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É difícil descrever o Estado de São Paulo sem recorrer a superlativos. O Estado é o maior centro
industrial da América do Sul, respondendo por 40% da produção brasileira; movimenta cerca de
30% de todos os investimentos privados realizados em território nacional e constitui o maior pólo
de exportação do País, embarcando cerca de US$ 31,4 bilhões anuais. Com tantas credenciais, é
natural que São Paulo seja também o ambiente preferencial para investimentos no País. 

“Investir em São Paulo, apesar da saudável e bem-vinda descentralização da economia, conti-
nua sendo excelente negócio. O Estado gera cerca de 35% do Produto Interno Bruto nacional
(US$ 160 bilhões), é o maior centro industrial, comercial e financeiro da América do Sul, apresenta
a melhor infra-estrutura de transportes, telecomunicações e energia, a maior população e o princi-
pal mercado consumidor do País”, diz Paulo Skaf, presidente da Federação das Indústrias do Es-
tado de São Paulo (Fiesp), a mais poderosa entidade de classe do Brasil. 

O volume de investimentos realizados nos últimos anos, de fato, dá razão ao dirigente: São
Paulo recebeu uma injeção média de recursos da ordem de US$ 23,3 bilhões anuais, conforme
projeções feitas feito pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), com base em

Principal centro industrial, financeiro e exportador da
América Latina, o Estado de São Paulo atrai investimentos
e x t e rnos e internos da ordem de US$ 23,3 bilhões por ano

O LOCAL CERTO PARA
BONS NEGÓCIOS

Skaf, presidente da
Federação das
Indústrias do Estado
de São Paulo:
“Investir em São
Paulo é excelente
negócio”. Ao lado,
produção de turbina:
indústria paulista é a
mais poderosa do
País.
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levantamento realizado entre os
anos de 1996 e 2003.

“Decidimos instalar o pólo expor -
tador da Motorola na América Latina
no estado de São Paulo por conta de
sua posição estratégica no País e na
América do Sul, devido à boa estru-
tura de transportes e em razão da
disponibil idade de mão-de-obra
qualificada”, diz Luis Carlos Cor-
netta, diretor geral da Motorola para
Brasil e Cone Sul. 

A empresa, que lidera o ranking
dos exportadores de eletrônica do
Brasil, não tem de que se queixar: os
e m b a rques no primeiro trimestre
deste ano movimentaram US$ 225,9
milhões, mais de duas vezes o total
e m b a rcado no mesmo período do
ano anterior, quando foram exporta-
dos US$ 99,2 milhões.

A estratégica localização do Es-
tado de São Paulo no continente sul-
americano não é o único atrativo
que conta para as empresas interes-
sadas em expandir ou abrir novas
frentes de negócios. O vigoroso cres-
cimento de seu mercado intern o
também desperta a atenção e o ape-
tite de empresas como a Comgás,
maior distribuidora de gás do Brasil. 

A empresa está ampliando sua
rede de distribuição (de 3,5 mil qui-

lômetros) este ano em mais 400 qui -
lômetros para atender novos merca-
dos, em mais cidades paulistas, e
ampliar os serviços nas regiões já
atendidas. A Comgás, que aplicou
RS$ 280 milhões no ano passado,
p revê investimentos superiores a R$
850 milhões nessa ampliação, se-
gundo seu presidente, Luis Dome-
nech. A expansão dos serviços de
distribuição da companhia está
sendo realizada para atender ao au-
mento da demanda residencial, in-
dustrial e, mais recentemente, o de
veículos movidos a gás natural.

O dinamismo da economia pau-
lista, a propósito, avança mais rapi-
damente do que a própria economia
brasileira, cujo PIB cresceu 5,2%. No
mesmo período, o PIB paulista avan-
çou 7,6%, gerando riquezas da6

instalada no município de São José
dos Campos, é  a segunda maior ex -
portadora brasileira, atrás apenas da
Petrobras, a estatal petrolífera brasi-
leira. No ano passado, a Embraer fa-
t u rou US$ 3,3 bilhões no merc a d o
i n t e rnacional, embarcando 47% a
mais do que no ano anterior. 

O caso de sucesso da Embraer é
uma excelente demonstração da
conjugação de vantagens competiti-
vas que o estado de São Paulo os-

tenta: centros de pesquisa e de for-
mação de nível internacional, mão-
de-obra qualificada e grande oferta
de insumos e produtos acabados de
padrão global. 

A integração sinérgica destes fa-
tores de produção e vantagens com -
parativas vem sendo estimulada pelo
governo paulista, a partir da consoli -
dação de clusters regionais, focados
em cadeias produtivas, que vão da
confecção de calçados à pro d u ç ã o
de cerâmicas (leia a reportagem “A
Sinergia dos Arranjos Produtivos”, à
página 15).

vendas da cadeia de bovinos ao ex-
terior atingiram US$ 2,47 bilhões.

Atento ao potencial do seg-
mento, o empresário britânico Te r r y
Johnson investiu US$ 25 milhões na
aquisição e ampliação de um frigorí-
fico no município paulista de Promis-
são e reservou mais US$ 75 milhões
para construir um segundo com-
plexo industrial no estado. Ambas as
unidades serão integradas à sua
rede, atuante na Europa, Austrália e
Argentina. “Estou em outros países,
mas minha região favorita é esta”,
disse Johnson à imprensa paulista,

grande destaque da pauta de expor -
tações paulistas. O estado de São
Paulo concentra, por exemplo, o
g rosso das indústrias automobilísti-
cas instaladas no País e que quebra-
ram o re c o rde das exportações no
primeiro trimestre deste ano, ao em -
barcar o equivalente a US$ 2,298 bi -
lhões em de veículos e máquinas
agrícolas – um total 36,3% superior
ao registrado em igual período do
ano anterior.

Outro destaque é a Embraer, uma
das maiores fabricantes de aero n a-
ves do mundo. A empresa, que está

De sua pauta de exportações –
US$ 31 bilhões em 2004, sobre um
total de US$ 96,5 bilhões (dados do
Ministério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior) – cons-
tam desde aviões e automóveis, até
açúcar, café, chapas e ligas de alumí-
nio e barras de ferro, passando por
m o t o res, compre s s o res, autopeças,
tratores, pneus, celulares, sucos cítri -
cos, carne, calçados e uma infini-
dade de outros artigos, assegurando
um superávit de US$ 3,94 bilhões,
resultado 43% superior ao re g i s-
trado no ano anterior, de US$ 2,76
bilhões.

Os embarques de produtos in-
dustrializados e de alto valor agre-
gado, como automóveis, pro d u t o s
e l e t roeletrônicos, equipamentos de
p recisão e outros constituem o

A despeito de sua forte expressão
industrial, o estado de São Paulo
também demonstra competência em
explorar sua vocação agro i n d u s t r i a l .
“O agronegócio foi responsável por
32,34% das exportações paulistas
que, por sua vez, re p re s e n t a r a m
24,2 % dos embarques brasileiro s
do setor”, observa o secretário de
Agricultura e Abastecimento do Es-
tado de São Paulo, Duarte Nogueira.
Os principais destaques nas exporta-
ções do agronegócio paulista foram
as cadeias de produção de bovinos,
da cana e de produtos florestais, fi-
cando a de frutas, principalmente
suco de laranja, em quarto lugar. As

ao anunciar seus planos em São
Paulo.

O mercado interno paulista me-
rece um capítulo à parte. Os paulis-
tas são, de longe, os brasileiros que
mais consomem, com gastos que
chegam a 32,6% do total do país,
embora somem apenas 22,3% da
população brasileira. Uma re g i ã o
metropolitana no interior, a de Cam-
pinas, por exemplo, tem 3,3 milhões
de habitantes ou 1,8% da popula-
ção brasileira, mas seu potencial de
consumo supera o de vários estados
b r a s i l e i ros, como Rio de Janeiro e
Minas Gerais. 

O mercado interno São Paulo tem
47 municípios com mais de 100 mil
habitantes e seu interior re s p o n d e
por cerca de 17% do PIB e 24% da
p rodução industrial brasileira. São

Indústria automobilística (à esquerda):
quebrando recordes de exportação. Acima,
processamento de aves: agronegócio
responde por 34% das exportações
paulistas

ordem de R$ 592 bilhões. “O ano de
2004 foi um ano de São Paulo”, re-
sumo o diretor-executivo do Instituto
de Estudos para o Desenvolvimento
Industrial (Iedi), Júlio Sérgio Gomes
de Almeida. 

Um dos principais re s p o n s á v e i s
por essa boa performance econô-
mica é a atuação das empresas pau-
listas no mercado externo. Maior ex -
portador brasileiro, São Paulo ex-
porta, sozinho, cerca de um terço do
total nacional e é o maior importa-
dor brasileiro, recebendo 45% dos
bens e serviços vindos do Exterior. 

Produção de circuitos eletrônicos (acima):
São Paulo é o estado que mais investe em
pesquisa e desenvolvimento
Estação do Metrô (ao lado): investimentos
estrangeiros na expansão do sistema

São Paulo portugues  02/08/05  9:06 AM  Page 6
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mais de cem mil as indústrias paulis-
tas, re p resentadas pela Fiesp, por
meio de seus respectivos sindicatos,
e sua produção vale 43% do PIB in-
dustrial brasileiro.

Constatando o crescimento e o
potencial do mercado paulista, a
LG, um dos dois maiores conglome-
rados de tecnologia da Coréia do
Sul, decidiu transferir sua linha de
t e l e v i s o res e DVDs da Zona Franca
de Manaus – pólo de exportação
cuja operação é apoiada por incenti-
vos fiscais – para Campinas, visando
o lançamento de aparelhos da cha-
mada linha branca. 

Paralelamente, a empresa está
ampliando as instalações de sua uni -
dade de produção de celulares em
Taubaté, também no interior pau-
lista. Os investimentos ultrapassam
os US$ 45 milhões, informa José Ro -
berto Campos, presidente da em-
presa no Brasil.

É importante destacar, f inal -
mente, que o estado de São Paulo
conta com o maior orçamento do
País. Para o exercício de 2005, a re-
ceita projetada é de R$ 69,7 bilhões,
o que re p resenta um aumento de

12% sobre os R$ 61,9 bilhões de
2004. Para investimentos estão pre-
vistos R$ 6,8 bilhões, 11,4% mais
que no exercício anterior. 

Para efeito de comparação, vale
lembrar que o estado de Minas Ge-
rais, detentor do segundo maior or-
çamento no País, prevê receita de R$
23,6 bilhões, com verba de R$ 1,6
bilhão para investimentos também
para o exercício de 2005.

Determinado a conferir uma di-
nâmica ainda maior  à economia
paulista, o governo do Estado de
São Paulo está atacando em várias
f rentes, com o objetivo de re m o v e r
entraves à expansão da atividade, de
uma parte, e com o intuito de esti-
mular e integrar áreas e atividades
de potencial ainda não explorado.

No primeiro caso, o exemplo mais
contundente é o ousado pro g r a m a
de desoneração tributária que o go-
v e rno está implementando, o “São
Paulo Competitivo”, que promoveu,
em 2004, a redução da alíquota do
Imposto sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS) para os se-
t o res têxtil, de fiação, tecelagem,
confecção, vestuário, de artefatos de

couro, calçados, cesta básica de ma -
terial de construção, cerâmica de re-
vestimento, indústria do vinho e ál-
cool combustível, entre outros.

A redução de impostos e a devo-
lução de créditos tributários devidos
aos exportadores já totalizam algo
em torno de R$ 1,5 bilhão. Esta é
uma das mais efetivas contribuições
que o governo pode prestar para
que o setor produtivo possa se de-
senvolver”, destaca o governador de
São Paulo, Geraldo Alckmin.

