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A estrutura produtiva dos diferentes centros, que como expressão da maneira 
desigual como se distribuem no espaço os investimentos privados e públicos, 
quer por seus impactos sobre outros setores da organização urbana, é um 
dado importante para compreender a configuração espacial do sistema urbano. 
 
A análise da estrutura produtiva dos centros urbanos brasileiros foi feita a partir 
de sete variáveis, tendo como fontes o Censo demográfico de 1980, no caso da 
primeira, e Censo Econômicos, da mesma data, para as seis restantes: 1. 
Percentagem da população economicamente ativa em indústria de 
transformação, extrativa mineral e serviços industriais de utilidade pública em 
relação á população economicamente ativa total; 2. Produtividade média para 
as indústrias de transformação e extrativa mineral (relação valor da 
transformação industrial /pessoal ocupado total na industrial); 3. Salário médio 
para as indústrias de transformação e extrativa mineral (salários do pessoal 
ocupado total/pessoal ocupado total); 4. Produtividade média no comércio 
(relação valor da receita/pessoal ocupado total no comercio); 5. Salário médio 
no comércio (relação salários do pessoal ocupado total/pessoal ocupado total); 
6. Produtividade média nos serviços (relação salários do pessoal ocupado 
total); 7. Salário médio nos serviços (relação salários do pessoal ocupado 
total/pessoal ocupado total),  
 
Com a seleção destas variáveis, procurou-se obter elementos que permitissem 
qualificar a estrutura de setores de atividade não-agrícolas, em termos de 
desempenho dês estabelecimentos e de remuneração da força de trabalho, 
bem como avaliar a importância relativa da indústria na estrutura de emprego. 
O privilegia mento do setor industrial neste último aspecto, justifica-se pelo 
papel desempenhado pela indústria na economia nacional. 
 
A análise foi feita em três passos–construção de um indicador de atividades 
industriais, construção de um indicador de atividades terciárias e, finalmente, 
uma definição da situação geral dos centros em estrutura produtiva. Tal análise, 
por outro lado, restringiu-se aos centros de maior expressão populacional, 
abrangendo apenas as aglomerações urbanas e os municípios com população 
urbana igual ou superior a 50 mil habitantes, em 1980, não incluídos em 
aglomerações. 
 
(a) O indicador de actividades industriáis  
 
Para a definição deste indicador adotou-se o seguinte procedimento: i) Cálculo 
dos escores padronizados de cada centro urbano em cada uma das três 
variáveis que entraram em sua composição (percentagem da PEA em indústria, 
salário médio e produtividade média na indústria); ii) atribuição de notas, que 
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variam de 1 ou 2 (posição extremadamente abaixo da media ou muito abaixo 
da media), a 7 (posição extremadamente acima da media) aos centros urbanos 
em cada variável, a partir de intervalos de meio desvio-padrão acima e abaixo 
da média do conjunto estudado. As notas mais altas caracterizam os centros 
com maior percentagem de PEA na indústria, salário médio e produtividade 
média mais elevados; iii) determinação do valor do indicador de atividades 
industriais, que corresponde ao somatório dos escores padronizados 
calculados para cada um dos centros urbanos em situações mais favoráveis;  
iv) clasificação dos centros urbanos em situaçoes mais favoráveis; situaçoes 
intermediarias e situaçoes menos favoráveis em atividades industriais, a partir 
do valor do indicador e das notas nas três variáveis selecionadas. Distinguiu-
se, ainda, uma posição dentro de cada uma das situaçoes definidas: de 1, 
melhor posição, a 3, posição inferior. O procedimento de considerar-se, para a 
classificação dos centros nas diferentes situaçoes e posições, além do valor 
final do indicador, as notas obtidas nas variáveis, visou reduzir os efeitos de um 
desvio muito alto em apenas uma delas. 
 

