
SP perde competitividade na indústria 
Tatiana Resende 
 
Guerra fiscal e mão-de-obra mais barata fizeram participação no PIB nacional cair de 49,4% 
(1996) para 40% (2004) 
 
Segundo o atlas lançado na Fiesp, capital e nove regiões no entorno de 100 km da cidade 
concentram 61,8% do PIB industrial do Estado 
 
A guerra fiscal entre os Estados, a busca por mão-de-obra mais barata e a concorrência com 
os produtos asiáticos foram os principais responsáveis pela queda da participação de São Paulo 
no PIB industrial do país, que passou de 49,4% em 1996 para 40% em 2004. Há casos em que 
a unidade fabril até foi transferida, mas a sede da empresa continua no Estado. 
 
A desvalorização do dólar frente ao real é outro problema, que passa a ser maior com a 
iminência da moeda americana romper a barreira dos R$ 2. 
 
Segundo o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico do Estado, Carlos Américo 
Pacheco, num Estado altamente industrializado como São Paulo, o câmbio é prejudicial porque 
retira a competitividade dos produtos exportados e reduz o preço dos itens manufaturados 
importados. 
 
Considerando a divisão por nível de intensidade tecnológica, o comportamento da indústria 
paulista se diferenciou do resto do país em três segmentos. Nos de baixa e de média alta 
tecnologia, houve queda na participação de 1996 para 2004 superiores a do país. Já no setor 
de alta tecnologia, o Estado teve uma redução bem menor. 
 
"Em São Paulo estão os produtos de maior valor agregado, que podem continuar pagando os 
salários mais altos", argumentou José Ricardo Roriz Coelho, diretor do Departamento de 
Competitividade e Tecnologia da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), que 
apresentou ontem o Atlas da Indústria Paulista, uma parceria do órgão com a Fundação Seade. 
 
Segundo o Atlas, além da migração para outros Estados, como Bahia, Ceará, Pernambuco, 
Paraná e Rio Grande do Sul, houve a interiorização da indústria. Para isso contribuíram fatores 
como o crescimento do agronegócio e as políticas de atração municipal. 
 
A análise da participação do VTI (Valor da Transformação Industrial), conceito que mede a 
atividade industrial, mostra como o interior do Estado cresceu em detrimento da região 
metropolitana. Em 1989, por exemplo, São Paulo tinha 50,7% do VTI do país, sendo 28,7% 
distribuído pela região metropolitana e 22% no interior. Em 2003, quando a participação do 
Estado tinha caído para 43,8% nacionalmente, o interior já concentrava 27%. 
 
A capital e nove regiões que ficam no entorno de 100 km da cidade de São Paulo concentram 
61,8% do PIB da indústria paulista, com destaque para Campinas (14,45%). Os mesmos locais 
respondem por 63,1% da massa salarial. 
 
A análise dos dados compilados no atlas, que está disponível no site da Fundação Seade, vai 
dar suporte aos setores público e privado para a elaboração e implantação de políticas de 
competitividade industrial. 
 

 
Leia mais: 
 
Empresas melhoram perfil das dívidas, diz estudo  
Maeli Prado 
 
Grandes melhoram o perfil de endividamento, mas pequenas e médias ainda têm dificuldades 
para a obtenção de financiamento 
 



 
Com maior estabilidade econômica, crédito abundante e queda nos juros, as grandes empresas 
melhoraram seu perfil de endividamento em 2006. O impacto positivo, entretanto, não chegou 
às pequenas e médias, que ainda enfrentam limitações para se financiar. 
 
Essa é uma das conclusões de levantamento feito pela Fiesp (Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo) e pela Serasa com base em dados de janeiro a setembro de 2006. Os 
dados abrangem 696 empresas, sendo 212 de grande porte e 484 pequenas e médias. 
 
No caso das grandes, o endividamento de longo prazo com instituições financeiras representou 
66,3% do total no período, ante 62,9% no mesmo período de 2005. O de curto prazo diminuiu 
de 37,1% para 33,7%. 
 
