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CAPÍTULO 1 
 
 

AS TRANSFORMAÇÕES DE SANTO ANDRÉ DE 1975 A 2005: 
DA INDUSTRIALIZAÇÃO À DESCONCENTRAÇÃO INDUSTRIAL 

 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O município de Santo André, localizado da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), 

apresentou ao longo do século XX processos de transformação econômica bastante 

intensos. Localizado na sub-região sudeste da Região Metropolitana de São Paulo, no 

Estado de São Paulo, Santo André vem sofrendo influência do processo de reestruturação 

produtiva que ocorre na metrópole.  

 
Mapa 1.1: Localização de Santo André 

 
                     Região Metropolitana de São Paulo 

   
                                                                                                                Santo André 

Fonte: SDUH/DDPU 
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A partir da década de 1920, a região sofreu um intenso processo de industrialização, com a 

instalação de grandes plantas ao longo do rio Tamanduateí e da ferrovia. Desde os anos 

1980, a cidade vem experimentando uma crise decorrente das transformações do setor 

produtivo e das próprias dificuldades econômica e financeira ocorridas na região e no país. 

Em função disso, a cidade teve que buscar novas formas de arrecadação para reverter este 

processo de declínio. 

 

O objetivo deste capítulo é compreender as transformações socioeconômicas sofridas por 

Santo André nas últimas décadas, por meio da análise histórica da evolução da região, 

inserida no contexto da Região Metropolitana de São Paulo e do Grande ABC. 

 
 
1.1  INDUSTRIALIZAÇÃO E FORMAÇÃO DA RMSP 
 
 
1.1.1  CONCENTRAÇÃO INDUSTRIAL NA RMSP 

 
O parque industrial paulistano foi se instalando, no período de 1890 a 1947, ao longo do 

principal eixo de transporte: a ferrovia. É neste contexto que se formaram, ao longo da 

ferrovia inter-regional Santos-Jundiaí, os chamados “povoados-estação”, caracterizados por 

pequenos núcleos residenciais e comerciais com a localização de algumas indústrias que se 

beneficiavam com a presença da ferrovia e do rio Tamanduateí. Foram núcleos que 

formaram cidades como São Caetano do Sul, Santo André (na antiga estação de São 

Bernardo) e Ribeirão Pires. (LANGENBUCH, 1971) 

 
A partir de 1930, houve um fortalecimento da industrialização do município de São Paulo e 

arredores. Com a nova política instaurada pelo Estado Novo (1937), houve uma substituição 

do poder da oligarquia cafeeira agro-exportadora por uma coligação de capitais agrícolas e 

industriais, ocorrendo o fortalecimento dos ramos industriais apoiados na indústria de base 

que se alicerçou no capital estatal e, em segundo plano, no capital multinacional. 

(PASSARELLI, 1994) 

 

O fortalecimento da indústria foi uma resposta à crise mundial no período entre guerras que 

dificultou a importação de produtos industrializados: era necessário atender ao mercado 

interno que crescia e se concentrava nas cidades. 
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Em 1959, 51% do produto industrial de São Paulo era devido à indústria da capital. Porém 

se considerarmos a Grande São Paulo (na época, Santo André, São Bernardo, São 

Caetano, Guarulhos, Caieiras, Diadema, Embu, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, 

Franco da Rocha, Osasco, Mauá, Poá, Suzano, Barueri, Taboão da Serra e a capital), a 

contribuição deste complexo para o produto industrial do estado foi naquele ano de 70%. 

(SINGER, 1968, p. 60) 

 

O comércio paulistano consistia, em boa parte, na distribuição dos produtos da indústria da 

Grande São Paulo no próprio aglomerado urbano e no resto do país. Estabeleceu-se, entre 

a indústria da Grande São Paulo e diferentes zonas geográficas do Brasil, uma divisão 

regional do trabalho que levou estas zonas a se tornarem produtoras especializadas de 

produtos agrícolas e minerais que eram transformados pela indústria da Grande São Paulo 

e exportados, sob a forma de bens de consumo ou de produção. 

 

Com os governos federal e estadual estimulando o transporte rodoviário, foi criada a 

Rodovia Anchieta em 1947 e houve também, um incentivo à indústria automobilística que se 

instalou ao longo da nova infra-estrutura. 

 

A via Anchieta apresentava vantagens por estar a meio caminho entre o Porto de Santos e o 

principal mercado consumidor do país. Várias indústrias se instalaram no recém-

emancipado município de São Bernardo do Campo, que passou a constituir um outro eixo 

importante de ocupação industrial: instalaram-se ao longo da via grandes montadoras do 

ramo automobilístico1, como: Varam Motores, depois Volkswagen Caminhões (1948); Brás 

Motor, montadora dos veículos Volkswagen, os fuscas (1951); Willys Overland (1953); e 

Mercedes Bens (1956). Outra montadora, a General Motors, já operava em São Caetano do 

Sul desde 1927. (MARICATO, 1977)  

 

No início da década de 1960, houve fortes modificações no padrão de localização da 

indústria paulista, devido à relativa saturação do núcleo metropolitano de São Paulo, que 

perdeu importância relativa, a qual foi transferida para os municípios vizinhos como Santo 

André, São Bernardo e Guarulhos (RIGHI, 1983, p. 79). 

 

                                                           
1 Na época, o Governo Federal buscava diversificar a industrialização do país a partir da indústria 
automobilística. A estratégia se deu em dois níveis: incentivos fiscais para instalação das indústrias e ampliação 
do consumo, por meio de financiamento e construção de grandes obras viárias. 
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Os incentivos fiscais (como isenção de impostos municipais), a ferrovia, o rio e a oferta de 

terrenos propiciaram a implantação de plantas industriais no eixo do Tamanduateí e um 

crescimento populacional nas próximas décadas. 
 
