta  de                  
competitividade  do  país  em  nível  nacional.  Tendo  em  vista  que  tem  conhecimento  desse               
contexto  desde  os  anos  80,  em  termos  de  gestão  do  poder  público  na  cidade,  você  nota                  
diferença   entre   os   governos?   
  

Carlos:  Olha,  teve  falhas  em  todos  os  governos,  mas  com  o  atual  piorou.  O  atual  governo                  
deu  muita  atenção  para  um  aprendizado,  ele  foi  aprender  a  ser  prefeito.  Ele  não  tinha                 
conhecimento  da  importância  da  indústria,  não  sei  se  tem  agora.  Mas  foi  no  governo  atual                 
que  várias  empresas,  por  exemplo,  do  setor  metalúrgico,  foram  embora.  Com  várias              
alegações,  como  eu  disse,  em  especial  a  falta  de  projeto  para  manter  as  indústrias.  Não                 
estou  isentando  os  demais  governos,  mas  esse  é  pior.  Esse  governo  não  houve  a  sociedade                 
guarulhense  em  questões  fundamentais,  é  um  privatizador  de  tudo.  Recentemente,            
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anunciou  o  fechamento  da  PROGUARU  e  os  movimentos  sindicais  estão  brigando  para              
manter   os   empregos.    
  

Wesley:    Os   postos   de   trabalho   que   estavam   na   indústria   migraram   para   o   setor   de   serviços   
e   uma   pequena   parte   para   o   setor   de   comércio.   Você   falou   em   alguns   incentivos   que   podem   
servir   como   forma   de   manter   empresas   aqui.   Ao   falar   sobre   isso,   de   que   incentivos   você   
está   falando?     
  

Carlos:  De  vários.  Podemos  falar  do  IPTU,  do  Imposto  sobre  serviços  (ISS).  Quando  o  atual                 
prefeito  entrou  ele  aumentou  o  ISS  de  2%  para  4%,  prejudicando  o  setor  de  comércio,                 
hotelaria.  Tem  também  outros  impostos  que  podem  ser  levados  em  conta  para  a  indústria,                
caso  do  IPTU,  porque  uma  indústria  que  gera  500,  300,  200  empregos,  ela  não  pode  ser                  
tratada  igual  uma  lojinha  ou  um  restaurante  com  10  funcionários.  A  arrecadação  de  uma                
indústria  desse  porte  equivale  a  50,100,  200  lojinhas  como  essas.  É  importante  termos  na                
cidade  de  Guarulhos  empresas  grandes,  com  grande  geração  de  renda.  Porque  se  ela  ajuda                
na  distribuição  de  renda  local,  porque  não  pensar  em  alguma  isenção  para  essas               
empresas?  Principalmente  empresas  que  estão  instaladas  na  cidade  há  mais  de  20  anos,               
essas  empresas  não  podem  ser  perdidas  para  outros  estados  por  falta  de  negociação  com  o                 
poder  público.  Essa  indústria  além  de  já  ter  gerado  muita  riqueza,  ajudou  a  desenvolver  a                 
cidade,  é  diferente  de  trazer  outra  indústria  que  está  chegando  agora  e  que  já  vem  com                  
incentivo  de  mais  de  10  anos.  Não  podemos  abrir  as  portas  para  quem  está  vindo  e                  
desamparar  as  que  estão  aqui.  Empresas  que  estiveram  aqui  por  mais  de  50  anos,  saíram.                 
O  Prefeito  de  uma  cidade  como  Guarulhos  não  pode  deixar  de  sentar  com  um  industrial  que                  
cria  300  empregos,  se  não  fossem  essas  indústrias,  Guarulhos  não  seria  o  que  é  hoje.  Não                  
adianta  você  criar  um  novo  incentivo  para  quem  está  vindo  e  dar  10  anos  de  isenção  para                   
ele,  o  cara  já  chega  sentando  na  janelinha.  Tem  empresas  em  Guarulhos  com  100  anos  e                  
estão  deixando  de  ser  atendidas,  então  é  isso  buscar  fidelizar  o  empresariado  que  ajudou  a                 
desenvolver  a  cidade,  falta  esse  olhar.  Faltou  esse  olhar  em  governos  anteriores,  mas  esse                
atual  é  o  pior  nesse  sentido.  Até  vemos  chegando  empresas  na  cidade,  mas  geralmente  são                 
empresas   do   setor   de   logística   e   geralmente   nenhuma   atenção   às   empresas   antigas.     
  

Wesley:   Queria  que  comentasse  um  pouco  sobre  a  relação  do  seu  sindicato  com  os                
sindicatos  patronais  da  sua  categoria,  com  a  prefeitura  e  com  o  governo  do  estado  (se                 
houver   tratativa)?   
  

