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RESUMO 
 

O Grande ABC é uma região historicamente industrial. Desde o século XIX, 
quando era rota de descanso dos bandeirantes, até o fim dos anos 80, no auge da 
indústria automobilística, a região sempre teve potencial de desenvolvimento 
econômico devido a sua localização privilegiada, próxima do Porto de Santos e de 
rodovias, evoluindo de um distrito de São Paulo a um conglomerado de, atualmente, 
sete cidades. Por ter especialidades regionais que a distinguem das demais 
localidades de São Paulo e do Brasil, a região teve que se adequar a períodos de 
desaceleração econômica implementando propostas inovadoras para o seu 
crescimento. 

Um desses momentos foi o início dos anos 90. Em decorrência da 
reestruturação produtiva, da política macroeconômica e de abertura comercial 
adotada pelo Governo Federal, o Grande ABC se viu na necessidade de 
desenvolver ações que retomassem seu progresso produtivo e industrial. 

É nesse contexto de inovação buscando o crescimento que a Agência de 
Desenvolvimento Econômico do Grande ABC surgiu, resultado de outras iniciativas 
que foram aprimoradas. Esse trabalho busca compreender o papel da Agência na 
região e fazer um balanço de suas atividades no período de 1990 a 2015, 
analisando seu papel como agente de desenvolvimento local. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Para compreender a evolução econômica da região do Grande ABC, é 
necessário identificar os agentes econômicos responsáveis por promover ações e 
projetos com o objetivo de desenvolver a região.  

Num cenário político composto de atores diversificados e para atender os 
anseios da classe política, empresarial, laboral e da própria sociedade civil, surgiram 
no Grande ABC diversas entidades, como o Consórcio Intermunicipal, a Câmara 
Regional e a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC. Criada com 
o objetivo de unificar as forças das instituições público e privadas e, sinergicamente, 
promover o desenvolvimento econômico sustentável da região através de ações de 
incentivo e fomento às empresas, a Agência GABC surge com foco principal no 
apoio e fomento às organizações empresariais, especialmente às pequenas e 
médias empresas (PAIM, 2005).  

A iniciativa inovadora de trabalho em parceria, unificando o setor público e a 
iniciativa privada em prol de uma causa comum – o desenvolvimento econômico de 
uma região – já era disseminado em outros países através de agências mistas. 
Coube à Agência GABC o pioneirismo ao trazer este modelo ao Brasil. 

A região chamada de Grande ABC é formada por sete cidades: Santo André, 
São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio 
Grande da Serra. Está localizada próxima da cidade de São Paulo e possui, 
segundo o Censo Demográfico de 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, cerca de 2.551.328 habitantes. O PIB da região é mais de 
R$ 87 milhões de reais, o que corresponde a 6% do PIB do estado de São Paulo. 

 
 

 
 



Gráfico 1 – PIB do Grande ABC 
 

 
Fonte: Censo IBGE 2010. Elaboração própria. 

 
 

De acordo com Daniel (1999), o Grande ABC pode ser considerado uma 
região no sentido pleno do termo pois é, simultaneamente, uma região econômica, 
polarizada e político-administrativa. Grandes indústrias do ramo automobilístico e 
petroquímico que desempenharam importante papel na industrialização brasileira 
pós-1950, se fazem presentes na região (KLINK, 2001). Estas indústrias atuaram 
como indústrias motrizes na região, cujas atividades impulsionaram a 
industrialização local, principalmente através das relações de compra e venda de 
insumo. Além disso, é uma região nitidamente política devido à forte influência e 
ação de instituições como sindicatos (sendo o dos metalúrgicos o mais expressivo), 
meios de comunicação (como por exemplo O Diário do Grande ABC) e na 
representatividade do espaço regional como um todo.  