 



 

 
 
A  análise da configuração do indicador de atividades industriais revela que as 
situaçoes mais favoráveis, como um padrão espacial contínuo, ocorram apenas 
no Estado de São Paulo. Trata-se de uma mancha, que, tendo por núcleo a 
região metropolitana, entende-se em varias direções, acompanhando o traçado 
de grandes eixos rodoviários, como Anchieta, Anhanguera, Presidente Dutra e 
Castelo Branco, e que ultrapassa os limites do Estado de São Paulo, para 
incluir Resende e Barra Mansa/Volta Redonda, no vale do Paraíba Fluminense, 
e Poços de Caldas, no sul de minas. Com duas exceções, Rio Claro e 
Guaratinguetá classificados na melhor posição das situações intermediárias 
(intermediaria 1), esta mancha é formada por vinte dos trinta centros que se 
posicionaram nas situações mais favoráveis na indústria. Nela se localizam 
quatro dos cinco centros em situação mais favorável 1: São José dos Campos, 
Barra Mansa/Volta Redonda, Campinas e Mogi-Guaçu; onze dos treze centros 
em situação mais favorável 2: Santos, Jundiaí, Resende, Pindamonhanga, 
piracicaba, São Paulo, Araraquara, Taubaté, Poços de Caldas, Cruzeiro e 
Sorocaba, e cinco dos doze em situação mais favorável 3: Americana, Limeira, 
Araras, São Carlos e Itu. 
 
A industrialização responsável pela conformação desta área continua de 
situações mais favoráveis corresponde, em grande parte, a um processo de 
interiorização desenvolvido a partir da metrópole paulista, impulsionado pelo 
congestionamento do espaço metropolitano e favorecido pela relativa 
abundância de terras em boas condições de acessibilidade em seu entorno, 
pelos grandes investimentos feitos em infra–estrutura, especialmente em 



termos de sistema, viário e, ainda,  pela presença de centros urbanos bem 
equipados. A área de expansão da metrópole paulista  é caracterizada por uma 
produção industrial diversificada, por um nível significativo de integração inter-
industrial e pela articulação do sector industrial com outros setores de 
atividade, seja com a agricultura – através de produção de insumos, maquinas 
e equipamentos e da transformação de produtos agropecuários-, seja com o 
terciário, não apenas no que concerne  aqueles segmentos mais  diretamente 
ligados a produção, como transportes, comunicações, armazenagem, 
atividades comerciais, bancarias e financeiras, mas também com as atividades 
de pesquisa, assistência técnica e formação de pessoal. Neste ultimo aspecto, 
vale apontar o exemplo dos dois principais centros industrializados do entorno 
do São Paulo: Campinas e São José dos Campos. Em Campinas, núcleos de 
pesquisa como o Centros  de Pesquisa de Telebrás, o Centro Tecnológico para 
Informática da SEI (Secretaria Especial de Informática), os laboratórios de 
pesquisa de suas duas Universidades, UNICAMP e PUCCAMP, concorrem 
para atrair indústrias de ponta, como a ABC-xtal, fabrica de fibras óticas; em 
São José dos Campos, o Centro Técnico Aeroespacial, com seus diversos 
institutos de pesquisa, estimula a expansão de empresas ligadas aos ramos 
aeronáutico, aeroespacial e de armamentos. 
 
Fora de área descrita, as situações mais favoráveis ocorrem apenas em um 
padrão disperso, totalizando dez centro, dos quais oito localizam-se nas 
regiões Sudeste e Sul, correspondendo a: (i) Belo Horizonte, capital de um 
estado, onde uma política de industrialização, emprendida pelo governo a partir 
de 1960 e apoiada no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, na criação 
do Instituto de Desenvolvimento Industrial e da Companhia de Distritos 
industriais, promoveu a expansão do produto industrial e a diversificação, 
efeitos mais reduzidos, uma vez que os maiores investimentos se fizeram 
dentro dos limites da própria região metropolitana, na qual se destaca o 
expressivo crescimento recente de Betim; (ii) Cidades com um setor industrial 
de larga tradição e âmbito nacional, como Joinville e Blumenau; (iii) Centros 
que se expandiram a partir de uma localização industrial ligada a presença de 
recursos naturais, como Itabira, Ipatinga ou Criciúma; (iv) Um centro 
beneficiado pela escansão recente da industria química de fertilizantes no sul 
do país – Rio Grande. Fora do Sul/Sudeste, apenas Manaus e Salvador, que 
têm seu desenvolvimento industrial fortemente vinculado a políticas de cunho 
extra-regional, alcançam situações mais favoráveis. 
 