Carlos:  Temos  muitos  sindicatos  patronais.  Houve  um  tempo  que  havia  apenas  uma              
convenção  coletiva  que  representava  toda  a  categoria  (meados  dos  anos  90).  Agora  são  10                
convenções.  O  setor  patronal  se  dividiu  por  ramo  de  atividades,  o  setor  de  autopeças,  por                 
exemplo,  é  um  sindicato.  O  setor  de  lâmpadas  é  outra  convenção  coletiva.  Fundição,  a                
mesma  coisa,  tem  outro  sindicato  patronal,  logo  tem  outra  convenção  coletiva.  Reclamam              
que  no  Brasil  existem  muitos  sindicatos  de  trabalhadores,  só  que  para  cada  sindicato  de                
trabalhadores  tem  um  sindicato  patronal.  Acho  que  ainda  tem  mais  sindicatos  patronais  do               
que  de  trabalhadores.  A  gente  tem  um  diálogo  com  alguns  sindicatos  patronais  que               
respeitam  nossas  reivindicações  de  renovação  de  convenções  coletivas.  Há  outros  que  não              
respeitam,  como  é  o  caso  do  pessoal  de  estamparias,  sempre  dá  problema.  Quando  não  se                 
renova  por  sindicato  patronal,  a  gente  vem  para  o  embate  caso  a  caso.  Vai  para  a  luta  para                    
parar  aquelas  que  não  estão  avançando  na  negociação.  Quando  há  uma  relação              
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capital-trabalho  respeitosa,  eles  têm  nosso  respeito,  mas  tem  alguns  que  não  respeitam,  aí               
é   cobrança,   luta,   greve   e   pau.     
  

Wesley:   Me  fala  de  exemplos  de  municípios  vizinhos  que  têm  políticas  públicas  de  amparo                
tanto   às   indústrias   instaladas,   quanto   para   aquelas   que   estão   chegando?   
  

Carlos:  Mairiporã  é  um  caso.  Tem  um  Parque  Industrial  Tecnológico.  Todas  as  indústrias  de                
Mairiporã  ficam  no  Parque  Terra  Preta.  Temos  várias  empresas  que  estão  saindo  daqui  para                
lá.  Tem  o  caso  de  Extrema  (Minas  Gerais)  também,  que  muitas  empresas  estão  indo,  até                 
porque  daqui  do  Centro  de  Guarulhos  para  o  Centro  de  Extrema  dá  95  km.  Uma  empresa                  
que  sai  daqui  e  vai  se  instalar  em  Extrema,  consegue  manter  sua  clientela  na  região  de  São                   
Paulo,  sem  se  prejudicar.  E  vai  economizar  com  mão  de  obras,  com  impostos,  com                
encargos.  Os  prefeitos  têm  que  buscar  dentro  da  estrutura  de  impostos,  uma  condição  de                
negociar  com  essas  indústrias.  Assim,  Guarulhos  vai  virar  uma  cidade  dormitório,  estão  indo               
para  Itaquá,  mas  por  quê?  É  mais  vantajoso.  É  só  a  prefeitura  entender  o  seguinte:  nenhum                  
país  que  não  tenha  uma  indústria  forte  é  desenvolvido.  Pega  aí,  a  Alemanha,  França,                
Inglaterra,  Canadá,  Estados  Unidos,  Japão…  eles  são  desenvolvidos  porque  a  indústria  é              
muito  desenvolvida,  gera  emprego,  gera  renda.  Agora  se  você  se  basear  só  em  serviços,                
comércio  e  agricultura,  que  o  Brasil  está  se  transformando  em  uma  fazenda  do  agronegócio,                
teremos  uma  nação  pobre.  Cabe  a  astúcia  de  cada  governante,  buscar  meios  de  atração                
para   o   setor   industrial.     
  

Wesley:    Em   nível   federal,   qual   é   a   sua   avaliação   no   sentido   de   projetos   para   a   indústria?     
  

Carlos:  Só  em  ouvir  falar  do  governo  federal  já  me  dá  dor  de  cabeça.  Eu  não  chamo  de                    
governo,  chamo  de  desgoverno,  irresponsável,  despreparado.  Tudo  que  há  de  má  qualidade              
em  termos  de  gestão  pública,  especialmente  para  a  classe  trabalhadora.  O  que  ele  faz  é                 
aniquilar  os  direitos  sociais,  a  classe  trabalhadora  está  mais  vulnerável.  É  um  governo  que                
nega  o  que  há  de  mais  moderno,  nega  a  ciência,  antidemocrático  que  toda  hora  fica                 
ameaçando  a  estabilidade  da  democracia.  Inclusive  sobre  essas  questões  do  voto  em  papel,               
fica  ameaçando  um  golpe.  Quando  era  deputado  federal  votou  pelo  congelamento  dos              
gastos  públicos  por  20  anos,  então  ele  vem  fazendo  mal  desde  o  tempo  em  que  era                  
deputado.  Ao  congelar  o  investimento,  estamos  falando  em  congelamento  na  saúde,             
saneamento  básico  e  diversas  políticas  públicas.  Essas  políticas  públicas  congeladas  só             
beneficiaram  pobres,  ricos  não  precisam  de  políticas  públicas,  tem  condição  de  custear  a               
melhor  educação,  saúde.  Desde  2016,  os  trabalhadores  estão  sendo  sufocados,  sem  contar              
a  reforma  da  previdência.  Agora  você  imagina  um  gari  correndo  atrás  de  um  caminhão  de                 
lixo  com  69  anos  correndo  atrás  de  um  caminhão  de  lixo.  Um  menino  do  SENAI,  entrar  na                   
indústria  jovem  e  trabalhar  até  70  anos.  Então  faltam  políticas  públicas,  o  governo  é  o  maior                  
inimigo   do   trabalhador,   do   movimento   sindical   e   de   qualquer   pauta   social.   
  

