
OS MAIORES MUNICÍPIOS PAULISTAS* Tanto em população quanto em movimentação econômica, as cidades do interior têm crescimento de destaque

1º SÃO PAULO

População: 11.016.703

IDH: 0,841 (68º)

2º GUARULHOS

População: 1.283.253

IDH: 0,798 (607º)

3º CAMPINAS

População: 1.059.420

IDH: 0,852 (24º)

4º SÃO BERNARDO 

População: 803.906

IDH: 0,834 (101º)

5º OSASCO

População: 714.950

IDH: 0,818 (256º)

6º SANTO ANDRÉ

População: 673.234

IDH: 0,835 (93º)

7º SÃO JOSÉ        
 DOS CAMPOS

População:  610.965

IDH: 0,849 (37º)

8º SOROCABA

População: 578.068

IDH: 0,828 (152º)

9º RIBEIRÃO  
 PRETO

População: 559.650

IDH: 0,855 (21º)

10º SANTOS

População:  418.375

IDH: 0,871 (5º)

11º SÃO JOSÉ DO  
 RIO PRETO

População: 415.508

IDH: 0,834 (102º)

12º MAUÁ

População: 413.943

IDH: 0,781 (1034º)

13º DIADEMA

População: 395.333

IDH: 0,790 (798º)

Fontes: IDH, Fundação Seade, IBGE e Brasil Econômico      *Ranking pelo número de habitantes
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PIB, EM R$ BILHÕES

Os prefeitos que serão eleitos
no próximo ano encontrarão
no interior paulista desafios de
uma nova agenda social e eco-
nômica que deve se impor so-
bre suas gestões. Entre eles,
manter São Paulo crescendo
acima da média brasileira,
atrair investimentos para gran-
des obras de infraestrutura —
entre as maiores, o trem de al-
ta velocidade, as reformas nos
aeroportos e melhorias nas es-
tradas rodoviárias —, adminis-
trar com transparência e res-
ponsabilidade maiores orça-
mentos e formar parcerias com
empresas privadas.

“Há muito mais parceiros e di-
nheiro em jogo. Para não fazer
papelão, o poder público muni-
cipal tem de aumentar o cuida-
do com o qual vai tratar a admi-
nistração de recursos alheios,
sejam eles vindos do governo es-
tadual, da União, ou da iniciati-
va privada”, afirma o cientista
político Rubens Figueiredo, di-
retor do Cepac. “Quanto mais
crescem os investimentos — e a
perspectiva é de grande aumen-
to para a realização de obras no
interior nos próximos anos —
mais há riscos de problemas”.

E o volume de verba em circu-
lação, puxado pelas demandas
geradas por eventos esportivos
como a Copa do Mundo e pelo
aumento da chegada de gran-
des empresas à região, só mos-
tra tendência de alta. O gover-
no do estado de São Paulo, por
exemplo, tem previsão de inves-

tir R$ 118 bilhões no interior
nos próximos quatro anos.

Segundo o secretário esta-
dual da Habitação, Silvio Tor-
res, boa parte desse desembol-
so está voltada a obras de in-
fraestrutura, com destaque pa-
ra a construção do trem expres-
so que ligará Jundiaí à capital
paulista, de hidrovias, melho-
rias em aeroportos administra-
dos pelo Departamento Aero-
viário do Estado de São Paulo
(Daesp) e em estradas, como a
duplicação da Rodovia dos Ta-
moios. “Os municípios são par-
ceiros do governo estadual em
muitos investimentos e tam-
bém se enquadram nas exigên-
cias fiscais, o que pede muito
mais qualificação e responsabili-
dade dos prefeitos que estarão
envolvidos com essas grandes
obras”, diz o secretário.

Do tamanho de um país
O interior de São Paulo (des-
contando os 39 municípios da
Região Metropolitana) somou
um PIB de US$ 135,9 bilhões,
em dados de 2009, segundo le-
vantamento da MB Consulto-
ria. O valor de então quase
equivalia ao PIB do Chile e su-
perava o da Nova Zelândia e do
Peru, por exemplo.

