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RESUMO 
 
 
 
 
 

Pela ótica das teorias do desenvolvimento regional e local, um município deve ser 
protagonista do seu próprio futuro, pois os seus diversos atores devem responder 
pela criação de fatores favoráveis para que o desenvolvimento local ocorra de forma 
a construir uma sociedade melhor, em que o ser humano seja cada vez mais 
valorizado. Este trabalho suscitou uma reflexão sobre a situação do 
desenvolvimento do município de Bebedouro, interior do Estado de São Paulo, na 
primeira década do século XXI e sobre a sua vocação local, que apresenta um 
histórico de atividade econômica agrícola concentrada na citricultura e uma atividade 
industrial de transformação direcionada ao setor alimentício. O intuito desta 
dissertação consistiu em levantar dados socioeconômicos relevantes a respeito 
desse município, a fim de analisá-los sob a perspectiva do desenvolvimento regional 
e local, contemplando a sua história e cultura. Este estudo objetivou identificar as 
causas que corroboraram a perda do dinamismo econômico do município. A análise 
foi elaborada através de um comparativo com dados de Jaboticabal e de Matão, que 
estão geograficamente próximos ao município pesquisado, bem como têm uma 
densidade demográfica e populações semelhantes. Dessa forma, a investigação foi 
feita com respaldo de um levantamento bibliográfico das teorias do desenvolvimento 
regional e local. Em uma segunda etapa, foi efetuado o levantamento histórico da 
economia local; a seguir, há a apresentação dos dados socioeconômicos e de suas 
análises. Os dados levantados são secundários, ou seja, coletados dos diversos 
órgãos governamentais e não governamentais que produzem estatísticas, 
pertinentes à abrangência territorial dos municípios. Também foram realizadas 
entrevistas com o prefeito municipal, o vice-prefeito, o presidente da Agência de 
Desenvolvimento de Bebedouro e Região (ADEBE), o presidente da Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola de Bebedouro e com dois representantes da Casa 
da Agricultura, subordinada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São 
Paulo (CATI-SAA-SP), para se obter uma visão quanto ao desenvolvimento local, de 
acordo com as perspectivas de seus atores. Dessa forma, a análise permitiu realizar 
uma reflexão sobre o desenvolvimento deste município, que apresenta dificuldade 
de avanço tecnológico, tendo uma estrutura industrial oligopolista e concentrada na 
produção de produtos alimentícios, com baixa qualificação da mão de obra, que 
necessita da atividade agropecuária para demandar empregos para seus munícipes 
e, consequentemente, apresenta remuneração média salarial baixa. 
 
 
Palavras-chave: desenvolvimento, desenvolvimento regional e local, análise 
socioeconômica, inovação, renda, Bebedouro-SP. 



 
 
 

 
ABSTRACT 

 
 

A municipality should be responsible in deciding its future when it analyzes the 
theories of regional development. It should be responsible in creating favorable 
factors for its development to occur in order to build a better society where the 
human being is increasingly valued. The present study raised a reflection over the 
development state of the municipality of Bebedouro in the interior of the state of São 
Paulo in the first decade of the twenty first century and of its local calling which has in 
its history an economical agricultural activity concentrated in citrus and an industrial 
activity of directional transformation directed to the food industry. The purpose of this 
dissertation consisted in coming up with socioeconomic data which is relevant to the 
municipality of Bebedouro. This way the analyses were made with the regional and 
local developing support considering the city’s history and culture. The objective of 
this study was to identify the causes that contribute with the loss of the economic 
vigor of the municipality.  In this contextualization the analyses was elaborated 
through a data comparison with Jaboticabal and Matão. These two cities are 
geographically near the city studied. These two cities also have similar population 
and demographic densities This way the investigation was done with a bibliographic 
backing survey on the regional and local developing theories. In the second part a 
historic research of the local economy was carried out. Below a socioeconomic data 
presentation is done and its analyses as well. The data collected are secondary. 
They were collected from various governmental and non governmental organs which 
produce relevant statistics of the municipality’s territorial scope. Interviews are 
conducted with the Mayor, Deputy Mayor, the President of the Developing of 
Bebedouro and the Region (ADEBE); the Commercial, Industrial and Agricultural 
Association President of Bebedouro and two representatives of the Agricultural 
House which is subordinated to the Agricultural and Supply Secretary of the state of 
São Paulo (CATI – SAA – SP). This way the analysis permits a reflection over the 
development of Bebedouro – S.P. The analyses permitted the realization of a 
reflection about the development of this municipality which presents difficulty in the 
technological advance. It has an oligopolistic industrial structural which is 
concentrated in the production of food products with low qualification labor workers. It 
needs an agropecuary activity to generate jobs for its municipalities and 
consequently it presents a low advarage salary. 
 
 
 
 
 
Key-words: development, local and regional development, socioeconomic analysis, 
innovation, income, Bebedouro-SP. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

O recorte temático deste trabalho foi abordado por diversos autores por 

meio da apresentação de conceitos; levando a reflexões, a fim de se obterem 

respostas para se justificarem os desequilíbrios causados pelo crescimento 

econômico. 

O tema sobre o desenvolvimento local ou regional passou a ser 

destacado em diversos estudos acadêmicos a partir da Constituição Federal de 

1988, na qual leis complementares valorizaram os municípios e lhes concederam 

responsabilidades para a gestão em temas sociais, como saúde, educação, 

transporte, cultura e lazer. 

Diante de um tema complexo, não há a possibilidade de se analisar o 

desenvolvimento tão somente quanto à dimensão econômica, pois isso seria apenas 

uma análise de crescimento O necessário, entretanto, é fomentar uma visão 

multidisciplinar nas esferas econômica, social, política e cultural. 

Para que ocorra o desenvolvimento local, deve haver uma harmonia 

entre os setores governamentais, associações de classe, empresários e a sociedade 

como um todo, com a regência do poder executivo local, na busca de vocações do 

município. 

Assim, os modelos de desenvolvimento considerados “ideais”, num 

contexto local, devem exprimir a inserção e o crescimento das firmas, provocar 

inovação tecnológica, e conceber e remodelar os produtos e serviços de forma 

eficiente, através de investimentos constantes, sob o desígnio de suscitar 

qualificação. 

Apoiado a estes modelos de desenvolvimento, a presente pesquisa 

procurou levantar pontos relevantes das condições socioeconômicas do município 

de Bebedouro, interior do Estado de São Paulo. 
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Bebedouro já fora considerado um dos municípios mais desenvolvidos 

do país, mas os indicadores divulgados nos últimos anos têm apresentado 

resultados inferiores a períodos anteriores. Assim, questiona-se as razões que 

estejam prejudicando e interferindo na continuidade de seu desenvolvimento local.  

Sua economia foi comandada pelo setor primário e, de 1970 até o final 

da década de 1990 explorava-se, principalmente, a cultura da laranja. O setor 

industrial, com concentração na indústria alimentícia, é o que mais contribui para a 

formação do Produto Interno Bruto (PIB) local. 

 A atividade da citricultura (agrícola e industrial) se destacou 

aproximadamente por três décadas, contribuindo para o desenvolvimento local 

nesse período. Sua participação na economia local ainda é significativa e continua 

sendo uma atividade industrial importante para o município, apesar da sua 

participação na atividade agrícola ser inferior à outra cultura concorrente, a cana-de-

açúcar. 

O município também foi afetado por fusões e aquisições ocorridas nas 

indústrias de laranja durante a década de 2000, culminando com a perda de uma 

das fábricas de suco de laranja. 

Apesar do crescimento constante da atividade da cana-de-açúcar e o 

surgimento de novas indústrias de açúcar, álcool e de cogeração de energia em 

diversas regiões do país, inclusive no Estado de São Paulo, as iniciativas das 

lideranças locais foram insuficientes para a atração de novas empresas, em especial 

alguma indústria do setor sucroalcooleiro. Toda produção de cana-de-açúcar in 

natura pela atividade agrícola é escoada para os municípios vizinhos que possuem 

indústrias deste setor econômico, excluindo, assim, Bebedouro do valor agregado 

desse produto. 

Através de pesquisa bibliográfica documental, obtêm-se conceitos de 

desenvolvimento, elencando, com isso, fundamentos teóricos para suceder reflexões 

e alavancar o entendimento do contexto abordado, com a finalidade de proporcionar 

referências de construção de desenvolvimento local. 
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O presente trabalho teve como o objetivo geral, na perspectiva do 

desenvolvimento regional e local, a análise dos fatores relevantes do município de 

Bebedouro, contemplando a sua história e cultura, extraindo pontos que 

caracterizaram a insuficiência de seu desenvolvimento na última década e assim 

poder identificar outros pontos que poderão contribuir para que o município possa 

retornar ao seu processo de desenvolvimento. 

Os fatores relevantes do local foram classificados através de um 

comparativo de dados socioeconômicos com os dados dos municípios de 

Jaboticabal e Matão, Estado de São Paulo. A seleção desses municípios deve-se ao 

fato de estarem geograficamente próximos a Bebedouro, bem como apresentarem 

uma densidade demográfica e populações semelhantes ao município estudado. 

Os dados levantados são secundários, obtidos das esferas 

governamentais federal, estadual e municipal, além de fontes não governamentais. 

E, os objetivos específicos foram suscitar análise dos dados 

levantados, confrontando-os com as entrevistas de atores locais, levando a uma 

reflexão sobre o dinamismo do desenvolvimento local. 

Este trabalho foi de natureza quantitativa, com levantamento de 

indicadores socioeconômicos a partir de dados secundários, sendo realizada uma 

análise comparativa. Também apresentou uma natureza qualitativa, observando o 

contexto, as vivências, as experiências e os lugares ocupados pelos vários atores 

sociais. 

O Capítulo 1 expõe o desenvolvimento na perspectiva geral da teoria 

do desenvolvimento, buscando características que direcionem a investigação. 

No segundo capítulo, procuram-se oferecer os fundamentos do 

desenvolvimento regional e local, por meio de uma análise dos conceitos utilizados 

para a escolha do melhor local para se instalar uma empresa; da base para a 

inovação dela; além da influência governamental e da exibição de exemplos de 

iniciativas locais. 
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O Capítulo 3 traz a apresentação do município estudado e a análise 

comparativa com os dois municípios vizinhos selecionados; seus pontos 

congruentes e divergentes, a fim de se levar a um exame do desenvolvimento local. 

Contempla também a apreciação das entrevistas com atores locais, permitindo 

identificar suas percepções e expectativas. 

            Enfim, considerando a inserção e o crescimento das firmas, e a 

inovação tecnológica via investimentos constantes, através de parcerias entre os 

diversos atores da sociedade, que promovam motivação para o desenvolvimento 

regional e local, concluiu-se, por meio deste trabalho, à reflexão sobre pontos 

relevantes e necessários que possam promover o desejo, na sociedade 

bebedourense, do desenvolvimento contínuo do município. Há a necessidade da 

mudança de postura entre os representantes das entidades públicas e civis, 

responsáveis pela união dos diversos setores da sociedade que têm representação 

e liderança para reativar o desenvolvimento local, buscando uma nova vocação para 

a economia local, atraindo novas empresas para o município que tenham na sua 

cultura organizacional a inovação tecnológica, a busca do crescimento contínuo, 

com mão de obra qualificada, além de capacitar profissionalmente seus 

colaboradores. 
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1 CONCEITOS E TEORIA DO DESENVOLVIMENTO 

 

1.1 OS CONCEITOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

O conceito de crescimento e desenvolvimento tem sido abordado por 

diversos autores desde o período da escola clássica. “Apesar das divergências, as 

diferentes concepções de desenvolvimento não são, muitas vezes, excludentes e 

até se completam em alguns pontos”. (FADEL & SMITH, 2009, p. 75) 

De certa forma, por não se anularem, os principais conceitos estão 

concatenados e possibilitam aos pesquisadores realizarem novos estudos sobre o 

conceito de crescimento e desenvolvimento. 

Na ótica dos economistas clássicos, o desenvolvimento sempre irá 

ocorrer naturalmente e de forma mais forte nos países manufatureiros se comparado 

aos países agrícolas, pois os primeiros agregam valor à sua produção. Para Smith 

(2009, p. 522), “a renda de um país comercial ou manufatureiro deve sempre, com 

outros fatores sendo iguais, ser muito maior do que a de um país sem comércio ou 

manufaturas”.  

Com o comércio e as manufaturas, a subsistência pode ser importada 

de um determinado país em maior volume do que suas próprias terras poderiam 

produzir. O país manufatureiro cria excedente econômico suficiente para poder 

adquirir produtos provenientes de países agrícolas: 

Os habitantes de uma cidade, apesar de geralmente não possuírem terras 
próprias, atraem para si, por meio de sua atividade, aquela quantidade da 
produção bruta das terras de outras pessoas que lhes fornecem não apenas 
os materiais de seu trabalho, mas também o fundo de sua subsistência. O 
que uma cidade sempre é em relação ao campo de sua vizinhança, um 
estado ou um país independente pode geralmente ser em relação a outros 
estados e países independentes.  
Uma pequena quantidade de produção manufatura compra uma grande 
quantidade de produção bruta. Um país comercial e manufaturador, então, 
naturalmente, compra com uma pequena parte de sua produção 
manufaturada, uma grande parte da produção bruta de outros países; 
enquanto que, ao contrário, um país sem comércio e manufaturas é 
geralmente forçado a comprar, à custa de uma grande parte de sua 
produção bruta, uma quantia muito pequena da produção manufatura de 
outros países. (SMITH, 2009, p. 522-523)  



23 

 

 

Dessa forma, os países industriais têm uma vantagem sobre os países 

agrícolas, pois adquirem produtos primários com o excedente de sua produção 

manufatureira. Os países agrícolas, por sua vez, precisam produzir muitos produtos 

primários, para que possam comprar com o excedente de sua produção agrícola o 

que necessitam de produtos manufaturados provenientes dos países industriais. 

Para Smith, o trabalho produtivo é o principal fator da riqueza nacional, 

e o trabalho é a medida real do valor de troca das mercadorias:  

 
O preço real de tudo aquilo que, de fato, custa para o homem que deseja 
adquiri-lo, é a labuta e o incômodo de consegui-lo. O que tudo realmente 
vale para o homem que o adquiriu, e que deseja se dispor disso ou trocar 
por algum outro bem, é a labuta e o incômodo que pode poupar a si mesmo 
e que pode impor a outras pessoas. Aquilo que é comprado com dinheiro ou 
bens é adquirido pelo trabalho na mesma medida do que adquirimos com o 
esforço do próprio corpo. Esse dinheiro ou esses bens, sem dúvida, 
poupam-nos desse incômodo. Eles contêm o valor de uma determinada 
quantidade de trabalho que trocamos por aquilo que acreditamos, naquele 
momento, conter o valor de uma quantidade equivalente. O trabalho foi o 
primeiro preço, a moeda original de troca pagava por todas as coisas. 
(SMITH, 2009, p. 35)   
 

Embora o preço real de determinado produto seja definido pela 

quantidade de trabalho nele empregado, deve-se levar em consideração a escassez 

do produto no mercado e, principalmente, a necessidade de uso deste produto: 

A água e o ar são extremamente úteis; são, de fato, indispensáveis à 
existência, embora, em circunstâncias normais, nada se possa obter em 
troca deles. O ouro, ao contrário, embora de pouca utilidade em 
comparação com o ar ou com a água, poderá ser trocado por uma grande 
quantidade de outros bens. 
A utilidade, portanto, não é a medida do valor de troca, embora lhe seja 
absolutamente essencial. Se um bem não fosse de certo modo útil – em 
outras palavras, se não pudesse contribuir de alguma maneira para nossa 
satisfação –, seria destituído de valor de troca, por mais escasso que 
pudesse ser, ou fosse qual fosse a quantidade de trabalho necessária para 
produzi-lo. (RICARDO, 1983, p.43)   

 

O valor do produto está assim ligado à satisfação que ele proporciona 

àquele que o deseja consumir. Se o produto não trouxer satisfação e desejo, seu 

valor não será relevante; contudo, se houver grande satisfação, seu valor será 

significativo. Caso o produto seja escasso, o valor pode ser ainda mais expressivo. 

Os clássicos também se preocupavam com um estado estacionário: 
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A explicação de Adam Smith para essa situação estava na concorrência 
entre os produtores, que eleva os salários, reduz os preços e os lucros. 
Desse modo, a demanda de capitais retrai-se gradativamente, até se anular 
no longo prazo. Desse modo, o estado estacionário caracteriza-se por: (a) 
acumulação de capital nula, com a taxa de lucro de mercado igual à taxa de 
lucro mínima; (b) salários de mercado iguais ao salário de subsistência; e (c) 
população e renda constantes, tendo atingido o ponto de máximo. (SOUZA, 
2009, p.64)  
 

Devido ao excesso de capital após determinado período, ocorreria uma 

redução do crescimento econômico, gerando o estancamento de investimentos. 

Assim, não sobreviria uma nova acumulação de capital, mantendo os salários fixos e 

suficientes para a subsistência; levando ao estado estacionário. A inovação 

tecnológica contribui para aumentar a limitação de produção, e assim se postergar 

essa condição. 

Contradizendo Smith e Ricardo, Mill considera que o estado 

estacionário só ocorreria com a maximização do nível de bem-estar da sociedade, já 

com elevado padrão de vida. Há preocupação com uma melhor distribuição;  não 

mais com o aumento da produção:  

Estou propenso a crer que essa condição estacionária representaria, no 
conjunto, uma enorme melhoria de nossa condição atual. Confesso que não 
me encanta o ideal de vida defendido por aqueles que pensam que o estado 
normal dos seres humanos é o de sempre lutar para progredir do ponto de 
vista econômico; que pensam que atropelar e pisar os outros, dar 
cotoveladas e andar sempre no encalço do outro são o destino mais 
desejável da espécie humana, quando na realidade são os sintomas 
desagradáveis de uma das fases do progresso industrial. (MILL, 1983, 
p.252)   
 

O estado estacionário ocorreria por meio da saturação do capital, onde 

este seria uma meta a ser alcançada, para que, após a sua conquista, o ser humano 

teria a possibilidade de buscar novos objetivos que não estivessem ligados à 

acumulação de capital, mas às coisas amenas da vida, tais como cultura, lazer, 

meio-ambiente, espiritualidade. Diferentemente de Smith e Ricardo, que veem o 

estado estacionário negativo, Mill o entende como uma situação de bem-estar, que 

implica mudanças substanciais de natureza econômica.  

A falta de acúmulo de capital, a ausência de investimento nas 

empresas e a baixa inovação tecnológica poderão contribuir para uma retração da 

economia, levando um país, região ou local ao estado estacionário. A combinação 
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desses fatores contribui para que a evolução econômica ocorra continuamente ao 

longo do tempo, em um processo virtuoso. À medida que ocorre investimento nas 

empresas e melhoria tecnológica, haverá melhora na quantidade e na qualidade da 

oferta de produtos, contribuindo para o avanço econômico. 

Kuznets (1983, p.7), ao estudar o crescimento nos tempos modernos, 

no início do século XX, associa o crescimento econômico a “um aumento sustentado 

do produto per capita ou por trabalhador, acompanhado muitas vezes de um 

aumento populacional e, geralmente, de mudanças radicais de estrutura”. As 

mudanças radicais apresentadas estão fora das atividades agrícolas, em um 

processo de industrialização e migração da população da área rural para urbana, 

onde a estrutura econômica passa a ser industrial. 

O aumento da população é uma característica importante para o 

crescimento econômico moderno: 

Admitamos que os países que realmente se desenvolveram nos últimos 
dois séculos 1, dada a mesma acumulação de capital reproduzível, puderam 
aumentar sua população sem reduzir o produto per capita – seja em virtude 
do acesso a um fundo crescente de recursos naturais, em consequência de 
migração ultramarina e mudanças revolucionárias no sistema de transporte 
e comércio, seja porque o progresso tecnológico permitiu a substituição de 
recursos naturais disponíveis e a economia no uso deles. Considerando-se 
esta hipótese crucial, pode-se sustentar que o aumento da população nos 
tempos modernos contribuiu para uma elevação do produto per capita de 
diversas maneiras diretas.   
Índices relativamente altos de crescimento do produto per capita e da 
população significam, realmente, altos índices de incremento do produto 
global. (KUZNETS, 1983, p. 41 e 48) 

 

Incentivados pelo emprego da força de trabalho e pelas mudanças na 

estrutura da economia e na estrutura interna da indústria, os países desenvolvidos 

tiveram um aumento da população em função da migração; uma consequência das 

oportunidades apresentadas, elevando a renda per capita em função dos novos 

investimentos e da evolução tecnológica, em um processo virtuoso:  

O efeito penetrante de mudanças tecnológicas e organizacionais sobre a 
eficiência em todos os setores é significativo, porque implica que todos os 
componentes da economia e da sociedade sejam afetados e sofram 
pressão para alterar seus ajustamentos institucionais, e porque, em 

                                                           
1
 Séculos XVIII e XIX. 
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combinação com outros fatores [...], essas tendências da eficiência servem 
para explicar a rápida modificação da estrutura não só do produto como dos 
fatores de produção, particularmente o trabalho. (KUZNETS, 1983, p.324) 

Kuznets (1983), ao comparar as estruturas econômicas de países 

como Reino Unido, França, Alemanha, Holanda, Dinamarca, Noruega, Suécia, Itália, 

Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão e a extinta União Soviética, conclui que 

há uma tendência declinante na participação do setor agrícola, e uma tendência 

ascendente no setor industrial. Assim, no curso do crescimento econômico, a taxa 

de crescimento do produto per capita agrícola é menor do que a taxa de crescimento 

do produto per capita da atividade industrial. 

Caso haja melhora da renda em função do desenvolvimento, outras 

necessidades humanas passam a ser mais procuradas do que apenas o alimento: 

vestuário, habitação, bens duráveis e serviços (educação, cultura, lazer). Dessa 

forma, a atividade industrial e os serviços sobressaem à agrícola:  

A estrutura industrial do produto nacional e dos recursos produtivos é um 
aspecto-chave de uma economia em processo de crescimento, uma vez 
que nos permite observar o impacto do avanço no conhecimento 
tecnológico, a reação diferencial à maior capacidade produtiva e à elevação 
da renda per capita assim como as alterações, na dimensão e localização 
de grupos da sociedade associados às diferentes indústrias. (KUZNETS, 
1983, p.103) 

Assim, uma economia em franca evolução tecnológica enriquece a sua 

capacidade produtiva, gerando a melhoria da renda per capita, porque a mão de 

obra passa a ter maior participação nos ganhos da empresa, pois há investimento 

para reter e aprimorar a sua qualidade.  

Nos países subdesenvolvidos, a força de trabalho no setor agrícola é 

mais elevada sua participação que sua participação no produto total: 

O baixo produto por trabalhador registrado no setor A2 de países 
subdesenvolvidos, baixo do ponto de vista absoluto como em relação a seu 
produto territorial por trabalhador, pode ser devido a uma relação 
desfavorável terra/homem que requer insumos maiores de mão-de-obra por 
unidade do produto. (KUZNETS, 1983, p.274) 

O setor industrial nos países subdesenvolvidos tem como manufaturas 

principais, segundo Kuznets (1983), as de alimentação e têxteis. Demais 

                                                           
2
 Agricultura e indústrias correlatas (Ver KUZNETS, 1983, p. 266) 
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manufaturas (ex. produtos químicos, metais, papel etc) têm proporções na 

participação do produto total inferiores às de países desenvolvidos. 

O desenvolvimento ocorre com a inovação, do qual trata-se de um 

processo social e cultural; de tal forma que não se analisa apenas o que se 

quantifica por meio da acumulação de capital, mas o que se verifica quanto à 

interação das dimensões econômica, social e cultural: 

Com efeito, cabe definir o desenvolvimento econômico como um processo 
de mudança social pelo qual um número crescente de necessidades 
humanas – preexistentes ou criadas pela própria mudança – são satisfeitas 
através de uma diferenciação no sistema produtivo decorrente da 
introdução de inovações tecnológicas. (FURTADO, 1964, p. 29) 

O desenvolvimento gera mudanças estruturais, significando que grupos 

emergentes podem assumir o poder até então dominado por outro grupo, sobretudo 

se se considerar um processo político democrático. O desenvolvimento sempre é 

marcado por choques e pressões principalmente dos que usufruem de vantagens do 

complexo social vigente: 

O desenvolvimento econômico sempre significou uma profunda 
transformação da estrutura econômica, social e política, da organização 
dominante da produção, da distribuição e do consumo. O desenvolvimento 
econômico sempre foi impulsionado por classes e grupos interessados em 
uma nova ordem econômica e social, sempre encontrou a oposição e a 
obstrução dos interessados na preservação do status quo, dos que 
usufruem benefícios e hábitos de pensamento do complexo social existente, 
das instituições e costumes predominantes. O desenvolvimento econômico 
sempre foi marcado por choques mais ou menos violentos; efetuou-se por 
ondas, sofreu retrocessos e ganhou terreno novo – nunca foi um processo 
suave e harmonioso se desdobrando, placidamente, ao longo do tempo e 
do espaço. (BARAN, 1984, p. 37) 
 

Ao se considerar que nos países desenvolvidos já existiam técnicas 

modernas e eficientes que “multiplicam tremendamente a produtividade do trabalho 

humano”, Konder (1965) questiona o que impede um país subdesenvolvido de 

utilizar essas técnicas, e assim desenvolver “suas próprias forças produtivas e obter 

os mesmos resultados que os outros já obtiveram”:  

Enquanto a humanidade como um todo não sabia como produzir mais e 
melhor, como multiplicar a eficácia do trabalho humano, era compreensível 
que o atraso persistisse. Mas era um atraso geral. Por que, agora, que o 
atraso não é mais um atraso geral e inevitável, alguns países não 
conseguem sair dele, não conseguem superá-lo? Por que os ensinamentos 
proporcionados pela experiência (diversificada, aliás) dos países que se 
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industrializaram e desenvolveram não são logo utilizados pelos países 
subdesenvolvidos com resultados tranquilos e imediatos? A resposta a esta 
questão é menos complexa do que pode parecer. Na realidade, o 
subdesenvolvimento – devemos dizê-lo francamente – só não desaparece 
com maior rapidez porque tem os seus beneficiários.  (KONDER, 1965, p. 
182) 
 
 

Há uma profunda diferença de nível alcançado pela evolução 

socioeconômica dos países capitalistas desenvolvidos em comparação com os 

subdesenvolvidos: estes estão integrados a um processo de exploração em 

benefício daqueles: 

 

São os interesses do mercado mundial que estimulam a formação de 
monoculturas nos países subdesenvolvidos, esforçam-se por manter tais 
países na condição de meros exportadores de matérias-primas, 
estabelecem desde logo condições de comércio que excluem toda e 
qualquer igualdade efetiva nas relações entre países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos e procuram acentuar cada vez mais a dependência da 
economia dos subdesenvolvidos no que se refere ao mercado mundial. 
(KONDER, 1965, p. 182) 
 

A existência de um grupo dominante, formado pela elite econômica, 

impede que o desenvolvimento chegue a todos, pois, de certa forma, há vantagens 

competitivas para os países desenvolvidos em comparação com os países 

subdesenvolvidos no que se refere a relações comerciais. 

Baer comenta que, durante os anos de 1822 a 1889, o Brasil manteve 

uma política comercial baseada no livre-cambismo, face à concorrência externa que 

tornava extremamente difícil o estabelecimento de indústrias no país. “Os senhores 

de terra e os comerciantes das cidades litorâneas, sem qualquer interesse de 

promover a industrialização, constituíam a classe dominante” (BAER, 1966, p. 14). 

Ele também fala da resistência política, mantendo os interesses do 

setor agrícola, que antes da industrialização, seria impossível qualquer mudança 

estrutural em alguns setores que estavam atrasados. 

O setor agrícola tinha poder absoluto sobre a máquina administrativa 

do Estado; dessa forma, limitava a entrada de novos setores da economia. Somente 

com a mudança de uma nova ordem econômica e social, houve a abertura para 

outros setores da economia, criando assim novas oportunidades de negócio:  
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Minha impressão pessoal é a de que a crise política e econômica que o 
Brasil atravessa nos albores da década de 60 é, em parte, conseqüência do 
próprio êxito no esforço de industrialização empreendido no decênio 
anterior. O florescimento de um moderno setor industrial pôs em destaque o 
atraso da agricultura, da educação, da máquina administrativa do Estado 
etc. E o atraso destes setores ameaça agora o prosseguimento da 
expansão do país. O êxito da industrialização fez com que muitos grupos 
sociais tomassem consciência das iniqüidades existentes no sistema social 
e econômico do país, tornando-se politicamente cada vez mais poderosas 
as reivindicações no sentido de redistribuição da renda, tanto através da 
reforma agrária, como pela proteção da renda real dos assalariados contra 
a inflação. (BAER, 1966, p. 197) 
 

As diferenças do sistema social e econômico tornam-se mais 

transparentes com a industrialização, mostrando desigualdades e desequilíbrio na 

distribuição de renda. 

Cardoso & Faletto (2004, p. 20) questionam por que os países latino-

americanos não tomaram as medidas necessárias a fim de garantir o 

desenvolvimento; ou, se tomaram, por que as providências não lograram êxito, já 

que as condições pós-crise de 1929 até 1950 eram “aparentemente favoráveis para 

passar da etapa de substituição de importações para outra em que se abriram novos 

campos de produção autônoma, orientadas para o mercado interno”. 

As condições políticas e sociais e sua dinâmica de determinada época 

têm fundamental influência no início de um processo de desenvolvimento, assim 

como em criar barreiras a fim de que este ocorra, seja em um país, em determinada 

região ou em alguma localidade específica.  

Furtado (2008, p. 33) diz que “o estudo da economia tem suas raízes 

no conhecimento das estruturas sociais e na forma como essas estruturas se geram 

as relações de poder”. Para ele, não se pode compreender a estrutura de 

funcionamento da economia nacional sem uma análise simultânea das decisões 

econômicas e políticas. Afirma que há a necessidade do conhecimento das 

estruturas sociais para que sejam entendidas as decisões políticas. 

A educação também é uma das principais dimensões vinculadas ao 

desenvolvimento de um país: 

 

A educação interfere no tempo, e, melhorando-se a qualidade do fator 
humano, modifica-se por completo o quadro do país, abrem-se 
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possibilidades de desenvolvimento muito maiores. Não há país que tenha 
conseguido se desenvolver sem investir consideravelmente na formação de 
gente. Em criança eu já ouvia falar o fenômeno do Japão, que tinha 
alfabetizado 100% da população no fim do século XIX. Esse é o mais 
importante investimento a fazer, para que haja não só o crescimento, mas 
autêntico desenvolvimento. (FURTADO, 2002, p. 18) 
 

Com o desenvolvimento da educação, é possível preparar as crianças 

e jovens para se tornarem futuros homens e mulheres capacitados para melhor 

desempenho de suas funções profissionais. Ademais, pela educação, há condição 

para surgimento de novos empreendedores, que contribuirão de forma mais 

acentuada para o desenvolvimento econômico, criando condições para avanços 

também na estrutura social.  

