
Pólos nascem para "blindar" interior da crise  
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Em diversas cidades do país, pequenos empresários se juntam para ampliar negócios e criar 
empregos e renda 
 
Edison Landucci, 42, ex-gerente de uma fábrica de cuecas em Cerquilho (SP), decidiu investir na 
própria empresa. O negócio, que começou na sala de sua casa em 1992 com a ajuda da mulher e 
de uma costureira, é hoje uma das maiores confecções infantis da cidade. Contrata serviços de 
117 mulheres para produzir 7.000 peças por mês, o que resulta em receita anual de R$ 500 mil. 
Landucci é dos um dos 30 empresários de Cerquilho que vão formar um novo pólo produtivo no 
interior de São Paulo. Para melhorar a competitividade do negócio, aumentar as vendas no país e 
chegar a novos mercados no exterior, centenas de outros pólos -de jóias a bichos de pelúcia- se 
alastram pelo interior do Brasil. 
 
A falta de uma política industrial levou esses pequenos empresários a se unirem para fazer uma 
"blindagem" contra a crise que afetou a economia nos últimos anos. De 2000 até agora foram 
identificados pelo menos 500 pólos produtivos no Brasil. Surgiram para enfrentar a retração do 
consumo, em conseqüência das quedas do emprego e da renda. 
 
Conhecidos como APLs (Arranjos Produtivos Locais), esses grupos, que reúnem pequenas 
empresas, exploram uma mesma atividade numa mesma região. Em vez de competirem entre si, 
trabalham em parceria para aumentar o faturamento. 
 
Até o final dos anos 90, a união dos empresários era espontânea e ocorria por afinidade. Hoje, 
esses arranjos locais são necessários não só para a sobrevivência das pequenas empresas mas 
também para gerar renda e emprego nas cidades. Mais: são uma forma de conter a migração de 
trabalhadores para as regiões metropolitanas, onde o desemprego é maior. 
O Sebrae apóia 230 arranjos produtivos no país, que reúnem 80 mil pequenos negócios e 800 mil 
pessoas. Esse amparo aos empresários começou há cinco anos e, desde o final de 2003, faz parte 
da política pública do governo. No Estado de São Paulo, o Sebrae SP orienta 18 projetos, 
envolvendo 550 empresas e 44 mil pessoas. 
 
O governo paulista acompanha 31 arranjos de indústrias, com o objetivo de estimular o 
crescimento do interior. "Além de interiorizar o desenvolvimento, esses pólos diminuem a 
migração para a metrópole e criam condições de emprego", diz Luigi Giavina Bianchi, secretário-
executivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. 
 
Impulsionadas por esses pólos, algumas regiões do Estado surpreendem na criação de empregos. 
Cidades como Santa Bárbara d'Oeste e Diadema elevaram o nível de emprego industrial em 8% 
de janeiro a setembro deste ano. Em 23 das 33 regiões pesquisadas pelo Ciesp (Centro das 
Indústrias do Estado de São Paulo), o crescimento do emprego foi maior do que o da Grande São 
Paulo (3,6% no período). 
 
"Os arranjos produtivos levam os empresários a dividir experiências, tecnologia, compra de 
matéria-prima e até empréstimos. Resolvem os problemas de gargalos de crescimento", afirma 
Claudio Vaz, presidente do Ciesp. 
 
Cosméticos 
Em Diadema, um dos setores que puxam o aumento do emprego é o pólo de cosméticos, formado 
por 65 empresas. Das 4.406 vagas com carteira assinada abertas de janeiro a outubro deste ano 
na cidade, 28% vêm desse setor, informa a Prefeitura de Diadema. 
 
O impacto dos pólos na economia das regiões acaba de ser medido pelo Sebrae. Levantamento 
com 29 arranjos e 510 empresas mostra que, de outubro de 2003 a novembro deste ano, o 
faturamento de metade das empresas desses APLs subiu 29%, em média. As contratações 
cresceram em 37% das empresas -o aumento médio também foi de 29%. 



"As empresas que participam dos arranjos crescem mais do que as que estão fora deles porque 
trabalham de forma mais organizada", diz Luiz Carlos Barboza, diretor técnico do Sebrae. 
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Leia Mais 
 
Apesar de baixa, renda sustenta muitas famílias 
 
A renda de quem trabalha nos arranjos produtivos é baixa, mas começa a melhorar, segundo o 
Sebrae. 
 



Em Tobias Barreto (Sergipe), o salário das 700 rendeiras de dez oficinas que participam do 
arranjo local passou de meio salário mínimo (R$ 130) para um (R$ 260) no período. Em 2005, a 
meta é chegar a dois mínimos. 
 
Os salários das rendeiras sergipanas não são diferentes dos pagos até mesmo no interior de São 
Paulo. Em Conchas, trabalhadores de uma cerâmica ganham perto de dois mínimos. 
 