A cadeia produtiva do trigo foi o
último segmento a ser beneficiado
pela medida, com a redução do tri-
buto incidente sobre a farinha e
sobre o pãozinho de 7% para zero.
“Essa ação pioneira de São Paulo vai
resultar em maior consumo e conse-
qüentemente maior produção, ge-
rando investimentos e empre g o ” ,
diz o presidente da Associação Brasi -
leira da Indústria do Trigo (Abitrigo),
Samuel Hosken.

Ainda em 2004, o governo pau-
lista colocou em curso duas outras
iniciativas para dinamizar a econo-
mia estadual: o Programa de Parc e-
rias Público-Privadas (PPP) e o Ex-8

Mesmo contando com a mais
bem estruturada infra-estrutura
de transportes do País, o Estado
de São Paulo está investindo na
ampliação, modernização e inte-
gração de suas malhas viárias,
para atender à expansão da ativi-
dade econômica. O grande pilar

mentos da ordem de R$ 200 mi-
lhões, aplicados em obras de mo-
dernização e de aumento de sua
capacidade operacional. Já o pro-
jeto de expansão do aeroporto in-
ternacional de Cumbica, o maior
terminal de passageiros da Amé-
rica do Sul, prevê investimentos
de R$ 1,6 bilhão para a constru-
ção de mais uma pista de pouso e
decolagem –  atualmente existem
duas. Finalmente, o aeroporto de
Congonhas finaliza investimentos
de R$ 150 milhões na moderniza-
ção de suas instalações.

O acesso marítimo também
está sendo facilitado pelos investi-
mentos em curso nos principais
portos paulistas. Considerado o
maior do Hemisfério Sul, o Porto
de Santos está sendo objeto de
investimentos de R$ 140 milhões
para aumentar sua capacidade
operacional. O porto santista mo-
vimentou, em 2004, mais de 67,6
milhões de toneladas (12,54%
mais que em 2003), batendo re-
corde de crescimento anual em
dez anos. O valor das exportações
Fob (free on board) por Santos
em 2004 somou US$ 26,9 bilhões
(27,9% do total nacional). As im-
portações somaram US$ 16,0 bi-
lhões (25,5% do total nacional).

Finalmente, o porto de São Se-
bastião, o segundo maior do es-
tado, está sendo objeto de investi-
mentos da ordem de R$ 160 mi-
lhões, com o que sua capacidade
de movimentação saltará das atu-
ais 400 mil toneladas de cargas
anuais, para cerca de 3 milhões
de toneladas anuais até 2010.

Com todos esses investimentos
em logística, a economia paulista
ganha novos e mais modernos ca-
nais para expressar seu dina-
mismo – por terra, mar e ar. 

ABRINDO ARTÉRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO

do programa de logística paulista é o
Programa Diretor de Desenvolvi-
mento dos Transportes (PDDT), or-
çado em R$ 35 bilhões, provenientes
dos governos federal e estadual e do
setor privado.

Com ele, o governo paulista pre-
tende recuperar mais de 2.500 qui-

lômetros de rodovias, pavimentar
1.000 quilômetros de estradas vi-
cinais por ano, finalizar a implan-
tação do Rodoanel, malha viária
que interliga as dez rodovias que
chegam à capital paulista, com
170 quilômetros de extensão. O
projeto prevê ainda a implanta-
ção do Ferroanel, interligando as
ferrovias que chegam à Região
Metropolitana e liberando a
malha ferroviária interna desti-
nada ao transporte de passagei-
ros.

Desta forma, pretende-se
transferir das rodovias para a fer-
rovia cerca de 70 bilhões de to-
neladas por quilômetro útil, com
economia de 850 milhões de li-
tros de combustível por ano,
conferindo maior competitivi-
dade às empresas que operam
no estado e contribuindo para
reduzir o impacto ambiental pro-
vocado pela emissão de combus-

tíveis fósseis.
O acesso aéreo também está

sendo facilitado pelos investimentos
realizados pela Infraero, a empresa
encarregada da administração aero-
portuária do País. Operam em São
Paulo 36 aeroportos, três dos quais
são internacionais (Cumbica, Viraco-
pos e Congonhas), com média de
500 mil pousos e decolagens e mo-
vimento de mais de 20 milhões de
passageiros por ano. 

Maior terminal aéreo de cargas
da América Latina, o aeroporto de
Viracopos está recebendo investi-

Investimentos realizados na expansão e
no melhoramento dos sistemas
rodoviário, portuário e ferroviário con-
correm para atender à expansão da
atividade econômica

Automóveis: produção e vendas em alta impulsionam o mercado interno
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trutura pública, prestando serviços
ou explorando bens públicos que o
governo não consegue mais empre-
ender sozinho. 

Esse programa está em linha com
o Programa Plurianual de Investi-
mentos (2004/2007), de R$ 307,7
bilhões, dos quais R$ 269,6 bilhões
são provenientes de recursos do Es-
tado. Para investimentos, está pre-
vista verba de R$ 30,1 bilhões, dos
quais R$ 15 bilhões com recursos or-
çamentários, R$ 7,5 bilhões de re-
cursos das estatais e R$ 7,5 bilhões
de investidores privados. 

Nessa linha de ação, o govern o
paulista lançou no começo de 2005
o projeto de criação do Novo Corre-
dor de Exportação, com investimen-
tos previstos de R$ 1 bilhão, até
2008, para integração das Rodovias

Dario Rais Lopes.
A lista de projetos do govern o

paulista abertos para parceria inclui
desde ampliação e melhoramentos
no Porto de São Sebastião e duplica -
ção da rodovia SP-270, até o Ex-
presso Aeroporto (do centro da capi-
tal ao Aeroporto Internacional de
Cumbica) e a linha 4 do Metrô, pas-
sando por obras do Rodoanel e do
F e r roanel (sistemas de interligação
rodoviária e ferroviária, que visam
dar rapidez ao transporte de carga e
desafogar o trânsito na capital).
Além destes projetos, a PPP pre v ê
ainda obras em sistemas de adução
de água e tratamento de esgotos,
especialmente no interior, além da
ampliação do sistema penitenciário e
de serviços de transmissão de ener-
gia elétrica. 

Uma das prioridades do governo
paulista é a área de logística, no qual
investiu 7,8% de sua receita cor-
rente líquida, o equivalente a R$ 3,8
bilhões. “Além das obras físicas em
si, as iniciativas também visam à sim-
plificação de processos”, lembra o
governador Geraldo Alckmin, desta-
cando as medidas de apoio à expor-
tação, como a criação do Centro de
Logística da Exportação – o Celex,
que reúne todos os serviços e institu-
ições de comércio exterior para agili -
zar as operações.

O incremento das exportações
paulistas, a propósito, é alvo de
outra iniciativa – o programa “Ex-
porta São Paulo”, operado em par-
ceira com as mais de 400 Associa-
ções Comerciais instaladas em todo
o estado. O programa capacita as
pequenas empresas dos arranjos
produtivos locais com estudos de in -
teligência comercial, seminários de
divulgação da cultura exportadora,
a p resentação dos serviços de apoio
ao exportador etc. 

Outro importante apoio é a cons -
tituição do São Paulo Business Cen-
t e r, centro de apoio aos exportado-
res paulistas vinculado ao Celex, ins-
talado no Miami Free Zone, maior
centro de comercialização de produ -
tos destinados ao sul dos Estados
Unidos e ao Caribe. “Esse apoio lo-
gístico é mais do que justificado,
pois os Estados Unidos são o princi-
pal parceiro de São Paulo, não ape-
nas em comércio exterior, mas tam-
bém em investimentos no estado,
que somaram US$ 10,9 bilhões
e n t re 2000 e 2003”, lembra o go-
vernador.

Com base nesta experiência, o
governo paulista projeta o estabele-
cimento de postos de re d i s t r i b u i ç ã o
de produtos paulistas no exterior, si -
tuados em Paris, Vizcaya (Espanha) e
Geórgia (EUA), e finaliza os entendi-
mentos para implantação de uma
plataforma de reexportação e de
transformação de produtos paulistas
no porto de Marselha, na França. 10

Brasil Marca de Excelência –
Antes de viajar para os Estados Uni-
dos, em março passado, o senhor
afirmou que a conjuntura mundial
oferece possibilidades extraordiná-
rias para o Brasil. De que forma o
governo do Estado de São Paulo
trata de capitalizar essas oportuni-
d a d e s ?

Governador Geraldo Alckmin
– Desde o início de minha gestão, o
g o v e rno já participou de diversas
missões ao exterior, na Europa, nos
Estados Unidos e no Extremo Ori-
ente – estivemos por duas vezes no
Japão e abrimos na China um escri-
tório em Xangai em parceria com a
Bolsa de Mercadorias e Futuro s
(BM&F). Recentemente, fomos para
a Europa do Leste, em parceria com
a São Paulo Chamber  of Com-
m e rce. No ano passado, iniciamos,
com o “Espaço São Paulo”, um
p rojeto de exposição de empresas e
p rodutos paulistas em feiras inter-
n a c i o n a i s .

Quanto aos Estados Unidos,
trata-se da maior economia do
mundo, do maior importador, do
nosso maior mercado de exporta-
ções. Neste ano, os Estados Unidos
deverão crescer cerca de 3,5%, o
que é significativo pois se trata de
um PIB de US$ 11 trilhões. Entre
2000 e 2003, os americanos investi-
ram quase US$ 11 bilhões em São
Paulo. A abertura de novos cami-
nhos comerciais para as empre s a s
paulistas foi coroada, na viagem a
que você se refere, pela abertura, no

Miami Free Zone, do São Paulo Busi -
ness Center, em parceria com o Ox-
ford Group e a Associação Celex.

As barreiras comerciais e não tari-
fárias que sofremos nos Estados Uni-
dos se resumem a alguns importan-
tes itens – não são piores do que as
que nos são impostas por países da
União Européia –, passíveis de serem
tratadas de forma aberta na OMC e
o u t ros organismos intern a c i o n a i s .
Mas, muito além disso, o imenso
m e rcado norte-americano tem inú-
meras possibilidades ainda não ex-
ploradas ou pouco exploradas pelos
brasileiros;  há lá um apetite de con -
sumo, um desejo por mais fontes de
suprimento. E São Paulo quer produ-
zir mais, para gerar trabalho e renda,
reaquecer o consumo interno no
Brasil.

BME – E qual é a importância de

São Paulo neste contexto?
Governador Geraldo Alckmin –

O Estado de São Paulo possui carac-
terísticas semelhantes às de um país.
É um país dentro de outro país. O
t e rc e i ro Produto Interno Bruto (PIB)
da América Latina – e está dentro do
segundo, que é o Brasil. São Paulo
responde por mais de um terço de
todo o PIB nacional. O Estado de
São Paulo desempenha um papel
central na economia brasileira. Em
apenas 3% do território, concentra
22% da população total e contribui
para a economia nacional com
quase metade do PIB industrial, um
terço de tudo o que o Brasil exporta,
45% das importações e mais de dois
terços das operações de crédito efe-
tivadas no país. Tem, portanto, re s-
ponsabilidades correspondentes a
seu status.

Q u e remos estreitar o re l a c i o n a-
mento institucional, educacional, ci-
entífico, tecnológico e cultural com
os Estados Unidos e com todo o
mundo. São Paulo é um mix único: a
maior cidade industrial “alemã” fora
da Alemanha, idem quanto à Suécia,
tem colônias extremamente re p re-
sentativas, como a japonesa ou a
árabe; população libanesa quase três
vezes maior do que a do Líbano.
Temos povos de todo o mundo aqui.
É natural estreitarmos nossas re l a-
ções com o mundo. Em 2004, o co-
m é rcio mundial cresceu 8,5%. São
Paulo tem que esforçar para aprovei-
tar essa conjuntura, rica em oportu-
nidades. 