Este aumento da importância industrial da periferia da Grande São Paulo encontra sua 

explicação numa certa saturação industrial do núcleo da capital. Esta saturação decorreu, 

por sua vez, de uma série de desvantagens cada vez maiores que a localização industrial na 

capital apresentava, como o encarecimento da mão-de-obra que as condições de vida de 

São Paulo provocavam. As longas distâncias da residência do trabalhador ao local de 
trabalho, a precariedade do sistema de transporte e seu elevado custo, o abastecimento 

ineficiente que elevava o custo da alimentação, a crescente integração da mulher no 

mercado de trabalho, que encarecia os custos dos serviços domésticos, o preço cada vez 

mais alto do solo usado para fins residenciais, tudo isso elevava o valor da produção e da 

força de trabalho em São Paulo, em comparação com cidades menores e que não 

apresentavam tais características (SINGER, 1968, p.63). 

 
A concentração de atividades produtivas neste centro foi de tal ordem que em 1970 a 

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) respondia por 42,3 % do valor da 

transformação industrial nacional e por 14,6 % do total estadual, sendo que ao município de 

São Paulo cabia 64 % do total da metrópole. 
Mapa 1.2: Áreas Industriais na RMSP 

 
Fonte: SDUH/DDPU 
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1.2 CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO E FORMAÇÃO DO ABC E SANTO ANDRÉ 
 
 
1.2.1 OS TROPEIROS 
 

Desde que os portugueses adentraram pela primeira vez na enseada de São Vicente, 

ficaram impressionados com a imensidão da terra e com as íngremes encostas da serra que 

levavam ao planalto e desde então, caminhos a partir dos canais, no sopé da Serra do Mar, 

subindo pelos vales do Perequê, das Pedras e Quilombo, foram abertos pelos índios e 

portugueses até o planalto, atingindo os rios Pequeno e Grande e, por eles navegando até 

Piratininga e Santo André.(GAIARSA, 1991, p.48) As denominações se sucederam: 

Caminho do Mar, Caminho do Padre José, Caminho dos índios. 

 

Mas o desgaste devido às chuvas e pela utilização pelas tropas que transitavam 

continuamente, comprometia as condições dos caminhos.  

 

Cobrava-se pedágio sobre mercadorias e animais que por elas transitassem. 

 
Mapa 1.3 e 1.4: Caminho dos tropeiros 

      
Fonte: GAIARSA, 1991, p. 49 e 23 

 

Em 1788, Bernardo Lorena inicia a construção de nova estrada, abandonando as trilhas 

antigas e calçando-as com pedras, numa extensão de nove quilômetros, com três metros de 

largura. O novo caminho desviava dos ribeirões da serra e evitava a construção de pontes 

que exigiam a manutenção constante. Foram reservadas áreas para descanso dos homens 
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e estacionamento de tropas. Essa estrada funcionou durante 120 anos, até 1908. 

(GAIARSA, 1991). 

 

José Vergueiro, em 1863, inaugura uma estrada que ainda hoje, conserva o seu nome. 

 

Os caminhos dos tropeiros cortavam o ABC, como única alternativa para o transporte de 

mercadorias do litoral até o planalto antes do advento da ferrovia. 

 

 
1.2.2 A FERROVIA 
 

O início da expansão urbana e do desenvolvimento econômico de Santo André, após longo 

período de estagnação desde sua fundação no século XVI, está diretamente ligado à 

implantação da estrada de ferro Santos-Jundiaí, construída na segunda metade do século 

XIX, entre 1860 e 1868, pela companhia inglesa São Paulo Railway Company, nas 

proximidades do Rio Tamanduateí. “Com o início da construção da estrada de ferro, em 

1860, surgiu a Vila de Paranapiacaba no topo da Serra do Mar e em 1867 surgiu o atual 

centro histórico da cidade, junto à estação de São Bernardo, posteriormente denominada 

Santo André, quando ainda pertencia à Vila de São Bernardo”. (PASSARELLI, 1994). 

 
Mapa 1.5: Linha Santos-Jundiaí (A e D) 

E

E

já

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: CPTM 

m 1910 foi criado o Distrito de Santo André, que tinha como núcleo urbano o Bairro da 

stação, desenvolvido justamente no entorno da estação ferroviária de São Bernardo, e que 

 se configurava como importante núcleo industrial capaz de atrair o operariado do interior 
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do estado. A implantação da ferrovia visava à melhoria do transporte do café do interior, que 

começava a ser produzido em larga escala no Oeste do Estado de São Paulo (Campinas, 

Jundiaí, Piracicaba e Itu), para o porto de Santos (Mapa 1.5).  

 

A figura 1.1 mostra a cidade de Santo André e sua ocupação em torno da estação 

ferroviária, em 1940. No vale do Rio Tamanduateí, localizavam-se as primeiras indústrias 

que possibilitaram o crescimento urbano e que posteriormente deram lugar ao Projeto Eixo 

Tamanduatehy. 
 

