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Resumo: 

Os países subdesenvolvidos de maneira geral são dotados das mesmas 

características em todas as partes do mundo. Nesse quadro, a América Latina se apresenta 

como um espaço adaptado e modificado. Isso ocorre por se tratarem de países onde os 

processos de urbanização são “recentes”; o que fez com que construíssem seu espaço 

segundo ditava à economia global.Tendo como ponto de vista o trabalho como força motriz 

do crescimento de uma região, podemos destacar a força dos centros regionais brasileiros, 

principalmente no estado de São Paulo. Nessa configuração, encontramos o caso do Pólo 

Têxtil de Americana; local que se destaca pela integração do fenômeno industrial na divisão 

interurbana do trabalho e por sua configuração de pólo, emergida da tendência 

centralizadora desses processos em relação às cidades circunvizinhas; configurando uma 

integração territorial marcante. Recentemente estas cidades passaram por um recente 

processo de modernização. Contudo, frente à tendência de livre comércio estarão 

dependentes de medidas antidumping para não sofrerem nova crise. 

Palavras-chaves: Arranjo regional; Pólo Têxtil; Mercados Mundiais 

Abstract: 

The underdeveloped countries in a general way are everywhere endowed with the 

same characteristics of the world. In that picture, Latin America comes as an adapted space 

and modified. That happens for if they treat of countries where the urbanization processes 

are " recent "; what did with that built your space as it dictated to the economy global.Tendo 

as point of view the work as driving force of the growth of an area, we can detach the force of 

the Brazilian regional centers, mainly in the state of São Paulo. In that configuration, we 

found the case of the Textile Pole of American; place that stands out for the integration of the 

industrial phenomenon in the intercity division of the work and for your pole configuration, 

                                                 
1 Alunas do 4º ano de Geografia Integral na Universidade Estadual Paulista – UNESP/ Campus de Rio 
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emerged of the centralizing tendency of those processes in relation to the adjacent cities; 

configuring an outstanding territorial integration. Recently these cities went by a recent 

modernization process. However, front to the free trade tendency will be dependent of 

measured antidumping for us not to suffer new crisis. 

Word-keys: Regional arrangement; Textile pole; World markets 

I - Introdução: 

Os países subdesenvolvidos de maneira geral são dotados das mesmas 

características em todas as partes do mundo. Esses países são marcados por anos de 

subordinação em relação às decisões econômicas dos países desenvolvidos; sofrendo os 

efeitos dessa dominação e empenhando esforços para evitar, ou ao menos, atenuar os 

efeitos do domínio. 

Nesse quadro, a América Latina se apresenta como um espaço adaptado e 

modificado conforme o mercado mundial ditou no decorrer dos anos. Isso ocorre se tratarem 

de países onde os processos de urbanização são “recentes”; o que fez com que 

construíssem seu espaço segundo ditava à economia global, sendo assim, mais suscetíveis 

a reabsorver os esforços do desenvolvimento regional. Tendo, desse modo, um modelo de 

crescimento econômico eficaz graças ao fato de seu modelo de urbanização estar 

relacionada à aceleração da integração territorial. 

A rede urbana nestes países pode ser vista sobre dois importantes pontos de vista: 1. 

Pela extensão de uma ampla rede urbana com sede nos denominados países centrais, tendo 

um papel de intermediação na divisão internacional do trabalho; 2. Pela existência (em 

alguns países ou regiões) de uma relativa autonomia nacional ou regional, onde a divisão 

territorial do trabalho é parcialmente derivada de decisões e interesses internos, sediados 

nas metrópoles nacionais ou regionais, e nas capitais regionais. 

Tendo como ponto de vista o trabalho como força motriz do crescimento de uma 

região, podemos destacar a força dos centros regionais brasileiros, principalmente no estado 

de São Paulo; que cresceram e mudaram de qualidade nos últimos 30 anos; tornando-se 

áreas nas quais se diversificaram e avolumaram as relações interurbanas e as configurações 

de rede (urbana e geográfica). 