O Grande ABC está localizado numa região estratégica e privilegiada, 
próximo ao Porto de Santos e na Região Metropolitana de São Paulo. A posição 
geográfica e a instalação da indústria automobilística foram fatores decisivos para 
que a região abrigasse o principal polo industrial brasileiro, atraindo investimentos no 
setor de bens de consumo duráveis e, especialmente, no segmento automobilístico. 
A região passou a atrair o segmento de autopeças e também do setor petroquímico. 
A posição estratégica e a qualificação da força de trabalho regional aliadas à 
presença de universidades têm sido apontadas pelos empresários como fatores 
cruciais na diferenciação da região de outros polos que se desenvolvem no país, 
sendo, portanto, decisivos para a escolha da região como local de investimento. As 
principais montadoras de veículos automotores do país, como Volkswagen, Ford, 



Mercedes-Benz, Scania e General Motors estão sediadas ainda hoje no Grande 
ABC.  

Os anos 1990 trouxeram grandes desafios para a economia do Grande ABC. 
A abertura econômica e a privatização trouxeram fortes incentivos aos investimentos 
tanto nacionais quanto estrangeiros, fazendo a reestruturação industrial avançar – 
em alguns setores mais que em outros. Num momento de descentralização 
industrial, principalmente devido a abertura de novos polos da indústria 
automobilística em outras regiões do país e cenário macroeconômico adverso, as 
empresas da região precisaram buscar estratégias de reestruturação produtiva para 
atender às suas questões regionais. É nesse contexto de adaptação que surgem, na 
região, as iniciativas do Consórcio Intermunicipal, Câmara Regional do Grande ABC 
e, posteriormente, a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC.  

O Consórcio Intermunicipal foi criado pelas sete prefeituras dentro do modelo 
ampliado de Gestão de Recursos Hídricos (DANIEL, 1999) em 1990. Essa iniciativa 
teve como finalidade não apenas lidar com questões de caráter urbano e ambiental, 
mas também questões voltadas ao desenvolvimento econômico regional. Num 
cenário de crise e reestruturação econômica, no lugar do enfoque gerencial das 
cidades, característico dos anos 60, surgem novas e empreendedoras iniciativas 
formuladas e implementadas em âmbito local, visando promover o desenvolvimento 
econômico. Essas estratégias vêm sendo experimentadas por governos locais de 
diferentes correntes políticas, apesar de existirem poucas análises dessas 
experiências (HARVEY apud DANIEL, 1999). São características fundamentais do 
denominado empreendedorismo local: a articulação de fatores e forças sociais e o 
desenvolvimento de parcerias público privadas. Ainda, considerando que o poder 
para organizar o espaço é decorrência de um conjunto complexo de forças de vários 
agentes sociais, o papel dos governos locais é coordenar e agilizar a coligação e 
colaboração local a favor do desenvolvimento.  

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC e o Fórum da Cidadania do Grande 
ABC, criados em 1994, formaram a base para a posterior criação da Câmara do 
Grande ABC, um exemplo de governança local. Criada em 1997, a Câmara atuou 
como um fórum de discussões coordenado pelo Governo do Estado de São Paulo e 
pelas sete prefeituras, através do Consórcio Intermunicipal (Daniel, 1999). Seu 
objetivo era elaborar diretrizes estratégicas para o desenvolvimento sustentável da 
Região do Grande ABC. Em 1998, o conselho deliberativo da Câmara aprovou o 
Planejamento Regional Estratégico com ações prioritárias para a região nos setores 
de educação, tecnologia, sustentabilidade, acessibilidade, inclusão social e 
identidade regional. A participação era aberta aos interessados, tendo a devida 
importância os representantes de entidades comunitárias, empresários, 
trabalhadores, prefeituras e governo estadual. Cabe destacar a composição da 
Câmara no que tange os agentes envolvidos: tomadores de decisões locais no nível 
estatal – Governo do Estado, prefeituras e parlamentares – e também no nível civil – 
empresários e trabalhadores.  

A Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC foi criada em 
outubro de 1998 sob um modelo de união entre o público e o privado. Com 51% de 
seu capital sob controle do setor privado e 49% de instituições públicas, a Agência 
foi constituída para auxiliar o Consórcio Intermunicipal, especialmente nos assuntos 
relacionados ao desenvolvimento econômico. O caráter inovador da iniciativa, que 
buscou unir vários setores com o mesmo objetivo – fomentar o desenvolvimento 
regional - e montar um Estatuto que contemplasse as sete prefeituras da região, 
associações de classes empresárias, sindicatos laborais, SEBRAE, polo 



petroquímico e Universidades despertou a curiosidade de visitantes do país e do 
exterior que buscavam compreender o escopo de atuação de uma agência de 
desenvolvimento, suas atividades e ações, forças e fraquezas e, no caso da 
experiência do Grande ABC, compreender sua proposta de atuação regional, 
transformando-a em objeto de estudo e replicação em outras regiões brasileiras.  
 
 
OBJETIVOS 
 
 O objetivo geral deste trabalho é fazer um balanço da criação e principais 
projetos da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, refletindo 
também sobre seus alcances e limitações e sua relação com o desenvolvimento 
econômico da região no período de 1999 a 2015. O objetivo geral se desdobra nos 
seguintes objetivos específicos: 
 

 Compreender o contexto econômico regional e nacional no momento em 
que a Agência GABC foi concebida para contextualizar sua criação; 

 Descrever suas fases de desenvolvimento, estrutura organizacional e 
planos de trabalho; 

 Fazer um balanço de suas atividades, refletindo sobre seus alcances e 
limitações e a relação com o desenvolvimento econômico do Grande ABC. 

 
 
METODOLOGIA 
 
 Na primeira parte discute-se brevemente o histórico da formação do Grande 
ABC e o contexto econômico regional e nacional no momento em que a Agência foi 
concebida. 

Na segunda parte é descrito o seu funcionamento, suas fases de 
desenvolvimento, estrutura organizacional, planos de trabalho e principais projetos 
desenvolvidos no período de 1999 a 2015. 

Na última parte são demonstrados os resultados preliminares acerca do 
objeto estudado e algumas considerações. 

A metodologia adotada para a execução deste trabalho segue a linha de 
estudo de caso, além de se apoiar no estudo de artigos científicos e análise de 
documentos que descrevem a atuação e os projetos da Agência, assim como a 
análise de dados quantitativos da região do Grande ABC. 
 
 
DESENVOLVIMENTO 
 

O desenvolvimento local deve levar em consideração o desenvolvimento de 
comunidades identificadas geograficamente a partir de seus recursos e 
potencialidades (SILVEIRA, 2005). Uma Agência de Desenvolvimento Econômico 
tem como missão promover o desenvolvimento econômico de um município, ou de 
uma região formada por um conjunto de municípios, através de ações estratégicas 
que atraiam novos investimentos e estimulem o mercado atual desta região, além de 
promover ações que aderecem os problemas do território no qual a Agência se 
instala. As Agências de Desenvolvimento se ocupam não somente de questões 
financeiras, como também podem atuar localmente, exercendo atividades de apoio, 



como prestação de serviços, captação de recursos e capacitação da mão de obra, 
além de integrar os agentes locais aos projetos que incentivem o desenvolvimento 
de uma região, ampliando sua capacidade produtiva e aumentando sua 
produtividade (IEL, 2005).  

A Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC atua como o 
braço tático e operacional do Consórcio Intermunicipal, sendo responsável pela 
promoção de ações que tornem a região do Grande ABC competitiva, inovadora, 
moderna e empreendedora e que estimulem o seu desenvolvimento econômico de 
maneira sustentável, mantendo a preocupação com a qualidade de vida dos 
habitantes dos sete municípios que a compõem. Contou, na sua implantação, com o 
apoio do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e do Programa HABITAT 
(Centro de Assentamentos Humanos) da Organização das Nações Unidas (PAIM, 
2005). 