Figura 1.1: Vista de Santo André, em 1940. Vê-se a ferrovia e o rio Tamanduateí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Foto EMFA. Coleção PMSA, acervo do Museu de Santo André 

 

A avenida Industrial foi criada na década de 1920, por iniciativa da família Pujol, de 

ascendência francesa, que residia em São Paulo. A via, então, servia para ligar a área 

loteada pela família, que deu origem aos bairros Campestre, Jardim e Industrial. O plano 

dos Pujol, que também foram responsáveis pelo loteamento do bairro de Santana, em São 

Paulo, era destinar o bairro Jardim para moradia de população mais abastada e o 

Campestre para moradores de menor poder aquisitivo. As indústrias se instalariam no bairro 

industrial, ao longo da ferrovia. (GOLLO, 1997) 
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1.3  OS IMPACTOS SOBRE A URBANIZAÇÃO 
 
1.3.1  CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO E FORMAÇÃO DA RMSP 
 

Para esclarecer a influência do café no desenvolvimento econômico de São Paulo, é preciso 

salientar que, embora o cultivo do café tenha penetrado em terras paulistas a partir do 

começo do século XIX, o seu impacto sobre São Paulo só se fez sentir muito mais tarde. A 

razão disso é que, embora houvesse a região do Vale do Paraíba, que se tornou grande 

produtora de café até 1865, sua produção era escoada primordialmente pelo Rio de Janeiro, 

que recebia os tributos da exportação. O Rio era um grande porto de exportação, ao passo 

que São Paulo não passava de um entreposto comercial com uma ligação bastante precária 

com Santos. (SINGER, 1968, p. 28). 

 

Outra contribuição do café ao desenvolvimento da aglomeração paulistana foi no terreno 

dos serviços públicos. O café fez aumentar bastante a receita provincial de São Paulo, a 

qual em 1836 não passava de 292 contos. Em 15 anos, de 1836 a 1851, a receita paulista 

aumentou 68%. De 1871 a 1886, época do maior surto cafeeiro, o crescimento da receita foi 

de 300%. Isto também se refletiu no crescimento dos arredores (SINGER, 1968). Um 

serviço de conseqüências particularmente importantes para a industrialização e cuja origem 

pode ser considerada como resultado indireto do surto cafeeiro foi o da energia elétrica. 

 

Com a República, os estados adquiriram maior autonomia. Isto favoreceu os estados mais 

ricos, dentre os quais São Paulo, graças aos impostos advindos da exportação. À medida 

que a exportação do café se expandia, a receita aumentava, possibilitando ao governo 

estadual empreender atividades que, embora tencionassem amparar a cafeicultura, 

acabaram por favorecer também o desenvolvimento industrial. Duas destas atividades 

merecem particularmente destaque: a imigração subvencionada e a construção das 

estradas de ferro. Esta funcionou até a década de 1950 como principal elemento de 

estrutura da metrópole. A partir da década de 1940 com a importação de ônibus a diesel e a 

construção das auto-estradas há uma mudança para o modal rodoviário, para cargas e 

passageiros. 

 

São Paulo, na década de 1950, achava-se cercada por um cinturão de “subúrbios de cunho 

urbano”2. Muitos dos núcleos suburbanos foram anexados territorialmente pela cidade em 

função de seu crescimento, perdendo seu caráter suburbano. Assim, São Caetano do Sul, 

                                                           
2 Representavam prolongamentos de formas de uso do solo, fora do bloco compacto da cidade ou de seus 
limites político-administrativos. (Langenbuch, 1971, p. 260) 
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Santo André e Guarulhos, entre outros, viram suas áreas edificadas fundirem-se à capital, 

embora continuassem a ser subúrbio do ponto de vista político-administrativo. 

(LANGENBUCH, 1971, p. 261) 

 

 
1.3.2  CONCENTRAÇÃO INDUSTRIAL EM SANTO ANDRÉ E ABC 

 
A ferrovia no vale do Tamanduateí gerou impactos profundos e imediatos. Toda a paisagem 

se modificou e afetou principalmente o crescimento urbano e econômico da região. No início 

da década de 1920, já temos algumas indústrias se instalando ao longo da ferrovia. 

 

O eixo Santo André - São Caetano do Sul vinha assumindo o papel de cidade-dormitório, 

abrigando pessoas que moravam na região e trabalhavam em São Paulo e mostrava um 

crescimento de estabelecimentos comerciais e de serviços e o aumento das indústrias, 

iniciando a formação de um mercado local naquelas cidades. Foi em função desse processo 

de crescimento industrial e residencial em torno do eixo ferroviário que a sede de São 

Bernardo foi transferida para Santo André (Estação), por meio de decreto estadual, em 

1938, mudando a sede que antes estava na Vila de São Bernardo, ao longo do caminho dos 

tropeiros que ia de Santos à Capital, para a estação de Santo André, no novo eixo 
ferroviário. Toda a região do Grande ABC, composta por vários distritos, passou a chamar-

se Santo André.  

 

Em paralelo à ferrovia, somou-se a instalação da usina de geração de energia elétrica Light 

& Power, cuja construção teve início em 1926 e foi até 1938, terminando todo o complexo 

com a construção da Usina Elevatória de Traição, em 1953, para a reversão do Rio 

Pinheiros e aumento da vazão das águas represadas dentro do território da Borda do 

Campo, ou seja, da Represa Billings, e que precipitavam na baixada de Cubatão, gerando 

energia elétrica às nascentes indústrias da região. 

