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1.Introdução 
 
 Este artigo visa primeiramente apresentar a gênese e estruturação do setor metal-
mecânico no município de Araras/SP, e como a reestruturação produtiva da indústria tem 
influenciado neste processo. Em seguida, parte-se para um estudo interno ao aglomerado e de 
como este esta articulado em relação a base produtiva e ao próprio município. 

A discussão atual sobre aglomerados industriais tem ganhado cada vez mais terreno, 
pois, as novas configurações da produção, tem conduzido a um rearranjo espacial da 
economia, fomentando uma nova reorganização do espaço (BENKO; PECQUEUR, 1997).   

No Brasil, o processo de reestruturação produtiva da indústria ocorrido na década de 
1990 gerou importantes desdobramentos sobre as articulações entre agentes no interior das 
cadeias produtivas e sobre o padrão de localização espacial das atividades industriais 
(NEGRI, 1994).  

As crescentes pressões pela busca de maiores níveis de eficiência na utilização de 
fatores produtivos têm estimulado a localização de atividades produtivas em regiões onde a 
disponibilidade de fatores como mão-de-obra e recursos naturais, em especial sejam mais 
favoráveis, tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo. Por outro lado, é possível 
mencionar também um processo de desconcentração espacial da indústria, com o conseqüente 
surgimento de novas áreas industriais, o qual remonta à década de 1970 (LENCIONE, 1994; 
BNDES, 2004), mas que vem adquirindo uma nova dinâmica no período mais recente, 
inclusive em virtude dos estímulos da política econômica brasileira, definidos no plano 
federal, estadual e municipal.   

Como coloca Tertre (1997, p.127), a capacidade do setor para responder o novo 
conteúdo da demanda se transforma em uma exigência para que se reorganize a atividade 
industrial pós-fordista, o crescimento dos serviços, e as modificações espaciais de localização 
das atividades. 

Para a identificação destes novos fatores utilizam-se recortes metodológicos 
específicos. O recorte espacial é sem dúvida o primeiro tipo de escolha a ser feita, e a 
delimitação do município de Araras é fruto de levantamento de dados primários 
governamentais, tratados com técnicas estatísticas (uso de quocientes locacionais), que 
ofereceram importante indicador de que neste município o setor metal-mecânico desempenha 
papel singular. 

Porter (1999, p.211) vê o aglomerado como um “agrupamento geograficamente 
concentrado de empresas inter-relacionadas e instituições correlatas numa determinada 
área”. Lastres e Cassiolato (2004), vêem os aglomerados como uma proximidade territorial 
de agentes econômicos, políticos e sociais, sendo que esta proximidade geográfica irá gerar 
vantagens, incluindo acesso a conhecimentos e capacitações, mão-de-obra especializada, 
matérias-primas e equipamentos. Storper (1997) aponta nos aglomerados vantagens 
competitivas locacionais para as indústrias que compartilham deste território. Para o referido 
autor, a territorialidade está ligada a interdependências específicas da vida econômica não 
podendo ser definida meramente como localização.  

Os ativos específicos são verificados, portanto, nas relações de proximidade 
geográfica na medida em que estas são necessárias para a geração de externalidades positivas. 
Uma atividade é considerada como totalmente territorializada quando sua viabilidade 
econômica está enraizada em ativos (incluindo práticas e relações) que não estão disponíveis 



em outros lugares e que não podem ser facilmente ou rapidamente imitados ou criados em 
lugares que não as têm (STORPER, 1997; CASSIOLATO et al; 2004). É este tipo de 
informação que este estudo tem tentado levantar no município de Araras, e neste artigo são 
apresentados os primeiros fatores singulares identificados. 
 
2.O Setor Metal-Mecânico 

 
O setor metal-mecânico e em especial o de máquinas e equipamentos, reúne um 

conjunto de fabricantes que compõem a produção de outros bens, permeando todos os outros 
setores da atividade industrial, ou seja, este setor é um setor chave, de fundamental 
importância para a base industrial e para que se possa investigar futuras aglomerações de 
outros setores. 

O setor pode ser caracterizado pela heterogeneidade, presente nas condições 
competitivas do mercado, que estão diretamente relacionadas ao ritmo tecnológico do 
segmento industrial, ou seja, não somente às características dos produtores, mas também a dos 
compradores dos bens de capital das empresas que o compõem; assim como pela grande 
variabilidade de produto, envolvendo as operações de montagem de peças e componentes, 
podendo ser parte de fabricação própria e parte adquirida de fornecedores considerados 
especializados. Os recursos e ativos desse setor envolvem por um lado o conhecimento tácito, 
a forma de produção quase intransferível, que fomenta o surgimento de pequenas e médias 
empresas e de outro os altos investimentos em P&D que só podem ser efetivados por grandes 
empresas do ramo. 