O processo de criação urbano é, assim, resultado direto das relações e problemas 

econômicos-sociais correspondentes às diversas necessidades de organizações sociais. O 

processo de urbanização que caracteriza o século XX é marcado, sobretudo na etapa mais 

atual, pela origem de grandes e gigantescas áreas urbanas, tanto nos países desenvolvidos, 

quanto naqueles em via de desenvolvimento. 
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Desse modo, temos a cidade atuando no contexto atual como um espaço marcado 

pela implosão demográfica e pela reprodução de atividades de acumulação do capital; 

apresentando o fenômeno urbano atingindo grandes proporções; criando o que Milton Santos 

chamou de “meio geográfico artificial” (Santos, 1991: 43). 

No cenário da urbanização mundial, a quantidade de cidades de porte médio e 

pequeno, suplanta em mérito a quantidade de cidades grandes e metrópoles. “No Brasil tais 

áreas urbanas constituem uma importante rede de cidades, sendo notável sua participação 

no contexto sócio-econômico e político da nação” (Mendonça, 1994:23). 

O modo de produção capitalista territorializa distintas formas de uso e ocupação do 

espaço, definidas por uma lógica que não atende aos critérios técnicos do desenvolvimento 

sustentável; fazendo com que “dentro da cidade e em razão da divisão territorial do trabalho, 

também ajam paisagens funcionalmente e estruturalmente distintas” (Santos, 1991:69). 

Nesse contexto, temos o papel das cidades de pequeno e médio porte. Esses centros 

urbanos que ganharam uma progressiva importância, em termos sócio-econômicos e 

políticos, após a década de 70, foram intensamente marcados pelas mudanças no processo 

produtivo ocorridas nas últimas décadas. 

Dessa maneira, encontramos o caso do Pólo Têxtil de Americana; local que se 

destaca pela integração do fenômeno industrial na divisão interurbana do trabalho e por sua 

configuração de pólo, emergida da tendência centralizadora desses processos em relação às 

cidades circunvizinhas; configurando uma integração territorial marcante. É sobre essa 

relação; e sobre a relação de sua configuração de pólo em relação as políticas nacionais e 

internacionais que se conceitua esse trabalho. 

II – Justificativa da Escolha do Tema: 

A história da evolução econômica e social brasileira é caracterizada pela raridade na 

elaboração e implementação de planos enquanto mecanismos condutores das atividades 

humanas no campo e na cidade. “A desorganização do espaço nacional reflete a ausência e 

o caráter assistêmico de poucos planos de que se tem registro, tendo sido a maioria voltada 

ao progresso econômico e em nada, ou quase nada, abordando o aspecto social” (Guidugli e 

Guidugli, 1977). 

A história da evolução econômica e social brasileira é caracterizada pela raridade na 

elaboração e implementação de planos enquanto mecanismos condutores das atividades 

humanas no campo e na cidade. “A desorganização do espaço nacional reflete a ausência e 

o caráter assistêmico de poucos planos de que se tem registro, tendo sido a maioria voltada 

ao progresso econômico e em nada, ou quase nada, abordando o aspecto social” (Guidugli 

e Guidugli, 1977). 
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Foi notadamente a partir da década de 70 que mudanças de qualidade na acelerada 

urbanização brasileira passaram a se processar mais rapidamente, pois algumas cidades 

apresentaram ritmo acelerado de metropolização. A partir da década de 70, o interior 

paulista destacou-se como o segundo Parque Industrial do país, com uma concentração 

industrial num raio de 150-200 Km de distância da capital. Este fato deveu-se ao processo 

de desconcentração (concentrada) das indústrias da metrópole para o interior de São Paulo. 

 Nesse contexto, podemos citar o caso da cidade de Americana. A formação do 

parque industrial de Americana se deu no período pós-guerras com a instalação de várias 

indústrias têxteis nessa cidade. Assim, da primeira fábrica de tecidos a Rawlinson Muller e 

Cia (mais tarde, Carioba); saíram os primeiros tecelões que com suas economias iniciaram 

suas primeiras confecções, prestando serviço para a própria Carioba. 

 Em 1941, surgia em Americana a primeira cooperativa do ramo têxtil do Brasil, a 

CITRA (Cooperativa Industrial de Tecidos Rayon de Americana), recebendo mais tarde, o 

nome de DISTRAL (Distribuidora de Tecidos Rayon de Americana). A partir daí, o 

desenvolvimento têxtil acelerou-se, transformando Americana num importante parque 

industrial, passando a ser conhecida como “Princesa Tecelã – A capital Nacional dos 

Tecidos”. 