 

Acompanhando a expansão industrial, os núcleos residenciais e o comércio expandiram-se 

a partir da estação ferroviária. Uma série de loteamentos residenciais ocupou as antigas 

chácaras nos arredores desses núcleos. Com a crise mundial e a baixa exportação de 

produtos agrícolas, houve um êxodo rural e o início dos centros urbanos industriais, fazendo 

com que a região crescesse cerca de quatro vezes no período de 1920 a 1940, com o 

processo de industrialização que foi incrementado pelos capitais formados na cafeicultura 

que na crise do café (nos anos 30 e durante a 2ª Guerra Mundial) passa a investir na 

indústria paulista (SINGER, 1968, p. 57). 
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O ABC assistiu ao fortalecimento de seu parque industrial junto ao eixo ferroviário. Sendo os 

principais estabelecimentos industriais instalados no local, em 1937: Ind. Reunidas F. 

Matarazzo (Fios de seda) com 2111 funcionários; S/A Moinho Santista (Fiação) fundada em 

1923, com 905 funcionários; Companhia Brasileira Sedas Rhodiaseta S/A (fios de seda), 

com 864; General Motors da Brasil (montagem de carros), com 885; Ind. Reunidas F. 

Matarazzo (louças), com 871; Cia. Bras. de Metais e Metalurgia (laminados), com 691; Pirelli 

S/A (fios de seda), com 681; S/A Boyes (tecidos), com 586; Barros Loureiro e Irmão 

(louças), com 559; Indústria Aliberte Ltda. (pente/botão), 488; Kowarick & Cia. (casimiras), 

464; Cia. Bras. F. S. Hautmont (serralheria), 351; Cia. Bras. de Cartuchos (cartuchos), 239; 

Ind. Pelosini Ltda. (móveis e tecidos), 238; Justiça M. Luiza Ltda. (fiação), 206; Cia. 

Lidgerwood do Brasil (máquinas), 176; Atlantis Brasil Ltda. (químico), 145; Ind. Pelosini Ltda. 

(tecidos), 138; Ind. Paulista Argilex S/A (louças), 122; Cimento Roseo S/A (cimento), 116, 

perfazendo 10.836 empregos industriais.(KLINK, 2000, p. 95) 

 

Tabela 1.1: Grandes Instalações Industriais no ABC 
1913 Refinaria de óleo de São Caetano 

Indústria Química Rhodia Brasileira* (Santo André) 1919 

Indústria Metalúrgica Lidgerwood* (Santo André) 

Fichet E. S. Haumont*, fábrica de material de construção (Santo André) 1923 

Pirelli*, fábrica de pneus e condutores elétricos (Santo André) 

1925 Companhia Brasil Mineração Metalúrgica (São Caetano) 

1926 Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo S.A., fábrica de rayon (São Caetano) 

1927 General Motors do Brasil S.A., montagem de automóveis (São Caetano) 

1929 Indústria Têxtil Rhodia Brasileira – Rhodaseta*, fios sintéticos (Santo André) 

1933 Laminação Nacional de Metais* (Santo André) 

1936 Moinho Fanucci* (Santo André) 

Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo S.A., produtos cerâmicos (São Caetano) 

Fábrica de Fiação e Tecelagem Tognato (Santo André) 

Moinho Santista, instalado na antiga Fábrica Ipiranguinha (Santo André) 

1937 

Fábrica de Porcelana Mauá (antiga Pilar) 

1940 Fábrica de Pneus Firestone* (Santo André) 

Eletrocloro, fábrica de cloro, ácido clorídrico, soda cáustica e hipoclorito (Santo André) 

General Eletric* (Santo André) 

1945 

Cofap* (Santo André) 

1948 Companhia Brasileira de Cartuchos* (Santo André) 

1951 Elevadores Otis* (Santo André) 

1954 Refinaria de Petróleo União S/A* (Santo André) 

* Indústrias instaladas no perímetro do Projeto Eixo Tamanduatehy 

Fonte: Passarelli (1990) e Gaiarsa (1991) 
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Ressaltamos a instalação do oleoduto da Petrobrás, que permitiu a instalação do Pólo 

Petroquímico do Grande ABC, na divisa entre Mauá e Santo André, em Capuava. Conforme 

o site do Pólo Petroquímico do Grande ABC: 
O Pólo começou sua história em 1954, quando a Petrobrás instalou uma de 

suas primeiras unidades no Estado de São Paulo, a Refinaria de Capuava – 

na época, a maior refinaria de petróleo do país. (www.poloabc.com.br, 2005) 

  

A implantação da industrialização pesada nos anos 1950 no município de São Paulo e nos 

municípios vizinhos, como o ABC (Santo André, São Bernardo e São Caetano), na região 

sudeste, além de Guarulhos e Osasco (que já apresentavam industrialização anterior), 

localizadas nas regiões nordeste e noroeste, respectivamente, propiciou o crescimento 

populacional da região metropolitana. 

 

 
1.3.3 A MUDANÇA DO VETOR DE CRESCIMENTO: AS AUTO-ESTRADAS 

 

O modelo de desenvolvimento e crescimento das cidades, estruturado entorno da ferrovia 

que foi descrito nas seções anteriores, muda com uma política rodoviária adotada pelo 

governo federal e a construção de auto-estradas, trazendo um novo modelo de 

desenvolvimento baseado nas novas rodovias. 

 

A primeira metade do século XX marcou o início da formação da metrópole, pois, há a 

transição do modelo exportador cafeeiro para um novo padrão de acumulação no final da 

década de 1920 (KLINK, 2000, p. 94). 