No caso dos fornecedores, a proximidade geográfica é muito importante dada à 
necessidade de rápida prestação de serviços e manutenção, e mais que isso, para a troca de 
conhecimento tácito, ou seja, aquele que não é codificado pelas firmas (Lastres & Cassiolato, 
2004; Avellar, 2004). Tem-se então a constituição de uma rede complexa de relações 
produtivas e tecnológicas, interligando a dinâmica desse setor á dos outros setores industriais. 
O objetivo aqui é colocar em destaque a dinâmica deste setor no município de Araras, sua 
articulação interna e externa e como este setor se desenvolveu no bojo do processo de 
reestruturação produtiva que vem ocorrendo no estado de São Paulo. 
 
3.Breve Histórico: o Setor Metal-Mecânico na Industrialização de Araras 
 
 Quanto a industrialização do município de Araras, o trabalho de Zambarda (1999) nos 
oferece um rico material. Não nos ateremos aqui a todo o processo industrial, uma vez que a 
referida autora o aborda muito bem, centraremos nas informações relevantes ao setor metal-
mecânico tratadas pela autora. 
 Em sua análise, Zambarda faz um recorte das “sucessivas rodadas de investimentos” 
no município, iniciando nos primórdios do século XIX até os anos de 1990. Iniciaremos então 
nossa jornada no final do século XIX; é deste período que temos a primeira instalação do 
gênero metal-mecânico no município, a Metalúrgica Rüegger, datada de 1895 e produzindo 
essencialmente “mecanismos completos para fábricas de farinha de mandioca, maquinismos 
para fabricação de macarrão, para engenhos de cana (...) fundição de ferro e bronze (...) 
ferraria, caldeiraria, carpintaria (...) carros, carrocerias para veículos a motor” 
(ZAMBARDA, 1999, p. 69). Temos na iniciativa desse empresário suíço um importante 
estabelecimento irradiador de incentivos para demais tipos de indústria, a Metalúrgica 
Rüegger, tornou-se ao longo dos anos um importante e tradicional estabelecimento do 
município. 
 Do início do século XX, temos a fundação das “Oficinas Mazon” (1909) e “Oficinas 
Irmãos Faggion” (1914), fabricante de veículos trolys e carrocerias para caminhões, fazendo 



reformas e consertos. Do total, segundo informações de Zambarda (1999), coletadas de 
Caldeira (1929), temos em 1929, 3 fabricas de veículos, 5 funilarias, 5 oficinas de ferreiro e 1 
fundição de ferro, o que nas palavras de Zambarda caracterizaria “um terceiro segmento digno 
de destaque na estrutura industrial por gêneros é aquele representado pela produção metalo-
mecânica” (1999, p.73. Grifos da autora). 
 Na “rodada dos anos 40”, Zambarda aponta como fator importante a revitalização da 
cultura da cana, o que trousse consigo a criação e instalação de duas usinas de cana-de-açúcar 
no município. A instalação dessas usinas por si só, já seria um atrator importante de indústrias 
do ramo mecânico, para prestação de serviços. Possivelmente com esse intuito, surge no 
período a Torque S/A, uma pequena indústria fabricante de “motores elétricos para outras 
indústrias locais, como engenhos de cana, moinhos de milho e máquinas de beneficiar café’ 
(ZAMBARDA, 1999, p.85). Anos mais tarde, a Torque se tornaria uma grande empresa de 
bens de capital para maquinaria pesada, com clientes importantes, tal qual a Belgo Mineira, 
Firestone e Mercedes Benz. A empresa expandiu-se surpreendentemente, criando uma sede na 
capital paulista e duas novas fábricas, uma em Rio Claro e outra em Pederneiras. 
 Assim Zambarda define esse período para nós: 
 

“Investimentos mínimos são dirigidos para um setor até então 
relativamente pouco expressivo, o metalo-mecânico e, bem 
administrados, articulando-se bem ao crescimento industrial nacional, 
ocorrido principalmente nos anos de 50, 60 e 70, conduzem uma 
indústria local a posição de uma da maiores do país, no setor de materiais 
de transporte” (ZAMBARDA, 1999, p.88) 