“São Paulo quer produzir mais para
gerar trabalho e renda”
O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, detalha, nesta
e n t revista exclusiva à revista Brasil Marca de Excelência as ações em curso
para promover uma maior inserção da economia paulista no ambiente
global de negócios  

Produção de turbina hidrelétrica: tecnologia exportada para diversos países

Governador Geraldo Alckmin:
agressividade comercial

porta/ São Paulo, além do apoio aos
arranjos produtivos locais organiza-
dos (APOs).

A PPP paulista foi concebida
como mecanismo de colaboração
e n t re poder público e agentes do
setor privado, remunerados segundo
critérios de desempenho, em prazo
compatível com a amortização dos
investimentos realizados. Seu obje-
tivo é implantar, ampliar, melhorar,
re f o r m a r, manter e gerir a infra-es-

Dom Pedro I, Ayrton Senna e Carva-
lho Pinto ao sistema ferroviário, ao
a e roporto de Viracopos e ao porto
de São Sebastião.  

Do total, R$ 205 milhões serão
aplicados pelo poder público e R$
825 milhões, por empresas concessi -
onárias. “O novo corredor – incluído
no sistema de Parcerias Público-Pri-
vadas (PPPs) – terá foco na logística
de produtos industrializados”, in-
forma o secretário de Tr a n s p o r t e s ,
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sas medalhas.
O trabalho sobre o nosso poten-

cial de crescimento e a seriedade
para enfrentar os desafios para a
promoção do desenvolvimento social
e econômico nos credenciam para as
oportunidades que a conjuntura
mundial oferece.

BME – Quais são, na sua opinião,
as novas vocações econômicas do
Estado?

Governador Geraldo Alckmin
– Em primeiro lugar são novas as

a qual o governo tem dado especial
atenção. O esforço pela implantação
de quatro Parques Tecnológicos está
nesse contexto, é um dos grandes
p rojetos do programa “São Paulo
Competitivo”.

Falo de novas vocações tradicio-
nais porque as antigas vivem pas-
sando por renovações. São Paulo
responde por 50% das exportações
mundiais de suco de laranja e das
exportações brasi leiras de café.
Nossa agricultura cresceu paralela-
mente a um intenso processo de in-
dustrialização. Nosso café atinge in-
críveis níveis de excelência. Nossa la-
ranja ganhou o mundo graças à in-
corporação de normas intern a c i o-
nais, de qualidade certificada, de
tecnologia. Açúcar e álcool de cana
são outros capítulos importantes:
São Paulo contabiliza 70% das ex-
portações brasileiras, como também
no que se refere a carne bovina. 

B M E – Além do agronegócio,
que outras vocações estão sendo ca -
pitalizadas?

Governador Geraldo Alckmin –
Temos grandes marcas em várias ou -
tras frentes. Em aeronaves, por
exemplo, São Paulo é o quarto maior
p rodutor e o quinto maior exporta-
dor do mundo; detém 45% do mer -
cado mundial de jatos regionais. É
uma vocação que tem sido devida-
mente estimulada. Entre as novas
vocações, software e tecnologia da
informação em geral estão na pauta.

Com os programas de incre-
mento às exportações, estamos
p romovendo um mapeamento das
atividades econômicas desenvolvi-
das no Estado e isso nos levará a
novos projetos e nos permitirá dar
suporte e incentivar pro d u t o res do
interior paulista dos mais variados
s e t o res – da produção de mel e
seus derivados a softwares, pas-
sando por produtos lácteos, ca-
chaça, confecções, equipamentos
médicos e hospitalares. São peque-
nas empresas que têm enorme po-

tencial de inovação, de cre s c i m e n t o
e de maior participação no merc a d o
i n t e rn a c i o n a l .

B M E – Além de investidores, o
Estado de São Paulo precisa de par-
ceiros em outros campos, como o da
pesquisa científica, do desenvolvi-
mento tecnológico, da educação. O
que São Paulo tem a oferecer aos in-
teressados nessa parceria?

Governador Geraldo Alckmin –
Há muitos anos São Paulo investe
ostensivamente na formação de
competência l igada ao conheci-
mento em várias áreas – temos insti -
tuições centenárias como Instituto
A g ronômico, Biológico e Butantã, e
três grandes universidades: Universi-
dade de São Paulo, criada em 1934,
Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp) e Universidade Estadual
Paulista (Unesp).

Criou-se dentro do Estado uma
competência que não é comum na
maioria dos países em desenvolvi-
mento. São Paulo detém o maior nú-
mero de mestrados e doutorados do
país. Além disto, a criação da Funda-
ção de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo (Fapesp), em 1962, é
uma demonstração da pre o c u p a ç ã o
do Estado em fazer investimentos
em pesquisa básica, aplicada e de
inovação. A Fapesp dispõe de recur-
sos alocados no orçamento de R$
480 milhões em 2005; poucos são
os países que têm esse volume de
recursos. Recente documento publi-
cado pela Fapesp, intitulado “Indica -
dores de Ciência, Tecnologia e Inova-
ção em São Paulo/2004”, demonstra
claramente o que está ocorrendo em
São Paulo. 

BME – Quais as conclusões deste
estudo?

Governador Geraldo Alckmin –
Em São Paulo, 52% dos investimen-
tos em inovação são realizados pelas
e m p resas, empenhadas no esforço
da inovação. Além disto, São Paulo
está investindo, neste ano, apro x i-

B M E – Qual a estratégia do Es-
tado de São Paulo para não deixar
de aproveitar essas oportunidades?

Governador Geraldo Alckmin –
O Governo do Estado de São Paulo
trabalha em várias frentes para in-
centivar o Comércio Internacional. O
Estado é articulador entre as entida-
des exportadoras, monitor do de-
sempenho paulista e difusor da cul-
tura exportadora. Além disso, são re-
alizadas missões internacionais para
abrir portas aos produtos paulistas.
Criamos vários projetos e ações es-
pecificamente para isto.

É importante ressaltar que só têm
visibilidade exportadores que te-
nham exportado US$ 100 mil ou
mais como média dos últimos dois
anos. Isto re p resenta pouco menos
de um terço dos exportadores. No
caso de São Paulo, com cerca de 8,4
mil empresas exportadoras, há mais
de 5,6 mil sem visibilidade. Alguns
de nossos programas vão corrigir
isso, colocar as empresas de menor
porte no cenário internacional.

B M E – O mercado externo é o
grande foco das ações empreendi-
das pelo governo paulista?

Governador Geraldo Alckmin –
A p roveitar oportunidades não signi-
fica simplesmente lançar-se ao co-
m é rcio internacional. É preciso esti-
mular o crescimento de todos os se-
tores da economia e o governo está
fazendo a sua parte, promovendo a
modernização do Estado. Temos lan-
çado uma série de medidas para o
aumento da competitividade empr e-
sarial paulista, buscando desonerar
as atividades produtivas no Estado
com mudanças na tributação, des-
b u rocratizar processos para, por
exemplo, conferir maior agilidade na
tramitação de processo de licencia-
mento ambiental. 

Estamos organizando os fatore s
de produção, de modo a harmonizar
o desenvolvimento do Estado, tanto
nas regiões metropolitanas quanto
no interior, devolvendo-lhe a capaci -

dade de fixar sua população, inter-
rompendo o nefasto fluxo migrató-
rio que incha os grandes bolsões
metropolitanos. 

Atuamos sobre 32 arranjos pro-
dutivos espalhados pelo território
paulista, formados por empresas de
menor porte; estamos atentos às
grandes cadeias produtivas; e acom-
panhamos as necessidades da indús -
tria de bens de capital – 75% dela
está concentrada em São Paulo. 

B M E – E como garantir o supri-

mento energético para dar respaldo
a esse processo de desenvolvi-
mento?

Governador Geraldo Alckmin –
Estamos trabalhando pela inserção
do gás, energia limpa e mais barata,
na matriz energética brasileira. Ado-
tamos medidas importantes para
grandes setores da economia, como
o sucro a l c o o l e i ro. Contamos, em
bom grau, com o setor privado
como parc e i ro. Temos várias plata-

tradicionais e pujantes vocações às
quais cumpre continuar apoiando e
incentivando, tanto no que se re-
f e re à indústria quanto ao agro n e-
gócio – e, claro, com ênfase nos
serv iços.  São novas porque a
grande maioria de nossos empre s á-
rios está atenta às necessidades do
m e rcado internacional e se atualiza
em produtos e processos, investe
em inovação tecnológica. 

Aliás, a fronteira da inovação é
uma das que mais tem espaço para
crescimento em nosso Estado e para

mentos internos e externos: cumpri-
mos nossos contratos rigoro s a-
mente.

B M E – Quais são os diferenciais
com que São Paulo conta?

Governador Geraldo Alckmin
– A agregação de inovação tecnoló-
gica aos processos produtivos, a ca-
pacitação das empresas por meio
de formação de recursos humanos,
e a infra-estrutura paulista, bas-
tante diferenciada e em pro c e s s o
de permanente melhoria, são nos-

formas em prol do desenvolvimento
que nos permitem aproveitar o posi-
tivo cenário internacional do mo-
mento.

Enfim, queremos criar aqui um
ambiente favorável para atrair inves-
timentos e ampliar a produção, além
de incrementar o comércio exterior.
Nosso esforço é um incentivo à com-
petitividade que beneficia não só
São Paulo, mas o Brasil como um
todo. Além disso, São Paulo oferece
um ambiente de credibilidade, fun-
damental para a atração de investi-

Alckmin: “Vamos aumentar a base das
empresas exportadoras, hoje já
constituída por 8.400 empresas”.
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madamente R$ 4,5 bilhões em Ciên -
cia e Tecnologia. É um investimento
e x p ressivo. A preocupação do go-
verno ao implantar a Lei Paulista de
Inovação é de viabilizar instrumentos
que vão determinar a competência e
a qualidade tecnológica que São
Paulo se propõe a oferecer. 

Além disto, São Paulo está im-
plantando um grande programa de
expansão de sua já extensa rede de
escolas técnicas e tecnológicas, que
vai oferecer pessoal qualificado para
as operações de produção das indús-
trias e dos vários segmentos, inclu-
sive do agronegócio. Nesta área es-

positivo em programas como PITE e
PIPE, da Fapesp. 

B M E - Qual a estratégia do Go-
verno para desenvolver o potencial
turístico do Estado de São Paulo?

Governador Geraldo Alckmin –
As ações de turismo no Estado de
São Paulo estão voltadas para o con-
ceito de regionalização, mesmo prin-
cípio que norteia o plano de desen-
volvimento econômico. Para isso,
trabalhamos Circuitos Turísticos, isto
é, roteiros consolidados por meio de
c o n s ó rcios de municípios que inte-
g rem diferentes cidades, sempre

a p ro v e i t a n d o
o melhor do
potencial turís-
tico e vocação
natural de
cada região. 

Até junho
de 2005, 144
municípios es-
tarão integra-
dos em diver-
sos Circ u i t o s
Turísticos e
o u t ros 90
estão envolvi-

dos em lançamentos previstos para o
segundo semestre de 2005 – ge-
rando, assim, emprego, trabalho e
renda para as várias regiões do Es-
tado de São Paulo e, até mesmo,
dos Estados vizinhos, no caso de al-
guns Circuitos integrados. Um exem-
plo é o “Caminho dos Tro p e i ro s ” ,
que integra dezesseis municípios de
São Paulo, mas também passa pelo
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e
Paraná. 

Os Circuitos constituem o pro-
duto principal do Programa de Re-
gionalização do Turismo – Roteiro s
do Brasil, dentro do modelo de ges-
tão de política pública descentrali-
zada. Todo o trabalho do Govern o
do Estado nessa área é feito em par -
ceria com o poder público local e
com o setor privado da indústria tu-
rística. Isso garante a criação de pa-

cotes turísticos competitivos, assim
como levantamento das necessida-
des de mão-de-obra técnica, tre i n a-
mento de receptivos e estabeleci-
mento de padrões de qualidade. 