A situação intermediaria 1 constitui, mais caracteristicamente, o padrão das 
demais aglomerações, urbanas das capitais estaduais do Sudeste/Sul e de seu 
entorno: Rio de Janeiro, Cabo Frio, Nova Friburgo, Três Rios e Barra do Piraí; 
Porto Alegre e Caxias do Sul; Curitiba, Paranaguá e Ponta Grossa; Vitória; e, 
no entorno da região metropolitana de Belo Horizonte, sete Lagoas. 
 
O padrão nordestino, por sua vez, é dado por situações menos favoráveis. 
Mas. Além da posição de exceção de Salvador, pode-se apontar uma diferença 
entre a situação de centros urbanos da fachada litorânea e do entorno da 
região metropolitana da capital baiana, que ocupam uma posição melhor – 
intermediaria 2, no caso de Recife, e intermediaria 3 para Aracajú, Maceio, 
João Pessoa, Ilhéus, alagoinhas e Feira de Santana – e a dos centros urbanos 



nordestinos remete á questão da forte vinculação das modernas indústrias de 
região com os segmentos produtivos das regiões mais industrializadas do Pais, 
principalmente de Sudeste. Tal vinculação, que se manifesta seja em relação á 
aquisição de insumos e equipamentos, seja quanto aos mercados da produção 
industrial ou, ainda, no que concerne á origem dos investimentos feitos, 
concorre para a pequena repercussão destas indústrias sobre a estrutura 
econômica regional. 
 
b) O indicador de atividades terciárias 
 
A construção do indicador de atividades terciárias seguiu o mesmo 
procedimento adotado para o de atividades industriais, a classificação dos 
centros sendo determinada a partir da posição dos mesmos das quatro 
variáveis que entraram em sua definição: produtividade média e salário médio 
em comercio e serviço. As variáveis selecionadas para a definição do indicador 
das atividades terciárias referem-se, pois, ao desempenho dos 
estabelecimentos e á remuneração da força de trabalho. Considera-se que, no 
caso do terciário dado a grande heterogeneidade de sua composição, é bem 
menos importante analisar o tamanho relativo do setor do que as diferenças 
qualitativas observadas em seu interior. 
 
Os parâmetros adotados para a definição das diferentes situações e posições 
dos centros no indicador de atividades terciárias foram os seguintes: 
 

 
 
 
B.1. Situação intermediaria 1 (14 centros): valor do indicador > 1,00 e pelo 
menos 1 das variáveis com nota em posição acima da media. 
 
B.2. Situação intermediaria 2 (41 centros): valor do indicador < 1,00 a > 1,00 ou 
as 4 variáveis com notas em posição em torno da media.  
 
B.3. Situação intermediaria 3 (16 centros): valor do indicador < 1,00 a > - 2,00 e 
nota media das variáveis inferior a 4. 
 



C. situações menos favoráveis (47 centros) valor do indicador < -2,00 e duas 
ou mais variáveis com notas em posição abaixo da media. 
 
C.1. Situação menos favorável 1 (17 centros): valor do indicador < -2,00 a > -
2,50. 
 
C.2.  Situação menos favorável 2 (14 centros) valor do indicador < -2,50 e nota 
media das variáveis igual ou superior a 3. 
 
C.3.  Situação menos favorável 3 (16 centros) valor do indicador < -2,50 e nota 
media das variáveis inferior a 3. 
 