Wesley:    Como   você   vê   a   relação   do   sindicato   patronal   com   o   governo   federal?     
  

Carlos:   Vejo  como  omissos.  Quando  fala  de  sindicatos  patronais  falo  das  representações              
estaduais  FIESP,  FIERJ,  as  federações  patronais  que  representam  o  grande  empresariado             
brasileiro  são  omissas.  São  omissas  porque  ajudaram  a  eleger  o  governo  e  hoje  ficar  com                 
vergonha  de  criticar.  Fica  tudo  por  conta  dos  trabalhadores,  ir  às  ruas  e  reivindicar  auxílio                 
emergencial,  vacina.  Algumas  dessas  representações  são  alienadas,  são  da  extrema  direita.             
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Então,  alguns  deles  não  se  movimentam  em  nada  em  nome  do  trabalhador,  quem  dá  lucro  é                  
o  trabalhador  que  produz,  é  a  produção  que  gera  renda.  Não  o  dinheiro  que  gera  renda,  se  o                    
dinheiro  ficar  parado  não  rende  quase  nada.  A  linha  de  produção  rende  muito  mais.  E  eles                  
se   calam,   uma   boa   parte   não   reivindica   nenhum   direito   social   em   nome   dos   trabalhadores.   
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Apêndice   H    

  
Transcrição   entrevista   RST2     

  
Entrevistado:   Luiz   Paulo     
Entrevista   realizada   via    Google   Meet :   Julho/2020   

  
Wesley:  Qual  é  a  sua  leitura  em  relação  à  queda  da  indústria  em  Guarulhos,  especialmente                 
na   última   década?   

  
Luiz:  Acho  que  precisamos  fazer  uma  reflexão  um  pouco  mais  profunda.  Acredito  que               
Guarulhos  está  em  um  contexto  maior.  O  capitalismo  surge  com  a  intenção  de  buscar  o                 
máximo  do  que  ele  está  envolvido.  A  indústria  é  um  dos  segmentos  em  que  isso  se  aplica.                   
Pensando  a  tecnologia,  a  forma  como  a  produção  vai  mudando,  a  forma  como  o  produto  vai                  
mudando,  a  noção  do  produto  como  moeda  de  troca.  O  mundo  começa  a  trabalhar  olhando                 
na  matriz  “volumes”,  então  é  fato  que  quando  eu  passo  por  um  processo  de  automatização                 
e  de  robotização,  com  isso  a  eficiência  dos  processos  aumentou,  ou  seja,  superou-se  as                
limitações  dos  trabalhos  manuais.  Limitações  de  tempo,  de  demandas  manuais,  entre             
outras,  foram  vencidas.  A  partir  das  diferentes  demandas  e  dos  diferentes  níveis  de               
tecnologia  empregados  na  produção,  surgem  as  desigualdades  regionais  de  cada  indústria.             
O  nosso  país  sempre  foi  um  país  de  manufatura,  nunca  focamos  no  investimento               
tecnológico  e  no  valor  agregado  da  produção.  Sempre  trabalhamos  com  mão  de  obra               
intensiva,  desde  a  agricultura,  passando  por  indústria,  serviços,  infelizmente  é  uma             
realidade.  A  indústria  transforma  aquilo  que  já  recebeu  como  base,  se  você  pegar  a  indústria                 
farmacêutica,  por  exemplo,  ela  produz  remédios,  mas  ela  não  desenvolve  aqui.  Não  temos               
foco  no  desenvolvimento  do  princípio  ativo,  o  IFA 58 ,  que  tanto  tem  se  falado  hoje  em  razão                  
da  pandemia  de  COVID.  Nós  exportamos  matéria  prima  e  compramos  o  IFA,  exportamos               
petróleo  bruto  e  compramos  combustível  refinado,  enfim  exportamos  matéria  prima  e             
compramos  produto.  Somos  um  país,  que  no  contexto  mundial  conseguimos  a  produção  de               
papel  (cultivo  de  eucalipto)  em  tempo  recorde,  aí  exportamos  a  celulose  e  compramos               
bobina  de  papel.  Essa  coisa  está  estigmatizada  no  país.  A  capacidade  mineral  do  Brasil  é                 
enorme,  várias  empresas  exploram  isso  e  ganham  “tufos”  de  dinheiro,  com  uma  imagem  de                
serem  boas  empresas.  A  China  passou  a  oferecer  a  30  anos  atrás  o  que  o  capital  queria,                   
salários  baixos,  trabalhar  por  um  prato  de  comida.  Hoje  mudou,  passaram  a  fomentar  o                
incremento  da  tecnologia,  antes  eles  eram  só  de  transformação.  Isso  foi  uma  estratégia  de                
governo,  incremento  da  tecnologia.  Foi  essa  medida  acertada  do  governo  chinês  que  mudou               
as  coisas  por  lá.  Há  12  anos  eu  estive  na  China  e  as  pessoas  já  comemoravam  por  fazer                    
duas  refeições  por  dia.  Mas  em  resumo  é  isso,  o  Brasil  é  um  centro  de  consumo  e                   
acabamento  de  produto.  Na  Zona  Franca  de  Manaus,  todo  o  incremento  tecnológico  que               
tem  ali  é  para  complementar  os  processos  de  fabricação,  estamos  vivendo  um  momento  em                
que  as  empresas  automotivas  estão  parando  por  conta  do  chip,  você  vai  para  Índia  e                 
Taiwan,  especialmente  Taiwan..  os  caras  são  um  celeiro  de  produção  do  chip,  hoje  em  dia  o                  
mundo  depende  deles.  O  nosso  país  em  nada  evoluiu  nas  formas  de  produção.  Teve  um                 
caso  que  foi  o  álcool,  etanol.  Investimos  alto  para  isso,  mas  hoje  o  que  acontece?  80%  do                   
negócio  do  álcool  tá  na  mão  de  multinacionais.  A  terra  brasileira  é  abençoada,  tudo  que                 