Estabelecida como uma Associação Civil de Direito Privado com fins não 
econômicos, a Agência tem em seu quadro de associados o Consórcio 
Intermunicipal Grande ABC (representando as sete Prefeituras da região), as 
empresas que compõem o Polo Petroquímico, as principais Instituições de Ensino 
Superior regionais, as Associações Comerciais e Industriais da região e seis 
Sindicatos de Trabalhadores. Essas entidades estão representadas no Conselho 
Diretor, instância máxima de deliberação. A gestão executiva é conduzida por um 
Diretor Presidente, eleito pelo Conselho Diretor para um mandato de 2 anos. 
Instituições e empresas regionais podem integrar o quadro de colaboradores da 
Agência sem a prerrogativa de compor o Conselho Diretor.  

A Agência surgiu para suprir a necessidade de implementar políticas 
econômicas de integração e desenvolvimento regional. Para dar início às suas 
atividades, seu plano de trabalho se ramificou em três coordenadorias 
(Coordenadoria de Marketing, Coordenadoria de Apoio e Fomento e Coordenadoria 
de Informações Regionais). Mais tarde, estas três coordenadorias foram 
reestruturadas, dando origem aos quatro grandes eixos de atuação que a Agência 
possui até hoje: Apoio e Fomento às Empresas e Novos Projetos, Marketing 
Regional, Sistema de Informações Regionais e Trabalho e Qualificação Profissional. 

A Agência desenvolve projetos em segmentos específicos que se enquadram 
nos seus quatro grandes eixos de atuação, como: elaboração e divulgação de 
material promocional de suas ações, criação de Fundo de Capital de Risco para 
investimento em pequenas e médias empresas, análise e divulgação de linhas de 
crédito, implantação de seminários e cursos de empreendedorismo na região e 
coleta de informações geográficas regionais para elaboração de banco de dados. 
 Um dos primeiros projetos realizados pela Agência foi a elaboração de 
Cadernos de Pesquisas Econômicas, sendo que o primeiro caderno foi sobre a 
Atividade Econômica nos Anos 90 no Grande ABC, fazendo uso dos dados da PAEP 
– Pesquisa de Atividade Econômica Paulista realizada pela Fundação SEADE 
(PAIM, 2005). Outros cadernos foram elaborados ainda fazendo uso da PAEP, com 
análises realizadas pela equipe técnica da Agência GABC do ponto de vista 
industrial e de oportunidades de investimento. Estes e outros estudos elaborados 
pela Agência foram relevantes para teses de mestrados e análises de organismos 
nacionais e estrangeiros, além de fornecer dados estatísticos para novos 
investimentos. 

A Agência também fornece apoio financeiro, tecnológico e gerencial às 
incubadoras de empresas, como a IEBM – Incubadora de Empresas Barão de Mauá, 
que têm por objetivo auxiliar a entrada de pequenas e microempresas no mercado. 



As incubadoras recebem consultoria e assessoria nas áreas de Estratégia, 
Comunicação, Finanças e Assuntos Jurídicos, além de cursos e treinamentos 
específicos. Além disso, a Agência GABC apoia o desenvolvimento de vários 
setores, como o Metalmecânico, Plásticos e Cosméticos, visando à estruturação de 
Arranjos Produtivos Locais. Este tipo de aglomeração facilita o vínculo, cooperação 
e articulação entre as empresas e os diversos agentes locais de desenvolvimento, 
como o governo, universidades e instituições financiadoras. Das cinco incubadoras 
planejadas pela Agência GABC, três foram implantadas e hoje estão em pleno 
funcionamento. 

Pode-se destacar o projeto ABC Inovação, criado em parceria com o 
SEBRAE em 2011 e desenvolvido até 2013, que buscava promover ações que 
estimulassem a inovação das micro e pequenas empresas dos setores de 
Metalmecânico e Plástico, através de apoio técnico e financeiro para aprimorar seus 
processos produtivos, além de consultoria em questões referentes à gestão 
administrativa e vendas.  