O desenvolvimento econômico explica um processo de transformação 

estrutural, envolvendo o conjunto de uma sociedade em que todos se beneficiam:  

Essa transformação resulta da adoção de métodos produtivos mais eficazes 
e se manifesta em aumento do fluxo de bens e serviços finais à disposição 
da coletividade. Assim, a idéia de desenvolvimento liga-se, causalmente, 
por um lado, ao conceito de eficiência, e por outro, à de abundância ou 
riqueza. Às formas mais racionais de comportamento corresponde uma 
satisfação mais plena das necessidades humanas. (FURTADO, 2008, p. 
130) 
 

O desenvolvimento gera oportunidades para a sociedade conhecer e 

vivenciar algo que ainda é um privilégio de poucos, disponibilizando melhor condição 

de vida, na qual a liberdade de escolha seja mais ampla e com menos restrições. “O 

desenvolvimento verdadeiro só existe quando a população em seu conjunto é 

beneficiada.” (FURTADO, 2002, p. 21) 

Além da estrutura econômica, por meio do desenvolvimento, cria-se um 

encadeamento de mudanças na estrutura política e especialmente na social, de 

forma interdependente, gerando um resultado de excelência para a sociedade: 

O desenvolvimento é um processo de transformação econômica, política e 
social, através da qual o crescimento do padrão de vida da população tende 
a tornar-se automático e autônomo. Trata-se de um processo social global, 
em que as estruturas econômicas, políticas e sociais de um país sofrem 
contínuas e profundas transformações. (BRESSER-PEREIRA, 1970, p. 21) 
 

Como exemplo, pode-se dizer: 
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Quando houver modificações reais na estrutura econômica, estas 
repercutirão na estrutura política e social, e vice-versa. Se a repercussão for 
pequena, se o crescimento da renda, por exemplo, não for acompanhado de 
transformações políticas e sociais, isto será sinal de que aquele crescimento 
da renda não foi significativo para o desenvolvimento, não podendo ser 
considerado como tal. (BRESSER-PEREIRA, 1970, p. 22) 
 

Precisa acontecer uma mudança significativa na estrutura 

socioeconômica, se a sociedade tem o sentimento de que houve melhoria de vida. A 

política deve estar em consonância com a nova realidade econômica; e esta deve 

beneficiar a área social. As oportunidades econômicas devem estar ligadas à 

liberdade política, criando facilidades sociais de forma segura para a sociedade.  

De acordo com o conceito de desenvolvimento apresentado por 

Bresser-Pereira (1970), o Quadro 1 mostra as mudanças que devem ocorrer na 

sociedade que passa a ter o desenvolvimento econômico como objetivo, na busca 

de um maior padrão de vida. O modelo de uma economia tradicional, familiar e 

tipicamente agrícola dá lugar a um modelo movido pelo capital, em uma economia 

industrial e moderna. 

Com o desenvolvimento, a economia torna-se mais dinâmica. Existe 

uma participação política mais difusa na sociedade; há procedimentos mais 

racionais que substituem os tradicionais, criando mais oportunidades para toda a 

sociedade. A terra dá espaço ao capital, e o que passa a ter importância é a 

competência e a lei prevalece sobre os costumes da sociedade. 
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De acordo com Braga Filho (2009), “o progresso social é desejável em 

si, por fazer parte da própria idéia de desenvolvimento. Mas é particularmente 

relevante vê-lo nas interações com o econômico, segundo a concepção de 

crescimento com redistribuição e reformas”. Ele menciona Velloso para explicar 

quanto o social representa condição para crescimento: 

O que se pretende salientar é que, de um lado, o crescimento representa 
condição para o social. É em clima de crescimento que se assegura 
mobilidade social, redistribuição de renda e redução da pobreza absoluta. 
Essas três coisas são indispensáveis a uma sociedade com coesão social, 
e não serão obtidas em clima de estagnação, o que significa fazer jogos de 
soma zero. [...] Entretanto, por um lado, o social condiciona o econômico. 
Primeiro, porque sem formação gradual do mercado de consumo de massa, 
compreendendo ampla massa crítica de classe média (que inclui a faixa 
mais alta do operário) não se alcança o desenvolvimento pelo lado do 
mercado, ou seja, da demanda. E para realizar-se esse mercado de massa, 
é necessário alcançar razoável distribuição de renda. Mas a limitação surge, 
também, do lado dos recursos humanos como fator de produção vital numa 
sociedade industrial moderna. (VELLOSO, 1989, p. 57-58) 
 

O resultado positivo em favor do social dá ao crescimento econômico a 

virtude de se transformar em desenvolvimento, pois a distribuição de renda — dentre 

os diversos pontos de melhoria social — cria condições de demanda para o 

Quadro 1: Mudança do desenvolvimento

ANTES DO DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMENTO

Critérios tradicionais Capital

Sangue Competência

Costumes Lei

Relaçao de caráter pessoal e

patrimonial. Sociedade de senhores e

servos, aristocratas e plebeus.

Relações impessoais e burocráticas

Sociedade plural

Poder político: privilégio de uma

oligarquia

Poder político: torna-se cada vez mais

difuso

Economia de base agrícola tradicional Economia industrial e moderna

Unidade de produção básica: família Unidade de produçao básica: empresa,

que de empresa familiar passa para

empresa burocrática

Métodos de trabalho tradicionais. Métodos de trabalhos racionais

Fonte: BRESSER-PEREIRA (1970, p. 24) - Adaptado pelo autor
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mercado; que, por sua vez, gera novos postos de trabalho, além da criação de 

novos investimentos tecnológicos e de mão de obra, gerando um ciclo virtuoso. 

Com a renda obtida, o indivíduo pode definir o que irá fazer com ela: 

comprar alimentos, roupas, carro, casa, planejar uma viagem com a família, entre 

tantas outras opções. Com uma renda baixa, as possibilidades de escolha 

diminuem: 

A idéia de que pobreza é simplesmente escassez de renda está 
razoavelmente estabelecida na literatura sobre o tema. Não é uma idéia 
tola, pois a renda – apropriadamente definida – tem enorme influência sobre 
o que podemos ou não podemos fazer. A inadequação da renda 
frequentemente é a principal causa de privações que normalmente 
associamos à pobreza, como a forme individual e a fome coletiva. (SEN, 
2000, p. 92) 
 

A melhor distribuição de renda proporciona à sociedade uma 

possibilidade para que mais pessoas possam ter um número maior de opções de 

escolha do uso de recursos financeiros, de forma livre, sem a privação que a baixa 

renda impõe ao indivíduo. 

Para Mantega (1998), nos países em desenvolvimento, a oferta de mão 

de obra é ampla em razão do deslocamento do campo para a indústria: 

Para incentivar o deslocamento de mão-de-obra do campo para a indústria, 
é preciso que esta última pague salários maiores, não apenas para tomar-
se uma promessa de melhoria do nível de vida, para compensar a elevação 
do custo de vida das cidades em relação ao campo (aluguéis mais caros, 
custo de transporte, etc). (MANTEGA, 1998, p. 22) 

Dessa forma, os salários se mantêm em níveis de subsistência, pois as 

empresas ofertam salários apenas para cobrir os gastos adicionais em função do 

êxodo rural; portanto, não criam uma condição de melhoramento de vida. Outros têm 

maiores salários e com isso conseguem melhores condições de vida. Devido à 

oferta ilimitada de mão de obra, o potencial de poupança e investimento continua 

nas mãos de poucos, principalmente nas dos empresários. Para a maioria dos 

empregados, os salários continuam em níveis baixos. 

Os baixos salários no Brasil têm uma característica histórica, 

contribuindo para a desigualdade na distribuição da renda e para a concentração de 

altos lucros nas mãos das empresas. 
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Conforme Furtado (apud BRAGA FILHO, 2004, p.56), a economia 

periférica tende a ter uma demanda com crescimento horizontal nas camadas de 

baixa renda e um crescimento vertical nas camadas de alta renda. Uma pequena 

população privilegiada se beneficia do excedente econômico. “Sua dinâmica está, 

portanto, intimamente ligada à canalização de uma parte do excedente para 

financiar o aumento dos dispêndios de uma minoria cujos padrões de consumo se 

distanciam cada vez mais dos da massa da população.” 

O crescimento horizontal da demanda ocorre devido à expansão 

populacional, e o crescimento vertical é o aumento da demanda em virtude da 

elevação da aquisição de bens e produtos. 

A melhor distribuição de renda contribui para que se obtenham bons 

índices sociais, tirando a maioria dos cidadãos da margem do desenvolvimento; 

promove inclusão social, a fim de que eles possam aproveitar das vantagens 

conquistadas; participação de forma digna e melhor condição de vida. 

Para se manter o desenvolvimento econômico, há a necessidade de se 

resolver o dilema distributivo: junto com os resultados econômicos obtidos, deve 

ocorrer uma distribuição mais equitativa da renda, para que uma boa parcela da 

sociedade possa aproveitar os benefícios gerados pela melhora da economia. Essa 

parcela passa a ter a possibilidade de usufruir de serviços e produtos até então 

distantes dessa camada da sociedade. 

 

1.2 AS TEORIAS SOBRE O DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento econômico não deve ser confundido com 

crescimento, pois este pode não implicar aquele como um todo, e pode não 

beneficiar a totalidade da população. Para o desenvolvimento é fundamental que, de 

forma ampla, o benefício chegue a todos. Cada ser humano deve sentir a seu favor 

a transformação ocorrida na sociedade após as mudanças estruturais. Com 

investimento em inovação e com melhoria tecnológica, as empresas crescem e 

outras surgem, criando demanda por empregos mais qualificados; por meio dessa 

qualificação, há uma expansão do fluxo de renda, e mais indivíduos da sociedade 

participam dos benefícios do desenvolvimento.  
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O crescimento da riqueza acontece de forma gradativa, além de uma 

harmonia propiciada pelo constante aumento de capital. A poupança, gerada pelo 

excedente econômico, é fundamental para realizar novos investimentos. 

De acordo com Baran (1972), o excedente econômico abrange apenas 

a mais-valia que é acumulada, ou seja, consumo, dispêndios governamentais com 

máquina administrativa, forças armadas, etc. não fazem parte: 

É idêntico, por conseguinte, à poupança ou acumulação e se materializa em 
ativos de várias espécies, que se adicionam à riqueza da sociedade durante 
o período que se esteja considerando: equipamentos e unidades produtivas, 
estoques, divisas e ouro entesourado. (BARAN, 1972, p. 74)   
 

A aplicação do excedente está direcionada à formação de poupança e 

a investimento em bens de capital: compra de novas máquinas, abertura de novas 

filiais, formação de novas empresas; e em inovação tecnológica, maximizando a 

produtividade. Para Baran, o excedente econômico contribui para a melhor 

distribuição da renda e para um crescimento econômico rápido e equilibrado. 

Em meio a contraposições — trabalho produtivo e improdutivo, direto 

ou indireto na produção, trabalho mental ou manual — destaca-se a importância da 

distinção entre dirigente e dirigido, que se revela uma relação de importância 

fundamental. Trata-se da valorização da liderança e do empresário empreendedor:  

O trabalho dirigente tem uma posição mais elevada na hierarquia do 
organismo produtivo. Essa direção e supervisão do trabalho “executor” 
parece erguer o trabalho dirigente acima e fora da classe do outro trabalho. 
Enquanto o trabalho executor está simplesmente no mesmo nível que os 
usos da terra, e do ponto de vista econômico tem absolutamente a mesma 
função que estes, o trabalho dirigente está claramente numa posição 
predominante tanto em contraste com o trabalho executor, quanto com os 
usos da terra. É como se fosse um terceiro fator produtivo. A outra 
característica que o separa do trabalho dirigido parece constituir sua 
natureza: o trabalho dirigente tem algo criativo no sentido de que estabelece 
seus próprios fins. (SCHUMPETER, 1982, p. 19)   
 

O tema sobre a inovação ganha importância na abordagem 

evolucionista, no que se refere ao desenvolvimento das empresas e das nações. A 

inovação diferencia o produto, atribui ênfase à competitividade e objetiva 

fundamentalmente a redução dos custos reais: 
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A inovação significa combinar materiais e/ou organizar as forças produtivas 
que estão ao alcance dos agentes de maneiras diferentes, para produzir 
outras, ou as mesmas através da utilização de novos métodos. (COSTA & 
GARCIA, 2006, p. 61)   

Inovação é realizar diferentes combinações das matérias-primas e das 

forças produtivas na economia para viabilizar a produção de novos produtos ou 

aperfeiçoar produtos já existentes. 

De acordo com Schumpeter (1982, p. 48), a inovação engloba: 

1) Introdução de um novo bem; 

2) Introdução de um novo método de produção; 

3) Abertura de um novo mercado; 

4) Conquista de uma nova fonte de oferta de matérias-primas ou de 

bens semimanufaturados; 

5) Estabelecimento de uma nova organização para a indústria.  

A inovação consiste na criação de um novo produto, que seja inédito 

ou apresente melhor qualidade. Deve ser criada uma forma inovadora de fazer o 

mesmo produto, mas com redução de custos e melhoria de qualidade. Objetiva-se 

que um mercado até então desconhecido seja conquistado; necessita-se descobrir 

novas fontes de matérias-primas e semimanufaturados a fim de se produzir um 

determinado produto.  

Vale ressaltar a necessidade da inovação para a proteção ambiental, 

por meio da aplicação de matérias-primas e de processos que reduzam a agressão 

ao meio ambiente.  

Neste processo inovador, destaca-se a importância de um estilo de 

liderança para o estabelecimento de uma nova organização industrial. O empresário 

inovador deve ter conhecimento amplo do processo produtivo e comando sobre ele, 

para que possa avaliar os procedimentos e buscar alternativas para mudanças nas 

combinações de seus produtos e para a criação de novos produtos. O seu perfil 

consiste em ser pioneiro em seu campo de atuação empresarial, em buscar sempre 

o lançamento de um novo produto, em conquistar novo mercado e em descobrir 

novas maneiras de fazer melhor, em maior quantidade e com o menor custo. 
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Dessa forma, segundo Schumpeter (1984, p. 173), o empresário 

assume um papel central para o processo de inovação. Ele deve reformar ou 

revolucionar o padrão de produção por meio da invenção, da produção de uma 

forma ainda não experimentada e da alteração no processo de fabricação de um 

produto já existente: 

Por sua vez, o crescimento e o desenvolvimento econômicos dependem 
sobremaneira do dinamismo do sistema empresarial, especificamente, no 
que se trata: da disposição do empresariado de investir na expansão da 
capacidade de oferta e/ou em modernização, na busca de novos mercados, 
na qualificação/capacitação profissional dos trabalhadores e na 
diversificação da atividade produtiva. (BRAGA FILHO & CAMAPANHOL, 
2009, p. 35) 

O empresário explora e conquista novos mercados e aumenta os 

mercados existentes; deve criar demanda para seus produtos, abrir fronteiras e não 

deve se contentar com o espaço geográfico onde se encontra. 

Conforme expõem Goes & Guerra (2007), “as empresas precisam ter 

no maior tempo possível a posse exclusiva de sua inovação, assim elas garantirão 

maior lucratividade, evitando assim, ao máximo, a imitação dos competidores”.  

Em se considerando o pensamento shumpeteriano, faz parte do 

desenvolvimento econômico o binômio criação-destruição: a inovação cria novos 

produtos e destrói os antigos; faz surgirem novas empresas, e outras são 

eliminadas, além de que, hábitos, processos e métodos são substituídos por outros. 

A necessidade de investimento é constante para qualquer empresa, 

independentemente de seu tamanho, pois é condição para seu crescimento. As 

grandes empresas direcionam parte de seus recursos para esse fim, mas as 

pequenas empresas, com recursos escassos, já não o fazem continuamente. Mas, 

as oportunidades existem para quaisquer empresas:  

[...] a decisão de procurar as oportunidades é uma decisão empresarial que 
requer uma intuição e uma imaginação empreendedora, e que dever 
preceder a decisão “econômica” de levar avante o exame das 
oportunidades de expansão. (PENROSE, 2006, p. 75) 

O aproveitamento das oportunidades depende relevantemente do perfil 

de empresário que gerencia a empresa. Para Penrose (2006), há dois tipos de 

empresários: 1) os construtores de ativos (têm visão de melhoria da qualidade de 
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seus produtos, de redução de custo e de desenvolvimento tecnológico; focam a 

expansão da empresa, pois acreditam que só assim obterão mais lucro); 2) os 

construtores de impérios (apegam-se a determinado campo produtivo para terem 

uma posição dominante, e deixam para outras pessoas da empresa a melhoria dos 

produtos). 

Para o crescimento, o construtor de ativos necessita investir 

constantemente. A inovação tecnológica requer recursos financeiros; e, além dos 

recursos próprios, as empresas necessitam de captação de recursos por instituições 

financeiras:  

[...] o possuidor da riqueza, mesmo que seja o maior dos cartéis, deve 
recorrer ao crédito se desejar realizar uma nova combinação, que não pode, 
como uma empresa estabelecida, ser financiado pelos retornos da produção 
anterior. Fornecer este crédito é exatamente a função daquela categoria de 
indivíduos que chamamos de “capitalistas”.  (SCHUMPETER, 1982, p.51) 
 

Os grandes conglomerados têm facilidade de obtenção de crédito junto 

às financeiras, enquanto as empresas de pequeno porte têm maior dificuldade de 

crédito. Essa realidade pode inviabilizar uma nova combinação e uma expansão 

econômica da pequena empresa:  

Na prática, cabe em primeiro lugar ao credor agir no sentido de limitar o 
endividamento proporcional de uma empresa. Pode-se dar exemplos 
derivados da experiência norte-americana. Entre as razões fornecidas para 
negar crédito bancário, o “valor líquido inadequado” (ou seja, uma excessiva 
relação da dívida com o próprio capital). 
Deixando de lado a atitude dos credores, o próprio empresário tem 
necessidade de manter seu endividamento relativo dentro de certos limites, 
já que, com qualquer aumento do mesmo, seu risco se torna maior.  
(STEINDL, 1990, p.18-19) 
 

Dessa forma, o crescimento da pequena empresa é limitado à sua 

capacidade de endividamento; porém, as dificuldades de crédito diminuem 

proporcionalmente ao aumento do tamanho dela. As empresas de pequeno porte 

têm mais dificuldades de crescer em função da limitação de endividamento. 

Além da taxa de juros, o crédito é uma grande barreira para as 

pequenas empresas. O pequeno empresário pode até pagar juros altos, mas, sem 

crédito, ele não cria condições de crescimento da firma:  
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Além dos desafios que elas enfrentam no dia a dia, na disputa com as 
grandes empresas, essas organizações também sofrem com a falta de 
crédito no mercado. Não adianta a empresa ter ótimos planos de 
crescimento sendo que a escassez de obter recurso é enorme, porém além 
das dificuldades de crédito as taxas de juros são elevadas e quando 
oferecidos são a curto prazo. (PENROSE, 2006. p.324). 
 

Com um planejamento audacioso, o empresário poderá superar as 

barreiras de taxas de juros e crédito, e assim criar condições para que sua empresa 

possa gerar mais lucros e crescer. 

As empresas maiores têm vantagem para a realização de pesquisas, 

desenvolvimento tecnológico e automação, por terem mais capital e mais facilidade 

para capitação de recursos para essas finalidades. As pequenas empresas 

desenvolvem-se melhor se possuírem pessoal qualificado; com isso, podem 

acompanhar as grandes corporações: 

Pequenas empresas experimentais podem coexistir e cooperar na indústria 
de transformação com as grandes, e até reter uma ampla margem de 
autonomia na medida em que se mostrarem capazes de desenvolver e 
oferecer conhecimentos tecnológicos, em cuja produção elas podem, em 
alguns casos, atuar melhor que os grandes laboratórios. (STEINDL, 1990, 
p.139) 

Com base no censo industrial de 1939 nos Estados Unidos, Steindl 

(1983, p. 58) faz exaustiva análise de empresas de diversos tamanhos e das mais 

variadas atividades de negócio. Quanto à participação dos salários no valor 

agregado, conclui que “de maneira geral, os dados confirmam a ampla importância 

das diferenças de custo em favor dos estabelecimentos maiores”: 

Sob o ponto de vista teórico, esperamos que a participação de salários no 
valor agregado diminua com o porte, porque a produção e o valor agregado 
por operário aumentam, graças às economias de escala e, embora os 
salários por trabalhador também aumente com o porte, esse aumento não é 
suficientemente grande para contrabalançar o aumento na produtividade. 
(STEINDL, 1983, p. 40) 
 

Nas empresas de maior porte, a participação dos salários passa a ter 

um percentual inferior a outros custos da empresa; dessa forma, aumentar salário 

não significa que o custo total aumentará no mesmo percentual que gerou o 

aumento salarial, pois seu peso ponderado será menor. A variação salarial também 
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será compensada com o aumento da produtividade, devido à economia de escala 

gerada no incremento da produção. 

As indústrias competitivas têm uma limitação da sua margem de 

lucratividade “pela taxa de investimento na indústria, em proporção aos bens de 

capital existentes” (STEINDL, 1983, p. 92). Por outro lado, essa limitação já não 

ocorre com as indústrias oligopolistas: 

Nas indústrias “oligopolistas”, por outro lado, não existe tal limite, e as 
margens de lucro líquido, a determinados níveis de utilização, deverão 
portanto apresentar um aumento em relação às das indústrias competitivas. 
(STEINDL, 1983, p. 40) 
 

Um aumento nos custos das empresas oligopolistas pode não 

ocasionar uma redução na lucratividade, mas isso pode ocorrer nas empresas 

competitivas. Estas nem sempre podem repassar seus aumentos de custos em 

função da concorrência.  

A concorrência ideal proposta por Steindl (1983, p. 93) funciona nas 

empresas de maior porte; nas pequenas empresas, pela considerável probabilidade  

de serem eliminadas do mercado, essa concorrência não é possível; assim como 

nas indústrias com alto grau de concentração,  “em que quatro firmas respondem 

por 80% ou mais da produção”. Nos setores  concentrados e de difícil ingresso pelos 

altos custos de investimento, Steindl verificou em seu estudo que as empresas 

desses setores apresentam uma tendência a reduzir a participação dos salários, 

objetivando aumento dos lucros. 

Em condições de oligopólio, a compressão das margens de lucro não 

ocorre mais. Por ser um ramo de difícil ingresso, em função do alto valor de 

investimento de capital, o progresso técnico fica em aberto: 

As empresas grandes e crescentes, tendo a seu dispor esses meios de 
tornar seu maior tamanho uma vantagem, não apenas irão usá-las, como 
tenderão, nas condições assim criadas, a negligenciar as reduções de 
custos e progresso técnico. Elas se tornam aptas, assim a conquistar uma 
maior parcela do mercado, comprando instalações existentes. (STEINDL, 
1990, p. 116-117) 
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A substituição de velhas instalações por novas deixa de ser 

interessante para a empresa, pois prefere manter as velhas instalações a sucateá-

las a favor do progresso técnico. Assim, a empresa oligopolística utiliza suas antigas 

instalações e as dos concorrentes que ela adquiriu. 

O oligopólio resulta na concentração da produção nas mãos de poucos, 

gerando dificuldades para que a pequena empresa sobreviva; há, portanto, a 

necessidade de uma política de proteção à pequena empresa.  

Para Steindl (1990, p. 120), existe apenas uma condição para que a 

pequena empresa possa se favorecer de alguma política de proteção: “alto e estável 

nível de emprego”:   

Isto reduzirá a pressão da oferta de pequenos empresários porque, com 
boas perspectivas de emprego, as pessoas com pequenos capitais não irão 
apinhar-se nos pequenos negócios apenas para proporcionarem emprego a 
si mesmas. Ao mesmo tempo, isso criará condições para o funcionamento 
dos “ramos de pequenas empresas” (como, por exemplo, os ramos do setor 
de serviços). (STEINDL, 1990, p. 120-121) 
 

Assim, os profissionais não deixarão seus empregos para abrirem um 

negócio próprio; a concorrência entre as pequenas empresas ficará reduzida 

àqueles que são empreendedores, que, embora pequenos, têm condições de serem 

construtores de ativos.  

É importante para o processo de desenvolvimento ocorrer um equilíbrio 

de empresas entre pequenas e grandes; que estejam interligadas, contribuindo para 

a inovação tecnológica. Cada uma deve buscar aprimoramento profissional e 

organizacional e colaborar para uma melhor distribuição de renda. 
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2 FUNDAMENTOS DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E LOCAL 
 

2.1 DESENVOLVIMENTO REGIONAL E LOCAL 

 

Até a década de 1970, as teorias de desenvolvimento regional 

baseavam-se nas políticas keynesianas, em um movimento de cima para baixo com 

ênfase na demanda, e com correções de distorções por meio do Estado. No Brasil, 

com a Constituição de 1988, iniciou-se um processo de descentralização das 

iniciativas de programas de desenvolvimento local e regional, que contou com o 

fortalecimento financeiro dos municípios. Estes receberam importantes atividades 

para serem executadas; com isso, apresentaram-se mais ativos e participativos no 

processo de seu desenvolvimento.  

Segundo Diniz & Crocco (2006), o desenvolvimento de uma região tem 

relação com a posição geográfica em que ela se encontra: 

O desenvolvimento de uma região estaria condicionado pela posição 
ocupada por esta região em um sistema hierarquizado e assimétrico de 
regiões, cuja dinâmica estava em grande medida fora da região. Esta era a 
perspectiva que estava presente nas teorias de centro-periferia e da 
dependência e modelos de causação cumulativa (Myrdal 1957; Kaldor 1957; 
Hirschman, 1958). Estas teorias mostravam claramente os mecanismos que 
determinavam a concentração do investimento em determinadas regiões em 
detrimento de outras. (DINIZ & CROCCO, 2006, p. 11) 
 

Melhor distribuição de renda, estabilidade dos preços e da moeda 

nacional, e taxas de juros baixas também são pontos fundamentais para o 

desenvolvimento. É um cenário que contribui para que a sociedade possa participar 

de forma adequada do processo de desenvolvimento. 

Para as teorias clássicas, que foram a base das políticas de 

desenvolvimento regional após a II Guerra Mundial, o desenvolvimento regional 

ocorre em decorrência dos custos de transporte, disponibilidade de matérias-primas 

e dimensão dos mercados que determinam o “ponto ótimo” das indústrias em 

algumas regiões.  

Weber (apud CAVALCANTE, 2007) comenta que as indústrias  

geralmente se instalam onde os custos de transporte, matérias-primas, mão de obra 

e produtos finais sejam mínimos. O autor admite que o somatório desses custos 
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determinará a localização ótima para a empresa se instalar.  Por exemplo, se o 

custo de mão de obra e de transporte de uma dada localidade compensar, a 

indústria tenderá a fixar-se nela. 

O geógrafo alemão Walter Christaller (1893-1969), a partir da análise 

clássica da localização das cidades alemãs, concluiu que quanto maior o alcance de 

um determinado produto ou serviço menor as chances de mais cidades poderem 

oferecê-lo: “a produção de bens e serviços nas cidades resultaria de uma escala de 

produção que alcança um ótimo representado por uma demanda dividida num 

espaço homogêneo”. (CAVALCANTE, 2007) 

Para Clemente (2000, p. 115), o “insumo de transporte é o dispêndio 

de recursos necessários para que mercadorias se desloquem no espaço e superem 

distâncias, ou mais especificamente, é o esforço necessário para transportar uma 

unidade de peso ou volume por unidade de distância”. 

Richardson apresenta uma analogia interessante entre o conceito de 

insumo de transporte e o de taxa de juro:  

O insumo de transporte representa um desconto em relação ao espaço. Da 
mesma forma como dois valores nominalmente iguais, mas separados no 
tempo, não são equivalentes, uma mercadoria apresenta valor variável de 
acordo com a localização no espaço. A taxa de juro de mercado é o preço 
que se aplica à distância que separa dois capitais no tempo, tal como a 
tarifa de transporte é o preço que se aplica ao deslocamento no espaço. 
(RICHARDSON apud CLEMENTE, 2000, p. 115). 

 

Para Kon (apud ALVES, 2010, p. 5), “a variável distância desempenha 

um papel fundamental nos estudos locacionais, quando traduzida economicamente 

em termos de custos e de tempo gasto”: 

Para a maioria das empresas industriais, com exceção daquelas que 
transformam matérias-primas especiais ou estratégicas, a decisão sobre a 
localização do estabelecimento fabril resultará, em última análise, de uma 
confrontação de alternativas e vantagens entre as economias de escala e 
externas que uma região metropolitana pode oferecer, e, por outro lado, as 
vantagens operacionais da proximidade à fonte de seus insumos materiais 
(RATTNER, 1978, p. 31). 



44 

 

As indústrias procuram se localizar mais próximas de seus principais 

insumos produtivos, em função da minimização de custos de transporte e da 

facilidade de implementação de um planejamento produtivo. 

Para Marshall (1982), o agrupamento de atividades econômicas em 

determinado espaço urbano, um distrito industrial, gera uma sinergia de empresas 

integrantes deste modelo, colaborando para a sobrevivência e o crescimento delas. 

A troca de conhecimento entre elas, em determinada concentração espacial, 

favorece uma rápida difusão tecnológica para a região como um todo. 

Na visão marshalliana, Krugman (1998) expõe três fatores importantes 

para o desenvolvimento regional: i) grande mercado local, que facilita o ganho em 

escala pela existência de fornecedores, ii) oferta de mão de obra e iii) troca de 

informações entre as empresas.  

Com a existência de fornecedores próximos, a empresa tem um ganho 

em escala: tira proveito do transporte; tem em seu processo fabril vantagens 

competitivas para uma produção em menor espaço de tempo; e reduz estoque e 

oferta de mão de obra qualificada para fabricação de produtos. A troca de 

informação entre empresas é vantajosa, porque reduz custos e maximiza os 

processos produtivos; embora essa permuta seja vista por muitos setores um 

procedimento perigoso, em função do risco de quebra de confidencialidade.  

Perroux (1977), que utiliza também uma abordagem keynesiana em 

seus estudos, desenvolve a noção de polo de crescimento ou de desenvolvimento. 

Busca explicar as razões do processo de concentração e o papel das empresas 

líderes ou das indústrias motrizes no processo de crescimento regional ou local. 

Segundo o autor, a instalação em regiões atrasadas de uma indústria motriz é capaz 

de gerar efeitos positivos e negativos para a região receptora de investimento. A 

indústria motriz tem a propriedade de aumentar as vendas e as compras de serviços 

de outras indústrias. Em outras palavras, a indústria motriz contribui para o 

crescimento, pois acarreta demanda por novas indústrias; e assim propicia uma 

aglomeração de empresas. A atividade motriz transforma-se em um polo propulsor 

da economia regional ou local.  
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Para Myrdal (1972), há efeitos cumulativos na realização de 

investimentos produtivos. O primeiro empreendedor cria externalidades positivas, 

isto é, condições favoráveis em termos de custos e benefícios para terceiros e a 

sociedade, sem ter que pagarem por isso. Dessa maneira, outros empreendedores 

também iniciam seus investimentos em determinada região ou localidade, 

favorecendo a implantação de novos empreendimentos, e assim sucessivamente. O 

autor também defende a intervenção do Estado para conter as forças de mercado, 

que tendem a acentuar níveis de desigualdades regionais — conforme sua proposta 

sobre a  hipótese de causa circular e acumulativa. 

A intervenção do Estado cria impulsos externos para o 

desenvolvimento regional; dessa forma, reduz o efeito de desequilíbrio entre regiões 

mais desenvolvidas e as atrasadas. Pela ausência do Estado, não há 

desenvolvimento regional, pois atuariam para o crescimento, insuficientemente, 

apenas as forças do mercado. 

Hirschman (1958) entende o desenvolvimento regional na aglomeração 

e também na intervenção do Estado; e apresenta o conceito de efeitos de 

encadeamento para frente (foward linkages) e efeitos de encadeamento para trás 

(backward linkages). Os efeitos para frente resultam da oferta de insumos, tornando 

viáveis os setores que se situam na jusante de determinada cadeia produtiva. 

Os efeitos para trás são as externalidades positivas ou os impactos 

regionais decorrentes da implantação de indústrias, que, ao aumentarem a demanda 

por insumos e matérias-primas no setor, a montante do seu processo produtivo, 

permitem a produção local dessas necessidades, desde que haja escalas mínimas 

de produção compatíveis com os critérios de lucratividade das firmas. O 

encadeamento para frente ocorre com o aumento produtivo de determinado produto, 

que provoca o aumento da produção de outros produtos, devido ao excesso de 

oferta do setor inicial. Seja para frente seja para trás, trata-se de uma expansão 

simultânea de indústrias, que se relacionam entre si como consumidoras de seus  

produtos.  

Hirschman (apud RIPPEL et al., 2007, p. 4) considera necessária, em 

relação a esses efeitos, a avaliação de dois enfoques: os produtos com potencial de 
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indução em outros setores pelo investimento inicial, e a probabilidade de que novos 

investimentos realmente ocorram. Utilizar o processo de encadeamento em prol do 

desenvolvimento é importante, além da escolha de setores estratégicos que 

corroborem essa finalidade.   

Conforme Rattner (1978, p.13), autores como Hirschman “consideram 

polarização e concentração urbana como condição inevitável e concomitante do 

crescimento econômico, especialmente nos primeiros estágios (take-off3) de 

desenvolvimento”. 