 Assim, a cidade de Americana que desde a década de 40, já havia revelado a sua 

vocação têxtil formando seu parque industrial com indústrias de capitais locais; teve a partir 

da década de 60 uma grande ativação na industrialização com a vinda das indústrias de 

capitais externos (nacionais e estrangeiros). Nessa fase, auge do fordismo, as cidades do 

pólo funcionaram como lugares dotados de vantagens comparativas importantes para os 

grandes investimentos. Assim, com esse processo se formou verdadeiros aglomerados 

urbanos, que com a migração trouxe mão de obra abundante para as indústrias que ali se 

instalavam. 

 Assim, a experiência do milagre econômico (década de 70) fez com que a produção 

industrial se intensificasse, gerando um aumento na oferta de produtos, e 

conseqüentemente, novos hábitos de consumo se impuseram, exigindo novos ambientes e 

localizações para a realização das mercadorias. A conseqüência disso foi à aceleração da 

urbanização do interior de São Paulo devido aos deslocamentos espaciais da indústria; 

surgindo aí, os centros empresariais, os primeiros hipermercados, shopping-centers etc. 

III – Justificativa de Escolha da Área de Estudo: 

Ao longo das últimas décadas houve no país inteiro, em especial nessa região um 

agudo processo de urbanização dentro de cada município; assistindo, uma extravasão do 
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crescimento da RMSP (Região Metropolitana de São Paulo) em direção ao eixo da rodovia 

Anhanguera que provocou uma conurbação praticamente contínua, desde os municípios de 

Caieras e Franco da Rocha, na Grande São Paulo, até Americana. 

É certo que as taxas de crescimento sofreram uma redução significativa frente às 

altíssimas taxas verificadas nas décadas de 70 e 80. Todavia se separarmos as cidades de 

Americana, Santa Bárbara D’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia (nossa área de 

estudo) é fácil constatar o fato de que ainda hoje elas vivenciam taxas de crescimento 

superiores a média regional. 

 

Ordem Município Total/1991 Total/2000 Taxa 

1 Americana 153.840 182.084 1,89 

2 Nova Odessa 34.063 42.066 2,37 

3 Santa Bárbara 

D’Oeste 

145.266 169.735 1,74 

4 Sumaré 226.870 347.724 4,86 

5 Hortolândia  * 180.000 * 

 

* O município de Hortolândia era distrito do município de Sumaré, se emancipando em 19 de 

maio de 1991. 

O mesmo pode ser constatado quanto a expansão do parque da região, esta se 

encontra hoje de maneira significativa, estando na média ou acima da média do estado de 

São Paulo. Essa atração de investimentos novos nesta região é hoje reforçada pela criação 

da RMC (Região Metropolitana de Campinas), no início da década de 2000; fato que faz com 

que os investidores encontrem ali inúmeros indicadores favoráveis para os seus 

investimentos. 

Outro fato importante foi o a formalização da criação do Pólo Têxtil de Americana pelo 

Governo do Estado de São Paulo, em 2003. Esta formalização se deu para a criar incentivos 

para as atividades de pesquisa científica e tecnológica, relacionadas ao setor, e, envolvendo 

as cerca de 700 indústrias de fiação, tecelagem, tinturarias e estamparia presentes nos 

municípios de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, Sumaré e Hortolândia.  

  O Pólo Têxtil de América, é hoje, considerado o maior pólo têxtil de tecidos planos de 

fibras artificiais e sintéticas da América Latina, sendo responsável por 85% da produção 

nacional deste tipo de material, e possuindo aproximadamente 2.500 confecções. 
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A) IMPORTAÇÕES EFETIVAS DE TECIDOS PLANOS DE FIBRAS ARTIFICIAIS E 
SINTÉTICAS POR PERÍODO.

Ano 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 19992000/Set

Ton/Ano2.1533.27911.33434.17082.149,533.65030.51514.32828.008 35.000

B) QUADRO DEMONSTRATIVO DO SETOR TÊXTIL – AMERICANA E REGIÃO

a) INDÚSTRIAS – TECELAGENS PLANAS

Localidade/Ano 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000/Set.