Clóvis Soares da Silva, 31, comanda o painel eletrônico da Cerâmica Lopes das 6h às 18h e 
recebe R$ 670 por mês. Em Tatuí, Marcio Lopes de Moura, 27, que trabalha no forno da Cerâmica 
City, recebe de R$ 580 a R$ 600 (incluindo produtividade). 
 
Os salários não equivalem aos das regiões metropolitanas, mas para muitos é fonte de renda 
familiar. Em Tabatinga, cidade com 12 mil habitantes no interior paulista, Eliane Aparecida da 
Silva, 26, deixou de colher laranja para trabalhar em uma das 43 fábricas de bichos de pelúcia do 
município. 
 
"Trabalhava das 5h às 17h e ganhava R$ 0,25 por caixa [de 20 quilos] de laranja colhida. No final 
do mês, tirava cerca de R$ 100. Aqui meu salário é de R$ 440. Minha vida melhorou." 

 
 
Leia Mais 
 
Pochmann vê "empregos precários" 
 
Arranjos produtivos são alternativas de desenvolvimento com impacto localizado, sem efeito na 
economia. "É uma ação limitada geograficamente e insuficiente para dinamizar o país. Os pólos 
são uma reação à falta de uma política industrial nacional", diz Marcio Pochmann, secretário do 
Trabalho de São Paulo. 
 
Ao criar essas concentrações de empresas, o país acentua ainda mais as desigualdades de renda. 
"São locais sem classe média, em que as relações de trabalho se polarizam. De um lado, os donos 
do negócio. Do outro, os trabalhadores com salários de padrão asiático Não sou contra os pólos, 
mas é fato que eles são resultado da falta de políticas nacionais para a indústria e o comércio 
exterior." 
 
Se os pólos resolvem o problema do emprego num primeiro momento, depois acabam provocando 
desemprego, diz Pochmann. Isso porque moradores de cidades vizinhas migram para as regiões 
onde estão os arranjos. 
 
"Com a oferta de trabalhadores maior do que a demanda, as pessoas acabam se sujeitando a 
empregos mais precários", afirma. 
 
Sete em cada dez trabalhadores que entraram no mercado com carteira assinada -ou voltaram 
para ele- entre janeiro e junho deste ano receberam entre meio (R$ 130) e dois mínimos (R$ 
520), segundo estudo do Dieese a partir de dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados. 
 
Para Pochmann, o interior não está tão dinâmico como afirmam economistas e empresários. Ele 
cita o crescimento do desemprego no interior -de 5,7% para 10,3%, de 1993 a 2003, segundo 
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. Na região metropolitana, essa 
taxa passou de 9,5% para 14,6%. No Estado, de 7,6% para 12,4%.  
 
"É claro que esses centros regionais criam empregos e adicionam valor aos produtos. Mas não se 
pode apostar todas as fichas nessa especialização. É preciso que o país pense em políticas para os 
entornos dessas regiões. As iniciativas têm de ser mais articuladas, como as que existem com as 
agências regionais de desenvolvimento", diz Carlos Brandão, pesquisador da Unicamp. 
 



Os críticos dos pólos chamam a atenção para as condições de trabalho das empresas. 
Informalidade e más condições de trabalho são visíveis. Em Cerquillho, é comum terceirizar a 
produção -os empregos formais são poucos. 
 
Os empresários reclamam dos tributos. As costureiras, das longas jornadas e dos baixos salários 
(de R$ 1 a R$ 2,50 por peça costurada). Para receber R$ 400 por mês, trabalham 14 horas por 
dia. 
 
Em Tatuí, os ceramistas têm carteira assinada. Mas enfrentam pó e barulho 12 horas por dia para 
receber R$ 520 por mês. 

 
 
Leia Mais 
 
Indústria do interior supera a da Grande SP  
 
Participação atingiu 27,1% e 20,7%, respectivamente, em 2000, diz Seade; incentivos fiscais 
incentivaram migração 
 
O peso da indústria no interior já supera o da Grande São Paulo. Dados da Fundação Seade 
mostram que, em 2000, a participação do interior na produção paulista era de 27,1% e o da 
região metropolitana, de 20,7%. 
 
Essa diferença só se acentuou nos últimos quatro anos, segundo Aurílio Sérgio Caiado, 
pesquisador da Fundação Seade. 
 
Com base em informações da PIA (Produção Industrial Anual) do IBGE, o pesquisador constatou 
que houve um salto na participação da indústria do interior no Estado de São Paulo. Em 1985, o 
interior participava com 22,7%, e a região metropolitana, com 29,2%. 
 