A Agência também é responsável pela Feira Industrial e de Subcontratação 
de Serviços do Grande ABC, também conhecida como Feira ABC. A Feira foi 
concebida com o propósito de intensificar as transações comerciais na região, 
incentivar a integração e cooperação entre as empresas, facilitar o acesso das micro 
e pequenas empresas à cadeia de fornecimento das grandes corporações, criar uma 
oportunidade para que as instituições de apoio ao crédito, tecnologia e inovação da 
região se apresentem e também oferecer informações sobre as oportunidades de 
fornecimento às instituições públicas do Grande ABC. A Agência, em parceria com o 
Consórcio Intermunicipal e com o apoio de entidades empresariais, realizou a feira 
pela primeira vez em 2008, contando com a presença de 120 expositores e mais de 
5 mil visitantes (IQA, 2010), repetindo a experiência em 2010, as empresas podem 
participar como expositoras, oferecendo seus próprios produtos para empresas da 
região e de outras localidades, como demandantes na Rodada de Negócios e no 
Projeto Comprador ou, ainda, apenas como visitantes. 

A Agência foi responsável pela implantação do Posto de Informações do 
Banco Nacional do Desenvolvimento do Grande ABC, inaugurado em junho de 
2013. Este convênio tem como objetivo facilitar o acesso de micro e pequenas 
empresas às linhas de crédito e programas oficiais de fomento, oferecendo alguns 
serviços como orientação sobre linhas de crédito e auxílio na elaboração de 
projetos, credenciamento de fabricantes, encaminhamento de demandas regionais e 
o oferecimento de seminários aos agentes locais.  

Mais recentemente, a Agência foca seus esforços no desenvolvimento e 
estruturação do setor de Defesa da região do GABC, impulsionada pela compra de 
caças Gripen realizada pela Força Aérea Brasileira. A empresa responsável pela 
fabricação das aeronaves, a sueca SAAB, instalou na região um centro de 
pesquisas em desenvolvimento urbano e sustentável, em parceria com a prefeitura 
de São Bernardo do Campo, em 2011. Desde então, a Agência vem promovendo 
seminários e ações que elucidam aos empresários do Grande ABC o potencial de 
transbordamento produtivo que a indústria aeronáutica possui e os seus benefícios 
para a região, especialmente no momento atual de crise econômica que atinge todas 
as camadas da sociedade e, principalmente, as montadoras da região. 
 
 
RESULTADOS PRELIMINARES 
 



As configurações históricas, sociais, culturais e econômicas de uma região 
interferem no desenvolvimento desta. De forma a caracterizar o desenvolvimento 
econômico local de uma região às suas especificidades produtivas e sociais, as 
Agências de Desenvolvimento devem buscar desenvolver as potencialidades 
existentes na região em que se instalam para atender as demandas externas, pois o 
processo de globalização produtiva incide de maneira exógena ao desenvolvimento 
regional de uma determinada localidade.  

O modelo público-privado apresenta muitas vantagens, pois reúne atores dos 
mais diversos segmentos, interesses e correntes de pensamento. Entretanto, a 
conciliação destes interesses é complexa e exige flexibilidade e atenção.  

Responsável pela estruturação das aglomerações industriais em Arranjos 
Produtivos Locais, promoção de eventos e treinamentos aos pequenos e 
microempresários e atuando como instituição de apoio às empresas através de 
workshops e consultorias especializadas, a Agência tem um impacto no 
desenvolvimento regional que os dados disponíveis não permitem identificar 
precisamente.  
 Passados 15 anos desde sua criação, a Agência é hoje uma entidade técnica 
e facilitadora, com a qual as prefeituras e empresas da região podem contar para 
adquirir conhecimento e apoio nos seus empreendimentos. Desde meados de 2010, 
a Agência direciona seus esforços na promoção da indústria de defesa na região do 
Grande ABC, atuando ativamente na integração com a Força Aérea Brasileira e 
fortalecendo a parceria com a multinacional sueca SAAB, responsável pela 
fabricação do caça Gripen. Essa parceria culminou na construção, por parte da 
SAAB, de um centro de pesquisas em desenvolvimento urbano e sustentável na 
cidade de São Bernardo do Campo. Esta iniciativa pretende estimular ainda mais o 
setor de defesa na região, ativando a capacidade de transbordamento produtivo que 
essa indústria possui e que poderia beneficiar todos os municípios do Grande ABC.  
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