58  Insumo   Farmacêu�co   A�vo.   
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planta  dá,  mas  é  muito  mal  gerida,  mal  utilizada.  Mesmo  no  álcool,  a  coisa  começou  a                  
evoluir  tecnologicamente  com  o  capital  estrangeiro,  o  setor  é  dominado  por  grupos  ligados  a                
Shell  e  a  Raízen.  A  Raízen  tem  mais  de  50%  da  produção  do  etanol,  mas  o  que  eles                    
fizeram?  Investiram  grana,  melhoraram  o  processo  de  moagem.  Os  sistemas  deles             
permitiram  que  passassem  a  produzir  o  ano  todo,  antes  isso  era  por  ciclos,  com  áreas  de                  
plantio  menores.  O  Brasil  perdeu  o  controle  dessa  tecnologia  de  produção.  E  países  como  a                 
China,  sem  recursos  hídricos  e  grandes  riquezas  naturais,  dominam  o  mercado  internacional              
mesmo  sobre  mercadorias  que  eles  não  têm  recurso  integral  para  produzir.  Ainda  tem  a                
questão  do  mercado  consumidor,  o  mercado  chinês  é  gigante  e  mesmo  assim  eles               
conseguem  tranquilamente  produzir  para  eles  e  para  exportar  para  o  mundo,  em  vários               
segmentos.  Na  prática  não  compensa  deixar  de  produzir  na  China,  onde  a  mão  de  obra  é                  
mais  barata,  para  ir  para  outros  lugares.  O  que  tem  equilibrado  as  coisas  são  as  regulações                  
ambientais  (exigências  ambientais)  que  eles  estão  sendo  submetidos  também.  Tendo  que             
cumprir  acordo  de  crédito  de  carbono  e  questões  ambientais,  porque  eles  produziam              
praticamente  sem  regulação.  Voltando  para  o  caso  guarulhense,  a  gente  vive  um              
desgoverno,  o  governo  local  precisa  estar  em  sintonia  com  o  desenvolvimento,  não  pensar               
no  período  de  governo,  mas  dali  a  50  anos.  Tem  que  pensar  em  industrializar  um  parque  e                   
garantir  ao  empreendedor  que  ele  tenha  recurso  hídrico,  malha  viária,  oferecimento  de              
energia  estável,  são  itens  que  atualmente  nós  não  temos.  Temos  algumas  indústrias  em               
Bonsucesso  que  chegam  a  parar  a  produção  por  oscilação  de  energia,  tem  máquinas               
sensíveis  que  oscilou  a  energia  elas  param.  Se  fala  em  não  ter  mais  racionamento  de  água                  
na  cidade,  só  que  o  custo  é  muito  alto,  não  tem  tratamento  de  esgoto  e  mesmo  assim  se                    
paga.  A  SABESP  tem  identificado  grandes  consumidores  e  negociado  para  baixo  a  taxa  de                
esgoto,  porque  o  pessoal  da  indústria  não  está  suportando.  O  município  precisa  se               
preocupar  mais  com  essas  coisas,  fala-se  em  dar  isenção  de  10  anos  de  IPTU,  o  que                  
adianta  eu  ter  isenção  de  IPTU  se  eu  não  consigo  extrair  nada  do  solo?  Não  adianta  ter                   
IPTU  zero,  aí  eu  tenho  um  galpão  e  não  tem  acessibilidade  até  ele.  Prefiro  pagar  e  ter  boas                    
condições,  poder  usar  bem  o  espaço.  Essas  coisas  impactam,  enquanto  região  a  indústria  é                
quem  tem  maior  valor  agregado,  não  só  aqui  …  no  mundo  e  é  pela  dificuldade  em  estruturar                   
a  indústria  local  que  se  tem  muita  dificuldade  em  aumentar  a  renda  per  capita  em                 
Guarulhos.  Por  isso  temos  graves  problemas  educacionais,  problemas  de  saúde…  o             
município  tem  graves  problemas  de  moradias,  não  têm  programas  habitacionais.  Em  tudo              
isso  há  impacto.  Quando  a  indústria  começa  sentir  os  custos  e  despesas  aumentando,  a                
matéria  prima  aumentando.  Vou  dar  um  exemplo:  se  você  for  comprar  uma  resina  da                
Braskem 59  no  Brasil  você  paga  10,  se  comprar  fora  você  paga  7,  a  mesma  resina.  Sem                  
infraestrutura,  acessos,  não  dá.  É  o  que  está  acontecendo  em  São  Paulo,  foge  do  recorte                 
que  está  estudando,  mas  veja  que  em  2021,  muitas  empresas  saíram  de  São  Paulo.  Alguns                 
segmentos  como  o  farmacêutico,  empresas  saíram  de  São  Paulo  para  Minas  Gerais  e               
Goiás.  Aqui  em  Guarulhos  falta  até  capacitação  plena,  às  vezes  existe  emprego,  mas  as                
pessoas  não  tem  condição  de  pagar  um  curso  para  se  especializar  e  não  tem  fomento.  O                  
mundo  universitário  está  muito  distante  da  realidade  da  população,  as  universidades  estão              
muito  distantes  das  demandas  da  população.  Quando  tem  financiamento  público,  as             
universidades  tentam  parecer  comprometidas  com  o  povo,  mas  se  o  Estado  não  banca               
como  agora  que  não  é  prioridade  desse  governante  (presidente)  que  está  aí  até  o  ano  que                  
vem,  ficou  claro  que  não  é  prioridade.  A  melhoria  da  qualidade  de  vida  e  da  família  não  é                    