A industrialização é considerada a única possibilidade de criação de 

emprego, e os governos procuram atrair empresas para minimizar o desemprego na 

região: 

Para Clemente (1994), a urbanização desordenada e a falta de emprego 
nas cidades, constituindo o denominado inchaço urbano, em que 
predominam subemprego e pobreza, colocam o desenvolvimento industrial 
virtualmente como a única possibilidade de criação direta e indireta de 
postos de trabalho em número minimamente adequado. Diante dessa 
situação, é perfeitamente compreensível o esforço que os governos 
estaduais e municipais fazem no sentido de atrair investimentos industriais. 
É preciso considerar, entretanto, que a maioria desses esforços não 
propicia os resultados esperados, possivelmente porque são conduzidos 
sob hipóteses enganosas acerca da escolha locacional por parte das 
indústrias. (ALVES, 2010, p. 4). 
 

Dessa forma, o esforço governamental somente acarretará resultados 

positivos no processo industrial, se a escolha do setor for suficiente para criar os 

efeitos de encadeamento, possibilitando a atração de novos setores: 

Do ponto de vista regional, isto implicaria dizer que o crescimento de 
regiões e países não ocorreria de forma equilibrada e no sentido de uma 
convergência de crescimento e desenvolvimento. Ao contrário, neste 

                                                           
3
 Take-off: “Ponto crítico no desenvolvimento de uma economia nacional, caracterizado pelo final da 

resistência da sociedade tradicional à modernização, conforme a conceituação de W.W.Rostow. Nesse 

momento, sugiriam as condições para o crescimento econômico e liberar-se-iam as forças capazes de 

impulsioná-lo. Período crucial na história econômica de uma sociedade, o take-off ocorreria dadas as seguintes 

condições: 1) existência de uma razoável infraestrutura social; 2) certo avanço tecnológico na indústria e na 

agricultura; 3) um poder político dirigido por pessoas que impulsionem a modernização; 4) aumento do 

produto per capita. A fase do take-off é marcada por acelerado aumento dos investimentos, desenvolvimento 

do setor secundário e emergência de forças políticas e sociais comprometidas com a continuidade do 

desenvolvimento como único meio de aumentar a riqueza social e o padrão de vida da população.” (Fonte: 

SANDRONI, 1999, p. 588) 
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período as teorias dominantes aceitavam que o processo de 
desenvolvimento de uma sociedade capitalista implicaria, necessariamente, 
o desenvolvimento desigual e desequilibrado, gerador de significativas 
desigualdades regionais. Como conseqüência, as políticas daí derivadas  
tiveram  como característica mais marcante a intervenção ativa do Estado, 
visando reduzir as disparidades inter-regionais, tanto por razões de 
eficiência macroeconômica (pleno emprego e impulso da demanda 
agregada) quanto de equilíbrio territorial. (DINIZ & CROCCO, 2006, p. 12) 

 

O crescimento desequilibrado necessita de políticas que contribuam 

para que o progresso não se limite a um determinado setor. O investimento em um 

determinado setor importante da economia local tem que ter a indução, para que 

novos investimentos e outros setores se concretizem. 

Becker (apud FERREIRA, 1989, p. 51) argumenta que “uma região não 

pode ser compreendida, analisada e transformada em seus aspectos econômicos, 

sociais, políticos e institucionais separadamente do contexto nacional”: 

A importância primordial é chamar a atenção para o seguinte: os fatos e os 
fenômenos econômicos, sociais, políticos e institucionais, que ocorrem em 
uma área geográfica, são o resultado de fenômenos econômicos, sociais, 
políticos e institucionais que transcendem essa área geográfica, e com os 
quais estão intimamente correlacionados e quase sempre subordinados. Em 
uma organização capitalista de produção, as desigualdades inter-regionais 
de renda e de riqueza e as desigualdades intra-regionais (isto é, dentro das 
próprias regiões) são, em grande parte, uma consequência inerente e 
estrutural dessa forma de organização da produção. (FERREIRA, 1989, p. 
51-52). 
 

Os movimentos externos — sejam nacionais sejam internacionais, 

como políticas determinadas pelo Governo Federal, crises econômicas, etc. —

devem ser compreendidos e interpretados pelas regiões e localidades, a fim de que 

possam se mobilizar e se adaptar às melhores condições, para estimularem o seu 

desenvolvimento; não podem, portanto, estar alheios aos acontecimentos além de 

suas dimensões geográficas; devem ficar atentas aos fatos e aproveitarem 

oportunidades ou minimizarem riscos iminentes. 

A crise na economia mundial nos anos de 1970, causada pelos 

choques do petróleo de 1973 e 1979, gerou estagnação econômica e crises 

inflacionárias; sobretudo nos países em desenvolvimento. Segundo Goes & Guerra 

(2007), “a crise vivenciada pelo sistema capitalista a partir de então, colocou em 

’xeque’ a eficácia das teorias e dos instrumentos de políticas econômicas 
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keynesianas”. O modelo de desenvolvimento pela demanda e de intervenção do 

Estado passa a não contar com o consenso de todos: 

Dessa forma, observou-se o ressurgimento das teorias, a exemplo da 
Escola Novo- Clássica, que advogam que as livres forças dos mercados, no 
longo prazo, garantiriam o crescimento econômico e, em termos regionais, a 
convergência do nível de renda. Estas teorias, influenciadas pelos princípios 
liberais, afirmavam que a excessiva intervenção estatal na economia 
provocaria distorções nos processos de alocação de recursos, implicando 
na concentração da renda e problemas de cunho fiscal para os governos. 
Nesse sentido, o papel do Estado deveria se restringir à disciplina 
macroeconômica – busca da estabilidade monetária, fundamentalmente. A 
mudança nas concepções teóricas à cerca do papel do estado na economia 
tiveram rebatimento nas políticas de desenvolvimento regional até então 
vigentes e de forte caráter keynesiano. (GOES & GUERRA, 2007, p. 6) 
 

Nesta nova teoria, iniciam-se as críticas às políticas de 

desenvolvimento regional do modelo “de cima para baixo”, pois ele não dá 

importância ao progresso tecnológico e à inovação. 

 Segundo Amaral Filho (1999), o desenvolvimento endógeno pode ser 

entendido como: 

[...] um processo de crescimento econômico implicando em uma contínua 
ampliação da capacidade de agregação de valor sobre a produção bem 
como da capacidade de absorção da região, cujo desdobramento é a 
retenção do excedente econômico gerado na economia local e/ou a atração 
de excedentes provenientes de outras regiões. Este processo tem como 
resultado a ampliação do emprego, do produto e da renda do local ou da 
região mais ou menos definido dentro de um modelo específico de 
desenvolvimento regional. (AMARAL FILHO, 1999, p.2) 
 

Com o excedente econômico gerado na região ou atraído de outras 

regiões, ocorre a acumulação de capital, que propicia novos investimentos e 

melhoria das atividades já existentes na região. Este cenário possibilita o aumento 

da produção e a criação de novos empregos; profissionais mais qualificados e 

consequentemente mais bem remunerados. 

Diniz & Crocco (2006) argumentam que, segundo Maillat, o objetivo 

das políticas do desenvolvimento regional endógeno está na capacitação da região, 

para que ela esteja preparada para competição internacional, e para criar novas 

tecnologias com desenvolvimento de recursos específicos e habilidades próprias. 
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 Além disso, Barquero (2001) relata: 

É nesse entorno de transformações econômicas, organizacionais, 
tecnológicas, políticas e institucionais que surge o conceito de 
desenvolvimento endógeno. Este encara o desenvolvimento econômico 
como sendo resultante da aplicação do conhecimento aos processos 
produtivos e da utilização das economias externas geradas nos sistemas 
produtivos e nas cidades, o que resulta em rendimentos crescentes e, 
portanto, em crescimento econômico. [...] São as iniciativas e o controle 
exercidos pelos atores locais e a sociedade civil, através de suas respostas 
estratégicas, que contribuem para os processos de transformação de 
cidades e regiões. (BARQUERO, 2001, p. 10) 
 

É neste ambiente de mudanças e de transformações tecnológicas que 

surgem aglomerações industriais regionais, por meio do desenvolvimento endógeno. 

O município precisa pensar em um modelo de desenvolvimento por 

meio do processo da transformação, de forma estratégica:  

Ainda que a promoção do desenvolvimento econômico-social deva levar em 
conta as suas potencialidades – recursos naturais, potencial humano, as 
especificidades e a própria especialização – intrínsecas de determinada 
área (local ou regional), convém destacar que a sua efetivação depende, 
em boa medida, da possibilidade dos atores sociais organizarem-se e da 
sua capacidade de elaborar estratégias de desenvolvimento. (BRAGA 
FILHO, 2009, p. 59) 

 

Continua Braga Filho, que destaca: 

Ações destinadas ao crescimento econômico e desenvolvimento social local 
e/ou regional dependem fundamentalmente da vontade política do 
executivo, posto que, por representar o papel de liderança local nata, 
assume importante função na articulação dos atores corporativos 
(empresários locais), bem como na mobilização da sociedade civil, 
notadamente dos seus segmentos legitimados e representativos visando, 
sobretudo, à formatação de um arranjo institucional apto e disposto a 
formular o projeto que aspira estes dois propósitos. (BRAGA FILHO, 2009, 
p. 62) 
 

O processo de transformação deve ocorrer com a participação dos 

diversos atores locais: governo, sociedade civil, empresários e a própria sociedade, 

através de um plano de ação contínuo e compartilhado, a fim de que haja condições 

para ocorrerem investimentos constantes das empresas já existentes, e que sejam 

dadas condições para que novas empresas sejam atraídas para o local: 
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Referindo-se aos casos paradigmáticos dos chamados meios inovadores 
(por exemplo, o Vale do Silício, nos Estados Unidos), é possível observar 
que a participação conjunta de stakeholders

4
 locais no processo de tomada 

de decisão.  (DALLABRIDA et al., 2004, p. 106) 

A liderança participativa, com a distribuição equilibrada no poder, sem 

predominância de determinado grupo contribui para a projeção do desenvolvimento 

regional:  

[...] é indispensável evidentemente uma estabilidade política mínima, para 
que os membros da sociedade econômica possam planejar o futuro e ter a 
certeza de uma relação razoavelmente estável entre sua contribuição para a 
atividade econômica e suas recompensas. Não seria razoável esperar 
grande crescimento econômico em condições de turbulência política, 
distúrbios e mudanças imprevisíveis de regime. (KUZNETS, 1983, p. 299) 
 

O governo local deve ser soberano e precisa resolver os conflitos que 

surgem naturalmente durante o processo de desenvolvimento. Moraes (2003, p. 

133) afirma a necessidade de um planejamento com a participação da população; 

que seja criado de forma democrática, moderna, representativa, transparente e 

competente. São necessários “mecanismos diferenciados de gestão, que articulem 

os governos e as instituições locais com a sociedade”: 

A transição e a construção do futuro dependem da qualidade e da vontade 
política, da organização popular, de diálogos e de alianças entre os atores e 
os espaços de participação. Estes são mecanismos democráticos que 
podem gerar oportunidades para o envolvimento das pessoas na vida 
social, econômica e política do território. Eles são formas concretas de 
poder, necessárias para que a população local possa atuar na defesa de 
seus interesses e na intervenção direta na tomada de decisões. Estas 
formas devem permitir a mobilização das experiências e a criatividade dos 
atores sociais locais, fortalecendo sinergias e possibilitando o controle das 
políticas públicas e a abertura de novos campos de ação dentro da esfera 
governamental. (MORAES, 2003, p. 133) 
 

Conforme Jórdan (2009, p. 98), o desenvolvimento local envolve três 

categorias de atores do território: “governo, nas esferas federal, estadual e 

municipal; mercado, considerando tanto os atores do lado da oferta como do lado da 

demanda, nos mercados de fatores e de bens e serviços; sociedade civil, incluindo 

os cidadãos, as organizações sociais e as suas entidades representativas”. 

                                                           
4
 Stackehoders: são os acionistas, fornecedores, clientes, credores etc. 
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Os sistemas sociais apresentam diferenças em relação ao crescimento 

econômico, deixando-se de gerar mais equidade e permitindo vínculos imperativos 

da acumulação e diferenciação social:  

Contudo, a experiência histórica vem demonstrando que a simples 
mobilização intensiva dos fatores de produção tende a reproduzir, agora 
sim, de forma espontânea, as condições sociais iniciais que lhe deram 
sustentação. Assim, o poder indutor do crescimento econômico propicia 
maior diferenciação dos sistemas sociais sem, contudo, gerar mais 
equidade, pois esta não é impulsionada por nenhum mecanismo auto-
sustentado, porquanto os efeitos genuínos do crescimento econômico estão 
estruturalmente vinculados aos imperativos da acumulação e à lógica da 
diferenciação social. (HADDAD et al., 1989, p. 19) 
 

O desenvolvimento local sustentável baseia-se na integração de três 

sistemas: econômico, social e educação, a fim de que se dê sua própria 

continuidade. 

[...] o desenvolvimento local sustentável é uma nova estratégia de 
desenvolvimento que parte do princípio de que é preciso reforçar 
potencialidades locais de forma integrada, desenvolvendo oportunidades 
econômicas, sociais e educativas necessárias ao desenvolvimento do ser 
humano e garantido que essas condições de desenvolvimento não serão 
episódicas, mas tenham sustentabilidade, ou seja, continuem para as 
gerações futuras tendo como base de suporte e propulsão essas forças 
locais. (JORDAN, 2009, p. 92) 

 

  O desenvolvimento regional acontece quando há um processo contínuo 

de evolução nas dimensões econômica e social, com destaque para saúde, 

educação e condição de vida;  propiciando aos atores a chance de atuarem de 

maneira construtiva e participativa para as mudanças estruturais; de serem eles 

também os beneficiários das melhorias. 

 

2.2 AGRICULTURA E O DESENVOLVIMENTO 

 

A agricultura é uma atividade econômica de extrema importância para 

o desenvolvimento, especialmente nas regiões e nos países que têm aptidão para 

este setor: 

 

Nos estudos sobre o desenvolvimento, Schultz defendeu que os países que 
pretendem superar a pobreza e o subdesenvolvimento não podem aplicar 
políticas de apoio à indústria e desprezar a agricultura. O desenvolvimento 
implica um crescimento equilibrado dos setores agrícola e industrial. 
(GENNARI & OLIVEIRA, 2009, p. 263) 
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Os países subdesenvolvidos que têm o setor primário como principal 

setor econômico devem prosseguir o aperfeiçoamento da agricultura, através do 

desenvolvimento tecnológico e da automação; criando assim investimentos que 

garantam a viabilidade de um progresso mais equilibrado. 

Segundo Johnston e Mellor (apud SOUZA, 2009, p. 201), a agricultura 

tem cinco funções básicas sobre o restante da economia: 

a. Liberar mão de obra para ser empregada na indústria; 

b. Fornecer alimentos e matérias-primas;  

c. Gerar divisas estrangeiras; 

d. Transferir poupanças para indústria; 

e. Construir mercados para bens industriais. 

A liberação de mão de obra da agricultura para a indústria se faz 

necessária para que não ocorra aumento de salários na própria indústria. Isto ocorre 

devido à crescente absorção de mão de obra pela indústria e para manter o nível de 

salários a oferta de mão de obra deve, no mínimo, se igualar à sua respectiva 

demanda. O setor agrícola também é fonte de financiamento do setor industrial, pela 

exportação de seus produtos, que geram divisas estrangeiras, a fim de que a 

indústria possa importar máquinas e equipamentos. Além disso, a poupança 

motivada pela atividade agrícola também é transferida para o setor industrial. 

Finalmente, há entre a agricultura e o setor industrial um intenso mercado de 

alimentos e matérias-primas provenientes da agricultura, bem como uma demanda 

para bens industriais: 

As exportações agrícolas possuem importante papel no desenvolvimento. 
Suas possibilidades são grandes em razão da expansão da renda e da 
população mundiais e da escassez de recursos naturais no resto do mundo. 
(SOUZA, 2009, p. 213) 
 

O aumento das exportações de produtos agrícolas, devido à crescente 

demanda mundial, contribui para o financiamento das importações de bens de 

capital, necessários ao desenvolvimento econômico.  
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O excedente econômico gerado pela agricultura é importante para 

investimento no setor industrial. Por outro lado, o setor industrial contribui para que 

ocorra o investimento tecnológico na agricultura.  

A inovação tecnológica na atividade agrícola ainda apresenta relativas 

dificuldades em relação à agricultura familiar:  

 

O principal desafio para que as unidades familiares de produção 
agropecuária convertam-se na base do desenvolvimento rural está em que 
elas possam dotar-se dos meios que lhes permitam participar de mercados 
dinâmicos, competitivos e exigentes em inovações. (ABRAMOVAY, 1999, p. 
13) 
 

Nos segmentos agrícolas em que ocorre a concentração da produção 

(por exemplo,  grãos, citros, etc.), a possibilidade de investimento tecnológico dos 

pequenos produtores rurais de modelo familiar é restrita, pelo alto custo. 

Há a necessidade contínua de políticas de incentivo ao setor agrícola 

para garantir a inovação tecnológica e o aumento da produtividade. Com melhores 

condições para o setor agrícola, em especial para os pequenos produtores rurais e 

os de agricultura familiar, o êxodo rural tende a se reduzir, pois haverá melhora nas 

condições de vida das pessoas que vivem dessa atividade. 

A agroindústria, atividade de industrialização dos produtos do setor 

agrícola, tem papel importante para geração de emprego; além disso, evita a 

migração da população para grandes centros.  Para Souza (2009, p. 217), uma 

empresa desta atividade pode instalar-se em pequenas cidades do interior, pela 

proximidade das áreas produtoras. 

Além de agregar valor ao produto agrícola, a agroindústria “amplia a 

renda regional, expande a base tributária e desenvolve atividades ligadas 

tecnologicamente. O beneficiamento e a transformação de produtos agrícolas 

exercem grandes impactos sobre o crescimento do valor adicionado da economia”. 

(SOUZA, 2009, p. 219). 

Agricultura e agroindústria criam externalidades positivas, que geram 

aumento de emprego em suas atividades e em outras áreas:  transporte, indústria de 
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insumos, comércio, serviços, etc., contribuindo para o desenvolvimento local e 

regional. 

 

2.3  DESENVOLVIMENTO E DESIGUALDADE REGIONAL 

A desigualdade continua sendo uma das questões socioeconômicas 

centrais e um dos desafios mais importantes para o Brasil vencer. O país apresenta 

um PIB per capita baixo (R$ 19.0165, equivalente a US$ 10.8006, em 2010), atrás de 

Chile, Argentina, Uruguai, Panamá, Venezuela.  

Em termos de rendimento nominal, a média brasileira é de R$ 

1.202,05; contudo, a desigualdade entre as regiões: Centro-Oeste: R$ 1.422,28, 

Sudeste: R$ 1.396,35, Sul: R$ 1.282,27, Norte: R$ 957,35 e Nordeste: R$ 805,54. 7
 

De acordo com Magalhães & Miranda (2009), as regiões Sudeste, Sul 

e Centro-Oeste convergem para um padrão mais alto de renda per capita, enquanto 

Norte e Nordeste, para um padrão mais baixo. 

 Conforme o Panorama Social da América Latina 2011, elaborado pela 

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), a estrutura 

econômica da região pode ser analisada sob três estratos de produtividade: 

• Estrato alto – atividades de exportação e empresas de grande 

escala operativa, com mais de 200 trabalhadores; 

• Estrato médio – pequenas e médias empresas; 

• Estrato baixo – setor informal da economia. 

O estrato alto gera 66,9% do produto e apenas 19,8% do emprego 

total. O estrato médio gera 22,5% do produto e 30% da ocupação total. Já o estrato 

baixo produz apenas 10,6% e gera a metade do emprego:  

                                                           
5
 Fonte: IBGE (www.ibge.gov.br) 

6
 Fonte: Indexmundi (www.indexmundi.com) 

7
 Fonte: IBGE (www.ibge.gov.br) – Valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas de 10 anos ou mais 

de idade, com rendimento (R$)  - ano 2010.  
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A concentração da renda é uma conseqüência preocupante da 
heterogeneidade estrutural, mas não é a única: a divergência produtiva 
impõe uma grande segmentação dos mercados de trabalho, que se 
manifesta na linha divisória entre o emprego de alta e de baixa 
produtividade, ou entre o emprego formal (mais próximo da vanguarda 
tecnológica, com um nível educativo superior, melhores condições laborais 
e maior resguardo da institucionalidade laboral) e informal (com menor 
receita, menor nível educativo, instabilidade, limitada cobertura de 
seguridade social e ausência de contrato de trabalho). (CEPAL, 2011, p. 28) 
 

As grandes empresas investem continuamente para a melhoria da 

produtividade; contam com alta tecnologia, que demanda empregos mais 

qualificados. A maioria dos empregados não tem a oportunidade para se 

qualificarem, logo se submetem a empregos menos qualificados e de baixa 

produtividade; consequentemente, de baixa remuneração. 

Há um grande desafio para se reduzir essa desigualdade: a 

capacitação das pequenas e médias empresas, por meio de incentivos 

governamentais para investimento e capacitação tecnológica. Os governos devem 

oferecer aos trabalhadores possibilidades de qualificação através do ensino normal 

e técnico, gerando assim oferta de boa mão de obra para todas as empresas. 

No Brasil, desde a Constituição de 1988, houve a criação e a 

consolidação de direitos para os cidadãos brasileiros. Muitos trabalhos são 

apresentados com o intuito de reduzir essas desigualdades, mas a participação 

isolada do governo é insuficiente. Assim, muitas ações de governos (federal, 

estadual ou municipal), em conjunto com a sociedade civil, iniciaram-se com o intuito 

de se efetivarem os direitos adquiridos pela Carta Magna. 

Diversas ações são criadas pelos governos nas diversas esferas: 

bolsa-família, bolsa-escola, etc., cuja finalidade é propiciar uma distribuição de renda 

mais igualitária. Este trabalho não tem a pretensão de abordar esta questão, pois ela 

excede os propósitos da pesquisa. 

Com a descentralização das políticas, colocando o governo municipal 

em evidência, muitos programas de desenvolvimento local têm sido implementados 

desde 1988;  quase sempre dentro de um modelo participativo da sociedade civil e 

da população como um todo. 
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Esta política procura sempre destacar a importância da presença da 

gestão pública, cuja finalidade consiste em viabilizar estratégias de desenvolvimento 

local, de forma que garanta a continuidade dos programas: 

Os novos tempos também trouxeram para a cena pública inúmeros sujeitos 
sociais, movimentos populares, Ongs, pastorais. Novas demandas 
surgiram. A luta pelos direitos individuais e políticos do tempo da ditadura – 
contra a tortura, a desinformação – une-se às demandas por novos direitos 
econômicos, sociais, culturais e ambientais. (LANDIM & TREVISAN, 2009, 
p. 11) 

Diversas iniciativas têm sido realizadas, com a regência governamental 

e com a participação efetiva de outros atores locais, pelo desenvolvimento local. 

 

2.4 INICIATIVAS LOCAIS DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO: O CASO DO 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES 

Segundo França et al. (2004), a valorização do local remonta aos anos 

de 1970, “mas não como prática que se encontrasse com freqüência naquele 

contexto altamente centralizador e autoritário”. As experiências daquela época 

serviram para orientação de novas práticas na gestão pública: 

Na época, o papel das Câmaras Municipais era limitado, os municípios não 
eram entes da Federação, não possuíam Leis Orgânicas, tinham pouca 
autonomia tributária e escassez de recursos transferidos dos governos 
Federal e Estadual. No plano nacional, predominavam os grandes projetos 
desenvolvimentistas. (FRANÇA et al., 2004, p. 6) 

Poucas ações podiam ser tomadas em função da pouca autonomia dos 

governos municipais. Entretanto, após a Constituição de 1988, os governos 

municipais ficaram mais independentes, aumentaram seus recursos financeiros com 

tributações diretas aos munícipes e tiveram maior participação nas transferências 

federais e estaduais, permitindo autonomia para melhor direcionar seus projetos de 

desenvolvimento. 

Entre as diversas iniciativas de desenvolvimento local, pode-se citar o 

Projeto de Constituição de Cooperativas no Vale dos Sinos, situado na região 

metropolitana de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, a partir de 1999, cujo 

objetivo foi “constituir uma rede de cooperação com autogestionária no setor 

coureiro-calçadista” (FARIA, 2004, p. 17); coordenado pelo governo estadual, 
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envolvendo diversas parcerias no sentido de fortalecer as cooperativas existentes, 

bem como criar novas.  

A estruturação do polo moveleiro de Votuporanga, no Estado de São 

Paulo, ocorreu por iniciativa do setor empresarial local a partir da década de 1990. 

Até então, segundo Cifuentes (2004, p. 54), as empresas “não constituíam um pólo, 

no sentido de existir um cluster ou agrupamento de empresas que desenvolvessem 

políticas comuns para o fortalecimento na região”. A expansão moveleira na região 

mais que dobrou de 1994 até 2001, passando de 92 para 201 empresas e de 1.671 

para 3.421 empregados no setor. 8 O resultado alcançado nesta articulação local foi o 

desenvolvimento de políticas de qualidade, de design e de qualificação profissional.  

Conforme Cifuentes (2004, p.59), a “relação de confiança estabelecida 

entre as empresas nesse processo de articulação foi condição fundamental para que 

se atingissem objetivos de desenvolvimento setorial e local”. 

Os atores locais, governo, empresários, sociedade civil, etc., que se 

predisponham a elaborar iniciativas para o desenvolvimento local,  devem criar esta 

relação de confiança, visando o bem comum, pois, ao longo do projeto, há o retorno 

para todos. Realizar articulações com propósitos particulares acarreta o fracasso do 

projeto.  

No município de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, situado a 40 km 

da capital paulista, havia a necessidade de inclusão no Plano Diretor do Município 

de uma agenda para o desenvolvimento econômico local. 

Em parceria com o Instituto Pólis9, no período de julho de 2003 a março 

de 2004, a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires elaborou seu Plano de 

Desenvolvimento Econômico Local, cujas diretrizes foram incluídas no Plano Diretor 

                                                           
8
 Fonte: CIFUENTES (2004, p. 54).  

9
 “Instituto Pólis – Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais é uma Organização-Não-

Governamental de atuação nacional, constituída como associação civil sem fins lucrativos, apartidária, 

pluralista e reconhecida como entidade de utilidade pública nos âmbitos municipal, estadual e federal. 

Fundado em 1987, a cidade e a atuação no campo das políticas públicas e do desenvolvimento local definem a 

sua identidade. A cidadania, como conquista democrática, é o eixo de sua intervenção dirigida à construção de 

cidades justas, sustentáveis e democráticas.” (www.polis.org.br – acesso em 16/10/2011). 
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Municipal. Os objetivos específicos foram: i) articular a discussão do Plano Diretor 

com os planos municipais de Turismo e de Desenvolvimento Econômico, ii) formular 

com a cidade do Plano Diretor uma pauta clara quanto aos eixos estratégicos de 

discussão, e iii) acompanhar o processo de construção coletiva das diretrizes que 

integrarão o Plano Diretor, promovendo a sistematização dos resultados das 

reuniões plenárias e sua apresentação na forma de projeto de lei. 

O trabalho resultou numa política de promoção do desenvolvimento 

econômico no município; articulada ao desenvolvimento social e à proteção do meio 

ambiente, com foco na redução das desigualdades sociais e na melhoria da 

qualidade de vida da população, com geração de emprego e renda. 

Por ser um município pertencente à região do Grande ABC, a sua 

política de desenvolvimento está associada à dinâmica do desenvolvimento daquela 

região, bem como da Região Metropolitana de São Paulo. 

Os objetivos da proposta foram os seguintes: 1) A promoção do turismo 

histórico, cultural e ambiental do município; 2) a exploração econômica do seu 

potencial natural e 3) a revitalização do centro da cidade para fins turísticos. O 

incentivo à formação de redes de cooperação empresarial de micro e pequenas 

empresas, estimulando o associativismo e o empreendedorismo como alternativas 

para a geração de trabalho e renda. A ocupação de atividades econômicas 

relevantes em um determinado local do município: às margens da Rodovia SP-31, 

principais vias de acesso e Avenida Brasil. A intervenção do governo municipal para 

o desenvolvimento econômico, por meio da ampliação do uso de seu poder de 

compra. 

Ribeirão Pires apresentou considerável evolução tanto nos seus 

índices econômicos quanto nos índices sociais após a instalação do Plano de 

Desenvolvimento Econômico. De acordo com a Fundação SEADE (Fundação 

Sistema Estadual de Análise de Dados) do Governo do Estado de São Paulo, o PIB 

municipal passou de R$ 660,93 milhões em 2000 para R$ 1.486,91 milhões em 

2008; um crescimento de 124,97%. O PIB per capita aumentou 113,59%, passando 

de R$ 6.249,09 para R$ 13.347,20. O Valor Adicionado da Indústria aumentou 

praticamente 5 pontos percentuais no mesmo período, saindo de 33,6% sobre o 
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Valor Adicionado Total para 38,58%; enquanto o Valor Adicionado de Serviço 

reduziu sua participação em quase 7 pontos percentuais, de 68,11% sobre o Valor 

Adicionado Total para 61,36%; contudo, participando efetivamente do crescimento 

econômico do município. 

O salário médio também cresceu significativamente, de acordo com a 

Fundação SEADE, o salário médio que era de R$ 756,47 em 2000 elevou-se para 

R$ 1.622,90 em 2010, um aumento de 114,54%. O salário médio de serviço passou 

de R$ 745,05 em 2000 para R$ 1.305,93 em 2010, representando um aumento de 

75,28%. Já na indústria, o aumento foi mais representativo (119,02%), pois houve 

um aumento no salário de R$ 892,29 em 2000 para R$ 1.954,33 em 2010. 

Com os incentivos do Plano de Desenvolvimento Econômico, o 

município apresentou um acréscimo no número de estabelecimentos de serviços de 

55,94%, de 379 estabelecimentos para 591. A atração de indústria foi ainda mais 

significativa, apesar de o percentual de aumento de estabelecimento ter sido de 

15%. Em 1998, o município possuía 198 estabelecimentos industriais; em 2000, 

essa quantidade subiu apenas para 200 pontos. Em 2010, de acordo com a 

Fundação SEADE, o número passou para 230. Constata-se assim que antes do 

Plano de Desenvolvimento Econômico, a atração para o setor industrial inexistia no 

município. 

A população do município aumentou 8,4% na última década, conforme 

Censo 2000 do IBGE, a população era de 104.305 habitantes; em 2010, de acordo 

com o novo Censo do IBGE, a população cresceu para 113.068 habitantes.  

Com relação a indicadores sociais, o Índice FIRJAN de 

Desenvolvimento Municipal (IFDM) apresenta uma evolução no setor social para o 

município de Ribeirão Pires. O IFDM do município no ano 2000 era de 0,6726, e 

ocupava, no Estado de São Paulo, a 421ª posição10; um dos piores índices do 

Estado. Em relação ao Brasil, ocupava a 699ª posição. No último IFDM, divulgado 

em 2011, com base ano de 2009, o município apresentou um avanço social muito 

                                                           
10

 O Estado de São Paulo tem 645 municípios. 
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significativo. Seu índice de 0,8167 faz o município ocupar a 105ª posição no Estado 

de São Paulo e a posição de número 172 entre os municípios brasileiros. 

Dentre os índices do IFDM (emprego e renda, educação e saúde), o 

destaque é para a evolução do índice de emprego e renda, que teve um crescimento 

de 109,58%, passando de 0,3822 em 2000 para 0,8010 em 2007. A educação ficou 

estabilizada no mesmo período: 0,8441 em 2000, e 0,8349 em 2007. Quanto à 

saúde, a melhoria do índice foi de 12,36%, evoluindo de 0,7915 em 2000 para 

0,8893 em 2007. 

O Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) apresentou 

evolução no município: passou da escala 2 (boa riqueza, mas sem bons indicadores 

sociais), em 2000, para a escala 1 (boa riqueza com bons indicadores sociais), em 

2008. 