Americana 827 764 676 680475447395416425456 462

Santa Bárbara 

d'Oeste 
479 443 395 383264248195195197192 199

Nova Odessa 126 120 111 106 70 65 18 13 21 30 38

Sumaré 54 48 41 30 21 18 12 22 22 25 26

Total 1.4861.3751.2231.199830778621643665703 725

 

b) EMPREGOS EFETIVOS 

 

Localidade/Ano 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000/Set

Americana 17.84515.53214.34010.597 9.286 8.540 8.148 8.725 8.85010.231 10.335

Santa Bárbara 

d'Oeste 
6.305 5.461 4.241 4.768 5.058 3.395 2.295 2.340 3.050 2.982 3.009

Nova Odessa 3.760 3.384 3.445 3.390 3.567 3.317 2.183 2.201 2.500 2.625 2.736

Sumaré 3.147 2.321 1.869 1.861 1.773 2.491 755 827 900 1.021 1.044

Total 31.05726.69823.89520.61519.68417.74313.41814.09315.30016.859 17.124

 

C) PRODUÇÃO DO POLO TÊXTIL 

a. 1990 à 1992 = 100 milhões de metros lineares/mês 

b. 1993 à 1995 = 45 milhões de metros lineares/mês 
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c. 1996 = 65 milhões de metros lineares/mês 

d. 1997 = 90 milhões de metros lineares/mês 

e. 1998 = 130 milhões de metros lineares/mês 

f. 1999 = 150 milhões de metros lineares/mês 

g. 2000 = 155 milhões de metros lineares/mês 

Assim, podemos afirmar que as cidades do Pólo Têxtil de Americana apresentam hoje 

um forte parque industrial com destaque para a indústria têxtil e indústrias relacionadas 

(químicas); que por um lado demanda consideravelmente dois insumos escassos que são 

água e energia elétrica, e por outro lado é grande empregadora de mão de obra direta e 

propicia indiretamente a geração local de rendas e outros postos de emprego. 

IV - Objetivos: 

Nesse trabalho, vamos falar de Americana como centro regional, que exerce controle 

(muitas vezes financeiro e administrativo) sobre as cidades circunvizinhas; na dinâmica 

locacional e na divisão do trabalho e na. A formação do pólo, nessa conjuntura, se deu tanto 

por razões internas (a economia de aglomeração do pólo), quanto externas, nacionais e 

internacionais. 

Segundo Lencione (1991); o contexto da reestruturação econômica da indústria têxtil 

manifesta-se na mobilização para o mercado externo e na necessidade de inovação da 

técnica, como também no aumento da importância da indústria têxtil nestes municípios. Daí, 

a importância de um levantamento histórico que analise as relações de trabalho e produção; 

assim como suas conseqüências urbanas e sociais regionais com o quadro econômico e 

político nacional e internacional dos últimos 30 anos; centrando numa análise futura frente à 

formação de um mercado comum ou de uma área de livre comércio. 

V - Metodologia: 

O método utilizado será o histórico comparativo, de forma que abordaremos a história 

desse pólo têxtil, acabando por relacioná-la às políticas e ações vigentes. Através desse 

método será possível ressaltar a importância do local e do regional na globalização, 

analisando os reflexos das políticas econômicas na sociedade e no território. 

VI - O conceito de Arranjo Produtivo Local e sua configuração 

no Pólo Têxtil de Americana. 

Um Arranjo Produtivo Local (APL) é um espaço social, econômico e historicamente 

construído através de uma aglomeração de empresas similares fortemente inter-
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relacionadas, ou interdependentes que interagem, numa escala espacial local definida e 

limitada, através de fluxos de bens e serviços. 

Segundo Costa (2003) para isto, desenvolvem suas atividades de forma articulada por 

uma lógica econômica comum, que aproveita as economias de aglomeração, as economias 

externas, o binômio cooperação-competição, a identidade sócio-cultural local, a confiança 

mútua entre os agentes do aglomerado, as organizações ativas de apoio para a prestação de 

serviços, os fatores locais favoráveis (recursos naturais, recursos humanos, logística, infra-

estrutura etc.), o capital social, e o apoio do Estado em seus três níveis. Como resultado 

desta conformação sócio-econômica e geográfica, assiste-se ao aumento da capacidade 

competitiva das empresas, através da “eficiência coletiva”, e, conseqüentemente, da 

localidade e da cadeia produtiva. 