 

O caminho do Mar3 aberto nos anos 1920 e a via Anchieta impactaram a região, 

introduzindo mudanças estruturais na configuração do espaço regional, fazendo de São 

Bernardo do Campo uma localização estratégica, a meio caminho entre o Porto de Santos e 

São Paulo. (ANAU, 2001, p. 17) 

 

A avenida dos Estados chegou à região do ABC e, nessa época, as indústrias começavam a 

instalar-se na área em função da linha do trem que transportava mercadorias e 

trabalhadores. A avenida dos Estados surgiu por causa dos loteamentos populares que 

foram se formando nessa região. A via foi construída sem nenhuma espécie de 

planejamento, segundo Cândido Malta (apud PORTELLA, 1999). Foi surgindo de acordo 

com as necessidades de seu entorno. A falta de planejamento é um dos motivos pelos quais 
                                                           
3 Via de ligação com o litoral que foi pavimentada em 1926. (ANAU, 2001, p. 17) 
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a população da região acabou tendo de enfrentar uma série de problemas, como as 

enchentes que assolaram a área por diversas vezes. (PORTELLA, 1999) 

 
Figura 1.2: Estação Santo André e a passagem em nível, 1954 

 
Fonte: SDUH/DDPU 

 

O esgotamento do padrão de crescimento baseado na ferrovia e a definitiva chegada do 

automóvel na década de 1950 foram acompanhados pela construção de uma série de auto-

estradas que marcaram a configuração da localização das indústrias na região 

metropolitana e no ABC. São as seguintes vias: a Via Anchieta (1947), Via Anhangüera 

(1948), Via Dutra (1951) e Rodovia dos Imigrantes (década de 1970). (KLINK, 2000, p. 97; 

NOBRE, 2000, p. 64) 
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O município de Santo André apresentou taxas muito elevadas de crescimento da população 

urbana: de 147,09% entre 1950 e 1960 e de 149,07% entre 1960 e 1970. O processo de 

urbanização estava intimamente associado ao processo de industrialização voltado para os 

setores como o de material de transporte, metalúrgico, mecânico, químico e outros. 

 

Em 1970, a cidade atingiu a população de 418.826 habitantes. Santo André era a 2º unidade 

populacional do estado. No mesmo ano, a região do ABC apresentava uma população total 

de 988.667 habitantes. Nessa época, São Bernardo do Campo já superava Santo André em 

número de indústrias, num reflexo da nova política de valorização do transporte rodoviário, 

com o eixo da via Anchieta se constituindo na nova área de ocupação das indústrias. 
Santo André era então a expressão da cidade industrial, com economia 

estável e recursos disponíveis para implantação de sistema viário e infra-

estrutura e equipamentos urbanos. A cidade demonstrava em suas obras 

novas e constantes reformas e ampliações, a euforia do milagre econômico. 
(PASSARELLI, 1990, p. 117) 

 
 
1.4 A CRISE DA DÉCADA DE 1980: AS TRANSFORMAÇÕES NA RMSP  
 E EM SANTO ANDRÉ 
 
1.4.1  ALTERAÇÕES NA BASE ECONÔMICA DA RMSP E SANTO ANDRÉ 
 

Dentre os aspectos econômicos que induziram o processo de desconcentração industrial, 

destacam-se, o fim do milagre econômico4 e o início do processo de reorganização da 

divisão do trabalho a nível nacional, preconizado pelo II Plano Nacional de Desenvolvimento 

(II PND), em 1975, o fortalecimento sindical do ABC e a difusão de novos parâmetros 

concorrenciais nos setores produtivos a nível internacional. (INFURB, 1998) 

 

A partir da década de 1970, a concentração industrial na RMSP começa a reverter, pois se 

observa o início da transferência de plantas industriais da metrópole para o interior do 

próprio estado de São Paulo e também para novos pólos industriais localizados nas mais 

expressivas capitais regionais como Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre. (NOBRE, 

2000) 

 

                                                           
4 O milagre econômico perdurou entre 1967 e 1973, gerando nesse período altas taxas de crescimento da 
economia nacional. A crise do petróleo de 1973 (reincidente em 1978) gerou uma retração das importações 
brasileiras, ao mesmo tempo em que a capacidade de consumo do mercado interno atingia certa saturação. 
Ambos os fatores não só puseram fim ao milagre brasileiro como afetaram a produção industrial, particularmente 
do maior e mais avançado parque industrial do país, localizado na RMSP. 
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Na década de 1980, toda a economia brasileira passou a apresentar índices de recessão e 

houve uma desaceleração do crescimento industrial com uma queda nas ofertas de 

emprego e a saída de algumas indústrias da Região Metropolitana de São Paulo. Também 

contribuíram para o processo de desconcentração industrial: a falta de terrenos disponíveis, 

legislação restritiva, dificuldade de locomoção e acesso, altos níveis salariais e a forte 

organização sindical como fatores de fuga das indústrias da RMSP.  

 

A Grande São Paulo, que vinha apresentando desde 1940 participação crescente na 

produção industrial brasileira, começou a apresentar índices de reversão dessa tendência a 

partir de 1970. Entre 1970 e 1985, a participação da RMSP, com relação ao pessoal 

ocupado no setor secundário caiu tanto em relação ao Brasil quanto ao Estado de São 

Paulo, reduzindo de 33,6% para 27,9% e de 70% para 62% respectivamente. O mesmo 

ocorreu com o VTI5, passando de 42,2% para 26,8% em relação ao Brasil e de 74,6% para 

56,6% em relação ao Estado de São Paulo. (NOBRE, 2000, p. 72) 

 

Notadamente em Santo André, a fuga das indústrias em 1985, pode ser percebida pelos 

dados da tabela 1.2, quando há uma diminuição do número de estabelecimentos industriais 

em Santo André e na região do ABC. 