Segundo a Fundação SEADE, no IPRS, a dimensão de longevidade 

passou da escala 64 para a 73 no mesmo período. Destaca-se a queda de 

mortalidade da população com 60 anos ou mais em 22,57%, de 2000 a 2009: em 

2000, para cada cem mil habitantes nesta faixa etária, morriam 4.382,36;  em 2009, 

a taxa decresceu para 3.393,13. Também nesse período, a morte da população na 

faixa etária de 15 a 34 anos caiu 27,92%: em 2000, para cada cem mil habitantes, 

morriam 166,60; em 2009, essa taxa caiu para 120,08. Entretanto, a taxa de 

mortalidade infantil no mesmo período subiu 18,32%: 13,48 mortes para cada mil 

nascidos vivos em 2000, para 15,95 em 2009.  

Houve queda de quase 50% no número de homicídios no município, 

em 2000, a taxa de homicídios era de 30,68 por cem mil habitantes, passando para 

16,03 em 2009. Outra taxa de mortalidade que obteve uma redução significativa foi a 

de acidentes de transportes, que era de 22,05 em 2000, e em 2009 chegou a uma 

taxa de 11,57 por cem mil habitantes, indicando uma queda de 47,52% nesse 

período. 

A dimensão de escolaridade passou de uma escala de 48 em 2000 

para uma escala igual a 73 em 2008. E a dimensão de riqueza elevou-se de 58 para 

59 no mesmo período. 
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Nota-se que não houve somente o desenvolvimento econômico local 

em Ribeirão Pires, com a melhora de seus indicadores, mas também ocorreu um 

desenvolvimento social, pois houve crescimento da renda de seus habitantes, 

redução da violência, aumento da longevidade, evolução do nível educacional;  

caracterizando, portanto, acentuada melhoria do bem-estar do cidadão local. 
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3  O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE BEBEDOURO-SP EM 

PERSPECTIVA 

O presente trabalho de pesquisa tem o objetivo de analisar a situação 

socioeconômica de Bebedouro, localizado ao norte do Estado de São Paulo, à luz 

das teorias econômicas, verificando suas condições econômicas, de renda e de 

bem-estar da população.  

 A primeira parte apresenta uma pesquisa quantitativa com base no 

levantamento de indicadores socioeconômicos a partir de dados secundários, ou 

seja, coletados de diversos órgãos governamentais; por exemplo, IBGE, IPEADATA, 

PNUD, SEADE, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 

Prefeituras Municipais, entre outros. Após a coleta de dados, realiza-se uma análise 

comparativa entre três municípios, buscando explicar as relações teóricas variáveis. 

O método comparativo justifica-se “com vista a ressaltar as diferenças e 

similaridades entre eles”. (GIL, 2006, p. 34) 

A análise comparativa de Bebedouro com dois municípios tem o 

propósito de identificar variáveis que possibilitam explanar sobre as condições 

socioeconômicas do município pesquisado. Foram escolhidos Jaboticabal e Matão, 

municípios vizinhos a Bebedouro. Os três têm população e dimensões geográficas 

semelhantes. 

Utiliza-se também nesta pesquisa o método indutivo, que, de acordo 

com Parra Filho & Santos (1998), caracteriza-se pela probabilidade e não pela 

certeza.  

A análise por dados secundários apresenta diversas dificuldades 

devido à complexidade de extraí-los dos diversos sítios; às vezes, não se têm os 

dados de forma regular ou eles estão ausentes, bem como há um lapso temporal 

para a divulgação deles:  

Analisar o município na perspectiva de curto prazo não é tarefa tão simples 
e nem tão fácil. Primeiro, porque, na própria localidade, a construção de 
indicadores de curto prazo (produção, vendas, emprego, inadimplência, 
operações de crédito, etc) requer acompanhamento sistemático dos 
principais setores da atividade econômica, entre outros indicadores. 
Segundo, porque tal tarefa requer esforço permanente dos atores 



63 

 

engajados nos mais diferentes setores da atividade econômica, sobretudo 
de entidades representativas de classes, em fornecer informações cuja 
periodicidade permita e possibilite agrupá-las de sorte a poder construir um 
painel consistente de desempenho da economia no curto prazo. Diante de 
indisponibilidade de indicadores locais de curto prazo, recorremos àqueles 
produzidos e disponibilizados por fontes secundárias através de órgãos dos 
governos federal, estadual e municipal, vinculados à produção de 
estatísticas.  (BRAGA FILHO, 2009, p. 93) 
 

Dessa forma, os dados selecionados e examinados das três esferas 

governamentais são a base da pesquisa. Em caso de divergência de determinado 

indicador entre as esferas, considera-se a governamental superior. 

Também se realizou uma pesquisa em formato qualitativo, observando 

o contexto, as vivências, as experiências e os lugares sociais ocupados pelos vários 

atores sociais, para que suas representações sobre desenvolvimento possam ser 

apreendidas. “A observação qualitativa é fundamental na explicação do 

funcionamento das estruturas sociais, [e] é preciso reconhecer implicações que 

diferentes concepções teóricas imprimem à análise da sociedade.” (RICHARDSON, 

1999, p. 82). 

Uma pesquisa de campo foi realizada com os responsáveis pelo poder 

público e com dirigentes de associações ligadas ao município de Bebedouro, para 

verificar sua vivência no setor e a relação com o desenvolvimento do município. O 

meio utilizado foram entrevistas. 

Buscou-se analisar as representações dos atores sociais sobre a 

citricultura e as suas relações com a sociedade: 

O conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por 
uma teoria explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do processo 
de conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. 
O objeto não é um dado inerte e neutro; está possuído de significados e 
relações que sujeitos concretos criam em suas ações (CHIZZOTTI, 2000, p. 
79). 

Bebedouro, fundada em 3 de maio de 1.884, é um município localizado 

na região norte do Estado de São Paulo; faz parte da microrregião da Serra de 
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Jaboticabal e pertence à mesorregião de Ribeirão Preto. Possui área de 683,299 

km² e densidade demográfica de 109,81 habitantes/km².11 

 

 

Figura 1: Localização dos municípios de Bebedouro, Jaboticabal e Matão-SP 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (http://perfildomunicipio.caged.gov.br) 

A origem do nome se dá por um córrego conhecido por “bebedor”, 

onde tropeiros e boiadeiros, com seus animais, paravam para descansar das longas 

caminhadas pelo sertão:  

Os primeiros ocupantes do local tiveram a idéia de comprar um lote de terra 
para a formação do patrimônio de uma povoação que nascia, cujo nome 
seria São Sebastião do Bebedor, que posteriormente se tornaria “Bebedor” 
e depois “Bebedouro”, do Sr. Correa e Mesquista, residente em Jaboticabal, 
cujo pagamento seria feito em três prestações de suínos (porcos), devido à 
escassez, no local, de moeda corrente tida quase como artigo de luxo. 
Depois de tudo acertado, os senhores entraram pontualmente com a 
primeira e a segunda prestação. O mesmo, porém, não aconteceu com a 
terceira, devido à falta de dinheiro. Naquela época um fio de bigode era um 
título compromissado e a honra estava em jogo, não quiseram os senhores 
compradores desonrar o compromisso, e no dia seguinte ao vencimento o 
Sr. Francisco Inácio Pereira, completou a importância com seu cavalo de 
cela arrriada, animal de estimação, cobrindo assim o último pagamento. A 
data oficial da fundação de Bebedouro é dia 03 de maio de 1884, por ser o 
dia em que se lavrou a escritura de venda da primeira parte do atual 

                                                           
11

 Fonte: IBGE, base ano 2010. 
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patrimônio urbano pelo Sr. João Francisco da Silva e sua mulher D.ª Ana 
Cezaria Pimenta ao Sr. Procurador da Capela, Capitão José Inácio Garcia. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO) 
  

O município tem proximidade com dois polos econômicos importantes 

do Estado de São Paulo: Ribeirão Preto (a 80 Km) e São José do Rio Preto (a 116 

Km); e está a 384 Km da capital paulista (Figura 2). 

 

Figura 2: Distâncias do Município de Bebedouro-SP 
Fonte: Prefeitura Municipal de Bebedouro (www.bebedouro.sp.gov.br) 

Inicialmente, sua principal atividade agrícola foi o café. Após a crise de 

1929, esta cultura perdeu importância e, em 1936, ocorreram os primeiros plantios 

de laranja:   
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E a terra do café se transforma na terra da laranja, conhecida além das 
fronteiras, tornou-se por muito tempo um dos maiores produtores do mundo, 
ostentando o orgulho título de “Capital Nacional da Laranja”. (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BEBEDOURO)  
 

Nos dias atuais, a atividade agrícola predominante é a cana-de-açúcar, 

com área de plantio corresponde a 60,43% da área total agricultável do município 

(lavoura permanente mais lavoura temporária). A laranja tem atualmente uma 

participação de 35,72%, mas, em 1990, essa participação correspondia a 82,04%. 

No setor industrial, há forte concentração da indústria de transformação de 

alimentos; em especial, da produção de suco de laranja. 

Bebedouro apresentou um crescimento populacional de 44,03% entre 

os anos de 1960 a 1980, período da implantação das fábricas de suco de laranja. 

Com a consolidação dessas indústrias, na década de 1980 a 1990, o crescimento 

populacional foi de 47,20%; superior às duas décadas anteriores. Na década 

seguinte, a população elevou-se apenas 10%, de 67.763 habitantes em 1991 para 

74.815 em 2000; e, conforme o Censo 2010, a população bebedourense é de 

75.030.  Nota-se que houve uma estabilização na primeira década do século XXI. 

A Tabela 1 oferece a participação da população urbana e rural sobre o 

total da população de Bebedouro. Em 1980, a urbana era de 87% contra 13% da 

rural; em 2010, a participação populacional alterou-se: 95% e 5% respectivamente, 

confirmando o êxodo rural no município: 

 

 

 

Tabela 1: População Urbana e Rural de Bebedouro

                    % sobre o total

Urbana Rural

1.980 87% 13%

1.990 91% 9%

2.000 94% 6%

2.010 95% 5%

Fonte: SEADE - Adaptação do autor

Bebedouro
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3.1 LEVANTAMENTO DOS DADOS SOCIOECÔMICOS 

 

3.1.1 Levantamento dos dados socioeconômicos dos municípios de Jaboticabal-SP 

e Matão-SP 

Para melhor compreensão dos dados socioeconômicos de Bebedouro, 

é necessário realizar o levantamento desses indicadores de dois municípios 

vizinhos. Em virtude da proximidade geográfica, dimensões territoriais parecidas e 

populações semelhantes, foram escolhidos os municípios de Jaboticabal e Matão. 

Jaboticabal, com uma área de 706,603 km² e densidade demográfica 

de 101,42 habitantes/km² 12, foi fundada no ano de 1828. As principais atividades 

econômicas são a prestação de serviço, o comércio, a agroindústria e a agricultura. 

Os setores que se destacam são o canavieiro (açúcar e álcool), a cultura de 

amendoim tipo exportação e a indústria cerâmica. Possui cinco escolas do ensino 

superior, entre elas a Faculdade Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade 

Estadual Paulista (UNESP). 13 

              Está localizado a 41 Km de Bebedouro e também pertence à 

mesorregião de Ribeirão Preto;  está a 346 km da capital paulista. 

Matão foi fundada em 1898, sendo as principais atividades econômicas  

a agroindústria, a agricultura e a indústria de máquinas e equipamentos.14 Sua área 

total é de 524,855 km² e possui uma densidade demográfica de 146,30 

habitantes/km².15   

Pertence à mesorregião central (Araraquara e São Carlos); dista 307 

km da capital São Paulo e a 82 Km de Bebedouro. 

                                                           
12

 Fonte: IBGE, base ano 2010. 

13
 Fonte: Prefeitura Municipal de Jaboticabal (www.jaboticabal.sp.gov.br) 

14
 Fonte: Prefeitura Municipal de Matão (www.matao.sp.gov.br) 

15
 Fonte: IBGE, base ano 2010. 
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Seu crescimento populacional foi significativo entre os anos de 1970 e 

1991, período da implantação das indústrias de suco de laranja na década de 1970. 

A consolidação desta atividade industrial deu-se na década de 1980. Nessas duas 

décadas, a população passou de 21.953 para 63.613 habitantes, ou seja, um 

aumento de quase 190%.16 Conforme o Censo 2010 do IBGE, a população é 76.786 

habitantes. 

No mesmo período, Jaboticabal obteve um crescimento menor; 

contudo, significativo: de 38.779 para 59.133 habitantes.17 Em cada década, o 

crescimento médio foi de 23,51%. O Censo 2010 indica uma população de 71.662 

habitantes.  

Contudo, na década de 2000 a 2010, o crescimento populacional 

desses dois municípios é semelhante: Jaboticabal obteve uma taxa de 6,31% e 

Matão, 7,01%.  

Conforme Tabela 2, a população rural nos dois municípios está se  

reduzindo. Em 1980, 13% da população de Jaboticabal residia na área 

rural; em 2010, apenas 3%. Matão tinha 12% de população rural em 1980;  em 

2010, passou a 2%. Em ambos os municípios, a redução da participação da 

população rural sobre a total nessas três décadas foi de dez pontos percentuais; 

superiores à ocorrida em Bebedouro, de oito pontos percentuais (Tabela 1). 

 

                                                           
16

 Fonte: IPEADATA 

17
 Fonte: IPEADATA 

Tabela 2: População Urbana e Rural de Jaboticabal e Matão

                    % sobre o total

Urbana Rural Urbana Rural

1.980 87% 13% 88% 12%

1.990 91% 9% 94% 6%

2.000 95% 5% 96% 4%

2.010 97% 3% 98% 2%

Fonte: SEADE - Adaptação do autor

Jaboticabal Matão
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O crescimento da população de Matão foi de 234,40% entre os anos 

1960 a 2007 e seu PIB per capita aumentou 565,18% (Tabela 3). Jaboticabal obteve 

um crescimento populacional de 106,18% nesse período e seu PIB per capita 

cresceu 168,16%: 

 

A média anual do PIB de Jaboticabal é de aproximadamente R$ 632 

milhões desde 1999, enquanto Matão possui uma média anual em torno de R$ 2,2 

bilhões a partir de 1999. 18 

Os investimentos da Prefeitura de Matão reduziram 34% quando 

comparada a década de 2000-2009 com a de 1990-1999 (Tabela 4). A Prefeitura de 

Jaboticabal incrementou 25% nos gastos com investimento nesse mesmo período:  

 

                                                           
18

 Fonte: IPEADATA 

Tabela 3:  PIB per capita dos municípios de Jaboticabal e

                      Matão (R$ de 2000)

Jaboticabal Matão

1920 560,57 807,91

1940 1.388,69 1.857,22

1950 2.214,61 2.451,07

1960 3.199,66 3.807,91

1970 4.532,06 6.515,94

1980 8.403,54 14.698,12

2000 8.059,01 27.442,03
2007 8.580,33 25.329,61

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados de

           PIB e população apresentados pelo IPEADATA.

Tabela 4 : Finanças Públicas Municipais - Total de Despesas 

                      Municipais com Investimentos Jaboticabal

                      e Matão (R$ de 2000)

Jaboticabal Matão
1980-1989 92.511.701      140.639.587    

1990-1999 54.679.918      126.762.767    

2000-2009 68.266.548      83.265.739      

Fonte: SEADE - Adaptação do autor



70 

 

De acordo com a Fundação SEADE (Fundação Sistema Estadual de 

Análise de Dados), do Governo do Estado de São Paulo, desde 1999, Jaboticabal 

anunciou US$ 34,27 milhões em investimentos com ampliação, modernização e 

implantação no setor industrial de bebidas, em alimentos, eletricidade e gás; bem 

como, no comércio, no setor de serviços, nas atividades financeiras, em telefonia e 

educação. Matão anunciou US$ 58,17 milhões em investimentos industriais: 

máquinas e equipamentos, informática e produtos eletrônicos, produtos alimentícios 

e bebidas; além disso, no comércio, em serviços de educação, atividade artística 

(cine teatro), serviço de saneamento e telefonia. 

Os investimentos apresentados pela Fundação SEADE não englobam 

todos os investimentos realizados no município, mas somente os anunciados pelas 

empresas; entretanto, ressalta-se a diversificação de investimentos ocorrida nesses 

dois municípios. 

Conforme a Tabela 5, em 1970, a maior participação relativa no PIB de 

Matão pertencia à indústria: 48,6%; em 2008, passa a 70,1%. Os serviços ficam em 

segundo lugar, com 28,9%, e a agropecuária com 1,1%.  

Jaboticabal e Matão apresentaram vocações diferentes. Excetuando o 

período de 1975 a 1985, desde 1939, os serviços têm a maior participação relativa 

no PIB daquele município; após, surge a indústria, e em seguida a agropecuária; 

contudo, com uma participação da agropecuária, apesar de pequena, mais efetiva 

do que a de Matão. 
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Ao se analisar o Valor Adicionado Fiscal (VAF) 19, encontra-se que a 

indústria de Jaboticabal e a de Matão apresentam concentração em produtos de 

consumo não duráveis, em que se destacam os produtos alimentícios, com uma 

participação respectiva de 62,93% e 60,53%. Jaboticabal — cujo setor industrial não 

representa a força econômica do município, pois a atividade de serviços tem maior 

participação, conforme Tabela 6 — apresenta uma participação de 15,49% na 

indústria de bens intermediários: metalurgia, produtos de metal, borracha e produtos 

                                                           
19

  O Valor Adicionado Fiscal é obtido, para cada município, através da diferença entre o valor das saídas 
de mercadorias e dos serviços de transporte e de comunicação prestados no seu território e o valor 
das entradas de mercadorias e dos serviços de transporte e de comunicação adquiridos, em cada ano 
civil. É calculado pela Secretaria da Fazenda e utilizado como um dos critérios para a definição do 
Índice de Participação dos Municípios no produto da arrecadação do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS. (Fonte: SEADE). 

Tabela 5: Participação macrosetores no PIB dos municípios de

                   Jaboticabal e Matão - %

Anos

Agropec. Indústria Serviços Agropec. Indústria Serviços

1.920 71,7% 11,7% 16,6% 85,3% 5,1% 9,7%
1.939 35,5% 18,3% 46,3% 51,9% 23,7% 24,4%
1.949 39,8% 15,6% 44,5% 58,8% 18,7% 22,5%
1.959 32,0% 23,6% 44,4% 37,0% 21,5% 41,5%
1.970 25,9% 31,6% 42,5% 23,2% 48,6% 28,2%
1.975 15,6% 47,4% 37,0% 5,4% 72,8% 21,8%
1.980 20,7% 47,3% 32,1% 7,1% 70,8% 22,1%
1.985 16,9% 46,1% 36,9% 6,7% 74,0% 19,4%
1.996 17,3% 28,0% 54,8% 17,2% 59,7% 23,0%
1.999 7,8% 23,9% 68,3% 1,8% 68,7% 29,5%
2.000 7,3% 28,8% 64,0% 1,5% 68,3% 30,2%
2.001 9,5% 25,9% 64,6% 3,7% 62,2% 34,1%
2.002 13,7% 25,2% 61,0% 2,6% 64,8% 32,6%
2.003 12,2% 31,3% 56,6% 2,0% 73,4% 24,6%
2.004 7,7% 30,2% 62,1% 3,1% 69,1% 27,8%
2.005 8,5% 29,1% 62,4% 2,8% 67,3% 29,9%
2.006 7,1% 34,2% 58,7% 3,3% 64,6% 32,1%

2.007 8,1% 26,1% 65,8% 1,9% 67,8% 30,3%
2.008 5,1% 28,7% 66,3% 1,1% 70,1% 28,9%

Fonte: IPEADATA - Elaboração do autor
Obs: A partir de 1999 inicia-se o cálculo do PIB Imposto sobre produtos. Para o

cálculo de participação relativa não foi considerado, sendo deduzido do total do

PIB municipal.

Jaboticabal Matão

Participação relativa no PIB (%)
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químicos. Matão tem 9,20% de sua indústria ligada a bens intermediários: produtos 

de metal, borracha, produtos químicos e plásticos; ademais, destaca-se a 

participação desse município em bens de consumo duráveis (27,84%): máquinas e 

equipamentos, aparelhos elétricos e materiais de transporte. 

 

 

Na Tabela 7, observa-se que, nos últimos cinco anos do VAF, o 

município de Jaboticabal apresentou alta de 8,47%, enquanto Matão obteve um 

crescimento de 25,12%. 

Tabela 6: Valor Adicionado Fiscal Industrial - Participação em porcentagem por subsetores da indústria nos

                   municípios de Jaboticabal e Matão - Ano 2009

JABOTICABAL MATÃO
Minerais Não Metálicos 2,55% 0,04%

Metalurgia Básica - Ferrosos 0,02% -

Produtos de Metal 9,61% 5,01%

Máquinas e Equipamentos 6,87% 23,96%

Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos - 2,40%

Material de Transporte - Montadoras e Autopeças - 1,47%

Móveis 1,07% 0,01%

Artigos de Borracha 1,77% 0,02%

Produtos Químicos 4,09% 4,11%

Combustíveis - 0,07%

Produtos Farmacêuticos 2,09% -

Produtos de Plástico 0,13% 0,07%

Têxtil - 0,01%

Vestuário e Acessórios 0,02% 1,82%

Produtos Alimentícios 62,93% 60,53%

Bebidas 1,00% -

Edição, Impressão e Gravações 0,02% 0,14%

Total 92,17% 99,66%

Fonte: Seade - Adaptação do autor
           Valor Adicionado Fiscal: valores em reais de 2010.
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A Tabela 8 mostra que Jaboticabal, apesar de ter o setor de serviços 

como principal atividade econômica conforme PIB, tem na indústria uma participação 

de 59,89% do Valor Adicionado Fiscal.  

 

Por sua vez, Matão apresenta uma representação da indústria de 

68,29%, ratificando que a indústria é a principal atividade econômica do município. 

Tabela 7:  Valor Adicionado Fiscal Total nos municípios de Jaboticabal e Matão

                       - de 1993 a 2009 - Em R$ de 2010

JABOTICABAL MATÃO

1993 1.182.086.082                 1.903.669.622                 

1994 1.209.813.638                 2.974.995.353                 

1995 748.225.417                    1.088.318.193                 

1996 865.229.179                    1.476.941.908                 

1997 928.944.913                    1.111.447.675                 

1998 972.865.266                    1.159.476.176                 

1999 796.865.534                    1.731.320.972                 

2000 934.139.099                    1.389.729.735                 

2001 871.355.550                    1.153.145.333                 

2002 919.573.351                    1.530.516.245                 

2003 1.078.454.603                 1.925.133.046                 

2004 933.850.749                    1.235.737.072                 

2005 993.151.163                    1.235.572.041                 

2006 1.370.837.179                 1.148.568.127                 

2007 943.434.723                    1.362.959.644                 

2008 966.724.287                    1.557.258.522                 

2009 1.012.981.734                 1.546.212.871                 

Fonte: SEADE - Adaptação do autor.

Tabela 8:  Participação do Valor Adicionado Fiscal Total nos municípios de

                    de Jaboticabal e Matão  -  em 2009 - %

JABOTICABAL MATÃO

Agricultura, Pecuária e Outros Produtos Animais 2,71% 9,66%

Comércio - Total 21,46% 7,83%

     Comércio Atacadista 9,94% 0,96%

     Comércio Varejista 11,52% 6,87%

Indústria 59,89% 68,29%

Serviços 15,94% 14,22%

Total 100,00% 100,00%

Fonte: SEADE - Adaptação do autor.
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Em levantamento realizado pela FIESP21, no ano de 2009, foram 

registradas em Jaboticabal 252 empresas: fabricação de produtos de minerais não 

metálicos (44), fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 

(31), fabricação de produtos alimentícios (28), fabricação de máquinas e 

equipamentos (19), confecção de artigos de vestuário e acessórios (16), fabricação 

de produtos químicos (16), fabricação de móveis (11), fabricação de produtos de 

borracha e de material plástico (10), fabricação de produtos diversos (10), 

manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos (10), fabricação 

de bebidas (9), fabricação de produtos de maneira (7), impressão e reprodução de 

gravações (5), indústrias extrativas (5). Entre as indústrias de fabricação de produtos 

alimentícios, também responsável pela maior parte do Valor Adicional Fiscal do 

município (62,93%), destaca-se uma indústria de fabricação e refino de açúcar.  

Matão contabilizou 342 empresas, distribuídas assim: confecção de 

artigos do vestuário e acessórios (59), fabricação de produtos alimentícios (55), 

fabricação de máquinas e equipamentos (50), fabricação de produtos de metal, 

exceto máquinas e equipamentos (46), fabricação de produtos diversos (25), 

fabricação de produtos químicos (23), impressão e reprodução de gravações (12), 

fabricação de móveis (9), fabricação de produtos de minerais não metálicos (9), 

preparação de couros e fabricação de artefatos de couros, artigos para viagem e 

calçados (8), fabricação produtos de madeira (5), fabricação de produtos de 

borracha e de material plástico (5). A fabricação de produtos alimentícios também 

representa, com 60,53%, a maior participação do Valor Adicional Fiscal. Das 55 

indústrias de produtos alimentícios, 24 são de fabricação de suco de frutas, legumes 

e outros vegetais; 10 são indústrias de laticínios, além de possuir uma indústria de 

fabricação e refino de açúcar.  

A indústria matonense tem 36% do emprego formal do município, a 

agropecuária conta com 27%, seguidos de comércio e serviços com 15% cada. Já a 

indústria jaboticabalense possui 29% do emprego formal, mesmo percentual dos 

                                                           
21

 FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – Atlas da Competitividade das Indústrias 
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serviços; em seguida, está o comércio com 18%, e a construção civil representa 

10% do emprego formal do município. 22 

De acordo com levantamento da FIESP, Jaboticabal obteve em 2009 

uma massa salarial na indústria de R$ 8,814 milhões, sendo 34,8% provenientes 

das indústrias alimentícias, 28,3% da indústria de biocombustível e 10% das 

indústrias de fabricação de máquinas e equipamentos. Indústrias de produtos 

químicos, farmacêuticos, produtos minerais não metálicos, produtos de metal, de 

borracha pagaram em 2009, em média, R$ 350 mil cada — equivalente a 4% do 

total da massa salarial. 

Por sua vez, Matão possui uma massa salarial de R$ 16,3 milhões em 

2009. Particularmente, a indústria de fabricação de suco pagou R$ 4,2 milhões: 

25,8% do total, o setor de fabricação de máquinas e equipamentos pagou R$ 6,9 

milhões: 42,3% (esta indústria é a segunda no ranking de Valor Adicional Fiscal de 

Matão, ficando atrás da indústria alimentícia) 

. 

 

A melhor remuneração média nominal mensal de Jaboticabal ocorre na 

atividade de serviços, com uma remuneração de R$ 2.070,43. Lembre-se que esta é 

a atividade com o melhor PIB do município e à que mais emprega. .  

                                                           
22

 Fonte: RAIS – Ministério do Trabalho e Emprego – base novembro/2011. 

Tabela 9: Remuneração média nominal mensal de empregos formais

                  de Jaboticabal e Matão - em 31/dezembro/2010 -  R$

Atividades Jaboticabal Matão

Extrativa Mineral -                 -                 

Indústria de Transformação 1.903,99       1.992,58       

Serviços Industriais de Utilidade Pública 2.001,27       1.742,62       

Construção Civil 1.437,02       1.300,28       

Comércio 1.164,19       1.157,73       

Serviços 2.070,43       1.226,30       

Administração Pública 2.057,31       2.020,80       

Agropecuária 1.280,02       972,43           

Fonte: RAIS/2010 - MTE - Adaptação do autor
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Em Matão, excluindo o setor de administração pública, a melhor 

remuneração média mensal é paga pela atividade industrial, com um salário de R$ 

1.992,58. É também a atividade de melhor participação no PIB de Jaboticabal, e à 

que mais emprega no município, e à que melhor remunera o trabalhador.  

Em relação às exportações, Matão destaca-se por um volume 

expressivo, conforme Tabela 10, destacando a exportação de derivados de laranja 

cuja participação anual sobre o total exportado é de aproximadamente 82%: 

 

Jaboticabal, com um valor modesto em comparação a Matão, tem 

aumentado sua exportação desde 2007 com incremento de açúcar e álcool e seu 

portfólio. Até 2006, a exportação do município era praticamente de derivados de 

amendoim. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos municípios de 

Jaboticabal e Matão, em 2000, é 0,815 e 0,806 respectivamente (Tabela  30).  

Ambos os municípios apresentam o IPRS (Índice Paulista de 

Responsabilidade Social) igual a 1, ou seja, são municípios que se caracterizam por 

um nível elevado de riqueza e por bons níveis de indicadores sociais. 

Tabela 10:   Exportação dos Municípios de Jaboticabal

                        e Matão  (US$ FOB milhões)

Jaboticabal Matão

2000 1,2               298,6           

2001 1,3               248,8           

2002 1,5               329,2           

2003 5,8               408,8           

2004 13,9             412,4           

2005 21,5             533,5           

2006 13,4             561,1           

2007 68,0             820,8           

2008 65,4             748,9           

2009 79,8             676,1           

2010 111,6           712,1           

Fonte: Ministério Desenvolvimento Indústria

              e Comércio - Elaboração do autor
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De acordo com Índice de Vulnerabilidade Social do ano 2000, da 

Fundação SEADE, 37,72% da população de Jaboticabal tem uma exposição alta ou 

muito alta à pobreza. Essa mesma exposição em Matão fica em 39,93%. Por outro 

lado, 2,13% da população jaboticabalense não tem nenhuma exposição e em 

31,87% essa exposição é muito baixa. Matão, 19,06% tem uma exposição muito 

baixa, não aparecendo percentual para nenhuma exposição à pobreza. 

O Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) de Jaboticabal 

tem melhorado a cada ano. Em 2000, quando foi publicado pela primeira vez, seu 

IFDM foi de 0,6503, que representava a 499ª posição no Estado de São Paulo e a 

953ª no Brasil. Em 2009, o índice foi de 0,8753, que lhe concede a 31ª posição no 

Estado de São Paulo e a 34ª posição no país. 

Para Matão, os números não são motivo de comemoração. Em 2000, o 

município ocupava a 1ª posição tanto no Estado de São Paulo quanto no Brasil, com 

o índice igual a 0,8697. Em 2009, caiu para 0,8148, ficando em 108º lugar no Estado 

de São Paulo e em 176º no país. 

 

 

3.1.2 Atividade econômica da laranja no Brasil, no Estado de São Paulo e em 

Bebedouro-SP 

A laranja tem origem no continente asiático (China, Índia, Nepal); no 

Brasil, foi cultivada desde o início da colonização brasileira pelos portugueses. 

Neves & Lopes (2005, p. 40) presumem que as primeiras laranjeiras foram 

cultivadas a partir de 1501, na Bahia, pelo governo português com a finalidade de 

dar sinal de posse no território brasileiro: 

As mudas e as técnicas foram trazidas da Espanha, pelos colonizadores 
portugueses, para criar um abastecimento de vitamina C, antídoto do 
escorbuto que dizimava a maioria das tripulações no período dos 
descobrimentos e da colonização da América Latina. 
(www.portaldoagrovt.com.br, acesso em 29/10/2011)  
 

A laranja teve uma adaptação climática muito favorável no país. Houve 

plantio no Vale do Taquari, Estado do Rio Grande do Sul; também nos Estados do 



78 

 

Mato Grosso e Ceará. Mas, foi no Estado de São Paulo que houve a grande 

expansão da cultura. 

A relação comercial entre Brasil e Estados Unidos da América iniciou-

se no século XIX. No ano de 1873, três mudas da laranja de umbigo ou baía, já 

cultivada antes de 1800 nos arredores de Salvador, Estado da Bahia, foram para a 

Califórnia, estado daquele país. (PASSOS apud NEVES & LOPES, 2005, p. 40). 

Em 1910, começaram as exportações da laranja, inicialmente para 

Argentina: 

Somente em 1927 é que o Brasil esboçou a primeira classificação para a 
exportação de cítricos. A partir da década de 30, a laranja passou a fazer 
parte de um movimento de diversificação da pauta brasileira e, em 1939, a 
laranja se tornou um dos dez produtos mais importantes na exportação do 
país (www.portaldoagrovt.com.br, acesso em 29/10/2011). 
 