Examinando-se  a classificação dos centros no indicador de atividades 
terciárias, pode-se salientar que as melhores posições –situações mais 
favoráveis 1 e 2 – configuram, de um lado, um padrão metropolitano, definido 
por Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Salvador e Belo 
Horizonte, e, de outro, o de centros que detem uma especialização em 
determinados setores do terciário, como Paranaguá, Santos , Foz do Iguaçu, 
Itajaí, Rio Grande e Vitória, Classificam-se, ainda, entre os centros que ocupam 
as melhores posições dentro das situações mais favoráveis, traduciendo o nível 
de sofistifição de seu equipamento terciário e o dinamismo de seu entorno, 
quatro centros paulistas: Campinas, São José dos Campos, Ri verão Preto e 
Araraquara. 
 
No outro extremo da escala, refletindo a fragilidade das atividades econômicas 
e a precariedade das condições de renda da população das áreas em que se 
localizam, encontram-se na situação menos favorável 3 centros nordestinos, 
como Caxias, Patos, Parnaíba, Jequié, Paulo Alfonso, Juazeiro do Norte/Crato 
e sobral, entre outros, e de áreas deprimidas do Sudoeste, como Caatinga. 
 
C. A situação geral em estrutura produtiva 
 
A situação geral dos centros em estrutura produtiva foi determinada a partir da 
classificação dos mesmos nos indicadores de atividades industriais ide 
atividades terciárias, a posição media entre aquelas obtidas nos dais 
indicadores parciais (ver anexo). 
 
Buscando identificar padrões espaciais, que permitissem uma melhor 
compreensão da organização do sistema urbano, foi feita uma tipologia dos 
centros, a partir da situação geral em estrutura produtiva, tal como acima 
definida, e do grau de convergência entre as posições alcançadas pelos 
mesmos nos indicadores de atividades industriais e de atividades terciárias. 
Para a elaboração desta tipologia, foram considerados como apresentando 
padrões convergentes, os centros não só classificados em uma mesma 
situação (mais favorável, intermediaria, menos favorável) no indicador de 
atividades industriais e no de atividades terciárias, mas com uma diferença 
máxima de apenas uma posição no interior da mesma. Consequentemente, 
integram os padrões divergentes, identificados pela melhor posição em um ou 
em outro dos setores analisados, não apenas os centros que se apresentam 
com situações diferentes em cada um dos indicadores, mas também aqueles 



que, embora em uma mesma situação, acusassem uma diferença deduas 
posições entre os mesmos: posições 1 e 3, especificamente. A tipologia obtida 
figura no quadro 1. 
 
Os padrões revelados por esta tipologia permite identificar linhas de 
diferenciação inter e intra-regionais na organização do sistema urbano 
brasileiro. As primeiras manifestam-se claramente no predomínio quase 
absoluto de centros urbanos pertencentes ás regiões Sudeste e Sul nas 
situações mais favoráveis – as únicas exceções, ales de Brasília, sendo, 
significativamente, Salvador e Manaus, cuja melhor posição tem sua origem 
ligada a iniciativas extra-regionais, - em oposição ao maior número de centros 
nordestinos nas posições menos favoráveis.  
 
Diferenças inter-regionais expressam-se, também, no fato dos centros do tipo 
melhor posição em atividades industriais estarem majoritariamente localizados 
no Sudeste, o que denota a maior complexidade da divisão territorial do 
trabalho nesta região. Diferenças intra-regionais, por sua vez, podem ser 
exemplificadas pelas classificações melhores obtidas pelos centros que 
integram o espaço da metropolozação ou de sua expansão imediata face 
aqueles dos que se localizam no espaço das funções regionais. 
 



 
ANEXO 

SITUAÇÕES GERAIS EM ESTRUTURA PRODUTIVA 
 
A. SITUAÇÕES MAIS FAVORÁVEIS – 31 UNIDADES 

A.1. SITUAÇÃO MAIS FAVORÀVEIS 1. 
 
 
AGLOMERAÇÕES (*) 
E MUNICÍPIOS (1) 

INDICADOPR DE ATIVIDADES INDUST. INDICADORES DE ATIVIDADES TERCIÁRIAS 

SITUAÇÃO 
(2) 

NOTAS (3) 

SITUAÇÃO 
 (2) 

NOTAS (3) 

% PEA 
IND. 