 
Tabela 1.2: Número de Estabelecimentos Industriais 

Município/Ano 1940 1950 1960 1970 1980 1985 1988 
 

1998 

Estado de São Paulo     74.147 59.343  

Região Metropolitana 
SP 

    41.468 31.501 38.293 47.760
 

Sub-Região Sudeste 376 741 1.236 2.255 3.863 3.454 4.277 5.568
 

Santo André 
 

376 443 457 781 981 745 970 1.274

S. B do Campo 
 

- 133 284 589 1.099 934 1.182 1.535

S. Caetano do Sul 
 

- 165 262 468 557 470 548 678

Diadema 
 

- - 37 198 798 970 1.102 470

Mauá 
 

- - 84 110 259 184 256 1.330

Riberão Pires 
 

- - 112 100 143 136 199 254

Rio Grande da Serra 
 

- - - 9 26 15 20 27

Fonte:Emplasa/DDU/SIP/CCA 
Dados históricos: FIBGE, Censo Industrial do Estado de São Paulo, 1940/50/60/70 e 80. 

 

                                                           
5 Valor de transformação industrial, definido pelo IBGE, ou seja, a diferença entre o valor bruto da produção 
industrial (VBPI) menos os custos de operações industriais (COI), onde VBPI é a totalidade das transferências 
com vendas e estoques e COI são os custos com matéria-prima, combustível, energia, máquinas e 
equipamentos de produção, serviços de reparo e manutenção. 
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Em 1970, havia 415 estabelecimentos industriais com 44.080 operários em Santo André. Já 

em 1985, em 971 indústrias eram empregados 61.055 operários e funcionários; no 

comércio, em 6.815 estabelecimentos, havia 53.787 pessoas ocupantes; na prestação de 

serviços, em 17.880, existiam 41.124 empregados e 8.333 profissionais liberais (GAIARÇA, 

1991). Podemos observar esta diversificação com a expansão dos outros setores além do 

industrial. 

 

Entre 1975 e 1986, enquanto a RMSP diminuía a sua participação no valor adicionado 

industrial do Estado de 70,5% para 59,7% - uma diferença de 10,9% - as regiões de 

Campinas, Vale do Paraíba, Ribeirão Preto e Sorocaba aumentaram sua participação em 

10,6%, passando de 22,1% para 32,8%. Já as demais regiões do Estado tiveram uma 

pequena alteração na participação, passando de 7,4% para 7,6% (aumento de 0,21%). 

(NOBRE, 2000, p. 73) 

 

Com o novo modus operandi, o processo de modernização da gestão empresarial na 

indústria de transformação do ABC, como operar no sistema Just in Time, onde os 

componentes entram na fábrica no momento de iniciar o processo de montagem, tornava-se 

difícil em função dos congestionamentos que dificultavam o atendimento da pontualidade 

em áreas metropolitanas. (KLINK, 2001)  

 

Inúmeras empresas do ramo industrial ampliaram a produção com a implantação de novas 

fábricas em outros municípios ou estados. Daí o início de um processo de desconcentração 

industrial. 

 

Santo André teve uma redução do contingente de seus trabalhadores industriais, segundo a 

Revista Livre Mercado de novembro de 2002: 
- No Pólo Petroquímico de Capuava, entre Mauá e Santo André há hoje 1800 empregados, 

contra os 4000 que havia em 1990. 

 

- A Rhodia Química de Santo André tinha 1400 trabalhadores em meados dos anos 80. Hoje 

não passa de 100.  

 

- Entre as empresas metalúrgicas que fecharam, estão: Pierre Saby, fechada em 2001 com 

300 funcionários; Nordon, fabricante de equipamentos para cervejarias que possuía 900 

empregados, deixando vazios ou subutilizados vários imóveis de sua propriedade com uma 

área total de aproximadamente 50.000 m²; Black & Decker, fabricante de ferramentas e 

eletrodomésticos, que se transferiu de Santo André para o Triângulo Mineiro, eliminando 
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1200 postos de trabalho; Fichet, fabricante de estruturas metálicas, que empregou 700 

trabalhadores antes de falir; entre outras. (MÔNACO, 2004). 

 

No Gráfico 1.1a observa-se que o número de empregos ocupados na Indústria apresenta 

uma tendência de queda acentuada e que persiste até 2002. O Gráfico 1.1b apresenta esta 

mesma tendência, até mais acentuada, porém a partir de 1998, data do início do projeto 

Eixo Tamandautehy, ocorre uma estabilização no número de empregos ocupados em Santo 

André. 
 

Gráfico 1.1: Nº de Empregos ocupados na Indústria 
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Fonte: SEADE, 2006. Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais 

 

Há um crescimento do setor de comércio e serviços nos últimos anos em função da 

diminuição de postos de trabalhos oferecidos pelo setor industrial, como podemos observar 

na tabela 1.3. 
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Tabela 1.3: Número de estabelecimentos e pessoal em Santo André: 1970, 1980, 1988 e 1999 
Número de estabelecimentos Pessoal ocupado Setores da 

economia 1970 1980 1988 1999 1970 1980 1988 1999 

Indústria 781 981 871 869 50.372 64.529 64.348 32.612 

Comércio 2.393 2866 2587 9.402 8.702 15.829 2.587 31.428 

Serviços 2.041 3.636 2.789 13.009 4.045 14.316 42.920 53.387 

Fonte: Gerência de Tributos Mobiliários/ PMSA6

 
Em 1988, já apresentando uma diversificação de setores da economia com a construção do 

Mappin Casa Anglo Brasileira na Avenida Pereira Barreto, Santo André inaugurou uma 

importante loja de departamentos que depois foi ampliada e inaugurada como Shopping 

ABC. 