A exportação de laranja aumentou continuamente na década de 1930; 

contudo, em 1937, surge uma doença denominada tristeza, que culminou com a 

erradicação de pomares. 

Novos pomares livres da doença foram formados. A partir de 1950, 

começa uma nova expansão da citricultura, iniciada no município paulista de Limeira 

(TOLEDO & CASTILLO, 2008). 

Conforme pode ser verificado na Figura 3, a produção de laranja no 

Brasil ocupa somente 0,1% do território nacional e 1,2% do total da área plantada no 

país, que chega a 67.660,00 mil hectares. 
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Figura 3: Uso da terra no Brasil – Ano 2010 
Fonte: CitrusBR (www.citrusbr.com) 23 

Segundo Casseb (2004, p. 25), o cultivo da laranja se desenvolveu 

principalmente no Estado de São Paulo “no rastro das lavouras de café”, e 

apresentou estes objetivos principais: o consumo interno das fazendas e o 

excedente comercializado nas cidades próximas. “Com a crise do café em 1929, a 

citricultura foi ganhando um espaço cada vez maior”. 

Com mais de 1 milhão de hectares de plantas cítricas, o Brasil tornou-se, na 
década de 1980, o maior produtor mundial. A maior parte destina-se à 
indústria de suco, sendo o Estado de São Paulo responsável por 70% das 
laranjas cultivadas, com um volume de produção anual que supera 400 
milhões de caixas, e por 98% do suco que o Brasil produz. (CASSEB & 
D`AMBROSIO, 2004, p.25) 
 

Segundo o Ministério da Agricultura24, atualmente são produzidas a 

cada ano mais de 18 milhões de toneladas de laranja; número que corresponde a 

30% da safra mundial da fruta. Da produção total da fruta brasileira 80% resultam na 

produção de sucos industrializados. No setor industrial, o Brasil é responsável por 

60% da produção mundial do suco de laranja.  

Em 2010, a exportação brasileira de suco de laranja somou 1.977,7 mil 

toneladas, totalizando US$ 1.774,6 milhões25. 

                                                           
23

 CitrusBR: Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos 

24
 www.agricultura.gov.br 

25
 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
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A indústria brasileira de cítricos para a exportação nasceu em 1963, 

quando se exportaram mais de 5 mil toneladas de suco, totalizando 

aproximadamente US$ 2 milhões26 : 

[...] a citricultura foi um dos segmentos agropecuários que se integraram 
mais rapidamente na nova dinâmica agrícola brasileira. Ela converteu-se em 
condição de acumulação da indústria de bens de capital a partir do final dos 
anos 60, por meio do intenso processo de regulação do Estado na 
agropecuária nacional. (PAULILLO, 2000, p. 60) 
 

As indústrias de suco de laranja foram instaladas no interior do Estado 

de São Paulo, mais precisamente no cinturão da laranja paulista, nas macrorregiões 

de Campinas, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. 

Os primeiros investimentos em indústrias de suco de laranja no Brasil 

ocorreram em razão da queda acentuada de produtividade dos pomares 

estadunidenses no final de 1962, em razão de uma forte geada que destruiu 16 

milhões de laranjeiras na Flórida27: 

Por uma questão de racionalização dos custos, as instalações precursoras 
ocorreram nas regiões tradicionalmente produtoras de fruta, que detinham 
também condições de infra-estrutura econômico-social, elemento relevante 
nas decisões empresariais de investimentos. (NEVES & LOPES, 2005, p. 
43) 
 

Dois fatores contribuíram para industrialização da laranja: custo do 

produto in natura e aumento da demanda mundial. 

Conforme Amaro (apud BRAY, 2011), “as dificuldades no comércio de 

frutas frescas, devido ao alto custo dos transportes e a pericibilidade do fruto, [...] 

[obrigam a] uma comercialização rápida o que ocasiona sérias flutuações”. Ele 

expõe outras razões: “a existência de uma demanda mundial crescente para 

produtos processados, mais fáceis de transportar, estocar e vender em mercados 

distantes”. 

                                                           
26

 Fonte: Portal do Vale do Taquari (www.portaldoagrovt.com.br) 

27
 Fonte: NEVES & LOPES, 2005, p. 43. 
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   Essa decisão vai ao encontro da teoria dos custos de Weber (apud 

CAVALCANTE, 2007) para determinar a localização ótima para a empresa se 

instalar.  No caso da laranja, a alta concentração de pomares no Estado de São 

Paulo, levou os empresários a instalar suas fábricas neste Estado. “Para facilitar o 

transporte, as principais indústrias processadoras de suco instalaram-se nessas 

regiões citrícolas, com concentração no Centro e no Sul.” (CITRUSBR, 

www.citrusbr.com, acesso em 15/nov/2011) 

A Figura 4 apresenta a localização no Estado de São Paulo das 

indústrias de suco de laranja, e uma grande concentração delas no cinturão citrícola, 

formado pelo Estado de São Paulo e parte do Estado de Minas Gerais. 

As quatro principais empresas (Cutrale, Citrosuco, Citrovita e Dreyfus) 

estão localizadas nos municípios de Matão, Limeira, Bebedouro, Colina, Araraquara, 

Conchal, Uchoa, Itápolis, Engenheiro Coelho, Catanduva e Araras. 

O Estado de São Paulo é o maior produtor de laranja do país, que 

representa 77,43% da produção total brasileira e uma produção acima de 13,6 

milhões de toneladas. 28 

 

                                                           
28

 Dados de 2009 (Fonte: www.sidra.ibge.gov.br) 
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    Figura 4: Localização das Indústrias de Suco de Laranja 
    Fonte: CitrusBr – www.citrusbr.com  

 

Nas últimas duas décadas, a produção de laranja do Estado de São 

Paulo variou de 11,572 milhões de toneladas em 1990 a uma produção de 13,642 

milhões de toneladas em 2009, apresentando um pico de 15,509 milhões de 

toneladas  (Gráfico 1). 
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Gráfico 1: Produção de Laranja no Estado de São Paulo (Expresso em milhões ton.) 

 
Fonte: SEADE – Elaboração pelo autor 

Apesar de o Estado de São Paulo manter o primeiro lugar no ranking 

de produção de laranja no país, ocorre um fator importante com relação ao plantio 

de laranja: uma transferência de área de produção. Pode ser notada pela Figura 5 

que a região da Rodovia Castelo Branco apresenta um crescimento significativo de 

seus pomares, passando de 21,95 milhões de árvores na safra 2005/2006 para 

41,57 milhões na safra 2009/2010: um aumento de 89%. Esses números revelam 

que houve um aumento na produção de mais de 80% nessas duas safras. Para a 

expansão do polo citrícola nessa região, verificam-se as mesmas vantagens 

locacionais quanto às condições fitossanitárias e à proteção contra o avanço do 

greening30. 

Conforme Goes & Guerra (2007), uma empresa terá melhores 

resultados se mantiver exclusividade de sua inovação por mais tempo, evitando ao 

máximo a imitação dos competidores. As melhorias tecnológicas do cultivo da 

laranja, entre outros aspectos, deram condições a regiões, em que até então não 

havia cultivo em larga escala, investissem fortemente no setor citrícola, criando 

assim concorrentes regionais. 

                                                           
30

 Greening: uma doença causada por uma bactéria que representa ameaça potencial à citricultura. 
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A região central do Estado, onde se localiza Araraquara, é a maior 

produtora, com uma produção na safra 2009/2010 de 134,3 milhões de caixas31 

Pode ser verificada na Figura 5 que a região norte do Estado de São 

Paulo, onde está situado o município de Bebedouro, apresenta uma redução da 

cultura de laranja. 

 

 

Figura 5: Indicadores de Produção das Regiões do Cinturão Citrícola 
Fonte: CitrusBr – www.citrusbr.com  

A redução da quantidade de árvores atingiu mais de 16% entre as 

safras 2005/2006 e 2009/2010, passando de 30,89 milhões de árvores para 25,81 
                                                           
31

 Uma caixa de laranja corresponde a 40,8 kg, assim 134,3 milhões de caixas equivalem aproximadamente 5,48 

milhões de toneladas. 
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milhões de árvores respectivamente. A produção também teve forte queda (34,1%), 

de 53,4 milhões para 35,2 milhões de caixas33. 

Antes do advento da laranja, Bebedouro mantinha uma grande lavoura 

de café, apresentando  mais de 8.000.000 de pés de café no município (IZIDORO 

FILHO, 1991, p. 591) 

No Brasil, “a safra de café chegava a espantosos 21 milhões de sacas 

para um consumo mundial de 22 milhões”, afirma Fernandes (2006). Os produtores 

bebedourenses de café logicamente sentiram a crise de 1929 e logo tiveram que 

abandonar a produção; assim, os cafezais foram substituídos pelos laranjais. 

Segundo Fernandes (2006), nessa época, os jornais noticiavam as 

falências e tragédias familiares, como esta: “No interior o café é queimado, pois não 

há esperança de venda, nem há como arcar com o alto custo da estocagem e os 

grandes fazendeiros naufragam em dívidas vendendo as jóias da família para 

sobreviver”. 

Izidoro Filho (1991) comentou uma notícia do Correio de Bebedouro no 

ano de 1938 que dizia: “Queimando café em Bebedouro”:  

[...] o governo brasileiro ficou sem saber como fazer com tanto café 
estocado nos armazéns. Foi daí que o Governo Federal, na época do Sr. 
Getúlio Dorneles Vargas, se fez reunir com seus ministros de Estado, e 
resolveram o problema pelo mais fácil meio encontrado: queimar grandes 
partes dos estoques de café, para não fazer exportação por um 
determinado espaço de tempo e forçar os fazendeiros a não produzirem 
café enquanto durasse a crise e o estoque no mercado internacional. 
(IZIDORO FILHO, 1991, p. 590) 
 

Queimar o café estocado foi a saída que o Governo Federal, à época 

de Getúlio Vargas, encontrou para acabar com o estoque dos armazéns gerais e do 

próprio governo. 

Baer (1966, p. 197), numa análise da condição política dos tempos 

áureos do café, mostra que a “sustentação do setor cafeeiro tenha provocado o 

                                                           
33

 53,4 milhões caixas equivalem a 2,18 milhões de toneladas; 35,2 milhões de caixas equivalem a 1,44 milhões 

de toneladas. 
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desperdício de muitos recursos que poderiam ter sido utilizados para financiar o 

desenvolvimento de algumas das áreas atrasada”.  

Em Bebedouro, a laranja surgiu no ano de 1936 como um sinal de 

esperança aos produtores bebedourenses decepcionados com a crise e o 

consequente fim da produção de café, que até então era a principal cultura agrícola 

do município. Assim, começa a substituição dos cafezais pelos laranjais. 

A produção foi crescendo ano a ano, não apenas em Bebedouro, mas 

em toda a região central e norte do Estado de São Paulo. Em 1956, a região de 

Bebedouro já contava com um grande número de árvores:  

Na região de Bebedouro já se contava com um número expressivo de 3 
milhões de árvores. Os ótimos laranjais de Limeira, Bebedouro, Matão, 
Araraquara e outros menores centros do nosso Estado já contavam com um 
número expressivo de 8 milhões de pés de laranjas. O nosso solo, o clima, 
são os fatores importantes para a vegetação, crescimento e produção de 
nossos pomares (IZIDORO FILHO, 1993, p. 96) 
 

O mercado internacional demorou a ser conquistado. Isso só veio a 

ocorrer quase três décadas após o início da produção nesse município: 

Bebedouro começou a deslanchar na produção de citros em 1964, quando 
exportou um total de 1.178.273 caixas de laranjas ou aproximadamente 
40% da exportação nacional. Em 1965 já mantinha o primeiro lugar nas 
exportações com o embarque de 2.180.102 caixas, equivalente a 46% das 
exportações brasileiras (COSTA, 1996 p. 58 )  
 

Segundo Costa (1996), Bebedouro iniciou suas atividades de 

exportação de laranja em janeiro de 1956, com José Cutrale Jr. Nesse mesmo ano, 

é fundada a Cooperativa dos Citricultores de Bebedouro. Em janeiro de 1959, duas 

empresas iniciam suas atividades citrícolas: a Citrícola Brasileira S.A. e a Citrobrasil 

S.A. – Exportadora de Frutas34 que em 1965 passaria a industrializar o suco.  

                                                           
34

 A Citrobrasil S.A., fundada pelo belga Edmond Von Parys, foi a maior exportadora de laranjas in natura do 

Brasil. Com as frutas refugadas nos mercados externo e interno a empresa produzia suco concentrado, 

congelado e preservado, que era vendido para as indústrias brasileiras de bebidas.  Na década de 1970, com o 

boom da Bolsa de Valores, a empresa perdeu espaço com a necessidade de capital de giro. Então em 1976 o 

grupo estadudinense Cargill adquire a Citrobrasil. (CASSEB, 2004). 
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De acordo com a Tabela 11, em 1959, a área cultivada de laranja já se 

igualava à área cafeeira, com 965.014 pés de laranja; dois anos depois, havia 

1.800.000 pés. Na cidade, em 1960, existiam oito packing-houses (casas de 

beneficiamento da laranja), por meio das quais as frutas eram exportadas in natura.  

Bebedouro se beneficiou dos investimentos com as indústrias de suco 

de laranja no Cinturão Citrícola do Estado de São Paulo, na época, em função da 

estrutura ferroviária existente: 

E ainda mais uma vez, a estrutura ferroviária existente continuava a dar 
sustentação a essa nova fase da agroindustrialização no município, com os 
seus vagões de câmara fria transportando o suco concentrado congelado 
até o porto de Santos para os navios frigoríficos, até o seu destino para os 
mercados mundiais. (BRAY, 2011, p.94) 
 

Para Rattner (1978), a proximidade da fonte de insumos materiais para 

a maioria das empresas industriais é uma vantagem na economia de escala.  

 A indústria pioneira de suco de laranja foi a Cia. Mineira de Conservas. 

Seu fundador foi Eduardo Rinzler, um austríaco que chegou ao Brasil em 1948, com 

24 anos de idade. Essa empresa, em 1970, passou a ser controlada pela empresa 

italiana Sanderson S.A. de Produtos Cítricos.  

Em 1972, a Sanderson “implanta a maior unidade frigorífica da América 

do Sul, em Bebedouro, destinada a sucos cítricos”. (COSTA, 1996, p. 126) 

Contudo, em 1973 — após uma expansão de três vezes de sua 

capacidade de moagem, em um momento em que o Brasil exportava 120 mil 

toneladas de suco; a empresa fechava diversos contratos milionários com 

produtores locais, aumentava o nível de emprego na cidade, tinha o apoio do então 

Tabela 11:  Censo Agrícola do IBGE em Bebedouro no ano de 1959

Atividade Hectares Unidades Produção

Laranja 4.000              965.014 pés 215 milhões  de laranjas

Café 4.100              3.336.628 cafeiros 4.073 toneladas de café

Algodão 56                    - 35 toneladas de algodão

Fonte: COSTA (1996, p. 118) - Adaptação do autor
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ministro da Fazenda, Delfin Netto, que garantia o crescimento do suco brasileiro no 

exterior — a empresa foi à falência. (CASSEB,  2004). 

Depois da falência da Sanderson em 1974, há a intervenção do  

Governo do Estado de São Paulo para dar continuidade à atividade econômica 

citrícola no município e na região de Bebedouro; adquiriu a massa falida através do 

Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo (BADEP), e inaugurou em 12 

de junho de 1975 a Frutesp S.A., já com previsão de passar para a iniciativa privada 

alguns anos mais tarde. Em 27 de junho de 1978, a Assembleia Legislativa de São 

Paulo aprovou a privatização da Frutesp S.A, sendo, nesse momento, Bebedouro o 

centro da região citrícola. (COSTA, 1996) 

Bebedouro está incluído no Eixo Citrícola, projeto realizado em parceria 
com o governo do Estado com o objetivo de explorar e fortalecer seu 
potencial turístico, juntamente com 17 municípios vizinhos. Nossa cidade foi 
escolhida como município gestor do pólo. (CASSEB, 2004, p. 33) 
 

A década de 1970 reafirmou Bebedouro como o polo da citricultura do 

Estado de São Paulo. 

Em 1986, o município era o mais produtivo do Estado de São Paulo, 

com 7.850.000 pés produzindo 13.737.000 de caixas de 40,8 quilos. Diversos 

municípios próximos também formaram. “Muitos municípios limítrofes a Bebedouro, 

como Monte Azul, Viradouro e Pirangi, formaram uma economia predominatemente 

citrícola.  

Muitos municípios limítrofes a Bebedouro, como Monte Azul, Viradouro e 
Pirangi, formaram uma economia predominantemente citrícola. Aos poucos 
a citricultura foi se expandindo e hoje36 ocupa uma larga faixa do Estado de 
São Paulo Mas pelas estatísticas de 1984, as últimas conseguidas, 40 
milhões de laranjeiras, ou 32% do total, estão plantadas a menos de 50 
quilômetros de Bebedouro. (FRUTESP, 1987, p. 270) 
 

No início da década de 1990, a produção de laranja representava mais 

de 5% da produção do Estado de São Paulo e de mais de 4% da participação 

nacional. 

                                                           
36

 Ano de 1987. 
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Em 1992, a Frutesp, uma empresa criada por produtores de citros, foi 

vendida para a Louis Dreyfus, que, para Viegas, representou um fator prejudicial à 

atividade citrícola do município: 

A Frutesp era uma indústria de suco controlada por uma cooperativa de 
citricultores que dava transparência ao mercado e pagava aos citricultores o 
mesmo valor dos concorrentes mais uma participação nos lucros. Isso 
gerava certa competição entre as indústrias, e os preços variavam conforme 
a oferta e a procura. Com a sua venda, o que se seguiu foi o fortalecimento 
das indústrias, que assinaram entre si, um contrato mediante o qual fixavam 
as participações de cada uma delas no mercado de suco de laranja, 
dividiam os citricultores, combinavam os preços pagos aos produtores e de 
venda do suco. (Flávio P.C Viegas – presidente da ASSOCITRUS, 2009, 
http://www.gtacc.com.br/noticias) 
 

Em julho de 2004, a Cargill encerrou suas atividades citrícolas no país, 

e vendeu suas duas fábricas e fazendas para as concorrentes Cutrale e Fischer 

Citrosuco. A fábrica de Bebedouro ficou para a Fischer Citrosuco, que em fevereiro 

de 2009 encerrou as suas atividades, alegando racionalização de seus processos de 

produção, mediante um melhor aproveitamento de seus ativos industriais e ganhos 

na eficiência; e transferiu a produção de suco para as fábricas de Matão e Limeira37. 

Com o fechamento da fábrica em Bebedouro, a Citrosuco demitiu 208 colaboradores 

(NOGUEIRA et al., 2009). 

Com esse aproveitamento e ganho na eficiência, pode-se aplicar à 

decisão da empresa a redução do preço do insumo de transporte, que é a tarifa.  

Nas Tabelas 12 e 13, vê-se que nos últimos anos a participação de 

Bebedouro na exportação de derivados de laranja apresenta média anual de 

aproximadamente 9%. Essa participação advém da única fábrica de suco 

atualmente em operação no município,  que, em 2010, foi o quarto maior exportador 

de suco de laranja do Estado de São Paulo, com um valor de US$ 151.348 mil.  

 

                                                           
37

 Fonte: Revista Época. Disponível <http://epocanegocios.globo.com/Revista>. Acesso em: 28 jul. 2011. 
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Conforme Neves e Lopes (2005, p. 121), aproximadamente 82% da 

produção de laranja destina-se ao processamento, enquanto o restante é 

comercializado no mercado interno ou exportado in natura. Da laranja processada, 

98% do volume é destinado ao mercado internacional. 

Verifica-se, na Tabela 14, que Bebedouro tem uma das maiores 

distâncias até o porto de Santos, aumentando o custo marginal de transporte.  

Tabela 12:  Municípios Paulistas Exportadores de Derivados de Laranja e Cítricos

                      Total exportado - US$ 1.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bebedouro 26.204          101.853       202.075       188.798       127.882       151.348       

Araraquara 434.918       563.440       942.538       825.500       625.603       683.430       

Matão 437.997       480.193       683.119       587.546       572.361       583.350       

Catanduva 40.285          93.751          164.346       127.911       105.502       202.245       

Limeira 2.724            3.789            6.221            4.301            3.575            3.009            

Itápolis 2.514            3.128            3.688            4.182            9.121            46.495          

Eng. Coelho 5.951            10.559          7.476            12.208          8.680            16.667          

Conchal 3.139            2.156            717               94                  103               -                

Araras 10.102          62.072          73.381          -                -                -                

963.834       1.320.941    2.083.562    1.750.539    1.452.826    1.686.544    

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - Elaboração do autor

Tabela 13:  Municípios Paulistas Exportadores de Derivados de Laranja e Cítricos

                      Percentual de participação  no ano sobre o valor total

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bebedouro 2,72% 7,71% 9,70% 10,79% 8,80% 8,97%

Araraquara 45,12% 42,65% 45,24% 47,16% 43,06% 40,52%

Matão 45,44% 36,35% 32,79% 33,56% 39,40% 34,59%

Catanduva 4,18% 7,10% 7,89% 7,31% 7,26% 11,99%

Limeira 0,28% 0,29% 0,30% 0,25% 0,25% 0,18%

Itápolis 0,26% 0,24% 0,18% 0,24% 0,63% 2,76%

Eng. Coelho 0,62% 0,80% 0,36% 0,70% 0,60% 0,99%

Conchal 0,33% 0,16% 0,03% 0,01% 0,01% 0,00%

Araras 1,05% 4,70% 3,52% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - Elaboração do autor
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Além das fábricas de Bebedouro (Figura 6), a Citrosuco tem fábricas 

em Matão e Limeira e a Louis Dreyfus, em Matão e Engenheiro Coelho. Todos 

esses municípios têm distância menor até o Porto de Santos se comparados a 

Bebedouro. A opção pelos outros municípios gera menor custo de transporte para 

exportação do produto acabado. 

A partir de 1996, a colheita e o transporte da fruta in natura da fazenda 

para a indústria foram assumidos pelo produtor, diante do compromisso de cessação 

de uso do contrato padrão para a compra e venda de laranja; medida imposta pelo 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). 

A empresa deve analisar não somente o preço do insumo de transporte 

com o produto, mas também o preço de insumo de transporte com a matéria-prima. 

Com a assunção da colheita e do transporte pelo produtor, as indústrias de suco de 

laranja adotaram contratos de compra de matéria-prima (laranja in natura) com o 

custo de insumo de transporte com a matéria-prima, sob a obrigação do produtor de 

citros. Dessa forma, esse custo não interferiria na decisão tomada pela empresa 

para o encerramento das atividades de sua fábrica em Bebedouro. 

Kon (apud ALVES, 2010, p. 5) verifica que a variável distância tem um 

papel fundamental para a tomada de decisão quanto à localização da empresa, 

devido a custos e tempo gasto. 

Tabela 14: Distância das cidades onde estão localizadas fábricas de

                   processamento ao Porto de Santos

Rota Km

Limeira ao Porto de Santos 224   

Engenheiro Coelho ao Porto de Santos 244   

Araras ao Porto de Santos 248   

Conchal ao Porto de Santos 264   

Araraquara ao Porto de Santos 352   

Matão ao Porto de Santos 382   

Itápolis ao Porto de Santos 434   

Bebedouro ao Porto de Santos 458   

Catanduva ao Porto de Santos 465   

Colina ao Porto de Santos 486   

Uchoa ao Porto de Santos 500   

Fonte: MapLink/Tele Atlas 2011 (Google Earth).

               - Elaboração do autor
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Com base no custo de transporte, a referida indústria poderia rever a 

possibilidade de restabelecer as atividades da fábrica de Bebedouro, caso ela 

contasse com um incremento de sua produção própria de laranja in natura nas 

regiões próximas desse município. Assim, com o custo de transporte da fazenda 

para a fábrica às custas dela, poder-se-ia gerar economia. 

A partir da segunda metade da década de 2000, a participação vem 

caindo nesse município; em 2009, representou 2,57% da produção total do Estado 

de São Paulo e 1,99% da produção total nacional. Entretanto, a produção de laranja 

no Estado de São Paulo aumentou nas últimas duas décadas, em 17,9%, de uma 

produção de 11,57 milhões de toneladas em 1991 para 13,64 milhões de toneladas 

em 2009 (Gráfico 1). 

Verifica-se que, no Estado de São Paulo, houve redução de 23,65% da 

área de plantio, que passou de 722.850 hectares em 1990 para 551.901 hectares 

em 2009; porém, a produção aumentou 17,9% (Tabela 15). Essa relação inversa 

deve-se ao aumento da produtividade por hectare, que passou de uma produção de 

16,0089 ton/hectare em 1990 para 24,7185 ton/hectare. 

Em Bebedouro, atualmente, a realidade da citricultura é diferente. A 

área de plantio sofreu retração de 59,2% em quase vinte anos, pois em 1990 era de 

42.440 hectares e passou a 17.320 hectares em 2009, A produção caiu 42,7%, 

passando de 611.096 toneladas em 1990 para 350.251 toneladas em 2009. A 

produtividade por hectare melhorou 40,44%, porém, abaixo da melhora da 

produtividade por hectare do Estado de São Paulo, que cresceu 54,4%. Com base 

nestes números, verifica-se que o desenvolvimento tecnológico e a automação na 

agricultura, segundo Schultz (apud GENNARI, 2009), não ocorreu nos últimos anos 

na citricultura bebedourense. 
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Entre diversos fatores que causaram a transferência de plantio da 

laranja para a cana-de-açúcar pelos produtores rurais do município de Bebedouro, 

Nogueira et al. (2009) destacam o custo de produção da caixa de laranja, o preço de 

venda da caixa baixo, o endividamento e a falta de crédito junto às instituições 

financeiras, o aumento do número de reclamações trabalhistas, além do mercado 

oligopsônio, em que há muitos vendedores da fruta e poucos compradores; apenas 

quatro indústrias de suco de laranja que dominam praticamente o mercado nacional: 

Cutrale, Citrosuco, Citrovita e Louis Dreyfus. Apesar da melhora na produtividade 

por hectare, os custos aumentaram em função da necessidade de mais aplicações 

de defensivos durante o ano, devido às doenças comuns à fruta. Em determinadas 

safras, os custos estão superando as receitas, ocasionando prejuízos aos 

produtores. 

Uma nova realidade agropecuária se apresenta ao final da primeira 

década do Século XXI para o município de Bebedouro.  A área total agricultável do 

município era de 51.734 hectares (lavoura permanente mais lavoura temporária). A 

área de plantio da laranja representava 82,04% do total, passando em 2010 a ter 

Tabela 15:  Área de Plantio / Produção Total / Produção por hectare plantado no Estado de São Paulo e no

Município de Bebedouro nos anos de 1990 a 2009.

Ano Área de Plantio Produção Produção ton. / Área de Plantio Produção Produção ton. /

(hectares) (toneladas) hectares (hectares) (toneladas) hectares

1990 722.850 11.572.000 16,0089                 42.440 611.096 14,3991                 

1991 789.329 12.643.608 16,0182                 41.000 520.000 12,6829                 

1992 783.674 13.261.594 16,9223                 41.000 611.795 14,9218                 

1993 584.627 12.280.000 21,0048                 30.769 544.000 17,6801                 

1994 668.461 11.044.000 16,5215                 30.000 480.000 16,0000                 

1995 620.770 12.892.000 20,7678                 26.846 560.000 20,8597                 

1996 719.735 14.037.553 19,5038                 29.800 520.000 17,4497                 

1997 736.770 15.180.800 20,6045                 23.212 411.800 17,7408                 

1998 766.640 13.626.680 17,7745                 21.115 359.600 17,0305                 

1999 776.690 15.508.960 19,9680                 23.077 360.000 15,5999                 

2000 609.475 14.237.331 23,3600                 16.875 345.600 20,4800                 

2001 581.487 13.529.892 23,2677                 15.750 308.455 19,5844                 

2002 586.837 14.759.067 25,1502                 16.406 382.025 23,2857                 

2003 600.060 13.347.090 22,2429                 18.440 347.460 18,8427                 

2004 587.935 14.717.790 25,0330                 15.968 345.191 21,6177                 

2005 574.510 14.366.030 25,0057                 15.344 311.745 20,3171                 

2006 571.532 14.367.011 25,1377                 15.350 346.800 22,5928                 

2007 584.096 14.904.621 25,5174                 16.290 350.251 21,5010                 

2008 592.566 14.537.610 24,5333                 17.320 346.800 20,0231                 

2009 551.901 13.642.165 24,7185                 17.320 350.251 20,2223                 

Fonte: Seade - Adaptação do autor.

Estado de São Paulo Bebedouro
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uma participação de 35,72%, ou seja, a área de plantio da laranja teve um declínio 

de 25.120 hectares, passando de 42.440 hectares em 1990 para 17.320 em 2010. 38 

Neste período analisado, mas em especial na década de 2001-2010, 

com o aumento significativo de investimentos em usinas de açúcar e álcool, os 

produtores rurais bebedourenses iniciam a transferência da cultura de laranja para a 

cultura de cana-de-açúcar. Esta, por sua vez, passou de uma participação de 7,15% 

sobre a área total agricultável (lavoura permanente mais lavoura temporária) em 

1990 para uma participação em 2010 de 60,43%, totalizando 29.300 hectares de 

área plantada. 

 

A Tabela 16 apresenta a área plantada de laranja e de cana-de-açúcar 

somente; assim, foram desconsideradas as demais culturas plantadas na lavoura 

bebedourense, que juntas somam menos de 4% da área total agricultável do 

município (lavoura permanente mais lavoura temporária).  Verifica-se uma mudança 

bastante acentuada da vocação agrícola de Bebedouro.  Em 1990, os 42.440 

hectares davam a este município a primeira posição no ranking39 de área plantada 

no Estado de São Paulo. Em 2010, passou a ocupar a 5ª posição. Com relação à 

produção, Bebedouro está em 6º lugar com 350.251 toneladas; em 1990, ocupava a 

2ª posição com uma produção de 3.819.348 mil frutos40. 

                                                           
38

 Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal 

39
 A posição no ranking conforme IBGE - Produção Agrícola Municipal. 

40
 Até o ano 2000 o IBGE divulgava a produção em mil frutos. 

Tabela 16: Área Plantada de Laranja e Cana-de-Açúcar em Bebedouro

                  (em hectares e % sobre a soma da duas áreas)

Ano

Hectares % Hectares % Hectares %

1990 42.440     92            3.700       8               46.140     100          

1999 23.077     60            15.300     40            38.377     100          

2000 16.875     48            18.300     52            35.175     100          

2005 15.344     39            24.000     61            39.344     100          

2010 17.320     37            29.300     63            46.620     100          

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal - Elaboração do autor

Laranja Cana-de-açúcar Total
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Reforçando a tendência de queda de produção da laranja, a Região 

Administrativa de Barretos, onde se enquadra o município de Bebedouro, também 

apresenta queda de produção. Em 1983, era a maior produtora de laranja no Estado 

com uma produção de 58.077.126 caixas de 40,8 kg. Em 2010, a produção ficou em 

33.848.692 caixas de 40,8 kg, ocupando somente a sexta posição no Estado. 

Constata-se forte migração da produção para áreas de Campinas, Bauru e 

Sorocaba. Essas duas últimas apresentavam baixa representatividade até o início da 

década de 2000. 

 

A Região de Campinas produziu 87,6 milhões de caixas de laranja em 

2010 contra 52,6 milhões em 1982. Bauru, que tinha uma produção modesta de 1,9 

milhões de caixa em 1983, produziu 40,3 milhões em 2010. Sorocaba apresentou 

produção em 2010 de quase 50 milhões de caixas contra apenas 6 milhões em 

1983. Excetuando São Paulo e São José dos Campos, que não são áreas citrícolas, 

somente a região de Barretos apresentou queda na produção (Tabela 17). A região 

de Ribeirão Preto manteve-se estável.  