BME – Qual a importância do tu -
rismo para o Estado?

Governador Geraldo Alckmin –
São Paulo é o Estado mais visitado
em todo o país pelos próprios brasi-
l e i ros. Anualmente, mais de 10 mi-
lhões de turistas circulam pelo terri-
tório paulista. O objetivo é aumentar
ainda mais esse número e fixar a
imagem de São Paulo como um “Es -
tado de Turismo”.  

Para que o plano de desenvolvi-
mento turístico do Estado seja ainda
mais eficiente, além da ação re g i o-
nal, trabalhamos a divulgação da
imagem de São Paulo em âmbito na-
cional e internacional. Publicamos
mapas e folders, distribuídos em
eventos ligados ao turismo tanto no
Brasil quanto no exterior, como é o
caso dos workshops que serão reali-
zados em Buenos Aires, Argentina, e
em Santigo, Chile, durante este ano.
A divulgação é feita também nos
nossos aeroportos Intern a c i o n a i s :
G o v e rnador André Franco Montoro
(Guarulhos), Viracopos (Campinas) e
Congonhas (São Paulo). No segundo
s e m e s t re de 2005 serão lançados
Terminais de Informação de alta tec-
nologia para orientar os turistas que
chegam a São Paulo. 

O turismo de negócios já tem
enorme peso no Estado, re s p o n-
dendo por 50% do movimento.
Ações para o desenvolvimento de
outras modalidades não param. O I
Salão do Turismo – Roteiros do Bra-
sil, que aconteceu em São Paulo,
a p resentou 21 ro t e i ros paulistas.
Também em junho recebemos os
cinco maiores agentes de turismo do
Japão, que conheceram alguns Cir-
cuitos, num programa que coro a d o
pelos eventos comemorativos do
aniversário da Imigração Japonesa,
entre 17 e 26 de junho. 14 15

pecificamente, há uma ação deter-
minante do governo em criar uma
infra-estrutura adequada para a for-
mação de especialistas em inocui-
dade de alimentos, uma vez que São
Paulo é um importante exportador
de carne, suco de laranja, álcool,
frutas e outros produtos. 

Estamos estudando a implanta-
ção de um sistema paulista de qua-
lidade com o propósito de garantir
a capacidade do Estado de ofere c e r
p rodutos certificados não apenas
do ponto de vista tecnológico, mas
principalmente social e ambiental.
Esta competência está retratada em
p rojetos que a secretaria da Ciência
e Tecnologia vem desenvolvendo,
em parceria com o Sebrae, de apoio
aos arranjos produtivos locais, por
meio da modernização tecnológica
e de gestão que já teve re s u l t a d o

Alckmin: “O mapeamento das vocações econômicas é a pedra
angular da estratégica de crescimento regional”.

Nos últimos meses, o govern o
paulista criou uma série de ferramen-
tas, serviços e facilidades para apoiar o
avanço das exportações do estado. A
s e g u i r, alguns das principais iniciativas.

CERICEX – Conselho de 
Relações Internacionais e 
C o m é rcio Exterior

As ações são resultado de suges-
tões, consultas e parcerias, sempre en-
volvendo o setor privado. Órgão cole-
giado com funções consultivas que
tem por objetivo opinar quanto à ado-
ção, implementação e coord e n a ç ã o
de políticas e medidas do Estado de
São Paulo relativas ao comércio exte-
rior e relações internacionais, o CERI-
CEX reúne todas as esferas de go-
v e rno e re p resentantes de todos os
segmentos do setor privado.

CAE – Central de Atendimento 
ao Exportador

Fruto de uma parceria do Govern o
do Estado com a Bolsa de Merc a d o r i a s
e Futuros (BM&F), a Central tem como
objetivo solucionar as dúvidas sobre
C o m é rcio Exterior, sobretudo de micro
e pequenas empresas, que obtêm
assim um serviço de consultoria sem
qualquer ônus. A Central é composta
de um call-center, vários portais na In-
t e rnet e um núcleo de consultoria – o
grande diferencial. 

CELEX – Centro de Logística 
de Exportação

Com área construída de 30 mil me-
t ros quadrados no início da Rodovia
dos Imigrantes, o CELEX é gerido por
instituição privada sem fins lucrativos,
a Associação Celex, e foi criado para
reunir em um único local todos os ser-
viços necessários para viabilizar o co-
m é rcio exterior. Além disso, dispõe de

á rea de exposição e promove ro d a d a s
de negócios. No início de junho, foi
inaugurada sua Mesa de Operações
I n t e rnacionais. 

Seminário São Paulo 
E x p o r tA Ç Ã O

Evento anual que reúne especialis-
tas em comércio exterior e entidades
ligadas ao incentivo às exportações.
Na primeira edição, em 2003, partici-
param mil pessoas. No ano seguinte,
esse número dobrou; o evento de
2004 apresentou também uma
grande exposição de pre s t a d o res de
serviços para a exportação, com desta-
que para os produtos dos 32 Arranjos
P rodutivos do Organizados do Estado
de São Paulo. 

Catálogo do Exportador 
P a u l i s t a

Por meio do site da Secretaria da
Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento
Econômico foi criado um banco de
dados sobre exportadores já tradicio-
nais e possíveis exportadores paulistas.
Abrangente, aberto a todas as empre-
sas e pessoas físicas produtoras de
bens e serviços de qualquer porte,
desde que sejam paulistas. Ainda em
2005, se tornará um Catálogo físico a
ser distribuído no Estado e no exterior,
t o rnando-se uma ferramenta eficiente
de divulgação das empresas, mesmo
que elas não participem de eventos
fora do Brasil.  

Espaço São Paulo
P rograma criado para facilitar a ex-

posição de produtos paulistas em fei-
ras no exterior. Com a ajuda de parc e i-
ros, o Governo do Estado oferece es-
paço para empresas de menor porte
m o s t r a rem seus produtos. O primeiro
foi montado na Feira de Montpellier,

na França, no final de 2004. Já em
maio de 2005, o “Espaço São Paulo”
esteve presente nas feiras Fispal Latino
(Miami, Estados Unidos), Interd e c o r a-
ção/LarTêxtil (Porto, Portugal) e The
Hotel Show (Dubai, Emirados Árabes
Unidos). Em junho, facilitou a ida de
e m p resas paulistas para o evento Lafa-
yette Gourmet, em Paris. Ainda dentro
das comemorações do Ano do Brasil
na França, o “Espaço São Paulo” faci-
litará o acesso de empresas à Feira de
M a r s e l h a .

Exporta, São Paulo
Um acordo firmado com a Federa-

ção das Associações Comerciais do Es-
tado de São Paulo e a São Paulo
Chamber of Commerce levou à re a l i-
zação do projeto que tem como obje-
tivo difundir a cultura exportadora e
expandir a base exportadora paulista,
principalmente no interior. Conta com
a capilaridade de 413 Associações Co-
m e rciais no Estado.

R o t e i ros Empre s a r i a i s
O governo paulista criou uma

“Central para Receptivo de Missões
Estrangeiras”, composta de oito circ u i-
tos iniciais de visitas para mostrar às
missões estrangeiras o potencial da in-
dústria paulista nos seguintes setore s :
f l o res, agroindústria, automobilístico e
p e t roquímico, calçados, cosméticos,
a e roespacial, equipamentos médico-
odontológicos e portuário. O pro-
grama, lançado em abril de 2005 em
p a rceria com São Paulo Chamber of
C o m m e rce (órgão da Associação Co-
m e rcial de São Paulo) e FACESP (Fede-
ração das Associações Comerciais do
Estado de São Paulo), agregará outro s
c i rcuitos dentro das prioridades do Es-
tado e da demanda de empre s á r i o s .

N ovos canais para exportar mais
As principais ações realizadas pelo governo do Estado de São Paulo para
p romover o incremento do comércio exterior paulista
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tenticações consulares, hoje é obtido
e l e t ronicamente, em até 24 horas. 

Avanços substantivos para o mer-
cado foram alcançados, igualmente,
com a nova Lei das Sociedades por
Ações, que entrou em vigor em
2002,. A legislação atual aperfeiçoa
as regras para os investidores, princi-
palmente acionistas minoritários. A
á rea financeira também ganhou
maior segurança e agilidade com a
criação do Sistema Brasileiro de Pa-
gamentos (SPB), que integra eletro n i-
camente todos os agentes financei-
ros e o Banco Central, e do qual faz
parte a CBLC. 

No empenho de conferir solidez
ainda maior à instituição, a Bovespa
trata também de reforçar suas opera-
ções no mercado interno. Em maio
deste ano, por exemplo, anunciou a
criação de um mercado de acesso –
Bovespa MAIS – , cujo objetivo é
acolher companhias com uma estra-
tégia gradual de acesso ao merc a d o
de capitais, viabilizando assim sua ex-
posição a esse mercado e apoiando
sua evolução em termos de transpa-
rência, de ampliação da base de aci-
onistas e de liquidez. 

“ Q u e remos que o Bovespa MAIS
seja um ambiente de empresas pro-
missoras, firmemente compro m e t i-
das com o seu crescimento, com
boas práticas de governança corpo-
rativa e com a busca da liquidez das
suas ações no mercado secundário”,
diz Maria Helena Santana, superin-
tendente de Empresas da Bovespa..
“Falamos, possivelmente, das futuras
blue chips brasileiras.”,

Para chegar lá, a Bovespa conta
com a re t a g u a rda de uma malha de
alta capilaridade, constituída por 100
c o r retoras espalhadas por todo o ter-
ritório brasileiro, o apoio de uma
rede bancária integrada por 161 ins-
tituições financeiras e 17.000 agên-
cias bancárias, além de centenas de
p rofissionais direta e indire t a m e n t e
vinculados ao sistema.

Mais informações no site:
w w w. b o v e s p a . c o m . b r

O peso do Novo Mercado pode
ser aferido pelo fato de que seus in-
tegrantes já respondem por mais de
40% do volume financeiro movimen-
tado diariamente na Bolsa. “O Novo
M e rcado funciona como um ‘selo de
qualidade’ para as companhias, pois
atesta sua boa governança”, diz Gil-
berto Mifano, superintendente geral
da Bovespa.  “Isto é muito impor-
tante para os investidores, pois au-
menta seu grau de segurança “.

A confiança e receptividade dos
i n v e s t i d o res internacionais podem ser
avaliadas por sua participação nas
operações mais recentes de abertura
de capital na bolsa nesse novo seg-
mento – o setor adquiriu, em média,
64% das ofertas públicas dos últimos
doze meses. 

O governo brasileiro também tem

ting Thomas Murray.
Instituição centenária, a Bovespa

realizou um acordo com as outras
bolsas brasileiras no ano 2000, tor-
nando-se o único centro de negocia-
ções com ações no País. Desde
então, as regras de operação ficaram
muito mais rígidas, equiparando-se
às melhores e mais seguras práticas
i n t e rnacionais. Com relação a algu-
mas das novas normas, a Bovespa
antecipou-se até mesmo à  Lei Sarba-
nes-Oxley – uma resposta aos escân-
dalos corporativos americanos, ado-
tada em 2002 – e já em 2001 criava
novos parâmetros de transparência e
g o v e rnança corporativa para as com-
panhias listadas.  