Dentro do aglomerado, a divisão do trabalho entre os produtores permite que o 

processo produtivo ganhe flexibilidade e eficiência, já que estes são obrigados a 

desenvolverem competências específicas. A concentração de produtores especializados 

estimula o desdobramento da cadeia produtiva e o desenvolvimento da cadeia produtiva, 

através do surgimento de agentes comerciais que levam os produtos para mercados 

distantes formando uma rede geográfica. Além disso, a alta concentração de uma mesma 

atividade no espaço permite a formação de um contingente de mão-de-obra altamente 

especializado. 

A cidade de Americana, por assim dizer, se destaca pela integração do fenômeno 

industrial na divisão interurbana do trabalho e por sua configuração de pólo; configurando 

uma participação marcante no processo produtivo têxtil nacional; contudo, fortemente 

marcada pelas contradições do nosso tempo. 

A configuração do Pólo se dá entre cidades-irmãs unidas por um passado em 

comum (Americana era uma vila pertencente à Santa Bárbara D’Oeste e Nova Odessa era, 

por sua vez, Distrito de Americana); por um desenvolvimento urbano marcado pela 

conurbação territorial entre estes municípios e pela forte relação comercial entre eles. Estes 

municípios formam entre si uma intensa rede urbana , cujo centro polarizador é a cidade de 

Americana; é uma rede geográfica que s liga a vários outros espaços no mundo. 

A cidade de Americana também exerce um comando financeiro e administrativo 

sobre muitas indústrias localizadas nos demais municípios que constituem o pólo, tanto que 

várias das indústrias de capitais locais (50% do total) possuem ou já possuíram filiais 

localizadas no próprio pólo ou em São Paulo. 
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Entre os três municípios existe uma grande dinâmica locacional sendo que algumas 

indústrias transferiram-se de Americana para Nova Odessa pela falta de um grande espaço 

para sua ampliação em Americana, pelos incentivos fiscais e pela especulação imobiliária. 

Atualmente os municípios de Nova Odessa e Santa bárbara d’Oeste têm selado uma 

verdadeira guerra fiscal em relação às indústrias, inclusive as localizadas em Americana; 

havendo políticas claras nesse município a esse respeito. Isto fica claro com grande 

expansão do número de Distritos Industriais nesses municípios, inclusive impulsionando o 

município de Americana a também criar novos Distritos industriais , inclusive em áreas antes 

não ocupadas para esse fim como a área conhecida como o “além represa” (área localizada 

do outro lado da margem da represa de Salto Grande; divisa com a cidade de Limeira) 

VII - A reação do Pólo Têxtil de Americana frente à globalização 

 e a abertura comercial 

A conjuntura da mundialização do espaço iniciou-se após a segunda guerra mundial, 

porém, se tornou mundial a partir da década de 70. Nesse sistema, a ciência, a tecnologia e 

o mercado formam um conjunto; e, juntos, modificam a natureza. Os objetos técnicos já 

surgem como informações, sendo que, na verdade, a energia principal do seu 

funcionamento é também a informação, afinal, ciência e tecnologia caminham lado a lado. 

 Nesse meio, cria-se um verdadeiro tecnocosmos, a natureza deixou de ser uma 

parte significativa do nosso meio ambiente, e cria-se um meio artificial, onde a técnica 

produz um espaço e o faz meio de existência de boa parte da humanidade. Daí, surgem a 

informação como vetor fundamental do processo social levando a uma cientificização e de 

uma tecnicização da paisagem. 

 Origina-se a globalização, que transforma todos os territórios em uma unidade. 

Mesmo onde se manifesta pontualmente, assegura o seu funcionamento. Porém, quanto 

mais contemporâneos são os objetos, mais se subordinam às lógicas globais. Esse 

processo rompe o equilíbrio existente e cria um novo, gerando sérios problemas políticos e 

sociais, pois produzem muito mais, por unidade de tempo, de superfície e de pessoa. Há 

uma busca da especialização pela necessidade de mais circulação, e, conseqüentemente, 

de participação em nível mundial. 

Assim, ao final dos anos 70, iniciaram-se reestruturações na forma produtiva e 

gerencial das empresas. Estas modificações consolidaram-se nas décadas de 80 e 90. 