59   A  Braskem  é  uma  empresa  brasileira  do  ramo  petroquímico,  produtora  de  resinas  termoplás�cas                
(possivelmente   um   dos   �pos   citados   pelo   entrevistado).     
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prioridade.  As  demandas  da  indústria  não  são  atendidas.  Tem  mais  um  ponto,  primeiro               
emprego.  Pedem  experiência  no  primeiro  emprego,  que  experiência?  Querer  explorar,            
sugar.  Tem  um  desemprego  grande  entre  jovens,  a  indústria  também  tenta  absorver  essa               
mão  de  obra.  Temos  1,5  milhão  de  habitantes,  precisávamos  estar  gerando  40  ou  50  mil                 
postos   de   trabalho   por   ano   e   o   que   acontece   é   que   está   caindo,   essa   é   a   realidade.     
  

Wesley:   Como  você  vê  a  influência  política  e  dos  mandatos  políticos  nesse  em  relação  às                 
políticas  públicas  de  emprego?  Nota  diferença  na  gestão  dos  últimos  prefeitos?  Pode              
comentar   sobre   casos   exitosos   de   municípios   que   se   planejaram   nesse   sentido?   
  

Luiz:   Temos  alguns  exemplos,  tanto  dentro  do  estado  de  São  Paulo  quanto  fora.  Vou  citar  o                  
caso  de  Goiás,  na  região  de  Anápolis,  houve  ali  o  desenvolvimento  de  um  polo  industrial                 
importante.  Eles  criaram  algumas  áreas  industriais  buscando  levar  uma  condição  mínima             
necessária.  Mesmo  com  planejamento  estratégico,  eles  têm  problema  com  eletricidade,            
problema  de  geração  e  distribuição.  E  mesmo  assim,  houve  um  crescimento  industrial              
considerável,  houve  uma  política  de  redução  dos  impostos,  onde  parte  do  ganho  que  se                
tinha  com  esse  benefício  estava  condicionada  ao  oferecimento  de  cursos  de  capacitação              
profissional.  Tem  também  um  “boom”  no  segmento  farmacêutico  em  Pouso  Alegre,  Minas              
Gerais.  Estão  atendendo  demandas  de  acessibilidade,  oferecendo  condições.  Estão           
pensando  em  levar  um  aeroporto  para  uma  cidade  vizinha,  não  lembro  o  nome,  tanto  para                 
uso  comercial,  quanto  para  uso  da  população.  Tudo  isso  são  fatores  facilitadores,  para  que                
a  indústria  possa  avançar.  Vamos  falar  de  mais  perto,  Arujá.  Criaram  lá  um  núcleo  de                 
desenvolvimento  industrial  que  tirou  várias  empresas  de  Guarulhos.  Bom  Jesus  dos             
Perdões  criou  polos  industriais,  aqui  do  nosso  lado.  Mairiporã  eu  tive  recentemente  com  o                
prefeito,  mesmo  o  anterior  que  veio  a  falecer,  teve  bastante  movimentação.  Eu  participei  de                
reuniões  em  Campinas,  com  a  operadora  de  energia,  a  Elektro,  em  um  sentido  de  dizer  “se                  
vocês  monopolizam  o  fornecimento,  precisam  dar  conta  de  atender  às  demandas”.  Então  é               
assim,  essa  movimentação  do  município  em  tentar  resolver  o  problema  é  fundamental.  Às               
vezes  o  problema  não  é  diretamente  da  prefeitura,  mas  os  desdobramentos  recaem  sobre  a                
municipalidade.  Em  Guarulhos,  temos  falado  muito  de  uma  atuação  direta,  a  prefeitura              
precisa  ser  um  agente  facilitador,  a  nossa  ideia  é  que  o  desenvolvimento  do  nosso                