É desse esforço que surgiu o Novo
M e rcado, segmento de listagem de
adesão voluntária, que exige que as

Ambiente seguro e favorável para
os investidore s

Esse pro g resso não teria lugar
sem um ambiente seguro, confiável
e transparente para as operações em
bolsa. Com um pregão quase intei-
ramente eletrônico, a Bovespa regis-
tra uma média diária de quase 70
000 negócios e dispõe de estrutura
tecnológica para negociar mais que
o dobro disso. Todas operações são
liquidadas diariamente pela Compa-

rio da Bolsa, que, tendo atingido
22% em 2002, saltou para mais de
32% em março deste ano. A estraté-
gia que orientou os road shows foi
baseada na necessidade de mostrar
ao público estrangeiro, especial-
mente os investidores institucionais,
as inovações e os investimentos re a l i-
zados pela Bovespa para aprimorar a
infra-estrutura do mercado acionário
b r a s i l e i ro .

Os resultados que a Bovespa têm
para exibir e atrair investimentos são
consistentes. A Bolsa é o grande
fórum financeiro da região e está em
franca evolução. Nos últimos três
anos, o valor de mercado somado
das cerca de 400 companhias com
ações listadas na Bovespa passou de
um terço do Produto Interno Bruto
(PIB) brasileiro para mais de 50% -
um avanço de US$ 124 bilhões para
US$ 350 bilhões. Uma das razões
desse crescimento é o aquecimento
da economia brasileira nos últimos
anos. Empresas e bancos só fazem
aumentar suas receitas e seus lucro s .
Desde março de 2004, dez compa-
nhias, de áreas tão variadas quanto
transporte aéreo, calçados, cosméti-
cos, seguros e logística, entre outro s ,
fizeram seu Initial Public Off e r i n g
(IPO), e a maioria ingressando no
Novo Mercado, o segmento de go-
v e rnança corporativa da Bovespa
com regras mais exigentes do que as
requeridas pela legislação brasileira.
Além disso, em 2004 a Bolsa brasi-
leira subiu 17,8%, tornando-se a
aplicação mais rentável do ano. Em
pontuação, o Ibovespa, principal ín-
dice da Bolsa, fechou o ano passado
em 26 000 pontos, mais de 150%
acima do resultado obtido em 2002. 

PEDRO ROCHA

A América Latina ficou pequena
para a Bolsa de Va l o res de São Paulo
(Bovespa). Maior pregão de valore s
da região, com operações totais de
US$ 104 bilhões no ano passado –
mais que o dobro dos US$ 49 bilhões
de 2002 –, a Bovespa está alçando
vôos mais altos, em busca de novos
i n v e s t i d o res e mercados. A ofensiva
i n t e rnacional já começou. A estru-
tura operacional da Bovespa está
atualizada em relação às melhore s
praças do mundo e isto está sendo
mostrado diretamente aos investido-
res estrangeiros através de um ro a d
show batizado de BEST, iniciais de
Brazil: Excellence in Securities Tr a n-
saction, lançado no final do ano pas-
sado.  “Estamos trabalhando para
melhorar a imagem do Brasil no ex-
t e r i o r, apresentando em detalhe o
‘estado da arte’ em que se encontra
nosso mercado”, diz Raymundo Ma-
gliano Filho, presidente da Bovespa. 

O BEST é um a iniciativa conjunta
da Bolsa, da Companhia Brasileira de
Liquidação e Custódia (a clearing e
depositária da Bovespa), da Bolsa de
M e rcadorias e Futuros (BM&F) e de
três instituições governamentais –
Banco Central, Te s o u ro Nacional e
Comissão de Va l o res Mobiliários
(CVM). Juntos, já apresentaram o po-
tencial do mercado financeiro e de
capitais brasileiro a 300 investidore s ,
analistas e custodiantes em Nova
York e Londres. A próxima etapa,
p revista para o final deste ano,  será
na Ásia. 

Para a Bovespa, um dos objetivos
básicos da campanha é elevar e con-
solidar a participação do investidor
e s t r a n g e i ro no volume financeiro diá-

A globalização da Bov e s p a
Maior centro de negociações  da América Latina, a Bolsa de Va l o res de São
Paulo investe com sucesso na globalização e no aumento da participação de
i n v e s t i d o res estrangeiro s

nhia Brasileira de Liquidação e Cus-
tódia (CBLC), maior depositária cen-
tral de ações da América Latina, e
contraparte central para os merc a-
dos de ações, derivativos de ações e
títulos de renda fixa privada. Os in-
v e s t i d o res têm uma conta em seu
nome na CBLC e podem consultar
extratos de suas posições a qualquer
hora pela Internet. A CBLC ofere c e
ainda controles de risco sofisticados
e complexos e é considerada uma
das depositárias mais seguras do
mundo pela agência britânica de ra-

atuado na mesma direção, apre s e n-
tando ao investidor estrangeiro as re-
formas e mudanças que tornaram a
á rea financeira mais segura e efici-
ente. Um dos maiores atrativos, sem
dúvida, foi a isenção, nas operações
em bolsa, de um imposto sobre mo-
vimentações financeiras (conhecido
pela sigla CPMF). Outro avanço espe-
tacular foi a drástica redução do
prazo necessário para o investidor es-
t r a n g e i ro re g i s t r a r-se no merc a d o
b r a s i l e i ro: o cadastro, que antes de-
mandava dias de espera, além de au-

Mifano (à esquerda) e Magliano:
divulgando o “estado da arte” em que se
encontra o mercado brasileiro de ações  

e m p resas cotadas obedeçam a re g r a s
mais rigorosas do que o disposto na
própria legislação. Entre várias medi-
das, pode-se citar a exigência de
emissão exclusiva de ações com di-
reito a voto, a adesão dos  partici-
pantes  a uma câmara de arbitragem
para a resolução de conflitos societá-
rios; e a apresentação de  balanço
anual segundo as regras do US
GAAP ou do IFRS.
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LÉA DE LUCA

Responsável por 40% da pro d u-
ção industrial do País e 30% das ex-
portações brasileiras – o equivalente
a US$ 30 bilhões em 2004 –, o Es-
tado de São Paulo também concen-
tra o grosso das atividades financei-
ras do Brasil. Maior centro econô-
mico da América Latina, São Paulo
conta com um terço das agências
bancárias de todo o País, re s p o n d e
por mais da metade dos depósitos
totais e das operações de crédito re a-
lizadas em território nacional e seu
setor bancário emprega mais de 200
mil pessoas, 40% do total nacional.
C e n t ro financeiro do País, a capital
paulista abriga 99 dos 161 bancos
b r a s i l e i ros, e tem duas mil agências
bancárias – quase 12% do total do
Brasil, e 35% do total do Estado –,
que concentram cerca de 35% dos
depósitos (a vista, a prazo e de pou-

pança) e quase 60% de todas as
operações de crédito do Brasil, de
a c o rdo com dados do Banco Central. 

A produtividade das agências da
capital paulista é três vezes maior do
que a média nacional: cada uma mo-
vimenta cerca de R$ 110 milhões em
depósitos e de R$ 85 milhões em
crédito. É também em São Paulo que
está instalada a maioria dos bancos
de investimento – 13 dos 21 instala-
dos no País – assim como 66 das 139
c o r retoras e 82 das 138 distribuido-
ras de valores. 

São Paulo hospeda ainda a sede
da Febraban, a federação brasileira
de bancos; a única bolsa de derivati-
vos do País, a Bolsa de Mercadorias e
F u t u ros (BM&F), e a maior bolsa de
v a l o res da América Latina, a Bovespa
(veja o quadro “A Capital das Bol-
sas” acima, abaixo, ao lado).

O maior banco público estadual

do país, a Nossa Caixa, também é
paulista. Com ativos de R$ 31,3 bi-
lhões, o banco fechou 2004 com R$
22 bilhões em depósitos e uma car-
teira de operações de crédito da
o rdem de R$ 4,8 bilhões, re s u l t a d o
27,5% acima do registrado no ano
a n t e r i o r. 

O banco opera com quatro mi-
lhões de clientes pessoas físicas, 150
mil empresas e está presente em
todos os 645 municípios, sendo re s-
ponsável pela execução da maior
parte dos programas estaduais de
desenvolvimento e da gestão finan-
ceira de fundos e projetos sociais.
Das suas 505 agências, apenas sete
estão fora de São Paulo. 

“Nenhum banco pode almejar
conquistar posições no ranking dos
m a i o res se não tiver bases fincadas
no gigantesco mercado de vare j o
paulista”, diz Fernando Nogueira da18

O coração financeiro do Brasil
Com uma rede constituída por mais de sete mil agências bancárias, o
Estado de São Paulo responde por mais da metade dos depósitos e das
operações de crédito realizadas em todo o País

Santander é, em menos de cinco
anos de atividade, o quarto maior
banco privado do País, com ativos da
o rdem de R$ 66,5 bilhões. Um dos
f a t o res que concorre para o bom de-
sempenho do banco, explica o pre s i-
dente do Santander, Gabriel Jara-
millo, consiste em adaptar-se ao mer-
cado local, sem impor a todo custo
os métodos da matriz: “É pre c i s o
p reservar o sabor paulista”, diz Jara-
m i l l o .

O potencial de negócios da áre a
financeira em São Paulo é tão grande
que até a poderosa Federação das In-
dústrias do Estado de São Paulo, a
Fiesp, está colocando um pé nessa
seara: a entidade investe na criação
de uma cooperativa de crédito, o pri-
m e i ro passo para a constituição do
Banco da Indústria, instituição finan-
ceira que vai apoiar operações finan-
ceiras do segmento. Outra iniciativa
p a t rocinada recentemente pelo Cen-
t ro das Indústrias do Estado de São
Paulo, o Ciesp (instituição ligada à
Fiesp), foi a criação de um inédito
fundo de investimento para descon-
tos de duplicatas de seus associados. 

São Paulo também tem o maior
banco de crédito popular do país, o
Banco do Povo Paulista, contro l a d o
pelo governo de São Paulo, em con-
vênio com as prefeituras e outros ór-
gãos governamentais. A instituição
o f e rece empréstimos de R$ 200,00 a
R$ 5 mil, a juros de 1% por até 18
meses, para micro e m p re e n d e d o re s
de mais de 300 municípios paulistas.
A triagem, aprovação e liberação dos
recursos é feita pela Nossa Caixa.

E até mesmo corporações priva-
das, como o grupo Votorantim, fun-
dado em 1918 e hoje o sexto maior
grupo empresarial brasileiro, com fa-
turamento da ordem de R$ 16 bi-
lhões no ano passado, tratam de
manter posição nesta frente: seu
braço financeiro, o Banco Vo t o r a n-
tim, criado em 1989, já é o 11º
maior do mercado, com ativos de R$
36,5 bilhões.

O mercado consumidor paulista,

de outra parte, é um terreno fértil
para a operação de instituições finan-
ceiras em parceria com empresas do
setor varejista. Como exemplo desta
tendência, o Bradesco, maior banco
privado do País, com ativos de R$
148,3 bilhões, aliou-se a Casas Bahia,
maior rede varejista do País, com 404
lojas, 35 mil funcionário e vendas
anuais da ordem de R$ 8 bilhões. O
segundo maior banco privado brasi-
l e i ro, o Itaú, com ativos de R$ 123,4
bilhões, trilha caminho semelhante:
fechou operação com a rede Pão de
A ç ú c a r, maior cadeia de supermerc a-
dos do País, com faturamento anual
da ordem de R$ 15 bilhões.

De acordo com projeções da Fe-
braban, a maior parte dos 25 mil cai-
xas automáticos, dos 98 milhões de
cartões de débito, 47 milhões de car-
tões de crédito e 72 milhões de con-
t a s - c o r rente, e das mais de 90 mi-
lhões de transações feitas diaria-
mente no País, é realizada ou gerada
no estado de São Paulo. 