"Com endividamento maior de longo prazo, as empresas conseguem se planejar melhor e o 
risco de liquidez passa a ser menor, o que é muito positivo", avalia Denis Blum, analista da 
consultoria Tendências. 
 
No caso das pequenas, o endividamento de longo prazo caiu de 32,3% para 27,5% do total, e 
o de curto prazo aumentou de 67,7% para 72,5%. 
 
José Ricardo Roriz Coelho, diretor titular do Departamento de Competitividade e Tecnologia da 
Fiesp, que desenvolveu o levantamento, alerta que a queda da Selic ainda não chegou às 
empresas, sejam grandes, pequenas ou médias. 
 
Os financiamentos concedidos pelo BNDES, tanto diretamente quanto via bancos que 
repassam seus recursos, representam cerca de um quarto do crédito total para pessoas 
jurídicas no Brasil, segundo Blum. 
 
Apesar do "spread" elevado, a maior estabilidade da macroeconomia e regras mais claras na 
microeconomia, como a nova Lei de Falências, por exemplo, permitiram o aumento do crédito 
para as grandes empresas. 
 
Tanto o chamado endividamento oneroso (com bancos) quanto o não-oneroso (com 
fornecedores) cresceu nos primeiros nove meses de 2006 ante o mesmo período de 2005. 
 
Com a alta do endividamento de longo prazo, as grandes puderam elevar investimentos em 
2006, conclui o estudo. 
 
O cenário é diferente para as pequenas: além de um perfil de endividamento pior, centrado 
principalmente em crédito de curto prazo, seu endividamento não-oneroso caiu entre janeiro e 
setembro de 2005 e o mesmo período de 2006. 
 
O endividamento com instituições financeiras aumentou, mas muito menos do que o 
observado nas grandes. As despesas financeiras das pequenas e médias empresas, afirma o 
levantamento, consomem boa parte de seus resultados. 
 

 
Leia mais: 
 
Agora, mercado já projeta expansão do PIB de 3,9% 
 
Pesquisa do Banco Central antes previa crescimento de 3,51% para este ano 
 
Analistas estão mais otimistas, mas ignoram quedas sucessivas do dólar e ainda estimam 
cotação de R$ 2,05 para este mês 
 
Os analistas do mercado financeiro estão mais otimistas em relação ao desempenho da 
economia neste e no próximo ano. A previsão de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) 
passou de 3,51% para 3,9%. A projeção para 2008 também foi elevada para 3,9%, ante os 



3,6% previstos anteriormente, de acordo com o boletim Focus, divulgado semanalmente pelo 
Banco Central. 
 
No ano passado, segundo a nova metodologia do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), a economia brasileira teve uma expansão de 3,7%. 
 
Em relação aos preços, o mercado financeiro manteve em 3,86% a expectativa para o IPCA 
(Índice de Preços ao Consumidor Amplo), o índice oficial do governo para o sistema de metas 
de inflação. A previsão do ano que vem permanece em 4%. 
 
A expectativa do IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna) de 2007 sofreu um 
pequeno ajuste, passando de 4,01% para 4%. A do IGP-M (Índice Geral de Preços Mercado) 
foi reduzida de 4,14% para 4,09%. 
 
Não houve alteração em relação a aposta dos analistas para a taxa básica de juros. A 
expectativa é que a Selic (taxa básica de juros) sofra um corte de apenas 0,25 ponto 
percentual, para 12,5% ao ano, na próxima reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), 
neste mês. 
 
Para o final do ano, a expectativa é que a taxa básica de juros chegue a 11,5% ao ano. 
 
Balança 
 
Já a projeção para o superávit da balança comercial, que é o saldo positivo entre exportações 
e importações, foi elevada de US$ 39,45 bilhões para US$ 39,7 bilhões. 
 
O mercado financeiro fez ainda uma leve redução na relação entre a dívida líquida do setor 
público e o PIB, que passou de 48,4% para 46,5%. 
 
Com relação ao dólar, porém os analistas acreditam que a moeda termine o mês de abril 
cotada a R$ 2,05 e, até o final do ano, chegue a R$ 2,10. 



 
 



 
 



 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 10 abr. 2007. Dinheiro, p. B6-7. 