segmento  é  na  verdade  um  investimento.  Investir  mais  em  estrutura,  qualificação,  acessos,              
faz  com  que  se  precise  investir  menos  com  o  social.  A  indústria  ajuda  até  na  saúde  do                  
município,  oferece  plano  de  saúde  no  pacote,  claro,  quem  paga  é  o  trabalhador,  mas  isso                 
alivia  diversas  questões  de  saúde  municipal.  Agora  quando  se  tem  o  inverso,  ou  seja,                
fechamento  de  empresas,  diminuição  de  empregos  e  de  rendimentos,  o  sistema  público  se               
sobrecarrega,  os  gastos  sociais  aumentam  e  a  arrecadação  diminui.  Eu  insisto  na  questão               
hídrica,  nós  tínhamos  uma  briga  muito  forte  com  o  governo  pela  tarifa  de  água  que  a                  
concessionária  queria  cobrar  aqui.  O  valor  do  metro  cúbico  de  água...  tinha  uma  empresa                
municipal  com  esse  papel  de  fornecer  a  custo  justo,  mas  infelizmente  o  atual  prefeito  que                 
acabou  de  ser  reeleito  (tá  legitimado)  mudou.  Daqui  a  pouco  a  água  vai  chegar  no  cavalete                  
da  residência  e  o  cidadão  não  vai  ter  dinheiro  para  pagar.  Na  realidade  a  atual                 
concessionária,  a  SABESP,  é  uma  empresa  que  vende  água.  Não  tem  visão  social,  cunho                
social,  quem  compra  ações  da  SABESP,  compra  para  ter  retorno  e  não  quer  saber  se  mais                  
50  famílias  terão  acesso  à  água  potável.  Essa  é  a  relação  de  mercado  e  a  relação  do                   
capital.  Temos  a  Bacia  do  Paraíba  do  Sul  que  é  usada  pela  iniciativa  privada  também  e                  
poderia  servir  para  atender  a  região  do  Soberana  e  muitas  outras  em  Guarulhos.  Leio  como                 
um  problema  de  agenda  e  de  interesse  do  poder  público.  É  como  eu  tenho  repetido  aqui,  se                   
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não  tem  infraestrutura  adequada,  a  indústria  vai  procurar  onde  tem.  Trabalhadores  têm              
pedido  recorrentemente  rondas  para  a  Guarda  Civil  Municipal,  em  várias  regiões,  eles  são               
assaltados  de  manhã,  à  tarde,  totalmente  desassistidos.  Falta  integração  da  GCM  e  da  PM.                
Guarulhos  passa  por  problemas  inacreditáveis,  tem  área  de  indústria  que  alaga,  a  produção               
precisa  parar  para  tirar  os  carros  no  meio  do  expediente,  até  quando  você  vai  ficar  instalado                  
em  um  lugar  desse?  Não  adianta  ficar  repetindo  “o  cara  foi  sacana  em  tirar  a  fábrica  daqui  e                    
levar  para  outro  lugar”,  devíamos  pensar  nas  razões  que  levaram  ele  a  tomar  essa  decisão.                 
Dos  governantes  que  passaram,  pouca  coisa  foi  feita.  Tem  o  Trevo  de  Bonsucesso  que  em                 
época  de  eleição  é  sempre  a  mesma  coisa,  todo  guarulhense  sabe  e  até  quem  não  é  daqui.                   
Estamos  prestes  a  ter  que  lidar  com  uma  outra  questão:  a  taxa  do  lixo.  O  prefeito  bate  no                    
peito  e  diz  que  não  aumentou  IPTU…  mentira.  Essa  taxa  de  lixo  é  uma  saída  para  isso,  não                    
posso   aumentar   aqui,   vou   aumentar   ali,   é   assim   que   ele   pensa.     

