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1 RESUMO 

Este trabalho procurou mapear as indústrias de alimentos da Microrregião de São Paulo que 

são : Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo, 

São Caetano do Sul, além da própria cidade de São Paulo, buscando identificar seu posicionamento 

no atual cenário econômico, tanto da região pesquisada, como do estado de São Paulo. O estudo 

está embasado em pesquisa bibliográfica, em dados secundários extraídos da RAIS/IBGE (IBGE, 

2016) e em pesquisa quantitativa aplicada junto às indústrias de alimentos da Microrregião de São 

Paulo. A etapa inicial deste trabalho consistiu na confirmação de que as indústrias alimentícias da 

Microrregião de São Paulo que foram selecionadas e estudadas se caracterizam em um Arranjo 

Produtivo Local (APL), por meio do “Quociente de Localização” (QL) de Suzigan et al (2001). A 

segunda etapa refere-se à pesquisa quantitativa que está em andamento, ela é uma pesquisa que foi 

desenvolvida com o objetivo de avaliar as empresas no quesito de exportação, e participação no 

mercado podendo então avaliar o seu impacto no mercado econômico atual.  

 

2 INTRODUÇÃO 

Segundo o IBGE (1990, p. 8), as dimensões que definem uma Mesorregião têm “o processo 

social como determinante, o quadro natural como condicionante e a rede de comunicação e de 

lugares como elemento de articulação espacial. Estas três dimensões possibilitam que o espaço 

delimitado como Mesorregião tenha uma identidade regional”. Já, as Microrregiões foram definidas 

pelo IBGE (1990, p. 8), como “partes das Mesorregiões que apresentam especificidades quanto à 

organização do espaço. Essas especificidades referem-se à estrutura de produção agropecuária, 

industrial, extrativismo mineral, ou pesca”. O IBGE complementa que “a estrutura da produção para 

identificação das regiões é considerada em sentido totalizante constituindo-se pela produção 

propriamente dita, distribuição, troca e consumo, incluindo atividades urbanas e rurais”.  A primeira 

elaboração da divisão regional do Brasil em Messorregiões e Microrregiões Geográficas ocorreu em 

1987 e foi aprovada em 1989 pela presidência do IBGE, em substituição à Divisão Regional em 

Microrregiões Homogêneas editada pelo IBGE em 1968 (IBGE, 1990). Em 1990, foi feita uma 

atualização que está em vigor até os dias atuais. Uma umas divisões regionais do brasil é a 

Microrregião de São Paulo que compreende os municípios de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio 

Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, além da própria 

cidade de São Paulo, totalizando oito municípios.   Embora a atividade econômica dessa Microrregião 

sempre fora expressiva, a guerra fiscal entre os estados da federação acabou por afetá-la. Muitas 

fábricas se transferiram para outros estados e parte delas encontra-se, hoje, no interior de São Paulo. 

Um dos motivos que levou a essa realocação foi o incentivo local oferecido a essas empresas. Essas 

mudanças no cenário econômico afetaram a cadeia de suprimentos da região, pois, segundo Slack 

(1993), nenhuma operação da cadeia de suprimentos existe isoladamente, ela é sempre fracionada e 

estas frações são os elos de uma rede complexa. Quando um destes elos não atinge sua capacidade 

total, a rede inteira sofre. Este trabalho teve por objetivo principal mapear a indústria de alimentos da 

Microrregião de São Paulo buscando identificar como esse mercado se apresenta atualmente e como 



se posiciona na balança comercial em relação às exportações de alimentos industrializados. O 

objetivo secundário foi verificar se a indústria alimentícia dessa Microrregião ainda ocupa uma 

posição relevante, tanto para a economia dos oito municípios que a compõem, como para o estado 

de São Paulo. 

 

3 OBJETIVOS 

Este trabalho tem por objetivo principal mapear as indústrias de alimentos localizadas na 

Microrregião de São Paulo, buscando identificar como essa região se posiciona na balança comercial 

em relação às exportações de alimentos industrializados. O objetivo secundários é verificar se as 

empresas alimentícias pesquisadas ocupam posição relevante na economia da região e do estado. 

 

4 METODOLOGIA 

A identificação e classificação de Arranjos Produtivos Locais (APLs) adotada neste estudo 

utilizou a tipologia proposta por Cabral Junior (2008) e considerou como “Quociente de Localização” 

(QL) o utilizado por Suzigan et al. (2001) que permite verificar a especialização relativa de uma dada 

microrregião em determinada indústria, quando comparada ao grau de concentração da mesma 

indústria no estado onde a microrregião está inserida. Segundo Cabral Junior (2008, p. 44), o QL tem 

no numerador a “economia em estudo” e no denominador a “economia de referência”, e  pode ser 

definido pela seguinte equação: 

QL= Nº empregados do setor na microrregião/ Todos empregados da microrregião 

        Nº empregados do setor no estado SP/ Todos empregados do estado SP 

 
Para Cabral Junior (2008, p. 45), embora o QL seja um indicador simples, ele é capaz de 

relacionar características fundamentais para a definição de um APL: “especificidade do setor em um 

território e seu peso em relação à estrutura industrial do território, o significado do setor para a região 

de referência e dimensão total da estrutura industrial da região de referência”.  

A metodologia utilizada por Cabral Junior (2008) adota mais dois critérios sugeridos por Brito 

e Albuquerque (2002), apud Cabral Junior (2008) que são: participação relativa do setor no município 

que Cabral Junior chamou de Índice de Participação (P) e critério de densidade que Cabral Junior 

chamou de Número de Estabelecimentos (E). Na tipologia proposta por Cabral Junior (2008), os 

APLS são separados e determinados em 4 categorias (FIGURA 1). 

Figura 1 - Tipologia Proposta por Cabral Junior (2008) 

 
Fonte: Elaborado por Cabral Junior (2008) a partir da base conceitual de Suzigan et al 

(2004) e Suzigan (2006). 
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5 DESENVOLVIMENTO 

A etapa inicial deste trabalho consistiu na confirmação de que as empresas alimentícias da 

microrregião de São Paulo formam um APL por meio da análise dos dados quantitativos secundários 

obtidos junto a RAIS/IBGE (2016) e da tipologia proposta por Cabral Junior (2008). 

A segunda etapa conta com uma pesquisa quantitativa em andamento junto às empresas 

alimentícias localizadas nos municípios da microrregião de São Paulo para identificar o 

posicionamento dessas empresas no atual cenário econômico. 

 
6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Os cálculos do Quociente de Localização (QL), do Índice de Participação (P) e do Número de 

Estabelecimentos (E), foram realizados a partir da análise dos dados secundários obtidos junto a 

RAIS/IBGE (IBGE, 2016) considerando o CNAE 2.0, div 10 – Fabricação de Produtos Alimentícios, e 

com base na tipologia proposta por Cabral Junior (2008).  

Esses cálculos mostram que, em 2014, a participação relativa do total de vínculos ativos em 

estabelecimentos fabricantes de produtos alimentícios na microrregião de São Paulo se enquadrava 

na categoria “Vetor Avançado”, ou seja, importante para o setor com baixo impacto para a região.  

Os cálculos evidenciam que, embora o QL tenha ficado abaixo de 5, o número  de 

estabelecimentos (E) existentes em 2014 era de 1542, bem superior aos 10 sugeridos na tipologia de 

Cabral Junior, e o Índice de Participação (P) de 14,9%, bem acima do 1% de participação no 

emprego nacional. 

A pesquisa quantitativa junto às empresas alimentícias localizadas nos municípios integrantes 

da microrregião de São Paulo está em andamento, com encerramento previsto para final de 

setembro. 
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