Cada localidade reorganizou-se mantendo peculiaridades próprias, mas ao mesmo tempo 

adotaram características comuns como: flexibilidade produtiva e especialização em fases ou 

etapas do processo produtivo. Estas mudanças refletem as ‘grandes transformações’ 
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ocorridas no campo econômico, entre as quais destacamos: a globalização e a emergência 

das novas tecnologias de informação e comunicação (CASTELLS; 1999:87-93). 

Temos agora uma transformação do espaço nacional servindo a economia 

internacional. Em tais condições, ocorre uma espécie de desterritorialização, como a 

supressão do espaço pelo tempo ou o não-lugar. 

Forma-se um capitalismo sem fronteiras, onde os mercados triunfam sob a política 

dos governos, enquanto as empresas que dispõem de tecnologia de ponta controlam esse 

(“gestão externa do território” – negócios governam mais que o governo). 

As inovações técnicas reorganizaram os territórios, de forma a torná-los mais rígidos; 

tendo em vista que atribui aos lugares valores específicos e mais precisos diante de sua 

utilização. Neste âmbito, tem-se a fixidez do capital, em uma economia de circulação e 

avanço dos meios de comunicação; qualificando os espaços. Assim, a fluidez é alcançada 

através de produção de mais capital fixo, ou seja, da ampliação da demanda de rigidez. 

Assim, as novas possibilidades de fluidez estão na base da expansão do 

intercâmbio, de forma a ampliar e aprofundar a divisão do trabalho, mantendo todos os 

lugares do mundo conectados. Estes contextos aumentaram-se ainda mais com a 

multiplicação das interdependências e o crescimento do número de atores envolvidos no 

processo, uma “socialização capitalista territorialmente ampliada”. 

Tais contradições foram analisadas por Milton Santos como (1985) “..as grandes 

contradições de nosso tempo passam pelo uso do território (...) as formas são antes de tudo 

um resultado, e um fator social – quando a sociedade impõe novas funções não é possível 

acabar com todas as formas precedentes, acabar com todos os edifícios através da 

destruição – sendo assim ocorre uma mistura de formas novas e velhas”. 

Assim, as mudanças recentes geradas pela passagem da cidade industrial para a 

metrópole pós-industrial produziram um retrato cruel no território da cidade de Americana. 

Estas fortes mutações territoriais emergiram na cidade pós-industrial, mais enfaticamente 

após a reestruturação da economia espacial nas últimas décadas. 

Segundo Lencione (1991); o contexto da reestruturação econômica da indústria têxtil 

manifesta-se na mobilização para o mercado externo e na necessidade de inovação da 

técnica, como também no aumento da importância da indústria têxtil nestes municípios. Este 

quadro configurou-se por toda a década de 70, contudo, a tecnologia utilizada e as práticas 

organizacionais, se tornaram insustentáveis em relação às novas tendências mundiais das 

décadas seguintes, principalmente frente às políticas nacionais de altas tarifas para 

importação (década de 80) e posteriormente, (década de 90) com a abertura da economia 
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nacional para o mercado mundial gerando a maior crise sofrida pela região. Tal crise deu 

origem a grande maioria dos brownfields presentes hoje na cidade. 

ARAÚJO (1997) analisa que o avanço tecnológico, imposto pelas novas formas de 

produção, acabou por gerar a crise do desemprego e, além disso, a entrada de tecidos 

importados, principalmente chineses e coreanos, aumenta ainda mais esta crise do setor 

têxtil. 

Nesse contexto, LENHARI apud MENDES (1997), escreve sobre a crise no setor 

têxtil: “com a abertura comercial no Governo Collor em 1990, o Pólo Têxtil de Americana 

passa pela maior crise de sua história, notadamente com a demissão de 30 mil pessoas, 

com o fechamento de inúmeras empresas, redução da produção com relação à capacidade 

instalada e uma queda de 50% nas vendas em função da concorrência com os produtos 

importados (que é desleal, segundo os sindicatos do setor, devido às prática de dumping), à 

falta de investimentos e de uma política industrial articulada e bem definida para o setor” 

(Mendes, 1997, p.148). 

Segundo dados do Sindicato das Indústrias Têxteis de Americana, Nova Odessa, 

Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré houve uma grande redução no número desses 

estabelecimentos localizados nessas cidades. 