  
 Na “rodada dos anos 50 e 60”, instalam-se em Araras duas empresas metalúrgicas: a 
Macisa Comércio e Indústria S/A de origem paulistana, fabricante de difusores de ar, 
coberturas de coluna, etc; e a Companhia Metalúrgica e Equipamentos Industriais – CIMEI 
de origem piracicabana, fabricando equipamentos para usinas de açúcar e papéis. Zambarda 
(1999) aponta que entre 1950 e 1960 ocorre uma acentuada expansão do gênero metalúrgica, 
com 42,85% do total de estabelecimentos surgidos e 83,11% dos empregos criados. Na 
década de 1960, 3 dos 9 estabelecimentos surgidos são do ramo da metalúrgica. 
 Caminhando rumo ao período atual, chegamos a “rodada dos anos 70, 80 e 90”. Nesse 
período, Zambarda (1999) faz menção a importância que o ramo metalúrgico foi 
gradativamente assumindo, e que de 1970 a 1975, três estabelecimentos do setor metal-
mecânico deixam a capital paulista para se instalar em Araras: Kamaq Máquinas e 
Implementos Agrícolas, Metalúrgica Fuganholi Ltda. e Laminação de Metais Paulista. Na 
década de 1980 a 1990, “mantém-se o ritmo de implantação do ramo metalúrgico, mais 
acelerado que os demais, segundo a amostra selecionada” (ZAMBARDA, p.97, 1999).   

Vemos assim ao longo do período elencado, o aumento gradual do setor metal-
mecânico no município de Araras, indicando uma sólida constituição de base histórica; o 
crescimento e a consolidação desse setor permanecem durante o período entre 1995 e 2005, 
como veremos a seguir. 
 
4.Estrutura e Evolução: Estabelecimentos 
 
 De 1995 a 2005, ocorreu um aumento do número de estabelecimentos registrados 
(segundo a RAIS), considerando a somatória dos subsetores Metalurgia e Mecânica, no 
entanto, a participação relativa desses subsetores como um todo diminuiu considerando todos 
os outros setores da economia ararense, ou seja, houve um aumento do número de 
estabelecimentos metalomecânicos, mas esse aumento não acompanhou o crescimento dos 



outros setores da economia, a participação relativa entre os setores pode ser visualizada nos 
gráficos 1 e 2, e a participação relativa intra-setorial nos gráficos 3 e 4. 
 Analisando a composição setorial, veremos que a grande redução ocorreu no fabrico 
de ferramentaria, que em 1995 compunha 14% do setor, caindo drasticamente para apenas 4% 
em 2005, em seguida o fabrico de estruturas metálicas, passou de 17% para 13%, da 
composição intra-setorial. Inversamente, os ramos que tiveram alta significativa, foram os de: 
forjaria, estamparia e tratamento de metais, que passou de 2% para 10 % na composição intra-
setorial; o de produtos diversos de metal, que passou de 13% para 19% e, mais modestamente, 
a fabricação de motores, bombas e equipamentos de transmissão, subiu de 3% para 7%.  
 Observa-se então, uma reestruturação interna do setor no município, tarefas mais 
específicas realizadas pelas empresas como a fabricação de ferramentas e estruturas metálicas, 
deram lugar a atividades mais amplas e adaptativas como o tratamento de metais, forja e uma 
classe Cnae bem ampla, que é a de “produtos diversos de metal”. O ramo ligado a indústria 
automobilística também aumentou sua participação relativa, com a fabricação de 
equipamentos de transmissão, há de se salientar a grande participação de indústrias 
fabricantes de peças para tratores e uma multinacional do ramo de peças para automóveis no 
município.  
 
GRÁFICO 1 - COMPOSIÇÃO RELATIVA DOS SETORES ECONÔMICOS EM ARARAS, 
SEGUNDO OS ESTABELECIMENTOS PARA O ANO DE 1995 
 

 
(FONTE de Dados: RAIS 1995 e 2005; Elaboração  Danilo Piccoli Neto) 



GRÁFICO 2 - COMPOSIÇÃO RELATIVA DOS SETORES ECONÔMICOS EM ARARAS, 
SEGUNDO OS ESTABELECIMENTOS PARA O ANO DE 2005 
 

 
(FONTE de Dados: RAIS 1995 e 2005; Elaboração  Danilo Piccoli Neto) 

 
 
GRÁFICO 3 - COMPISIÇÃO DO SETOR METAL-MECÂNICO EM ARARAS, 
SEGUNDO OS ESTABELECIMENTOS PARA O ANO DE 1995 
 

 
(FONTE de Dados: RAIS 1995 e 2005; Elaboração  Danilo Piccoli Neto) 



 
GRÁFICO 4 - COMPISIÇÃO DO SETOR METAL-MECÂNICO EM ARARAS, 
SEGUNDO OS ESTABELECIMENTOS PARA O ANO DE 2005 
 

 
(FONTE de Dados: RAIS 1995 e 2005; Elaboração  Danilo Piccoli Neto) 

 
 

No tocante ao tamanho dos estabelecimentos vê-se que em 2005 o segmento 
metalúrgico teve um aumento expressivo de seus pequenos estabelecimentos (ver 
gráfico 5), crescimento da ordem de 400% (50 a 99 empregados) e os de até 49 
empregados, compreendidos na faixa entre 60 e 100 por cento de aumento em relação a 
1995. Os estabelecimentos de porte médio reduziram em 33%. 