Se nas décadas de 70 e 80 a indústria do interior se sustentou com o agronegócio -produção 
sucroalcooleira-, a partir dos anos 90 mudou seu perfil. Atraídas por incentivos fiscais, indústrias 
do setor automobilístico migraram para o interior. Mais recentemente foi a vez de o setor de 
tecnologia e informática procurar locais distantes da metrópole. 
 
A ida dessas indústrias para o interior do Estado estimulou a formação de pólos produtivos, 
aproveitando a vocação da mão-de-obra local e a necessidade de oferecer produtos e serviços. 
 
"Muitos arranjos produtivos surgiram por razões históricas, como a indústria calçadista de Franca, 
região em que tropeiros iniciaram a produção de couro. Outros apareceram por causa dos 
recursos naturais da região, caso das cerâmicas de Itu e de Tatuí. E há ainda aqueles que se 
articularam para promover o desenvolvimento regional. É o caso das empresas de móveis de 
Votuporanga, que se uniram para criar um pólo", afirma Caiado. 
 
Limeira, que chegou a ser considerada a capital da laranja, diversificou a produção industrial e 
hoje se destaca na fabricação de jóias folheadas a ouro. Com 450 empresas e 20 mil 
trabalhadores, o pólo de Limeira fez fama até no exterior. O faturamento já est á na casa dos R$ 
250 milhões por ano. 
 
"A cidade já foi produtora de jóias. Com o encarecimento do ouro e o medo de assaltos, as 
empresas preferiram produzir peças folheadas. Hoje exportamos para a África, a Europa e a 
América Latina", diz Dionísio Gava Jr., diretor-adjunto do Sindijóias, que representa as indústrias 
do setor. 
 
O vigor da indústria do interior também foi constatado em estudo coordenado por Carlos Brandão, 
pesquisador do Nesur (Núcleo de Economia Social, Urbana e Regional do Instituto de Economia) 
da Unicamp. Na década de 80, o interior paulista abrigava cerca de 40% da indústria de 
transformação. Hoje, 55%. 



 
Após um mapeamento do interior feito durante um ano, os técnicos verificaram que a 
redistribuição industrial no interior se intensificou. "Essa tendência de interiorização é resultado da 
crise econômica e do desespero das localidades para gerar empregos e renda", afirma Brandão. 
"Mesmo os setores mais artesanais estão apostando suas fichas na formação de arranjos 
produtivos." 
 
"Maduros" colhem frutos 
Os pólos que estão mais "maduros" já colhem resultados positivos. Caso de Birigui, onde 60% dos 
empregos da cidade giram em torno da cadeia produtiva de calçados infantis. "O que começou 
com um sapateiro que veio para a cidade no final dos anos 50 se transformou em um pólo com 
166 fábricas, que empregam 19 mil pessoas e produzem 230 mil pares de calçados por dia", diz 
Samir Nakade, presidente do sindicato das indústrias da região. 
 
O faturamento do pólo neste ano deve chegar a R$ 1 bilhão -33% a mais do que no ano passado. 
Da produção de 2003, 13,7% foi exportada para mais de 70 países. A meta é elevar o percentual 
para 16% neste ano. 
 
Já a cidade de Marília se destaca com um arranjo produtivo que agrupa 70 empresas do setor de 
alimentos. Com 5.500 funcionários e faturamento de R$ 600 milhões anuais, exporta 20% da 
produção para os EUA e países latinos. Balas, biscoitos e outros produtos do pólo estão chegando 
agora às mesas dos asiáticos. 
 
"Tudo começou com empresas caseiras. Hoje a cidade abriga líderes nacionais em produção de 
alimentos", afirma Paulo Boechat, diretor do Ciesp de Marília. 
 
Mesmo em regiões onde os arranjos estão ainda se formando, o impacto já é visível. Em 
Tabatinga, onde foi montado há cerca de dois anos um pólo de fabricação de bichos de pelúcia, o 
número de minimercados cresceu de quatro para 15 e o de farmácias, de três para sete no 
período. 
 
"As fábricas criaram empregos e essa renda está circulando na cidade", diz Aryvaldo Otávio de 
Almeida, presidente da Câmara Setorial de Bicho de Pelúcia, que reúne 21 empresas do ramo. Ele 
deixou o emprego de ajudante-geral em uma fábrica de enxovais para recém-nascidos e montou 
a Sonho Encantando. A fábrica faz hoje 8.000 peças e fatura cerca de R$ 60 mil por mês. 
 
Na mira do governo de São Paulo está em estudo a formação de novos pólos. Jundiaí é um deles, 
com 30 empresas do setor têxtil. 
 
Não é só no interior que os pólos estão em expansão. No Tatuapé (zona leste), 30 fabricantes de 
metais sanitários se unem para criar um APL. Em São Bernardo do Campo também deve ser 
anunciada a formação de um grupo de empresas. 
 
Folha de São Paulo – 28 nov. 2004, Dinheiro, p. B10 e B11 