Apesar do desenvolvimento do setor citrícola e do crescimento da 

produção no Estado de São Paulo, no município de Bebedouro, bem como na região 

Tabela 17: Produção de Laranja no Estado de São Paulo por Área Administrativa do Estado

                     Caixas de 40,8 kg.

1983 1993 2003 2009 2010

ARAÇATUBA 1.169.389    3.383.041    2.349.090    2.330.184    2.706.635    

BAIXADA SANTISTA -                -                -                4.000            3.423            

BARRETOS 58.077.126 73.101.863 49.996.684 43.223.852 33.848.692 

BAURU 1.881.357    7.399.916    20.109.597 36.149.057 40.340.155 

CAMPINAS 52.607.112 85.124.085 81.484.548 95.585.570 87.656.444 

CENTRAL (ARARAQUARA) 33.615.428 70.054.900 80.738.289 54.575.734 46.512.743 

FRANCA 96.150          430.000       454.000       1.052.500    1.869.139    

MARÍLIA 477.299       955.218       3.280.350    7.691.160    7.851.021    

PRESIDENTE PRUDENTE 32.000          504.679       114.272       45.925          44.323          

REGISTRO 150                -                -                1.225            -                

RIBEIRÃO PRETO 5.395.176    6.974.900    5.104.900    7.576.715    5.295.131    

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 29.808.484 89.765.548 54.478.933 52.271.121 46.237.212 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 296.008       230.450       357.000       163.500       170.800       

SÃO PAULO 467.000       89.350          215.800       110.650       39.000          

SOROCABA 6.063.400    9.590.643    28.451.105 54.642.151 49.596.485 

Fonte: Instituto de Economia Agrícola - Adaptação do autor
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norte paulista onde se localiza, a participação no setor tem declinado, devido a 

doenças cítricas e ao avanço da cana-de-açúcar:  

Nos últimos anos, a citricultura no Estado de São Paulo apresentou notável 
desenvolvimento, graças à adoção de novas tecnologias na condução dos 
pomares e na utilização de mudas de melhor qualidade oriundas de viveiros 
telados e com melhores materiais genéticos, resultando assim em maiores 
índices de produtividade. Atualmente, a produção de citros está localizada 
em praticamente todo o Estado, com destaque para as regiões do Sul 
desde Itapetininga e Sorocaba até o Norte de São Paulo, que, junto com a 
região do Triângulo Mineiro, forma o “cinturão citrícola”. Nas regiões Norte e 
Noroeste concentra-se a maior produção, com 45% do total do Estado, mas 
com a tendência de perda de participação, dadas as fortes pressões de 
doenças e da concorrência com a cultura da cana-de-açúcar. (NEVES & 
LOPES, 2005, p. 90) 

A área de plantio de laranja do Estado de São Paulo diminuiu nos 

últimos vinte anos; contudo, a produção da fruta aumentou em função do 

desenvolvimento tecnológico, que tem adensado suas áreas, produzindo mais em 

uma área menor. Na contramão dessa tendência, os produtores rurais do município 

de Bebedouro não têm investido em novas tecnologias, considerando que sua 

produtividade por hectare é inferior a do Estado; além disso, ao confirmar a 

inviabilidade econômica de seu pomar, eles têm se transferido para a cultura de 

cana-de-açúcar.  

A atividade agrícola de Bebedouro encerra a primeira década do século 

XXI com uma nova vocação locacional: a cana-de-açúcar. E a indústria de 

transformação do município, concentrada no setor de alimentos, mais precisamente 

na produção de suco de laranja, perde volume com a perda de uma indústria de 

grande porte. Apesar da nova vocação agrícola, o município não recebe 

investimento para implantação de uma usina de açúcar e álcool.  

 

3.1.3  Indicadores socioeconômicos de Bebedouro-SP 

O setor agropecuário representou a maior participação no PIB de 

Bebedouro, 61,7%, em 1920 (Tabela 18); a partir de 1980, a indústria passa a ser o 

setor de maior participação na formação de PIB, chegando em 2008 a 57,3%, 

seguido do setor de serviços com 39,8% e da agropecuária com apenas 2,9%. 

Matão apresenta o mesmo movimento, pois atualmente a indústria é o setor com 
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maior participação no seu PIB; já Jaboticabal apresenta o setor de serviços o de 

maior participação, conforme se vê na Tabela 4. 

 

O expressivo crescimento econômico de Bebedouro ocorre em 1999, 

quando seu PIB foi de R$ 2.011,9 milhões (Gráfico 2), que coincide com o elevado 

preço do suco de laranja concentrado, que passou de uma média de US$ 900 por 

tonelada entre os anos de 1991 a 1996 para aproximadamente US$ 2.000 entre 

1997 e 199941.   Este mesmo movimento ocorre no município de Matão; devido ao 

desempenho de empresas processadoras de suco de laranja, o PIB matonense 

passou a cerca de R$ 2,2 bilhões a partir de 1999, como apresentado anteriormente. 

 

 

                                                           
41

 Fonte: SENHORAS et al., 2006. 

Tabela 18: Participação macrosetores no PIB do município de Bebedouro - %

Anos

Agropec. Indústria Serviços

1920 61,7% 13,8% 24,5%

1939 33,6% 0,6% 65,7%

1949 25,2% 15,5% 59,3%

1959 28,4% 13,0% 58,6%

1970 27,3% 30,5% 42,2%

1975 18,4% 34,8% 46,9%

1980 12,7% 60,0% 27,3%

1985 16,3% 57,3% 26,4%

1996 11,9% 37,7% 50,4%

1999 2,6% 60,1% 37,3%

2000 2,1% 62,5% 35,3%

2001 6,1% 55,1% 38,8%

2002 3,6% 63,5% 32,8%

2003 2,7% 68,1% 29,2%

2004 2,1% 71,0% 26,9%

2005 4,6% 51,3% 44,0%

2006 5,4% 59,4% 35,2%

2007 3,0% 62,5% 34,5%

2008 2,9% 57,3% 39,8%

Fonte: IPEADATA - Elaboração pelo autor

Participação relativa no PIB (%)

Bebedouro
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Gráfico 2: PIB do Município de Bebedouro – R$ de 2000 (R$ milhões) 

 
Fonte: IPEADATA – Elaboração do autor 

Verifica-se que a partir do ano 2005 o PIB do município de Bebedouro 

não tem obtido resultados como na primeira metade da década de 2000. O PIB de 

Bebedouro encolheu 22,86% entre os anos de 2000 e 2008. A partir de 2005, ano 

seguinte à venda pela Cargill da fábrica de suco de laranja para a Citrosuco, o 

município sentiu forte impacto econômico; houve uma queda no PIB em 60,72%, 

após seu maior resultado, em 2004, de R$ 2,8 bilhões para seu pior resultado desde 

1999: R$ 1,1 bilhão. 

Há de se considerar que no segundo semestre de 2008 iniciou-se a 

crise no mercado financeiro internacional. Naquele ano as exportações do município 

somaram-se US$ 202,2 milhões, contra US$ 214,8 milhões em 2007 (Tabela 21). 

Em 2009, as exportações caíram para US$ 171,3 milhões e o preço médio da 

tonelada exportada foi de US$ 1.306,65 em 2008 para US$ 1.056,93 a tonelada em 

2009. Apesar da melhora na quantidade exportada em 2009 (162,1 mil toneladas) 

com relação ao ano de 2008 (154,7 mil toneladas)42, os preços unitários não 

contribuíram para a melhora da exportação do município.  

                                                           
42

 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
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O PIB per capita de 1980 era R$ 10.883,95 e cresceu para R$ 

21.866,73 em 2000; em 2007, ficou em R$ 22.132,74, mantendo-se estável em 

relação a 2000 (Tabela 19). 

 

Sem uma comprovação estatística, mas utilizando-se do método 

indutivo no trabalho científico, o PIB total de Bebedouro tem uma relação direta com 

o desempenho da indústria no município, ou seja, com o crescimento da indústria, o 

PIB total cresce; por outro lado, se houver queda na atividade industrial, o PIB total 

também se reduz, conforme pode ser verificado no Gráfico 3.  

Gráfico 3: PIB Municipal de Bebedouro e Valor Adicionado da Indústria no PIB 
Municipal (R$ de 2000 – R$ milhões) 
   

 
 
Fonte: IPEADATA – Elaboração do autor 

Tabela 19 : PIB per capita do Município de Bebedouro

                      (R$ de 2000)

R$

1920 587,95

1940 1.387,79

1950 2.353,67

1960 3.241,22

1970 4.492,80

1980 10.883,95

2000 21.866,73
2007 22.132,74

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados de

           PIB e população apresentados pelo IPEADATA.
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Todos os anos em que ocorreu queda no setor industrial houve 

também decréscimo no PIB total do município, bem como nos anos em que o setor 

industrial apresentou aumento, o PIB municipal também subiu (Gráfico 4). De 1996 

para 1999, o PIB industrial subiu R$ 879,5 milhões e o PIB total cresceu R$ 1.496,9 

milhões. Em 2005, ano seguinte à venda da fábrica de suco da Cargill para a 

Citrosuco, o PIB industrial reduziu R$ 1.280,5 milhões quando comparado com o 

ano anterior, e o PIB total diminuiu R$ 1.704,7 milhões. Em 2008, o PIB total sofreu 

uma contração de R$ 399,1 milhões e o PIB industrial recuou R$ 306,7 milhões. 

Gráfico 4 Variações anuais do PIB Municipal e do Valor Adicionado da Indústria no 
PIB Municipal – Bebedouro (R$ de 2000 – R$ milhões) 

 

Fonte: IPEADATA – Elaboração do autor 

Apesar do curto período em que se apresenta a redução do PIB em 

Bebedouro, é importante destacar que essa queda deu-se a partir da venda da 

fábrica de suco de laranja da Cargill para a Citrosuco; e, em seguida, do fechamento 

desta mesma fábrica. Afirmar que o município entrou em um estado estacionário em 

função da negligência de investimento ao longo dos anos seria prematuro, pois o 

período é curto; contudo, a Tabela 20 mostra que houve uma queda de 60% em 
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No período de 2000 a 2010, os investimentos anunciados pelas 

empresas, segundo a Fundação SEADE, somaram US$ 90,9 milhões, sendo que 

US$ 78,5 milhões, isto é, 86% do total foram investimentos para implantação e 

ampliação das fábricas de suco de laranja; destes, US$ 75 milhões foram 

anunciados pela Louis Dreyfus para ampliação, no período de 2006 a 2010. Outros 

investimentos: setor de comércio, serviços de telefonia e financeiros. 

Ressalta-se mais uma vez que os investimentos apresentados pela 

Fundação SEADE não englobam todos os investimentos realizados no município, 

mas tão somente aqueles anunciados pelas empresas; contudo, deve-se observar a 

concentração dos investimentos ocorrida no município pesquisado. 

O excedente econômico criado no passado em Bebedouro não se 

transformou em poupança para futuros investimentos, como determina Marshall 

(1982). 

Para Amaral Filho (1999), o desenvolvimento endógeno significa que 

há uma capacidade de retenção do excedente econômico gerado na economia local 

e de atração para o excedente de outras regiões.  

O PIB de Bebedouro nos anos seguintes, de 2006 e 2007, voltou a 

subir em função da melhora das exportações do município (Tabela 21). 

Tabela 20 : Finanças Públicas Municipais - Total de Despesas 

                      Municipais com Investimentos em Bebedouro (R$ de 2000)

R$
1980-1989 171.811.383    

1990-1999 116.814.524    

2000-2009 46.284.800      

Fonte: SEADE - Adaptação do autor
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Excetuando o ano de 200943, as exportações de produtos derivados de 

frutas cítricas representaram em média 90% do total da exportação do município.  

Outros produtos exportados anualmente por Bebedouro são mel natural e materiais 

vegetais, com participação média anual de 5% e 3%, respectivamente. 

Analisando o Valor Adicional Fiscal, a indústria de Bebedouro tem uma 

estrutura predominantemente produtora de bens de consumo não duráveis, 

conforme classificação de distribuição por grupos dos subsetores da indústria 

elaborado por Cano (1998); em especial produtos alimentícios, como pode ser 

observado no Gráfico 5. Os municípios de Jaboticabal e Matão apesar da 

concentração de bens não duráveis, também em produtos alimentícios, destacam-se 

outros subsetores (Tabela 6). 

 
 
 
 
 
 
 
                                                           
43

 Em 2009, os produtos derivados de frutas cítricas representaram 75% das exportações e 14% foram de bens 

de capital (Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio). 

Tabela 21:   Exportação do Município de Bebedouro

                        (US$ FOB milhões)

US$ mi

2000 92,5             

2001 81,1             

2002 123,1          

2003 117,9          

2004 51,6             

2005 31,2             

2006 113,9          

2007 214,8          

2008 202,2          

2009 171,3          

2010 166,4          

2011 266,2          

Fonte: Ministério Desenvolvimento Indústria

              e Comércio - Elaboração do autor
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Gráfico 5 Coeficiente de Especialização do Valor Adicionado Fiscal da Indústria em 
Bebedouro – Em %  

 

Fonte: FIESP – Atlas da Competitividade da Indústria - Elaboração do autor 

Há uma concentração industrial no subsetor de produtos alimentícios, 

ou seja, de bens não duráveis e de baixa inovação tecnológica. Dessa forma, os 

ciclos de inovação tecnológica apresentados por Schumpeter (1982) são longos, e 

os custos reais por unidade têm uma curva decrescente menos acentuada do que 

empresas com alta inovação tecnológica. 

O setor empresarial precisa ter dinamismo para investir na expansão 

da capacidade de oferta, buscando novos mercados, conforme Braga Filho (2009); 

deve buscar qualificação/capacitação profissional dos trabalhadores e uma atividade 

produtiva mais diversificada. Não é notado no empresariado bebedourense esse 

dinamismo.  Nos municípios de Jaboticabal e Matão, apesar de haver ainda uma 

concentração industrial também no setor de alimentício, já se pode notar uma 

diversificação industrial. 
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Observa-se pelo Gráfico 6 a queda de 40,99% nos últimos cinco anos 

do VAF do município de Bebedouro, passando de R$ 1.148,9 milhões em 2004 para 

R$ 678 milhões em 2009. Jaboticabal apresentou alta do VAF de 8,47% no mesmo 

período, enquanto Matão teve um crescimento de 25,12% no mesmo período 

(Tabela 7). 2005 apresentou queda do índice VAF e foi o primeiro ano sem a 

participação da empresa Cargill, cuja fábrica de suco foi vendida ao Grupo Fischer, 

sediado em Matão. 

Gráfico 6 Valor Adicionado Total do município de Bebedouro de 1993 a 2009 – Em 
R$ 2010 – R$ milhões 

 

Fonte: SEADE - Elaboração do autor 

A Tabela 22 apresenta uma participação do Valor Adicionado Fiscal 

Industrial de 37,80% sobre o total do VAF bebedourense. 

O comércio de Bebedouro apresenta uma participação de 30,19%, e  

somada a de serviços, em 24,03%, totalizam 54,22% do VAF do município, que 

apresenta assim uma nova força vocacional local.  
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Em levantamento realizado pela FIESP, foram registradas em 2009 

218 empresas de atividade industrial em Bebedouro: fabricação de produtos 

alimentícios (48), confecção de artigos de vestuário e acessórios (40), fabricação de 

produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos (22), fabricação de produtos 

químicos (15), impressão e reprodução de gravações (14), fabricação de produtos 

de madeira (12), fabricação de produtos de minerais não metálicos (11), metalurgia 

(9), manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos (9), 

fabricação de móveis (5), fabricação de produtos diversos (5). Das 48 indústrias de 

produtos alimentícios, responsáveis por 86,96% do Valor Adicionado Fiscal do 

município, 16 são de fabricação de sucos, legumes e outros vegetais; as demais 

indústrias são fabricantes de produtos de panificação, biscoitos e bolachas, massas 

alimentícias e produtos de alimentos para animais.  

Neste levantamento, que tem como base de dados os registros de 

empresas no Ministério do Trabalho e Emprego, através da RAIS44, verifica-se que o 

município de Bebedouro possui menos indústrias do que os municípios de 

Jaboticabal e Matão. 22% das indústrias são de produtos alimentícios e 18%, de 

confecção de artigos de vestuário e acessórios. O levantamento não analisa os 

tamanhos das indústrias, mas apenas a quantidade delas por atividade.  

Nos três municípios, a indústria de produtos alimentícios é a atividade 

industrial que tem a maior participação no valor adicionado total. As indústrias de 

                                                           
44

 RAIS – Relação Anual de Informações Sociais 

Tabela 22:  Participação do Valor Adicionado Fiscal Total no município

                       de Bebedouro - 2009 - %

BEBEDOURO

Agricultura, Pecuária e Outros Produtos Animais 7,98%

Comércio - Total 30,19%

     Comércio Atacadista 12,67%

     Comércio Varejista 17,52%

Indústria 37,80%

Serviços 24,03%

Total 100,00%

Fonte: SEADE - Adaptação do autor.



106 

 

produtos alimentícios representam 22% das indústrias de Bebedouro, enquanto, em 

Jaboticabal, essa representação é de 11%, e, em Matão, 16%. 

Da Receita Orçamentária de 2010 de cada um dos municípios 

analisados (Tabela 23), verifica-se que eles são dependentes das transferências 

intergovernamentais, pois suas arrecadações próprias são baixas.  Bebedouro tem 

72,4% de sua receita nessa rubrica. Matão apresenta pouco mais de 78,6% e 

Jaboticabal tem uma dependência menor, com um percentual de quase 59,7%. Dos 

impostos municipais, o IPTU de Bebedouro representa 4,4%, o de Matão, 3,9%, e o 

de Jaboticabal, 6,3% do total. Quanto ao ISS, Bebedouro tem 4,8%, Matão 6,0% e 

em Jaboticabal, que tem nos serviços a maior participação do PIB municipal, o ISS 

representa 5,6% da receita total do município. 

 

Apesar da pequena participação na economia local, a agropecuária é a 

atividade que mais emprega no município de Bebedouro, mas sofre grande 

oscilação de um ano para outro em função do encerramento das colheitas das 

safras de cana-de-açúcar e laranja. Em 2009, o setor tinha 8.587 postos de trabalho; 

em 2010, caiu para 3.200; em novembro de 2011, o setor apresentava 11.831 

empregos formais (Tabela 24) e representa 39,3% do emprego formal do município. 

(Gráfico 7) 

Tabela 23:   Receitas Orçamentárias em 2010 dos municípios Bebedouro, Jaboticabal e Matão. Em R$ correntes

R$ % R$ % R$ %

Receita Total 138.302.990,07      165.566.145,87      126.378.072,61      

IPTU 6.048.164,79           4,4        10.465.507,91        6,3        4.932.296,46           3,9        

ISS 6.674.726,98           4,8        9.311.467,09           5,6        7.542.202,13           6,0        

ITBI 2.573.593,50           1,9        1.794.127,46           1,1        1.206.361,29           1,0        

Receita Serviços 12.094.405,38        8,7        12.114.126,08        7,3        10.960.916,03        8,7        

Cota-Parte ICMS 31.529.956,17        22,8      35.616.368,75        21,5      48.355.397,20        38,3      

Cota-Parte IPVA 7.297.266,73           5,3        8.107.244,77           4,9        7.562.581,63           6,0        

Transferências intergovernamentais 100.165.628,77      72,4      98.857.793,41        59,7      99.358.500,82        78,6      

Fonte: Elaborado pelo autor de acordo com dados da STN - Secretaria do Tesouro Nacional - Sistema de Coleta de Dados

              Contábeis de Estados e Municípios - SISTN.

Bebedouro Jaboticabal Matão
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A indústria bebedourense, com 2.858 empregos em novembro de 

2011, representa 9,5% do total de empregos formais do município (Gráfico 8). 

Conforme a Fundação SEADE, em 1999, quando o PIB ultrapassou R$ 2 bilhões, o 

setor havia empregado 2.447 trabalhadores. O comércio, com 6.438 empregos 

formais, é a atividade que tem apresentado anualmente variações positivas de 

emprego; em 1999, o setor tinha 2.765 postos de trabalhos. Representa 21,4% do 

emprego formal.  

Uma nova agenda para o desenvolvimento do município é necessária, pois 
tanto a indústria quanto o serviço, que ainda empregam abaixo da 
agropecuária, formam a maior riqueza do município. Criar assim condições 
de pesquisas e desenvolvimento tecnológico nesses setores, possibilitando 
o desenvolvimento de recursos humanos, dando condições de atração de 
novas empresas industriais e comerciais, bem como o desenvolvimento 
daquelas que no município estão.  (MARTINEZ, 2011, p. 46) 

Para que possa ocorrer essa nova agenda é preciso que ocorra a 

integração de esforços entre a iniciativa privada e o setor público, nas diversas 

esferas, para que demais setores, além da agropecuária, possam aumentar sua 

demanda de trabalho. 

 

 

 

 

 

Tabela 24 : Número de Empregos Formais em 31 de dezembro (2009 e 2010) e 30 de novembro de 2011 dos municípios de Bebedouro,

                       Jaboticabal e Matão.

ATIVIDADES 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Extrativa Mineral -            -            -            -            -            -            -           -           -           

Indústria de Transformação 2.819       2.517       2.858       5.799       5.450        6.932       9.875      9.976      11.011    

Serviços Industriais de Utilidade Pública 15             16             16             227           231           231           97            90            97            

Construção Civil 483           539           792           2.029       1.713        2.462       585          583          601          

Comércio 5.283       5.891       6.438       4.355       4.231        4.242       4.039      4.435      4.564      

Serviços 4.973       5.440       6.046       6.199       6.467        6.939       3.902      4.203      4.733      

Administração Pública 2.180       2.160       2.160       1.829       1.853        1.587       1.314      1.389      1.535      

Agropecuária 8.587       3.200       11.831     832           896           951           7.025      5.883      8.367      

Total 24.340     19.763     30.141     21.270     20.841     23.344     26.837    26.559    30.908    

Fonte: RAIS - MTE - Adaptação do autor.

Bebedouro Jaboticabal Matão
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Gráfico 7 Participação de empregos formais por setores em Bebedouro – novembro 
de 2011 - % 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da RAIS - MTE 

A remuneração média na indústria de transformação em Bebedouro é a 

menor em comparação aos dois municípios vizinhos, com um valor 78,4% da média 

dos dois municípios, ou seja, enquanto em Bebedouro o salário médio é de R$ 

1.527,42 (Tabela 25), em Jaboticabal e Matão a remuneração média é de R$ 

1.903,99 e R$ 1.992,58 (Tabela 9), respectivamente. O mesmo ocorre com a 

atividade agropecuária, que paga em média um salário mensal de R$ 930,39 

(Tabela 25) contra R$ 1.280,02 e R$ 972,43 (Tabela 9) em Jaboticabal e Matão 

respectivamente. 
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De acordo com a Tabela 26, apenas 2 empresas instaladas em 

Bebedouro têm entre 250 e 499 empregados. Das 106 empresas, 82 (77% do total) 

têm até dezenove funcionários. Jaboticabal e Matão possuem respectivamente 10 e 

9 empresas empregando entre 100 e 249 profissionais. Matão também tem 3 

empresas que empregam entre 250 e 499 funcionários e outras 3 que contratam 

mais de 1.000 funcionários. Jaboticabal tem 1 indústria que emprega mais de 1.000 

profissionais e ambos os municípios têm uma empresa cada um que emprega entre 

500 e 999 funcionários. 

As pequenas firmas têm dificuldade de investirem pela sua limitação de 

endividamento, sendo que esta capacidade aumenta se a empresa crescer 

(PENROSE, 2006). Conforme Tabela 27, apesar do aumento de empresas no setor 

industrial, não é notada o crescimento das mesmas. 

 

Tabela 25: Remuneração média de empregos formais

                      em Bebedouro - 31/dez/2010 - R$

Atividades R$

Extrativa Mineral -                 

Indústria de Transformação 1.527,42       

Serviços Industriais de Utilidade Pública 2.988,03       

Construção Civil 1.286,34       

Comércio 1.245,88       

Serviços 1.342,78       

Administração Pública 1.474,31       

Agropecuária 930,39           

Fonte: RAIS/2010 - MTE - Adaptação do autor

Tabela 26: Quantidade de indústrias de transformação por 

                      tamanho de estabelecimento nos municípios

                      de Bebedouro, Jaboticabal e Matão - Ano 2010

Qte. Funcionários Bebedouro Jaboticabal Matão
ZERO 4                  12                15                
ATE 4 43                57                88                
DE 5 A 9 20                25                43                
DE 10 A 19 15                26                34                
DE 20 A 49 11                18                26                
DE 50 A 99 9                  6                  11                
DE 100 A 249 2                  10                9                  
DE 250 A 499 2                  1                  3                  
DE 500 A 999 -               1                  1                  
1000 OU MAIS -               1                  3                  
TOTAL 106              157              233              

Fonte: RAIS - M.T.E. - Adaptação do autor
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Conforme levantamento da FIESP, a massa salarial da indústria 

bebedourense em 2009 foi de R$ 3,967 milhões, e 53,5% são pagos pela indústria 

de sucos de frutas. A diferença é distribuída entre as diversas empresas industriais 

do município, de forma pulverizada; e a maior massa salarial, no valor de R$ 327 

mil, é paga pela indústria de manutenção, reparação e instalação de máquinas e 

equipamentos. 

Em Bebedouro, o baixo crescimento econômico, muito provavelmente, 

deve resultar, conforme Souza (2009), da transferência do excedente para outras 

localidades e da baixa média salarial. 

Os 2.517 empregados formais da indústria em 2010 estão alocados em 

empresas com menos de 500 funcionários; apenas duas empresas têm entre 250 e 

499 registros formais e outras duas têm entre 100 e 249 funcionários. 

 

A quantidade de empresas do setor da indústria de transformação 

quase dobrou em 25 anos, passando de 58 para 106 empresas (Tabela 27). 

Entretanto, verifica-se que em 1985 havia uma empresa com uma quantidade de 

funcionários entre 500 e 999 e outra com mais de 1.000. No ano de 2010, essas 

empresas já não existiam. Empresas com até 19 funcionários somavam 46 em 1985; 

em 2010, 82, ou seja, um crescimento de 78,3% no número dessas empresas.  

Segundo Steindl (1990, p. 76), nas pequenas empresas, são bastante 

limitadas as alterações gerais nos salariais nominais. Isso impede o crescimento de 

salários no município de Bebedouro, pois as pequenas empresas restringem-se a 

Tabela 27: Evolução do número de empresa no setor de indústria de transformação por tamanho

                de estabelecimentos no município de Bebedouro - 1985 a 2010

Quantidade Funcionários 1.985              1.990              1.995              2.000         2.003         2.010         
ZERO 2                  4                  12                16            11            4              
ATE 4 27                44                36                40            32            43            
DE 5 A 9 11                12                18                17            20            20            
DE 10 A 19 6                  9                  4                  8              13            15            
DE 20 A 49 8                  10                8                  10            10            11            
DE 50 A 99 -               1                  2                  2              5              9              
DE 100 A 249 1                  1                  1                  3              4              2              
DE 250 A 499 1                  1                  2                  2              -           2              
DE 500 A 999 1                  -               1                  1              1              -           
1000 OU MAIS 1                  2                  -               -           -           -           
TOTAL 58                84                84                99            96            106          

Fonte: RAIS - M.T.E. - Adaptação do autor



111 

 

pagar salários menores e a terem profissionais menos qualificados. Em geral, nos 

estabelecimentos maiores, pressupõe-se uma mão-de-obra mais qualificada e 

consequentemente com rendimentos mais elevados. 

 A remuneração média em uma empresa de até 4 vínculos ativos era 

de R$ 839,08 em 2009 e passou a R$ 863,98 em 2010; uma variação relativa de 

2,97%. Empresas com mais de mil vínculos empregatícios apresentavam uma 

remuneração média de R$ 2.394,33 em 2009 e de R$ 2.491,05 em 2010, com uma 

variação relativa de 4,04% (Tabela 28). 

 

O IDH analisa características sociais, culturais e políticas, não apenas 

a dimensão econômica, que influem na qualidade da vida humana. Este índice 

reitera a posição de autores como Furtado, Bresser-Pereira e Braga Filho, que, 

conforme exposto no capítulo 1, afirmam que o desenvolvimento não está 

simplesmente ligado a fatores quantitativos da dimensão econômica, mas a uma 

inter-relação entre esta e outras dimensões: social, educação, saúde e política, que 

levam à melhoria do bem-estar do ser humano, ratificando sua cidadania. 

Dados obtidos até o ano de 2000 (Tabela 29) mostram Bebedouro com 

IDH superior a seus dois municípios vizinhos, com índice semelhante ao do Estado 

de São Paulo. Das dimensões renda, longevidade e educação, Bebedouro 

apresenta um índice inferior ao Estado de São Paulo, e alterna-se com Matão a 

segunda posição entre os três municípios. Jaboticabal sempre se apresenta à frente 

na dimensão renda. 

Tabela 28: Remuneração média de dezembro, em reais, a preços de dez/2010
                Brasil 2009 e 2010

Número de funcionários 2.009              2.010              Var. Rel. (%)
Até 4 vínculos ativos 839,08          863,98          2,97             
De 5 a 9 vínculos ativos 998,23          1.021,02       2,28             
De 10 a 19 vínculos ativos 1.153,33       1.179,75       2,29             
De 20 a 49 vínculos ativos 1.318,68       1.355,91       2,82             
De 50 a 99 vínculos ativos 1.498,89       1.523,23       1,62             
De 100 a 249 vínculos ativos 1.738,27       1.739,91       0,09             
De 250 a 499 vínculos ativos 1.896,94       1.926,40       1,55             
De 500 a 999 vínculos ativos 2.055,53       2.118,58       3,07             
1000 ou mais vínculos ativos 2.394,33       2.491,05       4,04             
Total 1.698,35       1.742,00       2,57             

Fonte: RAIS - M.T.E. - Adaptação do autor
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Verificando o Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS), da 

Fundação SEADE, sintetiza a situação de cada município do Estado de São Paulo 

no que diz respeito à riqueza, escolaridade e longevidade. Esses quesitos 

combinados geram índices que os classificam em: 1) município que se caracteriza 

por um nível elevado de riqueza com bons níveis nos indicadores sociais, 2) 

município que, embora com nível de riqueza elevado, não é capaz de atingir bons 

indicadores sociais, 3) município com nível de riqueza baixo, mas com bons 

indicadores sociais, 4) município que apresenta baixo nível de riqueza e níveis 

intermediários de longevidade e/ou escolaridade, e 5) município mais desfavorecido, 

tanto em riqueza como nos indicadores sociais.  

O Índice Paulista de Responsabilidade Social, que apresentou no ano 

de 2008 um fator relevante e negativo para o município de Bebedouro, que se 

encontrava até 2006 no Grupo 1 (alta riqueza com bons índices de longevidade e 

escolaridade): declinou para o Grupo 3 (baixa riqueza com bons índices de 

longevidade e escolaridade). Jaboticabal e Matão mantiveram-se  no Grupo 1. 

Nenhum dos três municípios está entre os trinta melhores municípios 

do Estado de São Paulo em qualquer uma das dimensões do IPRS (riqueza, 

longevidade e escolaridade). 

Tabela 29: IDH - Índice de Desenvolvimento Humano de Bebedouro, Jaboticabal, Matão, Estado de São Paulo e Brasil.

IDH IDH - Renda

1.970     1.980     1.991     2.000     1.970       1.980       1.991       2.000       

BEBEDOURO 0,555     0,736     0,774     0,819     BEBEDOURO 0,565       0,956       0,709       0,746       

JABOTICABAL 0,566     0,746     0,762     0,815     JABOTICABAL 0,577       0,959       0,756       0,769       

MATÃO 0,555     0,731     0,764     0,806     MATÃO 0,519       0,953       0,710       0,734       

SÃO PAULO 0,643     0,728     0,778     0,820     SÃO PAULO 0,834       0,962       0,766       0,790       

BRASIL 0,462     0,685     0,696     0,766     BRASIL 0,444       0,974       0,681       0,723       

IDH - Longevidade IDH - Educação

1.970     1.980     1.991     2.000     1.970       1.980       1.991       2.000       

BEBEDOURO 0,522     0,614     0,795     0,825     BEBEDOURO 0,580       0,637       0,819       0,887       

JABOTICABAL 0,522     0,613     0,717     0,791     JABOTICABAL 0,600       0,665       0,812       0,885       

MATÃO 0,574     0,638     0,783     0,813     MATÃO 0,572       0,602       0,800       0,871       

SÃO PAULO 0,480     0,547     0,730     0,770     SÃO PAULO 0,615       0,674       0,837       0,901       

BRASIL 0,440     0,531     0,662     0,727     BRASIL 0,501       0,577       0,745       0,849       

Fontes: IPEA, SEADE - Elaboração do autor.
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Conforme IPRS de 2008, na dimensão riqueza45, Jaboticabal ocupa a 

91ª posição, Matão está em 135ª e Bebedouro ocupa a posição 157. Com relação 

ao ano de 2006, somente Matão melhorou sua posição, pois ocupava a 151ª 

posição. Bebedouro e Jaboticabal ocupavam as posições 141 e 85 respectivamente. 