As cidades do interior paulis-
ta também respondem por
44% da riqueza produzida em
São Paulo. No ranking dos 30
maiores municípios do Brasil,
em 2008, 11 pertenciam a São
Paulo. Os municípios do inte-
rior correspondem a cerca de
15% do PIB nacional, de acordo
com dados da Fundação Seade.

Dados do Ministério do Traba-
lho e Emprego apontam que o in-
terior paulista concentra 44%
do emprego do estado e 13% do
país. Na última década, o PIB do
interior brasileiro cresceu 49%,
o que corresponde a cerca de
dez pontos percentuais acima do
registrado pelas metrópoles bra-
sileiras no mesmo período.

Para José Eduardo Amato Ba-
lian, professor de Economia da
Escola Superior de Propaganda
e Marketing (ESPM), a tendên-
cia é de consolidação desse qua-
dro, com aumento da propor-
ção de crescimento do interior
bem superior ao das regiões
que circundam a capital paulis-
ta. “A cidade de São Paulo prati-
camente chegou ao limite. Está
quase impossível transitar. Por
isso a saída encontrada por mui-
tas pessoas e empresas tem sido
a de se mudar para o interior”,
diz. Segundo ele, o investimen-
to em infraestrutura facilita o
desenvolvimento de outras lo-
calidades e tende a intensificar
esse movimento. ■

Cláudia Bredarioli
cbredarioli@brasileconomico.com.br
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DESTAQUE INTERIOR PAULISTA

Economiado
interior supera a
demuitos países

“

Aumento dos investimentos, em especial em infraestrutura,
exigirá transparência e responsabilidade de novos prefeitos

Há muito mais
parceiros e dinheiro
em jogo. Para não
fazer papelão,
o poder público
municipal tem de
aumentar o cuidado
com o qual vai tratar
a administração
de recursos alheios

Rubens Figueiredo
Cientista político,
diretor do Cepac

EmCampinas,amaiorcidadedo
interiorexcetuandoaGrandeSão
Paulo,prefeitoestánamiradaJustiça
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16º PIRACICABA

População: 366.442

IDH: 0,836 (89º)

17º BAURU

População: 356.680

IDH: 0,825 (176º)

19º JUNDIAÍ

População: 348.621

IDH: 0,857 (14º)

21º FRANCA

População: 328.121

IDH: 0,820 (227º)

22º GUARUJÁ

População: 305.171

IDH: 0,788 (853º)

23º SUZANO

População: 280.318

IDH: 0,775 (1192º)

24º LIMEIRA

População: 279.554

IDH: 0,814 (311º)

25º TAUBATÉ

População: 271.660

IDH: 0,837 (87º)

20º SÃO VICENTE

População: 329.370

IDH: 0,798 (620º)

18º ITAQUAQUECETUBA

População: 352.755

IDH: 0,744 (2046º)

15º MOGI DAS CRUZES

População: 372.419

IDH: 0,801 (551º)

14º CARAPICUÍBA

População: 389.634

IDH: 0,793 (720º)
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Com a capital paulista saturada,
o interior de São Paulo tem atraí-
do cada vez mais empresas em
busca de custos menores, espa-
ço para crescer e um sistema lo-
gístico que favoreça o escoa-
mento da produção. Isso tudo,
sem os gargalos no trânsito e in-
fraestrutura da cidade de São
Paulo e com facilidades para in-
terligação a outros mercados.

E não são só as empresas bra-
sileiras que têm seguido este ca-
minho. Recentemente, gran-
des companhias asiáticas — de
olho no mercado de consumo
brasileiro — anunciaram inves-
timentos para a construção de
unidades no interior. Entre
elas: a fabricante de componen-
tes de informática Foxconn, as
automobilísticas Hyundai e
Chery e a Sany, que atua na
área de construção civil.