VTI 
PO 

SAL 
PO COMÉRCIO SERVIÇOS 

V. REC. 
PU 

SAL 
PU 

V.REC. 
PO 

SAL 
PU 

1. CAMPINHAS (SP)*...... Mais 1 6 7 7 Mais 1 7 7 5 6 

2. SANTOS*...... Mais 2  4 7 7 Mais 1 7 6 5 6 

3.SÃO PAULO*...... Mais 2 7 4 7 Mais 1 5 7 7 7 

4.S. JOSÉ CAMPOS*...... Mais 1 7 7 7 Mais 2 7 5 5 6 

 
 
 
 
 



A.2. A SITUAÇÃO MAIS FAVORÁVEL 2. 
5. SALVADOR(BA)* ...... Mais 2  4 7 7 Mais  2 5 5 6 7 

6. ARARAQUARA (SP) ...... Mais 2 5 7 6 Mais 2 4 6 7 5 

7.BARRA MANSA/B.R. (RJ) ...... Mais   1 6 7 7 Mais  3 7 4 4 7 

8. IPATINGA (NC)* ...... Mais  1 6 7 7 Mais  3 7 4 4 6 

9. PARANAGÚA (PR) ...... Mais 1 3 7 4 Mais 1 7 5 7 7 

10. RIO DE JANEIRO (RJ)* ...... Mais  1 4 4 5 Mais  1 4 7 7 7 

11. PORTO ALEGRE (RS)* ...... Mais  1 5 4 4 Mais  1 5 7 5 7 

12. CURITIBA (PR)* ...... Mais 1 4 5 4 Mais 1 6 7 5 6 

13. JUNDIAT (SP)* ...... Mais  2 7 4 7 Mais  3 4 6 5 5 

14. PIRACICABA (SP) ...... Mais  2 6 5 7 Mais  3 4 6 5 6 

15.RIO GRANDE (RS) ...... Mais 3 4 7 5 Mais 2 5 5 5 7 

16.BELO HORIZONTE (NC)*...... Mais 3 4 5 6 Mais  2 5 6 4 7 

 



.A.3 SITUAÇÃO MAIS FOVORÁVEL 3. 
 

17. BLUMERAU (SC)...... Mais 3 7 4 5 Mais 3 4 7 4 5 
18. JOINVILLE (SC)...... Mais 3 5 4 4 Mais 3 4 6 6 5 
19. MANAUS (AM)...... Mais 3 5 6 4 Mais 3 4 6 6 7 
20. VITORIA (ES)*...... Int. 1 4 5 6 Mais 2 6 5 5 6 
21. SOROCABA  (SP)* ...... Mais 2 7 4 6 Int. 1 4 5 5 4 
22. CAXIAS DO SUL (RS) ...... Int. 1   7 3 4 Mais 3  4 7 5 4 
23. ITAJAÍ (SC) ...... Int. 2 4 4 4 Mais 2 7 6 4 6 
24. RIBERÃO PRETO (SP) ...... Int. 2 4 4 4 Mais 2 5 7 6 4 

25. RESENDE (RJ) ...... Mais 2  4 7 7 Int. 2 4 4 4 4 

26. PINDAMONHAÇARIA (SP) ...... Mais 2 6 5 7 Int. 2 4 4 4 4 

27. TAUBATÉ (SP)* ...... Mais 2 6 4 7 Int. 2 4 4 4 4 

28. POÇOS DE CALDAS (NG) ...... Mais  2 5 7 6 Int. 2 4 4 4 4 

29. SÃO CARLOS (SP) ...... Mais 3 7 4 4 Int. 1 4 5 4 4 

30. MOGI- GUAÇU (SP) ...... Mais 2  7 7 6 Int. 3 3 3 4 4 

31. BRASÍLIA (DF)* ...... Int. 1  2 4 5 Mais 1 4 7 7 7 

  
 
 
 



 



 



 



 



 
 

 