Os bancos também participam
ativamente do processo de desenvol-
vimento do estado de São Paulo, fi-
nanciando grandes projetos de infra-
estrutura. O Unibanco, por exemplo
– terc e i ro maior banco privado brasi-
l e i ro, com R$ 73 bilhões em ativos –,
financiou as obras de ampliação da
Rodovia dos Bandeirantes, uma das
mais importantes de São Paulo, apli-
cando R$ 540 milhões. Além disso,
participa como assessor financeiro do
g o v e rno paulista da construção da
Linha 4 do Metrô, em andamento –
e também assessorou o governo na
privatização de três concessionárias
de gás. 

Segundo Hugo Assunção, gere n t e
da área de project finance do Uni-
banco, o banco também está re f i-
nanciando a rodovia Triângulo do Sol
e a Via Norte, no norte do Estado,
p rojeto orçado em R$ 75 milhões, e
financiou R$ 200 milhões em seis
p rojetos de expansão de usinas de
açúcar e álcool, e de geração de
energia a partir do bagaço de cana. 

Costa, vice-presidente de finanças da
Caixa Econômica Federal (CEF), uma
das maiores instituições financeiras
do País, que opera cerca de 145
agências no Estado de São Paulo.

Não por acaso, as sedes dos mai-
o res bancos privados brasileiros –
Bradesco, Itaú e Unibanco, cujos ati-
vos somam R$ 344,5 bilhões -– estão
instaladas na capital paulista. Da
mesma forma, grandes e podero s o s
conglomerados internacionais, como
o japonês Banco de To k y o - M i t s u-
bishi, o holandês ABN Amro e o
norte-americano BankBoston, tam-
bém escolheram São Paulo.

A importância do mercado pau-
lista para os bancos internacionais é
de tal ordem que o gigante espanhol
Santander decidiu ingressar no mer-
cado brasileiro, no ano de 2000, as-
sumindo o controle do Banespa –
então o maior banco do estado. O
Santander desembolsou R$ 7 bilhões
na operação, no que consistiu o
maior negócio de aquisição do setor
f i n a n c e i ro .

A operação foi bem-sucedida. O

Sede do Santander, na capital paulista:
cartão postal de São Paulo

Pregão da Bolsa de Valores de São Paulo, a maior da América Latina: movimento de US$ 104 bilhões no ano passado
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No dia 13 de julho de 2000, a
p restigiada revista científica Nature
dedicou a capa de sua edição, de
n ú m e ro 6.792, à publicação de ar-
tigo em que cientistas brasileiros de-
talhavam o processo de decodifica-
ção genética de uma bactéria cienti-
ficamente denominada Xylella fasti-
diosa. 

O destaque conferido por uma
das respeitadas publicações científi-
cas do mundo se explica: o trabalho,
conduzido pela Fundação de Am-
p a ro à Pesquisa do Estado de São
Paulo (Fapesp), constitui a mais im-
portante contribuição da ciência no
campo da sanidade vegetal dos últi-
mos tempos. 

Tome-se o caso da própria citri-
cultura paulista, a maior do planeta

e para a qual foi originalmente dire-
cionada a pesquisa: a economia pr o-
p o rcionada com o controle da do-
ença conhecida como “amarelinho”
é da ordem de R$ 7 bilhões por ano
para os citricultores paulistas.

O vitorioso trabalho da Fapesp
cruzou fronteiras e está sendo ado-
tado por pro d u t o res de diversas re-
giões do planeta, como é o caso dos
vitivinicultores da Califórnia, que re-
c o r reram ao trabalho de sequencia-
mento da entidade para combater a
chamada doença de Pierce, que
ataca as vinhas americanas.

Esse é apenas um dos capítulos
da história de sucesso da pesquisa
científica do Estado de São Paulo,
que concentra o maior pólo de ciên-
cia e tecnologia da América Latina,
constituído por uma estrutura de

pesquisa que agrega as principais
universidades do Estado, dezenas de
institutos de pesquisa e centros de
aplicação tecnológica, mantidos por
pesados investimentos re a l i z a d o s
pelo governo e pela iniciativa pri-
vada. De fato, o volume de recursos
aplicado na investigação científica
paulista supera as aplicações feitas
por diversos países (veja o quadro
“Fatias do Conhecimento” na pági-
na 25).

Os investimentos feitos em 2004
somente pelo governo paulista na
área de pesquisa e desenvolvimento
somaram R$ 4,3 bilhões. “Esse total
re p resenta 9,57% da arre c a d a ç ã o
de impostos do Estado, o que atesta
o empenho do governo em estimu-
lar o esforço de investigação e de
inovação tecnológica, que apóiem o

A força da ciência paulista
O Estado de São Paulo investe 1,07% de seu PIB em pesquisa e
desenvolvimento, comparativamente mais do que países como Espanha,
Portugal e Hungria

Trabalho de pesquisa vegetal: São Paulo é o maior pólo de ciência e tecnologia da América Latina

desenvolvimento econômico do es-
tado”, diz o secretário de Ciência,
Tecnologia, Desenvolvimento Econô -
mico e Turismo de São Paulo, João
Carlos de Souza Meirelles, cuja pasta
coordena os investimentos paulistas.

A maior parte dos recursos direci -
onados para pesquisa re a l i z a d o s
pelo governo do Estado de São
Paulo se concentra nas três grandes
universidades públicas estaduais:
Universidade de São Paulo (USP),
Universidade do Estado de São Paulo
(Unesp) e Universidade de Campinas
(Unicamp). 

Esse complexo de conhecimento

índice refere-se a produtos desenvol-
vidos e lançados no mercado e de-
monstra a capacidade de criação de
novos produtos desses segmentos. 

Dados sobre a inovação tecnoló-
gica na indústria paulista re v e l a m
que no topo da lista das empre s a s
mais inovadoras estão as envolvidas
em atividades de informática, com
29,73% de taxa de inovação, as de
telecomunicações (14,88%) e as de
saúde (7,25%). 

O conhecimento gerado pelas
instituições oficiais é partilhado com
a iniciativa privada, que opera em
estreita cooperação, promovendo in-

pesp investe na sua formatação e
p rospecção – como ocorreu com o
bem-sucedido projeto de sequencia-
mento genético da Xylella fastidiosa.
Depois que sua competência é pro-
vada, a Fapesp utiliza sua expertise
para iniciar outros projetos da
mesma área com a iniciativa privada.
Dessa forma, a instituição financia
50% do projeto e a empresa interes-
sada, o restante. 

Essa forma de dividir o custo não
somente amplia o leque de pesqui-
sas da Fundação, como também fa-
cilita o envolvimento das empre s a s
em assuntos de interesse dire t o .
Com essa estratégia, a Fapesp con-
seguiu levantar R$ 134,62 milhões
para o financiamento de projetos no
Brasil e até no exterior, em áreas que
vão desde biotecnologia à informá-
tica e telecomunicações. 

O u t ro aspecto que fortalece o
setor de P&D em São Paulo é a pró-
pria característica da formação das
equipes de trabalho. Como aconte-
ceu nos Estados Unidos, os centro s
de pesquisa paulistas se dividiram
em pólos regionais, agregando em-
p resas, universidades e pro f i s s i o n a i s
ligados a certas áreas de especiali-
dade. 

Essa característica uniu, por
exemplo, a indústria aeronáutica na
região de São José dos Campos, a
instituições de pesquisa focadas no
segmento como o Instituto Tecnoló-
gico de Aeronáutica, o Centro Téc-
nico Aeroespacial (CTA) e o Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE).

Este fértil ambiente criou as con-
dições necessárias para que afloras-
sem empresas como a Embraer –
hoje uma das principais fabricantes
de aeronaves a jato de porte médio
do mundo e uma das principais ex-
portadoras do País.

Já na região de Campinas, onde
está baseada a Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp), disse-
minou-se uma sólida e espraiada
rede de pesquisa na área de teleco-

e investigação, somado às duas de-
zenas de instituições de pesquisa de
padrão internacional que operam no
estado, responde por mais de 50%
de toda a produção científica brasi-
leira e mobiliza boa parte dos pes-
q u i s a d o res brasileiros: dos 80 mil
pesquisadores em atividade no País,
18 mil trabalham no estado paulista
– mais de um quinto de toda a força
de trabalho de investigação.

Todo esse esforço de investigação
acaba tendo grande reflexo sobre o
m e rcado. “O estado de São Paulo
concentra 55% das empresas mais
inovadoras do País”, diz o Eduard o
Bernardes, analista-sênior da Funda-
ção Sistema Estadual de Análise de
Dados (Seade), lembrando que esse

vestimentos. Vale lembrar que cerca
de 35% dos investimentos em pes-
quisa e desenvolvimento re a l i z a d o s
no Estado de São Paulo são banca-
dos pela iniciativa privada.

Um bom exemplo de política de
cooperação são os projetos conduzi -
dos pela própria Fapesp. A institui-
ção, que se tornou autônoma do
G o v e rno, administra seus próprios
recursos, operando em parceria com
empresas privadas. A Fapesp recebe
1% da receita recolhida com o Im-
posto sobre a Circulação de Merc a-
dorias e Serviços (ICMS) – verba que
gira em torno de R$ 400 milhões a
R$ 500 milhões por ano.

Uma vez visualizado um pro j e t o
de características inovadoras, a Fa-

Realidade virtual: simulação de testes na produção de jatos da Embraer
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municações e informática, que aca-
bou contribuindo para que ali se fi-
xassem as principais empresas do
setor que operam no Brasil. Esse
pólo de alta tecnologia não apenas
abastece o mercado brasileiro com
produtos e serviços, como se tornou
importante plataforma de exporta-
ção de produtos fabricados com tec -
nologia nacional.

Também opera na região de
Campinas, o secular Instituto Agro-
nômico de Campinas (IAC), órgão
de investigação científica da Secreta-
ria de Agricultura de São Paulo, que
p romove trabalhos de pesquisa
como o de mapeamento genético
do café, com o objetivo de evitar do-
enças e desenvolver novas varieda-
des mais produtivas desta cultura
que movimenta R$ 10 bilhões no
Brasil e US$ 91 bilhões em todo o
mundo. 

Na região de influência dos muni-
cípios de Ribeirão Preto e São Carlos
– onde estão instalados campi da
Universidade de São Paulo (USP) –,
consolidou-se um dinâmico pólo de
investigação de temas relacionados à
saúde humana, em torno do qual
estabeleceu-se uma rede de empre-
sas, que têm forte expressão no
mercado interno e externo.

Ainda na área de medicina, des-
taca-se a região metropolitana de

São Paulo que concentra o Hospital
das Clínicas, o Instituto Adolf Lutz e
Hospital do Câncer, considerados re-
ferência em seus campos de atua-
ção.

Além destas instituições, desta-
cam-se ainda centros de investiga-
ção  como o Instituto Biológico –
responsável pela introdução do con-
t role biológico no Brasil, ao empre-
gar promover a utilização de um ini-
migo natural (a vespa-de-uganda)
para controlar a praga da broca do
café.

Também integra o complexo de
investigação científica do estado de
São Paulo o mundialmente famoso
Instituto Butantã, responsável pelos
trabalhos de pesquisa e de pro d u-
ção de soros e vacinas, distribuídos
para centros de saúde brasileiros e

de outros países.
O desenvolvimento dos trabalhos

de investigação científica em São
Paulo está criando um ambiente pro-
pício para a instalação de empre s a s
privadas de pesquisa. É o caso da
Alellyx Applied Genomics, empre s a
c o n t rolada pelo grupo Vo t o r a n t i m
Novos Negócios. 

A Alellyx foi criada no final de
2001 por biólogos moleculares en-
volvidos diretamente no Pro j e t o
Xylella e em outras iniciativas de se-
qüenciamento completo dos geno-
mas de várias bactérias causadoras
de doenças em plantas.