Wesley:  Você  falou  de  várias  razões  que  levam  as  empresas  a  sair  da  cidade.  Você  tem                  
exemplos   recentes   dessas   saídas?   Quando   digo   recentes,   falo   da   última   década.     

Luiz:   De  memória  agora,  teria  dificuldade  para  lembrar  todas.  Mas  tem  um  laboratório               
importante…  Laboratório  Stiefel,  que  ficava  em  Bonsucesso.  Tínhamos  unidades  do  grupo             
Bauducco  que  saíram  da  região  e  foram  se  instalar  em  Extrema  (Minas  Gerais).  Tem  uma                 
grande  indústria  também  que  é  a  Borlem  (que  agora  é  Maxion),  bem  marcante  na  região  de                  
Itapegica,  saiu  por  motivos  estruturais.  Mas  tem  dois  lados  também,  não  quero  colocar  aqui                
total  carga  em  cima  do  poder  público  municipal.  O  município  é  responsável,  por  exemplo,                
quando  se  fala  em  infraestrutura,  se  você  pegar  a  região  de  Cumbica,  o  tanto  de  galpões                  
vazios.  Empresas  saíram  para  Itaquá,  Arujá,  Perdões,  Mairiporã.  O  Governo  do  Estado              
também,  nesse  período  mais  recente,  que  é  o  fim  da  sua  pesquisa,  há  saídas  que  tem  a                   
mão  do  Dória,  no  ramo  farmacêutico.  O  ICMS  e  a  política  compensatória  quem  define  é  ele.                  
O  município  paga  o  preço  porque  não  faz  o  que  tem  que  fazer.  Desde  a  época  do  Jovino,                    
faltou  plano  de  cidade  para  o  futuro.  Começou  a  se  pensar  nos  amigos,  teve  mudança  de                  
legislação  para  instalação  do  supermercado  Dia,  fazer  política  para  atender  os  amigos,  isso               
não  dá  certo.  É  preciso  ter  uma  política  de  desenvolvimento,  cria  os  critérios  e  as  pessoas                  
tem  que  se  adequar  aos  critérios.  Sobre  a  questão  da  isenção,  defendo  que  não  seja  de  10                   
anos,  seja  de  30  anos,  mas  não  seja  de  100%,  precisa  ser  de  no  máximo  50%.  Porque                   
mesmo  beneficiando  a  empresa,  a  cidade  precisa  de  receita,  temos  que  encarar,  se  não                
tiver  arrecadação  não  tem  serviços.  “Ah,  mas  se  a  empresa  sair  antes  do  período?”                
Paciência.  O  benefício  foi  considerado  para  aquela  localidade,  aquele  perfil,  não  para  o               
CNPJ.  Agora  100%  por  10  anos,  não  é  eficiente.  É  a  curto  prazo.  São  coisas  assim  que                   
precisamos  discutir,  mas  é  difícil,  a  intenção  do  pessoal  é  pensar  em  8  anos.  Infelizmente  as                  
coisas  ruins  não  ficam  só  por  8  anos,  ficam  uma  eternidade,  agora  as  coisas  melhorzinhas                 
tem  data  de  início  e  data  de  final.  Por  isso  que  a  sociedade  precisa  despertar  e  pensar  a                    
cidade.  A  dificuldade  é  contagiar  a  população  a  fazer  essa  mudança.  Agora,  recentemente,               
mesmo  não  tendo  relação  com  a  sua  pesquisa,  está  acontecendo  uma  situação  lamentável.               
O  fechamento  de  uma  empresa  da  prefeitura  que  é  a  PROGUARU,  uma  empresa  que                
presta  vários  serviços,  gera  mais  de  4000  empregos.  Vão  encerrar  a  empresa  e  entregar                
para  a  iniciativa  privada,  o  que  corre  na  cidade  é  que  já  houve  um  movimento  nesse  sentido.                   
Se  me  provarem  que  uma  empresa  privada  vai  prestar  os  serviços  que  são  prestados  pela                 
PROGUARU  com  valor  menor,  até  ouço  e  penso  em  mudar  de  ideia.  Mas  os  exemplos  que                  
temos  conhecimento  são  exatamente  contrários.  A  defesa  da  empresa  não  é  só  por  conta                
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dos  empregos,  é  porque  a  empresa  precisa  ser  defendida  pela  sociedade,  tanto  aqui  quanto                
em   outras   que   poderia   citar   aqui   ou   fora   da   cidade   de   São   Paulo.   

Wesley:   Queria  encerrar  com  a  sua  leitura  sobre  a  posição  do  seu  sindicato  com  o                 
município,   o   estado…   como   tem   sido   esse   diálogo?   