A variação é mais expressiva e mais bem distribuída nos estabelecimentos de 
indústrias mecânicas (ver gráfico 6), onde os micro e pequenos estabelecimentos 
cresceram na faixa entre 50 e 200 por cento, com destaque para os micro 
estabelecimentos de até 4 funcionários que eram 7 em 1995 e totalizavam 18 em 2005, 
aumento de 157%. 

A média empresa que era 1 em 1995, passou para 3 em 2005, o que representa o 
aumento de 200%, a primeira vista um número relativo muito elevado. E a grande 
empresa presente em 1995, encerrou suas atividades, não constando mais em 2005. 

Há um indicativo de que os estabelecimentos de porte maior tem se desdobrado 
em estabelecimentos menores em processo de acentuada divisão interna da firma, uma 
vez que não se pode notar pelos dados, a saída maciça de estabelecimentos do 
município, pelo contrário há relativo crescimento do número de estabelecimentos. 



 
GRÁFICO 5 - COMPARATIVO DOS ANOS DE 1995 E 2005, SEGUNDO OS 
ESTABELECIMENTOS METALÚRGICOS EM ARARAS  

 
(FONTE de Dados: RAIS 1995 e 2005; Elaboração  Danilo Piccoli Neto) 

 
GRÁFICO 6 - COMPARATIVO DOS ANOS DE 1995 E 2005, SEGUNDO OS 
ESTABELECIMENTOS MECÂNICOS EM ARARAS 
 

 
(FONTE de Dados: RAIS 1995 e 2005; Elaboração  Danilo Piccoli Neto) 

 



5.Relações e Fluxos: Redes Setoriais 
 
 A estruturação intra setorial foi exposta anteriormente, veremos agora, a 
articulação da amostra de empresas do setor, com outros setores da economia. Esta 
análise é importante, pois nos dá uma característica específica das empresas de Araras, 
mostrando para quais ramos da indústria o setor esta mais voltado,  denotando uma certa 
especialização em determinada área da produção. 
 Pela já mencionada diversidade do setor metal-mecânico em produzir máquinas, 
equipamentos e oferecer material de base para outros setores e até para o próprio setor, 
esta informação se torna importante mais adiante, na medida em que a cruzarmos com 
os fluxos de ligação com outros municípios, principalmente no tocante aos mercados 
consumidores, mas levando em conta também, os mercados fornecedores.  
 A percepção ainda que tênue, devido a multiplicidade de possibilidades destas 
informações, pode nos dar uma importante luz quanto a constituição de outros arranjos, 
tanto no Estado de São Paulo, quanto no Brasil. Por exemplo, uma produção de 
máquinas voltadas ao setor agroindustrial e uma ligaçao forte de consumidores em um 
determinado município em Minas Gerais, indica a tendência de que nesse município a 
alta demanda por máquinario agrícola esteja ligada a um elevado número de empresas 
deste ramo. Obviamente isso é apenas um indicador, a verificação fica a cargo de 
estudos específicos, pois o exemplo dado pode também significar apenas que há uma 
grande empresa neste município com uma demanda apenas sazonal de aperfeiçoamento 
de seu maquinário, captada ao acaso.  
 A relação inter setorial dos estabelecimentos pesquisados indica uma forte 
articulação de ramos correlatos, a indústria metal-mecânica ararense produz 
essencialmente outras máquinas para o próprio setor e fornece material para as 
indústrias de siderurgia, estes dois ramos foram os mais relacionados totalizando 18 
vínculos apontados. 
 Indo ao nível do produto, constata-se que três produtos relacionados aos dois 
ramos acima são os produtos mais citados, são eles: laminação e produtos ligados ao 
alumínio,  máquinas pesadas para o fabrico de outras máquinas e estruturas e 
maquinaria e ferramentaria para agricultura. 
 Dos ramos industriais mais diferenciados do setor de metalmecânica temos em 
destaque o ramo de alimentos e bebidas, há no município um estabelecimento voltado 
exclusivamente para a fabricação de máquinas para a indústria de alimentos e outro para 
refrigeração e acondicionamento. Em seguida temos os setores: automotivo, o de papel 
e celulose e o de química e petroquímica. Vale destacar a presença de uma grande 
multinacional internacional do setor automotivo que fabrica peças e uma empresa 
especializada na fabricação de máquinas para a indústria de papel e celulose. 
 Setores na média de vínculos indicados foram: Sucroalcoleiro, Geração de 
Energia e Naval. Destaca-se a presença da Torque S/A, empresa de origem do próprio 
município,  grande produtora de mercadorias para a indústria naval, dentre outras 
atividades ligadas a mecânica pesada. Algumas indústrias especializadas no ramo 
Sucroalcoleiro sinalizaram a diversificação da sua produção em período anterior 
(década de 1980), extendendo para prestação de serviços em mecânica pesada e 
montagem de estruturas industriais. Pouca vinculação foi feita ao setor de saneamento 
(2 vínculos) e de máquinas para a indústria têxtil e de calçados (1 vinculação), a 
visualização da rede de articulações entre o setor metal-mecânico de Araras com os 
demais setores pode ser observada na Figura 1.  