Outro bom exemplo é o do Cen-
t ro de Tecnologia Canavieira (CTC),
instituição de pesquisa criada e man-
tida por empresas privadas da cadeia
s u c ro-alcooleira. O CTC investe R$
36 milhões por ano em pesquisa
com biotecnologia e participa de um
c o n s ó rcio com 17 empresas de 13
países para desenvolver novas varie-
dades de cana (incluindo transgêni-
cas). 

Os trabalhos de investigação ci-
entífica no estado de São Paulo
estão sendo potencializados pela in-
tegração virtual das redes de conhe-
cimento. Os principais centros de
pesquisa do estado já estão interliga-
dos por rede de fibra óptica, confe-
rindo nova dinâmica e possibilidades
aos trabalhos de investigação e apli-
cação científica. 

A própria Fapesp investiu na
constituição da rede acadêmica de-
nominada Advanced Academic Net-
work at São Paulo (ANSP), que provê
conexões de alta velocidade para
mais de 80 instituições de ensino e
pesquisa. 

A incorporação dos avançados re-
cursos tecnológicos na área da Te c-
nologia da Informação por parte das
instituições de pesquisa e desenvolvi-
mento paulistas concorre não so-
mente para a atualização tecnoló-
gica das empresas que operam no
estado como abre oportunidades de
negócios e de novos investimentos.

FATIAS DO CONHECIMENTO
O Estado de São Paulo investe

p r o p o rcionalmente mais em pesquisa do que
muitos países de economia forte – em % % do

respectivo Produto Interno Bruto (PIB

Fonte: Fapesp

J a p ã o 2 , 9 8

Estados Unidos 2 , 7 2

C o r é i a 2 , 6 5

A l e m a n h a 2 , 4 9

Estado de São Paulo 1,07

I t á l i a 1 , 0 7

E s p a n h a 0 , 9 4

P o r t u g a l 0 , 8

H u n g r i a 0 , 7

Trabalho de pesquisa: modelo paulista
concilia ações do poder público com
investimentos da iniciativa privada

A sinergia dos arranjos produtivos
Incentivo aos arranjos produtivos (clusters) empresariais, focados na
p rodução de artigos de alto valor agregado, promove inserção de pequenas e
médias empresas no mercado intern a c i o n a l

CLARA DE ALMEIDA

O processo de desenvolvimento
do interior paulista, dono de um Pro-
duto Interno Bruto (PIB) maior do
que o de muitos países, da ordem de
US$ 100 bilhões, está ganhando ve-
locidade e qualidade. Um novo pata-
mar está sendo al-
cançado graças à
estratégia imple-
mentada pelo go-
v e rno do Estado,
de fomento aos ar-
ranjos pro d u t i v o s
locais ou simples-
mente APLs.

Também conhe-
cidos como clus-
ters, os arranjos
p rodutivos locais
tratam de ord e n a r
a produção de em-
p resas que atuam
em atividades se-
melhantes, comple-
m e n t a res ou re l a c i-
onadas, de forma
sinérgica. No caso
dos arranjos produ-
tivos de São Paulo, o governo pau-
lista decidiu dar prioridades àqueles
com maior potencial no mercado ex-
terno. 

“Os arranjos produtivos consti-
tuem o instrumento mais eficiente
para inserir as pequenas e médias
empresas no mercado internacional,
além de facilitar as operações que
agregam maior valor”, explica o se-
c retário de Ciência, Tecnologia, De-
senvolvimento Econômico e Turismo
de São Paulo, João Carlos Meirelles.
Ele lembra que os arranjos pro d u t i-
vos deram contribuição substantiva

para o aumento de 55% das expor-
tações paulistas nos últimos dois
anos: os embarques saltaram de US$
20 bilhões em 2002 para US$ 31,1
bilhões em 2004. 

Já foram formatados 31 arranjos
p rodutivos, congregando empre s a s

exportador de boa parte da 1.200
empresas instaladas na região e à or-
ganização de arranjos pro d u t i v o s
como o aeroespacial. 

Este cluster tem como catalisador
a Empresa Brasileira de Aero n á u t i c a
(Embraer), uma das maiores exporta-

dos mais variados segmentos econô -
micos: aeroespacial, tecnologia de
informação, calçados, equipamentos
médico-odontológicos e até bichos
de pelúcia e bordados, dentre ou-
tros. 

Um dos mais dinâmicos arranjos
p rodutivos é o aeroespacial, locali-
zado em São José dos Campos. Se-
gundo município exportador do Bra -
sil, com US$ 4,7 bilhões vendidos
em 2004, a cidade só foi superada
nas exportações pela cidade de São
Paulo com US$ 5,8 bilhões. A posi-
ção de destaque deve-se ao perfil

doras brasileiras e quarta maior in-
dústria de aeronáutica do mundo,
que faturou R$ 10,2 bilhões em
2004, (55% a mais sobre o ano an-
terior), exportou US$ 3,3 bilhões e
registrou lucro líquido de R$ 1,2 bi-
lhão, o dobro em relação ao exercí-
cio anterior. 

Seu sucesso está vinculado ao
modelo operacional: a empresa tra-
balha em conjunto com 240 forn e-
c e d o res de produtos e serviços lo-
cais, que empregam cerca de 3 mil
e m p regados. Além de pequenas e
médias empresas, o cluster aero e s-

Jato da Embraer, uma das maiores fabricantes internacionais de aeronaves: exemplo acabado da eficácia do
modelo dos clusters
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pacial é integrado também por gi-
gantes multinacionais, como a japo-
nesa Kawasaki, que fabrica as asas
dos modelos produzidos pela Em-
braer; a britânica Pilkington Aero s-
pace, que fornece os vidros das cabi-
nes; a francesa Latécoère, fabricante
de  fuselagens e a espanhola Ga-
mesa, responsável pela produção de
estabilizadores.

Esta fórmula vem dando bons re-
sultados. “Temos pedidos firmes em
carteira de US$ 10,1 bilhões e esta-
mos investindo US$ 284 milhões
este ano no desenvolvimento de
novos produtos”, diz o pre s i d e n t e

da IncubAero. O potencial de cresci-
mento do arranjo produtivo aero e s-
pacial é enorme, lembra ele, desta-
cando o recente acordo firmado
e n t re Brasil e Ucrânia, que envolve
investimentos de US$ 100 milhões
em três anos. 

O u t ro arranjo produtivo de su-
cesso foi articulado no segmento de
produção de calçados, integrando as
operações de três pólos especializa-
dos: o de calçados masculinos, no
município de Franca; o de calçados
infantis, instalado em Birigui e o fe-
minino, de Jaú.

“Com a troca de idéias, práticas e

quatros anos, saltando de US$ 133,0
milhões para US$ 221,1 milhões. 

E as perspectivas são promissoras,
como se depreende das pro j e ç õ e s
feitas pelas 164 empresas instaladas
em Birigui, o maior pólo de calçados
do Estado, que produz 250 mil pares
por dia: os embarques, que chegam
a US$ 50 milhões, devem cre s c e r
40%, para US$ 70 milhões. 

Outro efeito positivo dos arranjos
produtivos é a possibilidade de iden -
tificação de oportunidades comuns
em potencial. É o que está ocor-
rendo no pólo de cerâmica de reves -
timento da região de Santa Gertru-
des, o maior das Américas.

As 48 empresas ligadas à Associ-
ação Paulista das Cerâmicas de Re-
vestimento (Aspacer) trabalham de
forma conjunta há anos, tendo cri-
ado câmaras setoriais de compras, fi-
nanceira, recursos humanos, expor-
tações e outras. Agora, essas empre-
sas passaram a operar em conjunto
na qualificação e requalificação de
seus recursos humanos.

“Estamos investindo no aprimo-
ramento dos serviços prestados por
toda a cadeia, desde o atendimento
feito pelo balconista até o trabalha-
dor especializado na colocação de
pisos e revestimentos”, informa o
p residente da Aspacer, João Oscar
Bergstron Neto.

Com esses esforços, a pro d u ç ã o
do pólo de Santa Gertrudes cresceu
42,2%, de 180 milhões de metro s
quadrados para 256 milhões de me-
t ros quadrados de cerâmica de re-
vestimento, ao passo que as expor-
tações avançaram 8 milhões de me-
tros quadrados, para 28 milhões de
m e t ros quadrados (250%) de 2001
a 2004 .

Na rica região de Ribeirão Pre t o ,
maior produtora mundial de açúcar
e álcool, o arranjo produtivo é orga-
nizado em torno das empresas pro-
dutoras de equipamentos médico-
odontológicos. 

Constatando as dificuldades en-
contradas para operar individual-

da Embraer, Maurício Botelho. 
Com instituições reconhecidas in -

t e rnacionalmente como o Instituto
Tecnológico da Aeronáutica (ITA ) ,
Centro Técnico Aeroespacial (CTA) e
Instituto Nacional de Pesquisas Espa -
ciais (INPE), São José dos Campos
está implantando uma terceira incu-
badora de pequenas empresas, a In-
cubAero.

“A incubadora vai buscar desen-
volver projetos sofisticados, como o
desenvolvimento de software em-
b a rcado em aviônica”, diz Eugênio
Brito, responsável pela implantação

experiências entre as empresas, re-
duzimos a ocorrência de erros e ga-
nhamos maior sinergia”, diz Miguel
B e t t a rello, presidente da HB Calça-
dos, de Franca, que produz 12 mil
pares por dia e exporta 75% da sua
produção. 

“O ambiente colaborativo do ar-
ranjo produtivo faz com que as coi-
sas andem mais depressa”, diz o
p residente do Sindicato das Indús-
trias de Calçado e Vestuário de Biri-
gui, Samir Nakad. De fato, as expor-
tações de calçados do estado de São
Paulo cresceram 66,2% nos últimos

Exportações de calçados
do estado de São Paulo
cresceram 66,2% nos
últimos quatro anos

mente no mercado intern a c i o n a l ,
quatorze fabricantes de equipamen-
tos médico-hospitalares da região in-
vestiram na criação de um consórcio
de exportação: o Braziliam Health
Products (BHP).

A iniciativa mostrou-se bem suce-
dida. Os embarques do consórc i o ,
logo no terceiro ano de vida, já atin-
giam a casa dos US$ 5 milhões. “O
arranjo produtivo concorre para qua-
lificar o nível de produtos e serviços
ofertados, abrindo mais espaço para
as empresas no exigente merc a d o
i n t e rnacional”, diz Luciana Silva,
gestora do consórcio BHP.

Bruno Tavares Pinto, coordenador
de comércio exterior de uma das
e m p resas integrantes do consórc i o ,
a Olidef CZ Indústria de Equipamen-
tos, destaca ainda o efeito multipli-
cador dos arranjos produtivos. “Or-
ganizadas, as empresas podem atuar
de forma mais eficiente no campo
da pesquisa, em parceria com as uni-
versidades, e na certificação de pro-
cessos de qualidade”, diz o execu-
tivo, cuja empresa é certificada pela
União Européia.

Uma peça essencial na organiza-
ção dos arranjos produtivos é a par-
ticipação de centros de pesquisa e
universidades no processo de desen -
volvimento de produtos de alta tec-
nologia. Essa integração é uma das
explicações para o sucesso vivido
pelas empresas que constituem o
pólo de Tecnologia da Informação,
organizado em torno da região de
Campinas.

Com um PIB de US$ 26,2 bilhões,
5,6% do PIB nacional, o parque in-

dustrial de Campinas concentra
grandes empresas das áreas de in-
formática e telecomunicações. Estão
instaladas ali, dentre outras, gigan-
tes como IBM, Lucent, Motoro l a ,
Compaq e Nortel.

O arranjo produtivo local é re-
curso de alta sinergia, especialmente
se combinado com o conhecimento
gerado por instituições de pesquisa
e desenvolvimento, lembra Décio Sir-
bone Júnior, coordenador da Com-
panhia de Desenvolvimento do Pólo
de Alta Tecnologia de Campinas (Ci -
atec), empresa municipal incubadora
de empresas, que já graduou 22
companhias.