 

Houve também uma mudança na indústria com a terceirização de alguns serviços como 

alimentação, transporte, limpeza, manutenção, etc., criando um novo perfil de empresas 

prestadoras de serviços. 

 

A melhoria do setor terciário deu-se também nos serviços oferecidos à população, criando 

centros auto-suficientes, diminuindo a polarização exercida pela capital. 

 

Numa comparação entre os dados fornecidos pela ELETROPAULO quanto ao consumo de 

energia elétrica, verificando as tabelas 1.4 e 1.5, percebemos uma diminuição (-13,8%) do 

consumo de energia nos estabelecimentos industriais em Santo André comparando o 

consumo nos anos de 1988 e 1993 em detrimento de um grande aumento (45,2%) 

constante nos estabelecimentos comerciais.  

 

No período de 1978 a 1998 houve um pequeno aumento de 22,9% no consumo de energia 

do setor industrial, que contou com uma retomada do crescimento no final da década de 

1990 e um grande aumento de 134,4% nos estabelecimentos comerciais, no mesmo 

período, em Santo André. No Grande ABC, verificamos um aumento no período de 52,3% 

nas indústrias e de 170,4% nos estabelecimentos comerciais (ELETROPAULO). 

 

 

 
 

 

                                                           
6 Urban Systems Brasil (2002 Relatório 2 –Análise de dados, p.20 
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Tabela 1.4: Número de estabelecimentos industriais consumidores de energia elétrica 

Período Sto. 
André 

S. B. do 
Campo 

S. C. do 
Sul 

Diadema Mauá Riberão 
Pires 

R.Gde. 
Serra TOTAL 

1978 1.067 1.149 748 800 197 148 27 4.136 

1983 1.155 1.434 769 1.173 263 169 35 4.998 

1988 1.445 1.848 858 1.602 436 263 30 6.482 

1993 1.245 1.624 743 1.307 408 394 22 5.643 

1998 1.311 1.792 696 1.581 544 360 26 6.300 

Fonte: ELETROPAULO 

 
Tabela 1.5: Número de estabelecimentos comerciais consumidores de energia elétrica 

Período Sto. 
André 

S. B. do 
Campo 

S. C. do 
Sul 

Diadema Mauá Riberão 
Pires 

R.Gde. 
Serra TOTAL 

1978 7.543 5.269 3.348 1.938 1.504 594 126 20.822 

1983 10.039 8.405 4.498 3.261 2.685 904 162 29.954 

1988 11.187 9.938 4.871 3.983 3.258 1.160 220 34.617 

1993 16.247 14.797 6.594 6.558 4.923 1.652 374 51.145 

1998 17.684 16.624 6.920 6.974 5.586 2.120 392 56.300 

Fonte: ELETROPAULO 

 
No período de 1995 a 1999 houve uma queda brusca na oferta de empregos formais no 

setor industrial, enquanto que no comércio e serviços ocorreu um crescimento na oferta de 

empregos entre 1990 e 2000, segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento e Ação 

Regional (2005) como verificamos no gráfico 1.2. 

 
Gráfico 1.2: Postos de trabalho formais por setor em Santo André 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PMSA/SDAR 
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A desconcentração da atividade econômica da região metropolitana de São Paulo e do ABC 

está refletida no aumento da participação relativa na produção industrial brasileira do interior 

do estado de São Paulo e de outros Estados do território nacional. Um exemplo foi a criação 

do pólo petroquímico de Camaçari (BA), em 1978, e de Triunfo, no Rio Grande do Sul, em 

1982, que competem com o complexo instalado no ABC, em Capuava, entre Santo André e 

Mauá. 

 

Nos anos 1990, no setor industrial, o município de São Paulo diminuiu sua participação no 

valor adicionado estadual de 35,9%, em 1980, para 21,9%, em 1995, sendo que entre 1985 

e 1990 em um ritmo menos acelerado do que nos cinco anos anteriores. Nos anos 1990, 

apresentou oscilações entre queda e recuperação, com tendência resultante de declínio. 

“Os demais municípios com industrialização expressiva da RMSP como a região do 

ABCDM, além de Guarulhos e Osasco apresentou certa estabilidade em suas participações 

no valor adicionado industrial estadual entre 1980 e 1999, notando-se até certa recuperação 

de alguns anos”. A RMSP como um todo seguiu uma tendência decrescente em sua 

participação estadual no valor adicionado industrial similar ao município de São Paulo, já 

que a industrialização deste município equivale a quase metade do total da RMSP, afetando 

os indicadores metropolitanos. (INFURB, 1998) 
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Tabela 1.6: Empresas sediadas em Santo André em 1983 

EMPRESAS SEDIADAS EM SANTO ANDRÉ EM 1983 
(com 300 funcionários) 

OCORRÊNCIA 
 

Volkswagen Caminhões 
Av. Pedro Américo, 23 

 
Transferiu-se 

Companhia Brasileira de Cartuchos 
Av. Industrial, 3330 
Armas e Munições 

 
Transferiu-se 
 

Cotonifício Guilherme Giorgi S/A 
Av. Alexandre de Gusmão, 834 
Fios 

 
Transferiu-se 

Eaton Corporation do Brasil 
Av. Capuava, 603 
Auto-Peças 

 
Transferiu-se 

Fichet S/A 
Av. Industrial, 900 
Estrutura Metálica 

 
Fechou 

General Eletric do Brasil S/A 
Av. Industrial, 700 

 
Transferiu-se 

Cima Cia. Ind. Material Automobilístico 
Rua Arujá, 308 
Auto-Peças 

 
Mantém-se 

Indústria Paulista de Cortiça 
Rua Rio Grande do Norte, 299 
Juntas para Motores 

 
Mantém-se 

Swift Armour S/A 
Rua Particular, s/nº - Utinga 
Carnes Frigorificadas 

 
Transferiu-se 
 

Fiação e Tecelagem Santo André 
Av. Alexandre de Gusmão, 334 
Colchas e Cobertores 