Luiz:   Nosso  contato  é  bom  com  essas  representações,  tanto  de  outros  sindicatos  também.               
O  papel  do  sindicato  é  esse,  intermediar,  buscar  o  ponto  de  equilíbrio.  O  sindicato  não  pode                  
estar  focado  na  vontade  do  trabalhador  e  o  empregador  não  pode  estar  focado  na  sua                 
vontade.  É  preciso  ter  em  vista  outras  questões,  o  negócio  precisa  acontecer,  de  um  lado                 
você  tem  o  investidor  financeiro  que  investe  em  maquinários,  estrutura  e  recursos,  do  outro                
lado  tem  a  inteligência,  que  é  a  mão  de  obra,  não  adianta  o  capital  sem  mão  de  obra  e                     
vice-versa.  Grandes  negócios  que  trabalham  em  linha  de  produção  tem  a  possibilidade  de               
automatizar  o  processo  e  substituir  tarefas  muito  repetitivas.  Antigamente  era  só  a  presença               
humana,  quando  se  passou  a  trabalhar  com  a  informática  e  a  robotização  as  coisas  se                 
padronizaram.  As  negociações  sindicais  são  federais,  estaduais  e  municipais,  no  nosso             
caso  temos  discussões  acerca  da  participação  em  lucros  e  resultados.  Esse  é  um  exemplo                
de  discussão  que  serve  como  base,  parametriza  a  nível  nacional,  temos  empresas  com               
sede  em  7  ou  8  estados  brasileiros.  No  Estado,  temos  negociações  com  sindicatos               
estaduais,  são  12  sindicatos.  Cláusulas  sociais,  contrato  de  trabalho  do  dia  a  dia  e                
remuneração,  nem  sempre  se  tem  consenso  em  tudo.  Mas  buscamos  alcançar  essas              
condições.  Temos  outros  instrumentos  de  negociação  também,  acordos  coletivos  por            
empresa,  questões  específicas  de  impactos  e  demandas.  E  se  não  der  certo,  o  patrão  tiver                 
com  muita  dificuldade  em  ouvir,  colocamos  o  “trovão  vermelho”  na  rua,  na  porta  da  fábrica.                 
Nos  últimos  anos  temos  usado  mais  para  comemorar,  do  que  para  lutar.  As  informações  de                 
empresas  hoje  são  mais  transparentes,  não  adianta  dizer  que  está  quebrado  e  sem  dinheiro,                
isso  é  verificável,  se  senta  na  mesa  com  informações.  Você  precisa  valorizar  as  equipes,                
quem  aumenta  e  diminui  a  produtividade  é  o  trabalhador.  Temos  avançado  muito  nas               
negociações   coletivas.     
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Apêndice   I   
  

MEMÓRIAS  DE  CÁLCULO  EXEMPLIFICADO  -  QL  e  ADE  (SÍNTESE  UTILIZADA            
NA   DEFESA)   

  

  
  

Exemplo   do   cálculo   do   Quociente   Locacional   (QL)   de   um   setor   (ou   subsetor):   
  

Indústria  de  Transformação  (os  dados  das  colunas  “Emprego  -  Guarulhos”            

2010/2019  e  “Emprego  -  SP”  2010/2019  são  públicos 60  e  acessíveis  nas  bases  de               
dados  da  RAIS/CAGED):  O  cálculo  é  feito  para  a  coluna  “QL  -  Guarulhos”,  onde                

obtemos  a  resultante  do  comparativo  entre  o  município  (região  menor)  e  do  estado               

(região   maior).   A   divisão   é   feita   da   seguinte   forma:     
  

60  O   acesso   se   dá   através   do   link:   h�ps://bi.mte.gov.br/bgcaged/.     
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QL  =  (115.145  /  2.781.115)  /  (327.525  /  12.873.605)  =  1,63  (itens              
sinalizados   em   vermelho   na   tabela   5,   utilizada   como   exemplo).     
  
  

Exemplo   do   cálculo   do   Análise   Diferencial   Estrutural   por   setor   (ou   subsetor):   
  

  
Decomposição  dos  fatores  causais  (T  =  N  +  S  +  R)  como  uma  espécie  de                 
“vetor”   

  
N   =   115.145*   (6,1/100)   =   7008   (resultado   destacado   em   vermelho   na   tabela   6)   

  
S  =  115.145*  ((-15,4  -  6,1))/100)  =  -24.737  (resultado  destacado  em  vermelho              
na   tabela   6)   

  
R  =  115.145*  ((-23,6-(-15,5)/100)  =  -9.476  (resultado  destacado  em  vermelho            
na   tabela   6)   

  
Resultados   considerando   o   ajuste   das   casas   decimais   
  

Os  resultados  apresentados  consideram  todas  as  casas  decimais  do  Excel  e,             
portanto,  apenas  são  apresentados  na  tabela  de  resultados  em  forma  comprimida             

(sem   utilizar   mais   de   duas   casas   depois   da   vírgula).   
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Anexo   A     
Mapa   distrital   da   cidade   de   Guarulhos   

  

  