Por isso, especialistas apon-
tam que obras como o Rodoa-
nel, para facilitar a circulação
ao redor da capital, ou mesmo
a ampliação do aeroporto de Vi-
racopos, em Campinas, são ape-
nas paliativos para corrigir
uma demanda que já existe e é
cada vez mais necessária à ativi-
dade econômica.

O estado de São Paulo possui
o maior número de estradas du-
plicadas da América Latina, de
acordo com uma pesquisa reali-
zada pela Confederação Nacio-
nal do Transporte, o sistema ro-
doviário do estado é o melhor
do Brasil, com 59,4% de suas es-
tradas classificadas na categoria
excelente. A pesquisa também
apontou que das dez melhores
rodovias brasileiras, nove são
paulistas. O interior de São Pau-
lo é responsável por cerca de
um quarto de toda a produção
científica nacional. A região
conta ainda com importantes

instituições de ensino superior
brasileiras, como USP, Uni-
camp, Unesp, ITA, UFSCar, Uni-
fesp, PUC, entre outras.

“O interior é cada vez olha-
do com mais carinho e tem ago-
ra uma grande oportunidade pa-
ra ganhar impulso, tanto econô-
mico quanto populacional”,
diz José Eduardo Amato Balian,
professor de Economia da Esco-
la Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM).

Ele acrescenta que esse cresci-
mento também pode facilitar o
desenvolvimento de vocações lo-
cais, aprimorando característi-
cas importantes de cada uma
das subregiões. Desta forma, por
exemplo, Ribeirão Preto poderia
explorar mais as ações na área
médica. Franca e Birigui cresce-
riam na fabricação de calçados.
Cubatão se focaria em petróleo e
os municípios do litoral em ativi-
dades turísticas. ■ C.B.

Recentemente,
grandes companhias

asiáticas anunciaram
investimentos
para a construção de
unidades no interior.

Os municípios
do interior paulista

correspondem a cerca
de 15% do PIB nacional,
de acordo com dados
da Fundação Seade.

● ●

Marcos Peron/Folhapress

Murillo Constantino

Capital
afugenta com
seus gargalos

Prefeito sob risco
de cassação

➤ ➤

Empresas seguem
para o interior em
busca de facilidades
logísticas para
escoamento da
produção e de
interligação a
outros mercados

Contrária a toda expectativa
de aumento da responsabilida-
de e da ética nas gestões muni-
cipais paulistas, a situação en-
frentada por Campinas, onde
o prefeito Demétrio Vilagra
(PT) está sob iminente cassa-
ção, é um desafio para a tercei-
ra maior cidade do estado. “É
inconcebível o que acontece
em Campinas, especialmente
se avaliarmos o peso econômi-
co dessa região”, diz José
Eduardo Balian, da ESPM.

O juiz da 2ª Vara da Fazenda
Pública de Campinas, Wagner
Roby Gídaro, negou na sexta-
feira o mandado de segurança
impetrado pela defesa do pre-
feito Demétrio Vilagra (PT)

que pedia a suspensão dos tra-
balhos da Comissão Processan-
te (CP). Os vereadores da cida-
de investigam denúncias de en-
volvimento dele em um esque-
ma de fraudes em contratos da
Sanasa, a companhia de sanea-
mento da região.

O advogado Hélio Silveira,
que representa Vilagra, já ti-
nha enviado dois requerimen-
tos aos vereadores da comis-
são pedindo que as testemu-
nhas não fossem ouvidas, mas
os pedidos foram negados. O
fim da CP já havia sido negado
na semana passada pelo Tribu-
nal de Justiça de São Paulo (TJ-
SP), que autorizou a volta de
Vilagra à prefeitura. ■ C.B.

Especialistas consideram a cidade de
São Paulo saturada e sem espaço para crescer

CAMPINASSilvioTorres, secretárioda
Habitação,destacaobras

de infraestruturaprevistas
parao interiordoestado
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 e 15 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 4-5.
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