O Índice de Vulnerabilidade Social do ano 2000, da Fundação SEADE, 

mostra que 48,71% da população bebedourense tem exposição alta ou muito alta à 

pobreza, e apenas 2,12% não tem nenhuma exposição, e 34,88% tem baixa ou 

muito baixa exposição. Em comparação aos municípios vizinhos, a exposição à 

pobreza em Bebedouro é aproximadamente dez pontos percentuais acima. 

Reiterando as Tabelas 9 e 25, o Gráfico 8 mostra que Bebedouro tem 

apresentado um rendimento médio nominal mensal dos trabalhadores formalmente 

empregados na agropecuária, indústria, comércio e serviços inferior aos dois outros 

municípios. 

Gráfico 8 Rendimento médio nominal mensal do emprego formal dos municípios de 
Bebedouro, Jaboticabal e Matão (em R$) 

 
Fonte: Índice Paulista de Responsabilidade Social – SEADE – Elaboração do autor 
 
 

                                                           
45

 Dimensão Riqueza é composta de rendimento médio do emprego formal; consumo energia elétrica no 

comércio, agricultura e serviços; consumo energia elétrica residencial, valor adicionado fiscal per capita. 
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Na dimensão longevidade46, no ranking paulista, Jaboticabal ocupa a 

124ª posição, enquanto Bebedouro e Matão ocupam respectivamente a 165ª e a 

328ª Comparando-se a evolução desse índice entre 2000 e 2008, verifica-se que 

Bebedouro obteve o melhor avanço. A taxa47 de mortalidade infantil que era de 

14,3% passou para 7,4%. A taxa de mortalidade perinatal recuou de 17,9% para 

14,6%. A taxa de mortalidade48 entre pessoas com 15 a 39 anos caiu 0,5% (de 1,8% 

para 1,3%). A taxa de mortalidade de pessoas com 60 anos ou mais teve uma 

queda mais modesta, de 38,9% para 38,2%. Bebedouro tem a taxa de mortalidade 

infantil e a taxa de mortalidade entre pessoas de 15 a 39 anos abaixo da média 

estadual, em 12,7% e 1,4% respectivamente. Nas demais taxas, o município esteve 

acima da média estadual (mortalidade perinatal, 13,9%; mortalidade pessoas com 

60 ou mais, 36,8%). 

Jaboticabal também apresentou melhora nas taxas no mesmo período 

de 2000 a 2008. A taxa de mortalidade recuou de 17,7% para 12,1%, a de 

mortalidade perinatal saiu de 20% para 8,6%, e a de mortalidade entre pessoas de 

15 a 39 anos caiu de 2% para 1,3%, enquanto a taxa de mortalidade entre pessoas 

de 60 anos ou mais foi de 38,9% para 37,7%. 

Já Matão, nesses oito anos não obteve evolução nesta dimensão, 

tendo a taxa de mortalidade infantil cresceu um ponto percentual, passando de 

12,1% para 13,1%; a de mortalidade perinatal de 15,9% para 15,4%, mantendo-se 

estável; a de mortalidade entre pessoas de 15 a 39 anos, de 1,3% para 1,1%; a de 

mortalidade de pessoas com 60 anos ou mais subiu de 37,3% para 39,3%. São 

dados que revelam uma expectativa de vida inferior aos municípios de Bebedouro e 

Jaboticabal. 

Com relação à escolaridade, Matão está à frente dos dois municípios, 

ocupando a 90ª posição no ranking paulista. Bebedouro ocupa a 244ª posição e 

Jaboticabal está em 292º lugar. 

                                                           
46

 Dimensão Longevidade é composta mortalidade infantil; mortalidade perinatal; mortalidade entre 15 e 

39 anos e mortalidade acima de 60 anos. 

47 Por mil nascidos vivos. 

48 Por mil pessoas. 
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Os três municípios tiveram uma melhora significativa quanto à taxa de 

pessoas entre 15 e 17 que têm pelo menos quatro anos de estudo. Em 2000, eles 

tinham em média taxa de 94%; em 2008, ela subiu para 99,7%. Com relação à 

conclusão de ensino fundamental por pessoas de 15 a 17 anos, as taxas 

melhoraram de forma significativa; contudo, Matão tem um melhor aproveitamento: 

68% em 2000 e, em 2008, passou para 85,9%. Bebedouro tinha uma taxa de 62% e 

agora tem 80,3%, e Jaboticabal, que em 2000 possuía 58%, agora, 75,3%. A taxa 

de conclusão do ensino médio também obteve uma evolução significativa; mas 

estão abaixo da taxa daqueles que concluíram o ensino fundamental, caracterizando 

evasão escolar nos três municípios. Em 2000, as taxas eram 35,7% em Matão, 

34,5% em Jaboticabal e 34,2% em Bebedouro. Em 2008, Matão obteve 67,0%, 

Jaboticabal, 60,5% e Bebedouro, 60,2%. O atendimento à pré-escola para crianças 

de 5 a 6 anos apresentou melhora significativa em Bebedouro e Matão, que tinham 

taxas respectivas de 61,6% e 50,2% e passaram a 82,3% e 83,9%. Jaboticabal, que 

já obtinha em 2000 uma taxa alta de 83,2% atingiu 89,2%. 

Exceção a Jaboticabal, que tem uma taxa de conclusão do ensino 

fundamental inferior à média do Estado de São Paulo (77,5%), as demais taxas 

estão acima da média paulista: pessoas com pelo menos quatro anos de estudo – 

99,5%, conclusão ensino médio – 56,6%, e pré-escola – 81,9%. 

No ano 2000, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 

criou o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM), cujo objetivo é 

monitorar anualmente o desenvolvimento socioeconômico de cada município de 

forma objetiva quanto às três principais áreas de desenvolvimento: emprego & 

renda, educação e saúde. Os resultados apresentados variam de 0 a 1, sendo 

quanto mais próximo de 1, maior o nível de desenvolvimento da localidade. O índice 

tem a seguinte classificação: entre 0 e 0,4 o município é classificado de baixo 

estágio de desenvolvimento; entre 0,4 e 0,6, de desenvolvimento regular; entre 0,6 e 

0,8, de desenvolvimento moderado; e de 0,8 a 1,0, de alto desenvolvimento.  
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Bebedouro vem caindo no ranking deste indicador social (Tabela 30), 

especialmente em função da queda do índice de emprego & renda; na primeira 

edição do índice, estava classificado em desenvolvimento moderado, passando a 

desenvolvimento regular neste quesito a partir de 2005. No primeiro ano de 

divulgação (2000), o  município apresentou-se em 5º lugar no ranking nacional, com 

o índice de 0,8238, passando para 0,7727 em 2009, ou seja, passou da 

classificação de alto desenvolvimento para desenvolvimento moderado. Jaboticabal 

ocupa uma colocação melhor que os outros dois municípios, com 0,8753, ocupando 

em 2009 a 31ª posição em relação aos municípios paulistas e a 34ª posição em 

nível nacional, mantendo o nível de alto desenvolvimento. Em relação a Bebedouro 

e Matão, Jaboticabal destaca-se pelo nível de emprego & renda, bem como pela 

educação e saúde, passando de desenvolvimento moderado para uma classificação 

de alto desenvolvimento. Matão, que em 2007 estava entre os vinte melhores 

municípios em desenvolvimento, perdeu muitas posições em 2009, devido à queda 

na dimensão emprego & renda. Na análise dos três municípios, Bebedouro foi o que 

Tabela 30: Indice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal - IFDM de Bebedouro,  Jaboticabal,

e Matão (2000, 2005, 2006, 2007 e 2009)

Ano Município IFDM Emprego & Educação Saúde 

Nacional Estadual Renda

2000 Bebedouro 5º 4º 0,8238      0,7824      0,8678      0,8212      
Jaboticabal 953º 499º 0,6503      0,4167      0,8531      0,6813      
Matão 1º 1º 0,8697      0,7721      0,9164      0,9207      

2005 Bebedouro 332º 213º 0,7771      0,5503      0,9058      0,8752      
Jaboticabal 257º 173º 0,7943      0,6629      0,8739      0,8462      
Matão 78º 70º 0,8480      0,6839      0,9178      0,9424      

2006 Bebedouro 292º 195º 0,7861      0,6011      0,8653      0,8919      
Jaboticabal 102º 83º 0,8412      0,7597      0,8509      0,9130      
Matão 68º 58º 0,8572      0,7480      0,8902      0,9334      

2007 Bebedouro 547º 286º 0,7504      0,5068      0,8423      0,9020      
Jaboticabal 32º 30º 0,8795      0,8631      0,8635      0,9121      
Matão 12º 11º 0,9030      0,8678      0,9059      0,9354      

2008 Bebedouro 227º 144º 0,8086      0,6456      0,8762      0,9042      
Jaboticabal 197º 131º 0,8167      0,6402      0,8797      0,9300      
Matão 66º 54º 0,8647      0,7425      0,9218      0,9296      

2009 Bebedouro 417º 227º 0,7727      0,5078      0,9025      0,9078      
Jaboticabal 34º 31º 0,8753      0,8202      0,8816      0,9240      
Matão 176º 108º 0,8148      0,5737      0,9517      0,9191      

Fonte: FIRJAN - Adaptação do autor

Ranking
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obteve o pior desempenho socioeconômico, com destaque para queda na rubrica 

emprego & renda, que desde 2005 já apresentava um indicador próximo a 0,5. 

A dimensão que prejudica Bebedouro é emprego & renda, cujos 

índices confirmam os baixos salários pagos no município, em função de poucas 

empresas de maior porte.  

Outro fator da baixa renda no município de Bebedouro é sua vocação 

industrial para produtos de bens não duráveis, conforme modelo de distribuição por 

grupos dos subsetores da indústria, elaborado por Cano (1998); em especial, 

produtos alimentícios: produção de suco de frutas, com baixo nível tecnológico.  

Foi criado em 2007 pelo Ministério da Educação o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), a fim de mensurar a qualidade de 

ensino das escolas e redes de ensino. 

 

A Tabela 31 confirma os dados do Índice FIRJAN na dimensão 

Educação, mostrando que Matão apresenta melhor desempenho do que os dois 

outros municípios.  

Conforme o IDEB, das 16 escolas públicas (municipal e estadual) de 

Bebedouro que oferecem Ensino Fundamental I, 7 escolas, equivalente a 43,7%, 

têm nota acima da média estadual em 2009 (média estadual 5,3). Em Jaboticabal, 

das 15 escolas públicas, apenas 4 (26,7%) têm nota superior à média estadual. Em 

Matão, 10 das 13 escolas (76,9%) têm nota acima da média estadual. 

No Ensino Fundamental II, 45,4% das 11 escolas públicas 

bebedourenses tem nota superior à média estadual, que é 4,3. Em Jaboticabal, 4 

das 8 escolas possuem média superior à média estadual. Das 11 escolas públicas 

Tabela 31 :   IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica  - Escolas Públicas

                   dos municípios de Bebedouro, Jaboticabal e Matão

Bebedouro Jaboticabal Matão Bebedouro Jaboticabal Matão

2005 4,9               4,7               5,2               4,2                4,0                4,7               

2007 4,9               5,0               5,2               4,3                4,0                4,7               

2009 5,5               5,4               5,9               4,4                4,4                5,0               

Fonte: Ministério da Educação - Elaboração do autor

4a. Série / 5o. Ano 8a. Série / 9o. Ano
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matonenses que oferecem esse ensino, todas têm média superior ao Estado de São 

Paulo.    

Para Furtado (2002), a educação interfere no tempo e não há a 

possibilidade de desenvolvimento sem investimento nela. 

Na dimensão saúde, Matão sempre fica com o primeiro posto em 

comparação a Bebedouro e Jaboticabal. Bebedouro, a partir de 2006, começou a 

apresentar um índice menor do que Jaboticabal. 

Dos índices analisados e comparados entre os três municípios, nota-se 

a necessidade de Bebedouro direcionar políticas de desenvolvimento que possam 

contribuir para que o município obtenha melhora significativa na geração de 

empregos; bem como na melhoria da renda média de seus munícipes, cuja perda 

nessas dimensões foi significativa na última década, contribuindo, se não para uma 

recessão do município, para uma estagnação econômica, cujos reflexos sociais 

podem ainda se refletir no futuro. 

 

3.2 ENTREVISTAS COM REPRESENTANTES DO GOVERNO MUNICIPAL E DA 

SOCIEDADE 

No presente trabalho, apresentaremos cinco entrevistas com 

representantes do governo municipal e da sociedade, relatando suas perspectivas 

sobre o desenvolvimento e sobre questões correlacionadas às ações de motivação 

econômica para o município. 

A opção por se realizar as entrevistas justifica-se pela possibilidade de 

uma observação mais minuciosa dos aspectos verbais e não-verbais.  

As entrevistas seguem um roteiro estruturado; assim, foram definidas 

cinco questões abertas para os entrevistados.  

 

3.2.1 Entrevista com Representantes da Casa da Agricultura de Bebedouro – 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo (CATI-SAA-SP) 
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Apresentaremos uma entrevista com os representantes da Casa da 

Agricultura de Bebedouro, órgão ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

de São Paulo, para proporcionar uma análise reflexiva sobre a situação da 

agricultura no município pesquisado. 

A entrevista completa encontra-se no Anexo A. 

Na primeira questão “como se classifica o desenvolvimento de 

Bebedouro”, os entrevistados comentam sobre a queda da citricultura no município, 

tendo como impacto relevante a venda da Frutesp (cooperativa de citricultores 

produtora de suco de laranja) em 1992, gerando desemprego.  

Questionados sobre a “perspectiva de uma nova vocação para 

Bebedouro”, eles falam da redução da participação da laranja na citricultura e o 

aumento da participação da cana-de-açúcar. Segundo os entrevistados, no ano de 

2012, “não vamos ter mais de 10.000 hectares de laranja”. Eles comentam sobre 

preços de venda da laranja e de custeio, além de áreas de plantio de laranja e de 

cana; entretanto, não há um discurso que trate com certeza sobre os valores. O 

entrevistador não aprofundou o tema por este não ser objeto da entrevista. 

Os entrevistados não responderam a questão 3 porque entendem que 

ela não tem relação com o setor agropecuário. 

Na questão 4, sobre o “perfil da empresa que o município pretende 

atrair”, os entrevistados declaram que “o município poderia ter uma usina de açúcar 

e álcool”; contudo, acreditam que isso não seja possível, já que os produtores estão 

contratados com outras usinas. 

E, na quinta questão, quanto à “expectativa do município em relação ao 

desenvolvimento nos próximos dez anos”, os representantes da Casa da Agricultura 

ponderam que “depende da gestão municipal”. Para eles, tanto o poder executivo 

quanto o poder legislativo não têm interesse pela agricultura.  

3.2.2 Entrevista com o Vice-Prefeito e Ex-Diretor do Departamento de 

Desenvolvimento Econômico do Município de Bebedouro 
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O objetivo da entrevista com o Vice-Prefeito e ex-Diretor do 

Departamento de Desenvolvimento Econômico foi conhecer seu ponto de vista com 

relação ao desenvolvimento do município. 

A entrevista completa encontra-se no Anexo B. 

Na primeira questão, “como se classifica o desenvolvimento de 

Bebedouro”, o vice-prefeito traça um panorama do início de seu mandato em 2009, 

quando formou uma equipe para “descobrir os potenciais do município e a partir daí 

desenvolver uma nova vocação ou até mesmo melhorar a vocação já existente”. 

Comenta que a citricultura perdeu com a venda da Frutesp. E observa que o 

município está localizado em um ponto estratégico para um centro logístico, em 

razão de ele se localizar entre duas grandes cidades: Ribeirão Preto e São José do 

Rio Preto; bem como expõe sobre a possibilidade de reativação da “malha 

ferroviária que passa pela cidade e tem uma ligação direta com o Porto de Santos”.  

Quando questionado sobre a “perspectiva de uma nova vocação para 

Bebedouro”, o entrevistado acredita que o município pode agregar uma nova 

vocação além da agricultura, que seria a vocação logística, enfatizando a malha 

ferroviária. Comenta também sobre a vocação turística, mas lamenta o pouco 

trabalho que é feito neste setor. 

Foi questionado sobre “de que forma se apresentam os distritos 

industriais do município”, e ele comenta sobre o período em que permaneceu como 

diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico, até o segundo semestre 

de 2009, quando houve o rompimento da parceria entre prefeito e vice-prefeito. 

Nesse período, ele realizou um estudo sobre as áreas disponíveis para implantação 

de novas empresas; destacou a falta de infraestrutura básica nos distritos industriais, 

bem como os altos preços de terrenos nesses distritos, por estarem nas mãos do 

setor privado, que os utilizam para especulação imobiliária. A lei dos distritos não 

permite que o município recupere esses terrenos. Comenta a respeito da 

necessidade de novas áreas públicas para oferecer aos investidores, entretanto com 

leis mais favoráveis ao município. 
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Na questão 4, sobre o “perfil da empresa que o município pretende 

atrair”, o entrevistado afirma que devem ser indústrias alimentícias e empresas 

ligadas ao setor logístico, “principalmente com a possibilidade de implementação de 

um setor de cargas e que possibilite a reativação da malha ferroviária”. Fala também 

sobre as empresas do comércio. Com relação à mão de obra, ele garante que o 

município tem qualidade para receber uma fábrica de container modal. 

E, na quinta questão, quanto à “expectativa do município em relação ao 

desenvolvimento nos próximos dez anos”, o vice-prefeito enfatiza a necessidade de 

o município contar com bons gestores e ter o desenvolvimento como prioridade: 

“Com o desenvolvimento você consegue garantir mais empregos e mais 

arrecadação. Assim poderá investir mais em saúde, cultura e lazer.”   

 

3.2.3 Entrevista com o Prefeito Municipal de Bebedouro 

O propósito da entrevista com o prefeito municipal foi conhecer a 

perspectiva do poder público sobre as questões correlacionadas às ações de 

motivação econômica para o município. 

A entrevista completa encontra-se no Anexo C. 

Na primeira questão “como se classifica o desenvolvimento de 

Bebedouro”, o prefeito acredita que o município está melhor do que antes. Discorre 

sobre a venda da Frutesp, que prejudicou o pequeno produtor rural, mas admite que 

ausência de uma usina de açúcar e álcool no município é um problema, pois deixa-

se de arrecadar ICMS desses produtos. Pretende diversificar a indústria no 

município, criar o Distrito Industrial V e tem preocupação com o meio ambiente. 

Quando questionado sobre a “perspectiva de uma nova vocação para 

Bebedouro”, o entrevistado acha que o município deve valorizar o ponto geográfico e 

explorar o setor de logística. “Temos um centro de distribuição de referência e 

paralelamente devemos diversificar a indústria, preparar a mão de obra 

especializada pra que empresas do ramo de metalurgia e outros segmentos possam 

estar investindo em Bebedouro”. Também argumenta sobre a necessidade de se 
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oferecerem imóveis com boa infraestrutura básica. Não acredita na instalação de 

uma usina de açúcar e álcool. “Eu gostaria muito que uma usina de açúcar e álcool 

fosse instalada em nossa cidade e até apoiaria, mas eu acho mais fácil ter uma nova 

indústria de suco do que uma usina, porque já existem usinas num raio muito 

próximo daqui”. 

Sobre “de que forma se apresentam os distritos industriais do 

município”, ele afirma que 30% da infraestrutura básica da nova área para ser o 

novo distrito industrial estará pronta até março de 2012. Garante  também que busca 

mais recursos para completar a infraestrutura. 

A respeito do “perfil da empresa que o município pretende atrair”, o 

entrevistado entende que há um crescimento no setor da construção civil e lamenta 

não ser fácil atrair o grande investidor, mas tem trabalhado para tal. Ele reclama do 

fator de participação do município no ICMS, que, segundo ele, no passado, foi de 

0,39, na gestão anterior, foi reduzido para 0,21, e atualmente é de 0,12. “Isto 

representa uma diferença de quase R$ 30 milhões a menos por ano, dando um 

impacto muito duro no governante”. 

Quanto à última questão: “expectativa do município em relação ao 

desenvolvimento nos próximos dez anos”, o prefeito está otimista que Bebedouro irá 

melhorar muito nos próximos anos. Fala positivamente sobre o setor da saúde e 

comemora os 6 pontos conquistados no IDEB (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica) do Ministério da Educação. Essa pontuação não condiz com os 

dados divulgados pelo MEC em 2009: 5,5 para o Ensino Fundamental I e 4,4  para o 

Ensino Fundamental II (Tabela 31). Ele vê a Associação Comercial isolada da 

administração local, porém gostaria de ter uma relação mais estreita; afirma que é 

importante a colaboração que a ADEBE (Agência de Desenvolvimento de 

Bebedouro e Região) lhe proporciona: “Eles têm um material institucional que nos 

ajuda muito”. 
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3.2.4 Entrevista com o Presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de 

Bebedouro 

A intenção da entrevista com o Presidente da Associação Comercial, 

Industrial e Agrícola de Bebedouro era de identificar a participação da Associação 

Comercial nas questões relacionadas ao desenvolvimento do município. 

A entrevista completa encontra-se no Anexo D. 

Respondendo a questão “como se classifica o desenvolvimento de 

Bebedouro”, o entrevistado lamenta que o município não tenha conseguido montar 

uma cadeia produtiva em torno da citricultura. Segundo ele, “ela é muito vasta e não 

se resume apenas na extração de suco”. Afirma que o município poderia ter 

implantado indústrias que fornecessem produtos para o setor citrícola, como caixas 

e sacolas para colheita. 

Quanto à “perspectiva de uma nova vocação para Bebedouro”, ele 

sustenta que primeiramente deve ser feito um investimento na educação. “Não 

vamos ter uma revolução sem educação. O Japão foi destruído há 60 anos e se 

reconstruiu na educação.”  

Sobre “de que forma se apresentam os distritos industriais do 

município”, o presidente da Associação Comercial enfatiza a necessidade de que o 

novo distrito industrial tenha ruas largas e iluminadas. “Os caminhões já não 

conseguem fazer a rotatória da cidade, então se queremos ter uma atividade voltada 

para a logística muita coisa dever ser feita. A infraestrutura básica do município é 

precária.” 

Indagado sobre o “perfil da empresa que o município pretende atrair”, o 

entrevistado defende que o setor de metalurgia e de prestação de serviços seriam 

favoráveis. Comenta que os sindicatos bebedourenses poderiam ser mais atuantes 

e que o empresariado deveria ter uma “cultura associativista”. Ele entende que o 

empresário local “é acomodado e não é inovador, acaba fazendo o que está dando 

certo com os outros”. 



124 

 

Perguntado quanto à “expectativa do município em relação ao 

desenvolvimento nos próximos dez anos”, ele não é otimista, porque entende  que o 

município está distante de alcançar a vocação logística. Reitera que deve haver 

incentivos e melhorias para os distritos industriais. Não vê parceria com o setor 

público.  

 

3.2.5 Entrevista com o Presidente da ADEBE – Agência de Desenvolvimento de 

Bebedouro e Região 

A proposta da entrevista com o Presidente da ADEBE – Agência de 

Desenvolvimento de Bebedouro e Região, foi também de identificar as ações da 

Agência quanto à participação dela no projeto de desenvolvimento de Bebedouro. 

A entrevista completa encontra-se no Anexo E. 

Considerando a primeira questão: “como se classifica o 

desenvolvimento de Bebedouro”, o presidente da ADEBE pensa que há a 

necessidade de o poder público preparar uma infraestrutura básica e criar segurança 

jurídica, deixando um ambiente favorável para receber novos investimentos. “No 

momento estamos com o ambiente desfavorável, estamos com uma prefeitura sem 

capacidade de investimento, não temos a cidade tão atrativa do ponto de vista 

urbano como poderia estar, com ruas bem calçadas e limpas. Temos uma forte 

insegurança jurídica.”  

A respeito da “perspectiva de uma nova vocação para Bebedouro”, ele 

comenta sobre o projeto “Bebedouro 2030”, que foi lançado em 2009 com o objetivo 

de fazer um estudo e verificar quais áreas são prioritárias para o município. 

“Elegemos as áreas de logística e agronegócio como as mais importantes.” Mas 

entende que também devem receber atenção as áreas de tecnologia, saúde e 

educação, bem como o comércio. 

Questionado sobre “de que forma se apresentam os distritos industriais 

do município”, o entrevistado explana sobre a aquisição pelo governo municipal do 
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Distrito Industrial V, cujo foco seria o setor logístico, “mas este assunto tomou uma 

conotação política pelo fato de o prefeito e vice-prefeito terem rompido a parceria.” 

Com relação à questão seguinte, sobre o “perfil da empresa que o 

município pretende atrair”, ele acredita que, no município, há empresários 

expoentes, que vêm se dedicando, e reforça que havendo ambiente político 

favorável, novos empresários surgirão, havendo a necessidade do município de se 

instrumentalizar e assim conseguir atrair novos investimentos.  

Quanto à “expectativa do município em relação ao desenvolvimento 

nos próximos dez anos”, o presidente da ADEBE é otimista, pois “Bebedouro tem 

potencial para se tornar uma cidade importante do ponto de vista de 

desenvolvimento econômico a nível regional e estadual”. Afirma que há a 

necessidade de um plano de marketing para melhorar a imagem da cidade e atrair 

investimentos. Também reitera que deve haver uma parceria dos atores locais 

liderados pela prefeitura. Há o sentimento de que a prefeitura tem buscado estreitar 

relacionamento com os atores locais, mas ela não sabe como efetivar essa parceria. 

“Acredito que a sociedade está aberta e se houvesse uma busca pelo entendimento 

o mesmo aconteceria, porque todos nós queremos que a cidade se desenvolva.” 

 

3.3  ANÁLISE DAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

Os dizeres são materializados em discursos. A partir do referencial 

foucaultiano, explicita-se a íntima relação entre discurso e poder, bem como as 

várias e complexas fórmulas de se investigarem as “coisas ditas”.  

Para se analisarem os discursos, segundo a perspectiva de Foucault 

(1986), precisa-se antes de tudo recusar as explicações unívocas, as fáceis 

interpretações e igualmente a busca insistente do sentido último ou do sentido oculto 

das coisas, que são práticas bastante comuns quando se fala em fazer o estudo de 

um “discurso”. 

Para Foucault (1986), é preciso ficar ou tentar ficar simplesmente no 

nível de existência das palavras, das coisas ditas. Isto significa que é preciso 
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trabalhar arduamente com o próprio discurso, deixando-o aparecer na complexidade 

que lhe é peculiar.  

Sob a forma de reflexão do trabalho realizado: 

[...] gostaria de mostrar que o discurso não é uma estreita superfície de 
contato, ou de confronto, entre uma realidade e uma língua, o intrincamento 
entre um léxico e uma experiência; gostaria de mostrar, por meio de 
exemplos precisos, que, analisando os próprios discursos, vemos se 
desfazerem os laços aparentemente tão fortes entre as palavras e as 
coisas, e destacar-se um conjunto de regras, próprias da prática discursiva. 
(FOUCAULT, 1986, p. 56) 

Assim, reiteram-se as falas sobre o desenvolvimento local do município 

de Bebedouro, em que são analisados os ditos e os não ditos, considerando todas 

as continuidades e descontinuidades (FOUCAULT, 1986) presentes no córpus. É 

relevante considerar que o discurso manifesta o poder de quem fala. 

Diante do panorama apresentado pelos entrevistados, existe uma 

insatisfação dos munícipes e de seus representantes quanto ao seu 

desenvolvimento. 

Parte dos entrevistados reclama de um ponto negativo que marcou o 

município: a venda da FRUTESP para o capital estrangeiro, deixando de ser uma 

empresa sob a direção de citricultores da região, gerando perda de empregos e 

redução da renda dos produtores rurais. Segundo esses entrevistados, a empresa 

contribuía para uma melhor distribuição de renda no setor. Somente um entrevistado 

comenta sobre a oportunidade que Bebedouro perdeu de atrair novas empresas 

tendo a citricultura como força motriz. 

Assim, verifica-se através das entrevistas, que o município não soube 

aproveitar o momento áureo do setor citrícola para atrair outras empresas ligadas ao 

setor, como indústria de máquinas e equipamentos, defensivos e fertilizantes, entre 

outras, ou mesmo empresas ligadas a outros segmentos industriais que poderiam 

iniciar suas atividades, o que teria contribuído para a pulverização de setores 

industriais, evitando assim a concentração do setor de alimentos na indústria local. 
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Há um embate de ideias entre o poder executivo municipal e os demais 

atores e representantes locais, no que se refere à necessidade de parcerias 

relevantes em prol do desenvolvimento do município. 

 Analisando o discurso dos entrevistados, nota-se que existe uma 

unanimidade quanto à necessidade de um planejamento para a retomada do 

desenvolvimento de Bebedouro, uma vez que eles citam a implementação de um 

distrito industrial, com intuito de atrair novas empresas para o município; entretanto, 

o local não conta com infraestrutura básica adequada. 

Observa-se nas entrevistas uma premência de qualificação de mão de 

obra: todavia, não foi citada a questão sobre inovações tecnológicas como um fator 

importante para encadear a retomada do desenvolvimento. 

Destarte, por meio da construção do córpus deste trabalho, e da 

análise das entrevistas, fica claro que é vigorosa a vontade dos atores locais para a 

promoção do desenvolvimento, mas nota-se uma incompatibilidade entre eles para a 

busca de um projeto comum. 

Não há, com clareza, um projeto de desenvolvimento para o município 

e, devido à divisão de ideias entre governo e sociedade civil e dentro do próprio 

governo, é notada uma dificuldade para o surgimento de uma liderança que possa 

concatenar em um único modelo os pensamentos das diversas camadas da 

sociedade em pró o desenvolvimento local. 

A divisão política em Bebedouro vem pulverizando as perspectivas 

para o desenvolvimento local. Na última eleição municipal, em 2008, o município 

apresentou sete candidatos para o cargo executivo e nas três últimas gestões do 

governo municipal, incluindo a atual (2009-2012), houve o rompimento da parceria 

entre o prefeito municipal e o vice-prefeito. 

Não se verifica no município políticas públicas, com o devido apoio de 

diversos atores da sociedade, que possam retomar o município ao caminho do 

desenvolvimento, criando condições de atração de novas empresas, mão de obra 

qualificada, gerando mais oportunidades para seus munícipes. 



128 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O município paulista de Bebedouro experimentou por três décadas um 

desenvolvimento econômico expressivo, em que os fatores econômicos e sociais se 

interagiram de forma a propiciarem um bem-estar e uma excelente condição de vida 

a seus cidadãos. 

A economia bebedourense estava voltada para a concentração de 

citros na agricultura, e, na indústria, fortalecia-se a produção alimentícia. 

Matão, que durante a expansão da indústria de suco de laranja com 

capital nacional, expandiu o seu parque industrial para outros setores: máquinas e 

equipamentos, produtos de metal e produtos químicos; enquanto Bebedouro 

manteve a concentração na indústria de suco de laranja, e os demais setores 

tiveram pouca representatividade.  Mesmo Jaboticabal, cujo setor industrial fica atrás 

do de prestação de serviços em formação do PIB municipal, apresenta uma 

distribuição industrial melhor que Bebedouro. 