Neste aspecto, a região de Cam-
pinas é bem estruturada, contando
com seis universidades, o Centro de
Pesquisas e Desenvolvimento em Te-
lecomunicações (CPqD), o Instituto
Nacional de Tecnologia de Informa-
ção (ITI) e o Laboratório Nacional de
Luz – Sincrotron, o único do Hemis-
fério Sul especializado em biologia
molecular e tecnologia de novos ma-
teriais. 

Os resultados positivos do mo-
delo dos arranjos produtivos come-
çam a empolgar outras atividades. É
o caso do pólo dos fabricantes de bi-
chos de pelúcia e enxovais para cri-
anças instalado na região de Ta b a-
tinga, localizada a 330 quilômetro s
da cidade de São Paulo. Trata-se de
um grupo de aproximadamente 40
e m p resas, a maioria de micro e pe-
quenas, que faturam cerca de R$ 5
milhões por ano e empregam 1.400
trabalhadores.

“Estamos nos organizando para
ter acesso a canais de financiamento
mais competitivos”, diz Arivaldo
Otávio de Almeida Coelho, pre s i-
dente da Câmara Setorial dos Produ-
tores de Bichos de Pelúcia, Enxovais
e Acessórios Infantis de Ta b a t i n g a ,
da qual participam 22 empresas. A
constituição da câmara foi o pri-
m e i ro passo de organização do
s e t o r. O próximo passo será a cria-
ção de uma central de compras.

Produção de equipamentos médico-
hospitalares (acima) e de azulejos e
cerâmicas (ao lado): clusters conferem
maior competitividade
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CARLOS MARCONDES

O potencial de crescimento do
turismo no estado de São Paulo, que
movimenta mais de US$ 2 bilhões
apenas com o ingresso de turistas
e s t r a n g e i ros, está atraindo investi-
mentos estimados em quase US$ 5
bilhões nos próximos dois anos. 

“Estes recursos estão sendo apli-
cados em projetos de expansão da
rede hoteleira, na melhoria da balne-
abilidade das águas do litoral pau-
lista e na estruturação de projetos de
eco-turismo no estado”, calcula
Mauricio Bern a rdino, diretor da As-

de negócios. Principal centro econô-
mico da América Latina, São Paulo
atrai um enorme contingente de
executivos e homens de negócios,
que constituiu a grande maioria dos
9 milhões de turistas, dos quais 1,6
milhão de estrangeiros, que ingre s-
saram na Grande São Paulo no ano
passado.

Esse fluxo de pessoas movimenta
uma dinâmica cadeia de negócios,
constituída por hotéis, centros de
eventos, shoppings centers, re s t a u-
rantes etc. Somente com a organiza-
ção de feiras, a cidade de São Paulo

fatura cerca de R$ 8 bilhões por ano,
conforme dados da São Paulo Con-
vention & Visitors Bureau (SPCVB). 

Para dobrar o número de turistas
que visitam anualmente a cidade,
para 15 milhões de pessoas até
2010, a SPCVB lançou a campanha
“ Visite São Paulo”, com re s u l t a d o s
a l e n t a d o res. A CVC, maior opera-
dora de turismo do País, constatou
um aumento na venda de pacotes
para a capital de 100% em 2004,
em comparação com o ano anterior.

Um dos principais re s p o n s á v e i s
pelo crescimento deste mercado é o

26

O bilionário turismo paulista
Mais de 1,6 milhão de turistas estrangeiros visitam São Paulo anualmente,
para participar das feiras e congressos realizados na capital e conhecer suas
belezas naturais: praias, estâncias climáticas e a exuberante Mata Atlântica

cidade, como a rede de 74 moder-
nos shoppings centers, as melhore s
opções de shows, teatros, bares e de
entretenimento do País e uma rica e
variada cozinha internacional, que
lhe valeu o título de Capital Mundial
da Gastronomia, durante o 10º Con-
g resso Internacional de Gastro n o-
mia, Hospitalidade e Turismo, re a l i-
zado em 1977. 

O título foi conferido após avalia -
ção realizada por re p resentantes de
43 países e mais de dez institutos es-
pecializados. A decisão apoiou-se na
variedade e qualidade da estrutura

sociação Brasileira da Indústria de
Hotéis (ABIH), que destaca o bom
momento que o setor atravessa: 

“O turismo paulista vive uma fase
de expansão não apenas nos gran-
des centros, alvo de investimento de
grandes redes internacionais, mas
também em cidades menores, por
conta do avanço do ecoturismo e de
ações promocionais regionais”, diz
Bernardino.

A maior parte dos investimentos
está sendo canalizada para o turismo

São Paulo conta com excelente
infra-estrutura para a realização
de feiras e eventos. A área
disponível em pavilhões para
feiras soma mais de 330 mil
metros quadrados, enquanto a
cadeia hoteleira, que conta com
todas as principais redes
internacionais de hotéis do

90 MIL EVENTOS POR ANO

mundo, oferece mais de 1.100
hotéis, com cerca de 60 mil
apartamentos para todos os
estilos e bolsos. Este fantástico
centro urbano abriga
anualmente mais de 90 mil
eventos entre feiras, congressos,
simpósios, reuniões e
apresentações.

turismo estrangeiro, como explica o
d i re t o r-superintendente da União
Brasileira dos Pro m o t o res de Feiras
(Ubrafe), Armando Campos Mello.
“A presença, cada vez maior, de ho -
mens de negócios estrangeiro s ,
como executivos, investidores, expo -
s i t o res, nas feiras e eventos re a l i z a-
dos na capital paulista, consolidou o
turismo de negócios em São Paulo”,
diz ele.

De fato, o estado de São Paulo é

o que maior receita gera com o tu-
rismo internacional, em comparação
com outras regiões do país. Segundo
um levantamento realizado pela Em -
bratur (órgão oficial de promoção do
turismo brasileiro), a média de gasto
do turista estrangeiro que visita São
Paulo é da ordem de US$ 215,00,
mais de duas vezes superior ao de-
sembolso médio praticado no re s t o
do País, da ordem de US$ 87,99. 

A grande maioria dos visitantes
que vem a São Paulo aproveita a
oportunidade para desfrutar das fa-
cilidades e atrações oferecidas pela

Prática de exercícios na praia (ao lato) e
cozinha de um dos mais de 12.500
restaurantes da capital paulista: opções
para todos os gostos

Bernardino: “Turismo paulista atrai
investimentos de quase US$ 5 bilhões nos
próximos dois anos”.
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g a s t ronômica de São Paulo. Real-
mente, não é em qualquer cidade
que os amantes da boa mesa podem
contar com uma estrutura de aproxi -
madamente 12.500 restaurantes, re-
p resentando 52 etnias. Já aqueles
que apreciam partilhar o happy hour
com os amigos ou o frisson da vida
noturna têm um leque de opções de
nada menos do que 15 mil bares. 

Além da excelência de sua cozi-
nha, o estado de São Paulo também
tem praias invejáveis. Seu litoral
norte abriga uma das costas mais
belas e diversificadas do País. As de-
zenas de praias contam com boa
infra-estrutura hoteleira, moderna e
diversificada rede de serviços e aces -
so fácil por modernas rodovias.

O turismo no es-
tado de São Paulo
também está ga-
nhando qualidade
ainda maior graças
aos investimentos
realizados pela ini-
ciat iva privada,
principalmente na
expansão da re d e
hoteleira, e,  em
p a r t i c u l a r, pelo go-

v e rno do estado de São Paulo. Em
p a rceria com a iniciativa privada e
instituições financeiras, o govern o
paulista está investindo perto de US$
500 milhões no desenvolvimento do
turismo do estado.

Um dos principais projetos em

curso é o pro-
grama de sa-
neamento am-
biental da Bai-
xada Santista,
no l itoral sul
do Estado. A
iniciativa, já
em execução,
conta com re-
cursos da
o rdem de US$
350 milhões
p ro v e n i e n t e s
do JBIC (Japan
Bank for Inter-
national Coo-
peration) e da
Sabesp, em-
p resa estadual
de sanea-
mento. 

“Estes investimentos vão melho-
rar a qualidade das águas nas pra-
ias do litoral sul, estimulando o
afluxo de um maior número de tu-
ristas aos balneários da região”, ex-
plica o secretário-executivo de Tu-
rismo de São Paulo, Marco Antonio

Castello Branco.
O governo de São Paulo também

está atento para o potencial de cre s-
cimento do turismo sustentável.
Para apoiar o desenvolvimento de
p rojetos de ecoturismo na região da
Mata Atlântica, a secretaria de Tu-
rismo acaba de assinar um financia-
mento de US$ 20 milhões com o
Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID). 

O programa contempla investi-
mentos em seis Parques Estaduais,
cinco deles localizados no Vale do
Ribeira e um no litoral norte de São
Paulo, mais precisamente em Ilha-
bela, que tem mais de 80% de seu
território constituído por vegetação
nativa. 

Em outra frente, o governo pau-
lista está investindo, com re c u r s o s
próprios, cerca de R$ 170 milhões,

rismo deve lançar outros circuitos di-
f e renciados, como o Roteiro Tu r í s-
tico da Hidrovia Tietê-Paraná, com
1.600 km de extensão, que benefi-
ciará mais de 80 municípios.

O secretário-executivo de Tu-
rismo de São Paulo, Marco Antonio
Castello Branco, diz que São Paulo
conta com tudo o que é necessário
para se tornar uma referência inter-
nac ional  também no turismo.
“ Temos a maior reserva de Mata
Atlântica do País, o maior número
de cavernas das Américas, praias
maravilhosas, estâncias climáticas,
cidades históricas, atrações culturais
e uma riquíssima gastronomia. Só
não temos neve, ainda, pois a inicia-
tiva privada, em breve, re s o l v e r á
esta questão, com a construção de
uma estação de inverno”, antecipa
o secretário. 

na criação de um novo modelo de
operação que contemple quinze cir-
cuitos turísticos espalhados por
todos o Estado. “A idéia é agrupar
os municípios que tenham uma
identidade comum de atrativos, for-
mar consórcios e oferecer um ro-
t e i ro mais amplo e organizado a ser
vendido pelas operadoras e agên-
cias de turismo”, explica Castello
B r a n c o .

E n t re os circuitos já lançados
pelo governo paulista, o dos Bandei-
rantes é um dos mais pro c u r a d o s ,
por retratar muito bem a história do
estado. A procura por outros paco-
tes é igualmente grande, especial-
mente trajetos como o Circuito do
M a r, o Circuito das Frutas, Cavern a s
da Mata Atlântica, Circuito de Av e n-
tura e Lazer e Águas Paulistas. E até
o final deste ano, a Secretaria de Tu-28

O “mundo” da Fórmula-1
elegeu São Paulo como sede da
única etapa realizada na América
Latina. O Grande Prêmio de
Interlagos é considerado um dos
mais importantes eventos do
calendário da cidade, não só por

sua projeção internacional, mas
também por movimentar os
negócios com o turismo.

No final de semana do evento,
a cidade recebe cerca de 70 mil
pessoas, que injetam mais de R$
90 milhões na economia

paulistana, em setores como
hotelaria, comércio,
entretenimento e
gastronomia. 

A importância do evento
pode ser medida pelo
movimento da rede hoteleira,
que registra a maior taxa de
ocupação justamente na
semana em que é realizada a
prova automobilística.

NEGÓCIOS EM ALTA VELOCIDADE

Feira no Anhembi, o maior centro de exposições da América Latina: eventos movimentam R$ 8 bilhões por ano

Praias no litoral de São Paulo: belezas naturais preservadas
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