 Podemos afirmar com um grau mais elevado de certeza, que há em Araras uma 
intensa articulação entre os estabelecimentos pesquisados e os ramos de metalurgia e 
mecânica, esta articulação pode assumir dois caminhos: o primeiro, ligado a uma rede 
de produção nacional e até mesmo internacional associada a cadeia produtiva do setor e 
a divisão internacional do trabalho; o segundo, de uma intensa articulação intra-
municipal o que para os pressupostos básicos das teorias sobre arranjos e “atmosferas 
industriais” mais coesas seria o desejável. A presença significativa de outros setores na 
base de relações dos estabelecimentos nos possibilita afirmar que não estamos diante de 
um fenômeno “monoindustrial”, com processo de industrialização induzido, o processo 
industrial foi contínuo com diversas “rodadas de desenvolvimento”, como vimos no 
processo histórico, o que possibilitou uma gama mais variada da base produtiva em 
ofertar produtos, servindo até como fenômeno atrator de outras indústrias para o 
município, para utilização de recursos criados.   
  
 FIGURA 1 – REDE DE RELAÇÕES INTER SETORIAIS DO SETOR 
METAL-MECÂNICO DE ARARAS, ANO BASE 2005 
 
 

 
 
 

(Elaboração Danilo Piccoli Neto)



 
6.Considerações Finais 
 

Centrando em nossa área estudada, podemos tecer algumas considerações a 
cerca da organização espacial da indústria em questão, no município de Araras. É nítido, 
pelos dados obtidos, que o setor vem aumentando sua presença em termos de 
estabelecimentos e que relativamente a estrutura setorial do município, o setor 
encontrou pequena queda. Isto, no entanto, não é resultado de um impacto na base 
produtiva, não houve debandada de indústrias e as mais tradicionais continuam a operar 
no município, portanto, a base produtiva construída ao longo da história continua sólida, 
e os investimentos das empresas tradicionais do setor no município ajudam a corroborar 
isso. 

Essas empresas passaram a buscar então uma melhor certificação de qualidade 
de seus produtos, o que resultou em um aumento das exportações, processo que 
demanda por si só um empenho em certificações para um mercado mais exigente. O que 
dificulta o enquadramento do setor ararense em uma aglomeração de articulação mais 
concisa, é o fato de que o empenho até então, é de cunho individual. Não que isso seja 
negativo, pelo contrário, é um fator essencial, mas o próximo passo deve ser dado para 
que tenhamos uma organização nos moldes de um arranjo produtivo, por exemplo. 

Para este passo, as empresas deveriam se articular com outras instituições e criar 
um organismo que representasse as principais características do setor. Existem empresas 
ligadas ao representante patronal maior, que é a Abimaq, e existem empresas que tem 
buscado melhorar seus produtos através de parcerias com universidades, existem 
empresas que desenvolvem projetos sociais; essas empresas precisam criar uma rede 
comum, um espaço específico para poderem unir informações e darem um novo salto. A 
secretaria municipal parece empenhada em atrair e desenvolver as indústrias locais, 
ainda que seu modelo esteja calcado no velho modelo de isenções e incentivos fiscais. 

Portanto, as bases para uma aglomeração mais evoluída estão presentes em 
Araras, falta um elemento agregador que possibilite a essas empresas acessar novos 
caminhos, para a busca de financiamentos específicos em órgãos federais e estaduais, 
reconhecimento do local, como produtor de certos produtos não reproduzíveis em 
outros locais, ou que caracterizem Araras como local de excelência de produção em 
determinado produto, os produtos ligados a maquinaria e ferramentas para a 
agroindústria seriam os mais indicados, pelo alcance verificado. 
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