Desde 2005, o Produto Interno Bruto de Bebedouro e seu Valor 

Adicionado Fiscal Total têm apresentados resultados anuais inferiores aos 

registrados em 2004, quando obtiveram seus melhores números: PIB - R$ 2,8 

bilhões (em R$ de 2000) e VAF – R$ 1,1 bilhão (em R$ de 2010). 

Apesar do baixo valor agregado no PIB, a agropecuária ainda é a maior 

demanda de emprego para Bebedouro; contudo, oferece os menores salários, 

contribuindo para a baixa renda do município. 

O município necessita de indústrias de grande porte, pois elas 

contribuem para o desenvolvimento tecnológico em virtude da sua facilidade de 

alocar recursos para essa finalidade, assim como atrair mão de obra qualificada, 

contribuindo na melhoria da remuneração mensal de seus colaboradores, o que não 

prejudica seus resultados, em virtude do peso dos salários apresentar menor 

participação nos custos que nas empresas de menor porte.  



129 

 

Os atuais indicadores sociais mostram que Bebedouro mantém ainda 

bons índices nas dimensões longevidade, saúde e educação, mas inferiores aos 

municípios de Jaboticabal e Matão. Na educação, um ponto de atenção: mais da 

metade das escolas públicas municipais e estaduais receberam notas inferiores à 

média estadual, conforme o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).  

Em Matão, todas as escolas públicas têm média superior à do Estado de São Paulo. 

Emprego e renda são os piores indicadores do município, mesmo 

quando o município se posicionava com os melhores indicadores sociais brasileiros. 

Em 2000, enquanto o IDH era 0,819, o IDH-Renda era igual a 0,746. No mesmo 

ano, o IFDM era 0,8238, enquanto o IFDM-Emprego & Renda era igual a 0,7824. 

Atualmente, os indicadores de emprego e renda apresentam números 

inferiores àqueles de 2000. O IFDM-Emprego & Renda de 2009 é 0,5078. O 

rendimento médio do emprego formal é de R$ 943,00, que equivale a pouco mais de 

68% do rendimento médio do jaboticabalense e menos de 77% do rendimento médio 

do matonense. 

Pode-se afirmar que a indústria bebedourense não obteve avanço 

tecnológico e manteve uma estrutura concentrada, e nas mãos do capital 

internacional, com modelo de oligopólio. Também é cabível admitir que o município 

necessita rever a sua vocação local; nos últimos anos, apresenta uma mudança do 

setor agropecuário e uma fuga do setor industrial. 

Verifica-se que há o desejo de um projeto ambicioso que envolva os 

diversos atores da sociedade: o poder executivo, associações e empresários 

construtores de ativos, a fim de não só modernizar, mas também diversificar a 

economia local.  

Uma mudança de postura das lideranças locais a fim de efetivarem um 

planejamento sólido e eficiente, com a participação harmoniosa dos diversos atores, 

poderá ser o início de uma nova história para o município de Bebedouro.  

A diversidade política existente, os interesses específicos diferentes 

entre a sociedade civil e o governo municipal, os rompimentos entre prefeitos e vice-

prefeitos nas últimas três gestões, a falta de ambiente favorável ao investimento das 
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empresas atuais e de entrantes, como infraestrutura básica e segurança jurídica, 

têm contribuído para a falta de um modelo estruturado e coeso que possa levar 

Bebedouro à retomada de seu desenvolvimento local. 

É necessário o surgimento de uma liderança que tenha entrada nas 

diversas representações da sociedade local, com poderes políticos e sociais, 

comprometida em dar início a um planejamento comum através de políticas públicas 

que possam melhorar a infraestrutura básica de seus distritos industriais e criar 

condições favoráveis para atrair novas empresas, preferencialmente de grande porte 

e com inovação tecnológica, o que contribuirá para a contratação de mão de obra 

qualificada, em especial, mas não exclusiva, a já existente no município, ajudando 

na elevação da remuneração média. 

Existe uma oferta de mão de obra no setor agropecuário que poderá 

ser utilizada nessas novas indústrias, o que também colaborará para a melhoria da 

renda dos munícipes. 

Em termos gerais, os pontos discutidos neste trabalho não cessam por 

aqui e devem ser abordados em futuros trabalhos. Os resultados apresentados 

reforçam a necessidade de uma contínua revisão e atualização. 

Os diversos setores da sociedade, se unidos e comprometidos a um 

objetivo comum, terão a possibilidade de criar condições para a retomada do 

desenvolvimento local do município de Bebedouro e garantir a continuidade, dando 

assim oportunidade para o aumento da riqueza social e o padrão de vida da 

população, que já foram motivo de orgulho, no passado, dessa mesma sociedade. 
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 ANEXO A  

Entrevista realizada em 02 de dezembro de 2011 com representantes 

da Casa da Agricultura de Bebedouro – Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

de São Paulo (CATI-SAA-SP) 

 

Pergunta 1: Como se classifica o desenvolvimento de Bebedouro?  

Resposta: A queda da citricultura foi um fator que prejudicou o desenvolvimento. 

Houve o fechamento da Citrosuco, mas o que mais impactou na citricultura foi a 

venda da Frutesp (Cooperativa de Citricultures, produtora de suco de laranja) em 

1992 para a Louis Dreyfus. A Frutesp tinha 3.500 colhedores de laranja e era ela 

que colhia a mesma, não sendo como hoje que é o produtor que tem que pôr a fruta 

na fábrica. A Frutesp tinha um total de 5.000 funcionários e pagava salários altos, 

assim a cidade tinha uma renda alta. Com a venda, o número de funcionários foi 

reduzido para 500. 

 

Pergunta 2: Há perspectiva de uma nova vocação para Bebedouro? 

Resposta: Em 1991 nós tínhamos em torno de 45.000 hectares plantados com 

laranja e 3.000 hectares eram de cana. Hoje 34.500 hectares plantados são de cana 

e 14.000 hectares plantados são de laranja e com certeza no fim de 2012 não 

vamos ter mais que 10.000 hectares de laranja. O preço da caixa da laranja é R$ 

10,00, tirando a colheita e frete, sobra R$ 6,50 e o custo de produção segundo a 

CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) é de R$ 14,40. Houve uma 

reunião há uma semana entre representantes do IBGE, Casa da Agricultura, 

Sindicato Rural, Cooperativa, Unicana, Cooperativa de grandes e pequenos 

produtores, Estação Experimental e nesta reunião foi concluído que haverá uma 

expansão da cana-de-açúcar de mais 3.400 hectares. A produção foi de 

aproximadamente de 2 milhões de toneladas de cana, mas foi um rendimento baixo 

neste ano, de aproximadamente de 65 toneladas por hectare, quando a média é 90 

toneladas/hectare. São 11 usinas que exploram em Bebedouro, que colhem vão 
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embora e Bebedouro fica “chupando o dedo”. Quanto ao ICMS, o governo do Estado 

dá uma cota muito pequena para Bebedouro para consertar as estradas, ou seja, 

Bebedouro fica com os custos;  além disso, a mão de obra de colheita de cana não é 

daqui. Quando vemos colhedores de cana em uma fazenda de Bebedouro, eles não 

são daqui, são das cidades onde estão as usinas. Ou seja, além do ICMS, eles tiram 

emprego dos bebedourenses. Os colhedores de Bebedouro sempre priorizaram a 

colheita de laranja e quem colhe laranja não colhe cana. 

 

Pergunta 4: Qual é o perfil da empresa que o município pretende atrair? 

Resposta: O município poderia ter uma usina de açúcar e álcool. Mas não tem 

como, porque necessitaria de 10.000 alqueires de terra e não tem mais área, porque 

os produtores estão satisfeitos com a usina que vem e colhe tudo e eles não 

precisam se preocupar. A Louis Dreyfus inclusive já está até adiantando dinheiro de 

três anos para os produtores, então o produtor rural não se arriscará indo para outra 

usina. Houve uma tentativa da Coopercitrus de fazer uma usina em Botafogo 

[Distrito de Bebedouro], mas não deu certo por falta de área e o alqueire de terra é 

muito caro (aproximadamente R$ 75.000/alqueire). 

 

Pergunta 5: Qual a expectativa do município em relação ao desenvolvimento nos 

próximos dez anos? 

Resposta: Depende da gestão municipal. Se Bebedouro nos próximos anos tiver 

uma boa liderança pode ser que se desenvolva. A Câmara dos Vereadores ignora. 

Eles não sabem quanto produz Bebedouro, nunca ninguém veio aqui e nós e o IBGE 

somos a fonte oficial, porque sabemos o número de propriedades, temos o banco de 

dados atualizado. Hoje o município tem 1.241 propriedades rurais. E a prefeitura é 

alheia a tudo, sem noção.  

 

 



140 

 

 ANEXO B 

Entrevista realizada em 14 de dezembro de 2011 com o Vice-Prefeito e 

ex-Diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico do Município de 

Bebedouro. 

 

Pergunta 1: Como se classifica o desenvolvimento de Bebedouro?  

Resposta: Quando assumimos, eu e a equipe nos reunimos para tentar descobrir os 

potenciais do município e a partir daí desenvolver uma nova vocação ou até mesmo 

melhorar a vocação já existente. Bebedouro teve uma monocultura durante muito 

tempo e isto foi modificando com o passar do tempo, iniciando com a venda da 

Frutesp. Com a venda da Frutesp, Bebedouro perdeu muito, primeiro porque a 

autoestima do bebedourense caiu. A Frutesp empregava muitas e muitas famílias e 

consequentemente, com a venda para uma empresa privada, a produtividade da 

laranja caiu muito e o produtor rural começou a diversificar a cultura, e hoje temos 

mais áreas plantadas com cana do que com laranja no município e não temos uma 

usina na cidade. Então ocupamos nossa área com o plantio de cana para que outras 

cidades possam se beneficiar, principalmente do ICMS do açúcar e do álcool. Nossa 

preocupação era o avanço da cana e não temos uma usina na cidade; então, 

começamos a analisar os pontos positivos de Bebedouro para se encontrar uma 

nova vocação para Bebedouro. Estamos num ponto estratégico com ótimas rodovias 

que ligam no raio de 100 km a importantes cidades. Bebedouro é uma cidade plana 

com poucas elevações e por isso visualizamos como vocação levar Bebedouro a ser 

um centro logístico. Um dos pontos que nós pensamos como centro logístico foi a 

boa qualidade das estradas que temos, outro ponto importante é que num raio de 

100km nós temos 12,5 milhões de habitantes; para a distribuição, seria 

extremamente importante, pois temos muitos consumidores, e nós estamos no meio 

de duas grandes cidades Ribeirão Preto e São José do Rio Preto que possuem 

aeroportos que futuramente poderiam ser utilizados para carga e, como pensamos 

em expansão, isto pode acontecer. Então outros pontos que levamos em 

consideração: um aeroporto disponível com capacidade de expansão e que, se bem 

trabalhado, tem capacidade para receber carga. Outro ponto importante que se 
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pensou em Bebedouro para um centro de distribuição logístico é termos uma malha 

ferroviária que passa pela cidade e tem uma ligação direta com o Porto de Santos. 

Então o Departamento de Desenvolvimento Econômico pensou em reativar esta 

malha ferroviária. Hoje este contrato existe o que levou inclusive a fusão de dois 

grupos que foi denominado PBSA que é a fusão da Coopercitrus e a Rumo 

Logística, uma das maiores empresas de logística da América. Este contrato e o 

cronograma para a reativação já existem, primeiramente vai até Barretos depois liga 

Bebedouro a Colômbia (município vizinho a Barretos) e futuramente até Pradópolis, 

que já está operante, Araraquara e consequentemente até Santos. 

 

Pergunta 2: Há perspectiva de uma nova vocação para Bebedouro? 

Resposta: Eu acredito que podemos agregar uma nova vocação para a cidade além 

da agricultura, porque sem as atividades agrícola e industrial, a vocação logística 

não acontece; assim podemos explorar Bebedouro economicamente na função 

logística, porque a indústria produz para exportação não somente em Bebedouro, 

mas em toda região, e isso foi levado em consideração para se pensar nessa 

vocação, pela localização estratégica de escoamento de toda essa produção para o 

Porto de Santos. E também utilizar a malha ferroviária para trazer produtos para 

serem consumidos pelas indústrias locais. Exemplo: leva açúcar para Santos para 

ser exportado e volta trazendo fertilizantes. Infelizmente se trabalha muito pouco 

para o turismo local. O voo a vela é um ponto forte, mas também há outros projetos 

que não saem do papel por falta de incentivo da iniciativa privada e principalmente 

do poder público. Com relação ao voo a vela, em função de Bebedouro ser quente e 

plana a cidade é considerada um dos melhores locais no mundo para se praticar 

esse tipo de voo. Aqui acontecem campeonatos mundiais de voo a vela; só não 

acontece mais por falta de apoio.  
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Pergunta 3: De que forma se apresentam os distritos industriais do município? 

Resposta: Quando estava em atividade no Departamento de Desenvolvimento 

Econômico, minha equipe e eu mapeamos a cidade e verificamos as áreas privadas 

o que estaria a disposição para receber novos investimentos. Existem áreas em 

Bebedouro que são distritos industriais, mas com pouca infraestrutura e com preços 

altos que inviabilizam novos empreendimentos. Então o investidor investe em outras 

cidades que fornece a área para aquele investidor ficar na cidade, enquanto em 

Bebedouro temos áreas nas mãos de especuladores. Por erro do passado não tem 

lei para este caso. Quem comprava não tinha prazo nenhum para investir na área, e 

hoje esta área está nas mãos de pessoas que não têm dinheiro para investir e usa 

estas áreas para especulação imobiliária. Assim esses distritos industriais estão com 

problemas para evoluir, porque suas áreas têm valores altos, tornando inviável o 

investimento. Novas áreas públicas devem ser licitadas com obrigatoriedade de 

investimento. Se não ocorrer desta forma quem perde é o município, pois o retorno 

da área para o município é muito difícil. A nova área existente não tem infraestrutura 

para receber estes investimentos. Seria o próximo passo quando estava no 

Departamento de Desenvolvimento Econômico. Tinha como meta buscar recursos 

dos governos federal e estadual. Quando a área é pública, o valor da mesma é de 

custo mínimo, ou seja, muito menor que o valor praticado quando a área é particular. 

 

Pergunta 4: Qual é o perfil da empresa que o município pretende atrair? 

Resposta: Indústrias alimentícias, empresas ligadas ao setor logístico, 

principalmente com a possibilidade de implementação de um setor de cargas e que 

possibilitem a reativação da malha ferroviária. Hoje vários perfis, inclusive comércio, 

estão buscando Bebedouro porque a cidade realmente é uma boa opção de 

investimento. Há a perspectiva de uma fábrica de container modal que depende de 

corte de chapa, dobra de chapa e solda; estão analisando Bebedouro.  E uma das 

perguntas fundamentais e pontuais é se temos mão de obra qualificada. Posso falar 

com toda segurança que temos, pois é o ramo da minha empresa, a Spido, hoje com 

330 funcionários; e há algum tempo vem qualificando a mão de obra com o objetivo 

de crescimento. Acredito que o fato de termos mão de obra qualificada é um ponto 
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positivo com relação a outras cidades, porém toda esta mão de obra está 

comprometida porque, em função das indústrias do passado, temos em Bebedouro 

muitos prestadores de serviços, e o conceito mudou hoje: a manutenção das 

indústrias é feita por empresas terceirizadas. 

 

Pergunta 5: Qual a expectativa do município em relação ao desenvolvimento nos 

próximos dez anos? 

Resposta: Para os próximos anos precisamos ter gestores que pensem em 

Bebedouro considerando como prioridade o desenvolvimento econômico. Todos os 

setores são importantes. Com o desenvolvimento econômico, você consegue 

garantir mais empregos e mais arrecadação. Assim, poderá investir mais em saúde, 

cultura e lazer.  
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 ANEXO C  

Entrevista realizada em 15 de dezembro de 2011 com o Prefeito do 

Município de Bebedouro-SP. 

 

Pergunta 1: Como se classifica o desenvolvimento de Bebedouro?  

Resposta: Como munícipe e prefeito da cidade acredito que Bebedouro está melhor 

que antes. Antes era uma cidade ligada à laranja. Com a venda da Frutesp, houve 

uma queda no preço unitário da caixa e também com o custo para conter as 

doenças da laranja tornou-se inviável para o pequeno produtor a produção da 

laranja. Assim o produtor rural migrou para a cana-de-açúcar. O município tem um 

problema de não ter usina de açúcar e álcool, deixando de arrecadar o ICMS destes 

produtos. Bebedouro precisa ter ferramentas para ser autossustentável. Estamos 

trabalhando para diversificar a indústria do município, pois hoje estamos muito 

concentrados na indústria de alimentos. Compramos uma área de 18 alqueires para 

ser o Distrito Industrial V. Estamos prospectando novas indústrias. A situação está 

mudando para melhor. Há o interesse de indústrias de válvulas e de implementos 

agrícolas de se instalarem no município. Temos a preocupação com o meio 

ambiente, pois queremos um desenvolvimento sustentável. 

 

Pergunta 2: Há perspectiva de uma nova vocação para Bebedouro? 

Resposta: Eu acho que temos que valorizar o ponto geográfico de Bebedouro e 

explorar a questão de logística. Termos um centro de distribuição de referência, e 

paralelamente devemos diversificar a indústria, preparar uma mão de obra 

especializada para que empresas do ramo de metalurgia e outros segmentos 

possam estar investindo em Bebedouro. Precisamos dar condições para as novas 

empresas entrarem no município, qualificando mão de obra, tendo imóveis com boa 

infraestrutura. Estamos prospectando uma empresa que trará com ela mais dois 

novos investidores. Assim, iremos ter três novos segmentos (indústria de 

argamassa, usina de asfalto e concreteira) [que] atenderão o município e região.  
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Hoje, por exemplo, os munícipes compram concreto em Barretos, pois há somente 

uma empresa na cidade que vende até mais caro que a empresa de Barretos. 

Precisamos criar concorrência no município. Temos projeto de trazer uma empresa 

de válvulas. Eu gostaria muito que uma usina e álcool fosse instalada em nossa 

cidade e até apoiaria, mas eu acho mais fácil ter uma nova indústria de suco do que 

uma usina, porque já existem usinas num raio muito próximo daqui. Os produtores 

de cana têm contratos de dois ou três anos com estas usinas e para montar uma 

usina o investimento seria alto e não teria matéria-prima. Se pagasse mais caro pela 

cana não teria preço competitivo e se pagar o mesmo preço não tem matéria-prima, 

pois existe contrato com outras usinas. 

 

Pergunta 3: De que forma se apresentam os distritos industriais do município? 

Resposta: Adquirimos uma área nova de distrito industrial para atrair novos 

investidores, pois às que existiam estão nas mãos de especuladores. Para atrair 

investidores, temos que ter preço acessível e infraestrutura. Da nova área, de 18 

alqueires, 30% estará pronta em março/2012 para receber empresas, e uma outra 

área de 10 alqueires já está comprometida para a expansão de uma empresa, e tem 

cinco novos investidores de diferentes segmentos com interesse em se instalar em 

Bebedouro. São empresas que vão gerar crédito no ICMS, e, o mais importante, vão 

gerar emprego no município. Há empresas sendo construídas no Distrito Industrial 

IV que irão gerar empregos. É claro que tem umas obras que precisam ser feitas, 

mas eu já fui atrás de recursos e estas obras serão realizadas. 

 

Pergunta 4: Qual é o perfil da empresa que o município pretende atrair? 

Resposta: Temos tido um crescimento muito grande na área da construção civil. A 

prefeitura recentemente construiu casas populares, o que não ocorria há mais de 20 

anos. Os governos anteriores infelizmente não deram atenção a isso, agora nós 

estamos trabalhando para reverter. Não é fácil atrair o grande investidor, mas nós 

estamos trabalhando para isso. O desenvolvimento acontece devagar e no momento 

oportuno. A participação do ICMS hoje está em 0,12, mas há vinte anos a prefeitura 
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trabalhava com um fator de 0,39 e há quatro anos o fator era 0,21. Isto representa 

uma diferença de quase R$ 30 milhões a menos por ano, dando um impacto muito 

duro no governante.  

 

Pergunta 5: Qual a expectativa do município em relação ao desenvolvimento nos 

próximos dez anos? 

Resposta: Eu estou otimista que Bebedouro irá melhorar muito nos próximos anos, 

que novos investidores chegarão e com eles o desenvolvimento, desde que os 

governantes que virão dêem continuidade. Penso que estamos no caminho certo, e 

que poderíamos estar num cenário melhor se tivéssemos mais recursos. Hoje 

gastamos 23% com a saúde (a lei diz que deve ser 15%), 27% com a educação e 

49% com a folha de pagamento. Para sanar as dificuldades tenho buscado recursos 

dos governos federal e estadual. Na saúde, estamos fazendo um bom trabalho. 

Gastamos 23% do orçamento na saúde. Aqui as pessoas são realmente bem 

tratadas, bem atendidas. Não tem fila. Na educação, nós saímos de 4 pontos no 

IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e em 3 anos atingimos os 6 

pontos, que é a marca que o Ministério da Educação tem como meta. A alimentação 

das crianças passou de 9 mil refeições por dia para 16 mil. Creches estão sendo 

construídas. Não teremos resultados amanhã com os investimentos que estamos 

fazendo na educação, na saúde, nos projetos esportivos e culturais. Os resultados 

demoram um pouco para aparecerem. São 2.500 crianças beneficiadas com os 

projetos esportivos e culturais, contudo este trabalho tem que ter sequência. Uma 

criança que pratica uma arte marcial na escola, por exemplo, o professor está 

disciplinando esta criança e isto irá refletir na sua educação e na sua saúde, enfim 

ajudará a se tornar um bom cidadão. Quanto ao comércio local, que contribui para o 

emprego no município, vejo [que] a Associação Comercial está isolada por motivo da 

sua administração. O presidente da associação deveria ter estreitado mais o 

relacionamento com a prefeitura municipal. Atualmente temos uma pessoa, o 

Serginho de Almeida, que está exercendo um trabalho de fazer uma ponte entre 

associações e prefeitura, e já está dando bons resultados para o município. Temos a 

ADEBE que nos ajuda quando sentamos com empresários para falar do que temos 

a oferecer. Eles têm um material institucional que nos ajuda muito. 
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 ANEXO D  

Entrevista realizada em 22 de dezembro de 2011 com o Presidente da 

Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Bebedouro. 

 

Pergunta 1: Como se classifica o desenvolvimento de Bebedouro?  

Resposta: Eu acho que o que não conseguimos fazer foi montar uma cadeia 

produtiva em torno da citricultura, ela é muito vasta e não se resume apenas na 

extração de suco. Existe o setor de serviços que prepara a terra, depois a colheita 

que emprega muito. Perdemos a oportunidade de montar uma fábrica de caixas, 

outra de sacolas. Ficamos, ao longo do tempo, muito dependentes da indústria. A 

cidade tem dificuldade de oferecer oportunidade para os jovens. Precisamos de 

alguma forma encontrar o caminho para o desenvolvimento, para termos 

empregabilidade para os nossos filhos, nossos alunos e também para os jovens que 

vêm de outras cidades. Nós precisamos definir o que queremos. Está na hora de 

fazermos uma reflexão e deixarmos de ter dependência do que temos aqui, porque 

nossa mão de obra está muito voltada à indústria alimentícia e à atividade rural que 

têm mão de obra de baixa qualificação.  

 

Pergunta 2: Há perspectiva de uma nova vocação para Bebedouro? 

Resposta: Eu acho que não seria uma nova vocação e sim uma imposição do 

mundo moderno: o investimento em educação. Não vamos ter uma revolução sem 

educação. O Japão foi destruído há 60 anos e se reconstruiu na educação. A China, 

a grande descoberta do mundo moderno, também tem laços muito fortes com a 

educação. Então, é hora do governo se fortalecer com projetos educacionais mais 

abrangentes, que possa estar diminuindo a evasão escolar, trazer para os jovens 

cursos profissionalizantes. A ETEC, que agora terá um prédio próprio, foi uma ação 

não só do poder público do município como também do Estado, visando fortalecer a 

economia do município. 
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Pergunta 3: De que forma se apresentam os distritos industriais do município? 

Resposta: É necessário termos o Distrito Industrial V com ruas largas e iluminadas, 

com planejamento. Os caminhões já não conseguem fazer a rotatória da cidade, 

então se queremos ter uma atividade voltada para a logística muita coisa deve ser 

feita. A infraestrutura básica do município é precária. 

 

Pergunta 4: Qual é o perfil da empresa que o município pretende atrair? 

Pergunta: Devemos buscar algumas categorias específicas voltadas à metalurgia, 

prestação de serviços, e termos sindicatos mais atuantes, não buscando somente 

cláusulas econômicas, buscam cláusulas sociais, aperfeiçoamento constante da 

mão de obra, tudo isto está atrelado ao mundo da tecnologia que vai mover o século 

XXI. Falta ao empresário bebedourense uma cultura associativista. Falta nele o 

empreendedorismo. Ele é acomodado e não é inovador, acaba fazendo o que está 

dando certo com os outros. 

 

Pergunta 5: Qual a expectativa do município em relação ao desenvolvimento nos 

próximos dez anos? 

Resposta: A Associação tem informação de estudos que apontam investimento para 

área de logística, mas eu acredito que estamos distantes de alcançar esta nova 

vocação para o município. Para isto, precisamos buscar incentivos e melhorar 

nossos distritos industriais. Para desenvolver, precisamos cuidar não só das 

questões de apelo popular, mas da cidade como um todo. Eu vejo que as pessoas 

querem o poder público para sua ascensão social e não com o objetivo de cuidar do 

bem-estar geral da comunidade. O empresário tem pressa, o poder público é lento, 

as associações civis têm uma forte tendência ao poder público. Acredito que ainda 

irão caminhar de forma paralela.  
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 ANEXO E  

Entrevista realizada em 28 de dezembro de 2011 com o Presidente da 

ADEBE (Agência de Desenvolvimento de Bebedouro e Região). 

 

Pergunta 1: Como se classifica o desenvolvimento de Bebedouro?  

Resposta: A ADEBE tem um pensamento que se quisermos um desenvolvimento 

econômico, não podemos fugir da regrinha básica, que cabe ao poder público 

preparar uma infraestrutura básica e criar uma segurança jurídica, criar um ambiente 

favorável ao investimento, e isso tudo promove a iniciativa privada a investir, e no 

momento estamos com o ambiente desfavorável, estamos com uma prefeitura sem 

capacidade de investimento, não temos a cidade tão atrativa do ponto de vista 

urbano como poderia estar, com ruas bem calçadas e limpas. Temos uma forte 

insegurança jurídica. Tivemos muitos questionamentos com investimentos em áreas 

de preservação de manancial e a ecologia se manifestou violentamente contra. 

Algumas travas de desenvolvimento foram esclarecidas agora com mudança no 

plano diretor. Se nós mantivermos estas regras estáveis vão surgir muitos 

investimentos na cidade. Temos potencial para se desenvolver na área imobiliária, 

na área de loteamento, tendo uma serie de possibilidades. Eu diria que o potencial 

de empreendedorismo do micro aqui é bem grande, do pequeno e médio é 

interessante visto que a cidade tem bons restaurantes, tem boa apresentação de 

lojas, tem bom atendimento na área médica, na área de serviços particulares, este é 

um quadro bem visível, mas não temos uma pesquisa para comprovar este perfil de 

investidor próprio da cidade. 

 

Pergunta 2: Há perspectiva de uma nova vocação para Bebedouro? 

Resposta: A ADEBE é uma instituição que carece de recursos financeiros. Com 

exceção de um ou dois exercícios, ela não teve uma dotação orçamentária que fora 

executada. No último exercício (2010) houve uma dotação orçamentária aprovada 

na câmara dirigida para a ADEBE, no entanto o executivo, alegando falta de recurso, 
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não a executou. Então a ADEBE pediu a ajuda à sociedade civil. Nós organizamos 

aqui vários grupos de trabalho, iniciamos a elaboração de um planejamento 

estratégico que chamamos de “Bebedouro 2030” cujo objetivo é pensar na cidade 

nos próximos 20 anos e colocar no papel quais seriam as áreas de vocação 

econômica, e desenvolver estas vocações. Este projeto surgiu em 2010, mas já em 

2009 demos um passo muito importante. Montamos um grupo de trabalho para cada 

área de vocação realizando um diagnóstico para o desenvolvimento. E elegemos as 

áreas de logística e agronegócio como as mais importantes. Nós queremos trabalhar 

Bebedouro como polo regional de negócios. Ela é a maior cidade com pequenas 

cidades ao redor e, tradicionalmente na época da estrada de ferro, Bebedouro já era 

um centro regional da Cia. Paulista com vários ramais, referência no comércio, 

saúde. Isto era uma coisa tradicional e agora se repete. Vamos ter um plano a médio 

prazo para área de saúde, na educação que já [é] regional. Temos um centro 

universitário com muitos alunos da região, que também consideramos uma vocação 

com potencial de desenvolvimento. Nós procuramos nos desenvolver na área de 

tecnologia da informação, porque todas estas áreas vão precisar de um excelente 

apoio e suporte de tecnologia. Assim, nós elegemos o agronegócio, Bebedouro 

como um centro regional, como um centro logístico e a questão da tecnologia. 

Também existe um grupo trabalhando para comércio, outro para indústria e outro 

nos serviços. Hoje estes grupos de trabalho são de pessoas voluntarias, nós 

queremos no futuro trazer uma consultoria especializada que faça um plano para a 

sociedade. 

 

Pergunta 3: De que forma se apresentam os distritos industriais do município? 

Resposta: A atual gestão, no início do seu mandato, adquiriu uma área para o 

Distrito Industrial V ao lado da linha férrea, com o objetivo de desenvolver a área 

logística, mas este assunto tomou uma conotação política pelo fato do prefeito e o 

vice-prefeito terem rompido a parceria. Já nós da ADEBE preferimos não nos 

manifestar nestas questões políticas. 
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Pergunta 4: Qual é o perfil da empresa que o município pretende atrair? 

Resposta: Temos alguns empresários expoentes que vêm se dedicando ao nosso 

município. Acreditamos que possa surgir novos empresários desse porte à medida 

que tivermos um ambiente político mais favorável. Eu acho que a gente deva estar 

instrumentado para isso, além de termos um ambiente favorável para o 

investimento, nós temos que melhorar a autoestima da população, e isto demanda 

um trabalho de marketing, que parece que vai começar a ser desenvolvido. 

Devemos impressionar bem um visitante que venha aqui para que ele saia falando 

bem da cidade, e se o visitante for um investidor que vem oficialmente, você tem que 

recebê-lo com condições adequadas, com mapas da cidade, das áreas para 

investimento. É todo um conjunto que precisa ser trabalhado. Nós estamos nos 

instrumentalizando para isto, são os primeiros passos. 

 

Pergunta 5: Qual a expectativa do município em relação ao desenvolvimento nos 

próximos dez anos? 

Resposta: Sou otimista, porque eu acredito que Bebedouro tem potencial para se 

tornar uma cidade importante do ponto de vista de desenvolvimento econômico a 

nível regional e estadual, e com este plano de marketing que busca resgatar a 

autoestima, não iremos nos conformar em ser uma cidade morna; e será percebido 

pelos empresários daqui como os de fora, que notarão que as pessoas querem tanto 

o desenvolvimento que irão buscar. Precisamos diminuir os aspectos negativos que 

possam vir a atrapalhar e impactar no desenvolvimento. A relação governo e 

sociedade é fundamental, pois não vamos ter desenvolvimento só porque a ADEBE 

quer ou só porque a prefeitura quer. Deve existir uma vontade coletiva que 

logicamente vai ser liderada pela prefeitura, mas atualmente não temos. Eu acho 

que até da parte da prefeitura eles estão buscando estreitar o relacionamento sem 

saber exatamente como, porque não tem uma liderança fazendo uma condução. 

Temos que ter uma abertura da prefeitura, ela tem que liderar, ela tem que chamar 

as associações. A prefeitura está na defensiva por uma série de razões entre elas 

falta de recursos (não tem dinheiro para as despesas). Acredito que a sociedade 
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está aberta e se houvesse uma busca pelo entendimento o mesmo aconteceria, 

porque todos nós queremos que a cidade se desenvolva. 

 

 

 

 