Tabela 1: Número de indústrias têxteis e de empregos no período de 1990 a 1996 

ANOS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Nºde indústrias 827 764 676 680 475 447 395 

Nº de empregos 17.845 15.532 14.340 10.596 9.286 8.540 8.185 

FONTE: Abit/Sinditextil, 1996. 

A crise foi tão grande que atingiu te mesmo as grandes indústrias (tendo em vista 

que grande parte das empresas pequenas fechou). Essas empresas viram na parceria um 

dos meios econômicos mais viáveis para a reestruturação. No entanto, nem mesmo com a 

modernização inicial do maquinário conseguia-se vencer a dificuldade de concorrência com 

as fibras sintéticas e os artigos têxteis, em geral de baixo custo, vindos da Coréia e da 

China, principalmente. 

Neste contexto, se configura a nova ordem, onde a distinção dos lugares se dá pela 

capacidade de oferecer rentabilidade aos investimentos, que para isso visam-se condições 

de ordem técnica (equipamentos, infra-estrutura) e organizacional (leis locais, impostos). 

Daí, surge a noção de produtividade espacial ou produtividade geográfica, que se aplica a 
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um lugar, em função de uma determinada atividade ou conjunto de atividades. É o espaço 

do “trabalho” sobressaindo às condições artificiais às condições naturais. 

Esse quadro de crise só é resolvido no decorrer da década de 90 com a 

modernização, políticas salva-guardas do governo e com a desvalorização cambial do real, 

que tornou a produção mais competitiva em relação ao mercado internacional. 

  Atualmente, o Pólo Têxtil colhe resultados dos empresários do setor que tiveram 

coragem e investiram na modernização de seus equipamentos. Os teares antigos e 

obsoletos foram gradativamente substituídos por máquinas modernas, com tecnologia de 

primeiro mundo. Praticamente a maioria dos teares e máquinas têxteis existentes é 

informatizada, sendo as mais modernas existentes no mercado mundial. 

No que tange o volume de produção, a partir de 1996 houve uma retomada gradativa 

na produção das tecelagens que passaram a produzir cerca de 65 milhões de metros por 

mês de tecidos planos tendo como reflexo as medidas protecionistas adotadas pelo governo 

federal. No final de 1999, o pólo teve uma considerável recuperação motivada pela 

desvalorização do real em relação ao dólar americano, inibindo dessa forma as importações 

e melhorando as exportações, incrementando a produção, com um crescimento superior a 

10%, atingindo uma produção em torno de 150 milhões de metros por mês. 

A partir disso, forma-se um exército profissional para agradar o mercado, sendo cada 

vez mais rápido o envelhecimento, de um ponto de vista técnico e sócio-econômico, desse 

tipo de trabalho. 

O conjunto das ações já apresentadas, acaba por gerar uma competição interlocal, 

originando uma “guerra de lugares”. Tal guerra se torna dramática quando está em jogo o 

problema do desemprego. 

Esta concorrência inclusive entre as cidades constituintes do Pólo leva, na maioria 

das vezes, ao fechamento das unidades produtivas, que abandonam o espaço, tornando-o 

ocioso e disfuncional. 

VIII - Resultados: 

Este estudo nos remete a importância deste tipo de análise frente aos processos de 

integração deseconomias. Através deste, podemos concluir que atualmente o comércio é o 

elemento central enfocado na criação das áreas de livre comércio. Contudo, não envolveria 

apenas as questões de aceso ao mercado,mas, também a facilitação do comércio, 

envolvendo serviços, investimentos, concorrência e direitos de propriedade intelectual. 
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  A convergência hemisférica de políticas nacionais e os mercados abertos podem 

trazer benefícios configurando-se num novo regionalismo. Todavia, o neoliberalismo tem sido 

muito criticado, pois nessas áreas, haverá a internacionalização do trabalho, onde setores 

industriais podem perder ou ganhar. 

No caso as indústrias têxteis de Americana, essas passaram por um recente processo 

de modernização (pós-crise de 1991), para competir em pé de igualdade com o mercado 

global. Contudo, frente à tendência de livre comércio estarão dependentes de medidas 

antidumping para não sofrerem nova crise. 
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