 
Mantém-se 

Lanifício Santo Amaro S/A 
Rua Cel. Fernando Prestes, 451 
Fiação de Lã 

 
Mantém-se 

Nordon Indústrias Metalúrgicas 
Av. Industrial, 3000 
Montagens Industriais 

 
Fechou 
 

Companhia Paulista de Fertilizantes 
Av. Industrial, 900 

 
Concordata 

Indústria de Arames Cleide S/A 
Av. Dom Pedro I, 790 
Arames e Pregos 

 
Negociada pela Belgo 

Alcan Alumínio do Brasil S/A 
Rua Felipe Camarão, 414 

 
Mantém-se 

Elevadores Otis S/A 
Av. Antonio Cardoso, 536 
Elevadores 

 
Transferiu-se 

Ind. Madeiras Kauder S/A 
Rua Santa Carolina, 65/133 
Ind. Madeira 

 
Mantém-se 

Laminação Nacional de Metais 
Rua Dr. Julio Pignatari, 109 
Laminação e Trefilados 

 
Mantém-se 

Quimbrasil Química Indústria Brasileira 
Av. dos Estados, 4530/4576 
Matéria-Prima 

 
Mantém-se 

Pollone S/A Indústria e Comércio 
Rua dos Coqueiros, 542 
Auto-Peças 

 
Transferiu-se 

Produtos Elétricos Sennati 
Rua dos Coqueiros, 542 
Produtos Elétricos 

 
Mantém-se 
 

SA Tubos Brasilit 
Rua Particular, s/nº - Utinga 
Tubos, Telhas, Blocos etc 

 
Transferiu-se 

Indústria Química Eletro Cloro S/A 
Vila Elclor – Paranapiacaba 
Produtos Químicos 

 
Mantém-se 
 

Fonte: Prefeitura Municipal de Santo André 
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Pela tabela 1.6 podemos verificar a dinâmica das empresas sediadas em Santo André, em 

1983, com mais de 300 funcionários: das 23 indústrias instaladas, 10 saíram, 3 fecharam e 

10 continuaram suas atividades. 

 

A perda de emprego industrial no Grande ABC no período de 1988-1997 foi dramática. 

Enquanto a perda geral do emprego no estado de São Paulo foi de 1,94%, na região 

metropolitana de São Paulo foi 9,14% e no Grande ABC foi de 14,05%. 

 

Sobre esse aspecto, Klink afirma que:  
[...] em setores industriais considerados típicos na região a perda foi mais 

significativa. A  indústria metalúrgica, por exemplo, perdeu 45% do seu 

pessoal ocupado, ou seja, mais que 20.000 postos de trabalho. Os números 

para a indústria mecânica e a indústria de material de transporte (que inclui a 

indústria automobilística e a de autopeças) foram 60% e 35%, 

respectivamente. (KLINK, 2001, p.110).  

 

Além disso, o desempenho do comércio decepcionou no Grande ABC. O emprego no 

comércio atacadista apresentou queda de 20,94% no mesmo período e o comércio varejista 

cresceu 15,53%, mas 9,23% pontos percentuais abaixo do crescimento no setor no estado 

de São Paulo. Constatamos sempre um crescimento abaixo do crescimento no estado, 

apesar do incremento nos shoppings e hipermercados na região nos últimos anos. 

 

Em dezembro de 1985, conforme o IBGE, a região do ABC contava com uma população 

superior a 2 milhões de habitantes. São Bernardo, Diadema e Mauá tornaram-se centros de 

atração para os migrantes e, em 1989, São Bernardo sobrepujava os índices de Santo 

André, tornando-se a cidade mais populosa, com 586.011 habitantes.  
 

Gráfico 1.3: Evolução da População de Santo André 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: PMSA/SDAR 
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Em Santo André, a taxa de crescimento anual da população teve uma diminuição após a 

década de 1990 como verificamos no gráfico 1.3. 

 

Este crescimento da população em Santo André na década de 1990 deu-se de forma 

pequena, embora na região do ABC (Região Sudeste da RMSP) tivesse sido mais 

proeminente, conforme consta do gráfico 1.4, abaixo: 

 
Gráfico 1.4: Evolução da população residente 
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1.4.2  AS TRANSFORMAÇÕES PRODUTIVAS  
 

A região do Grande ABC assistiu nos últimos 12 anos à desestruturação de algumas de 

suas principais cadeias produtivas e ao declínio de sua economia. O contraste entre o 

crescimento estadual e o declínio regional levou à queda na participação do grande ABC em 

relação à arrecadação total do ICMS7 no estado, que caiu 45% nos últimos 12 anos. 

 

Em 1991, a região respondia por 13,57% da arrecadação do ICMS paulista. Já em 2003, 

esse percentual caiu para 6,34%. A indústria foi o setor mais atingido. A participação da 

indústria regional na arrecadação total do ICMS industrial do estado caiu quase 10 pontos 

percentuais (9,59%), passando de 18,46%, em 1991, para 8,87%, em 2003. 

 

                                                           
7 ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) é a principal fonte de receita dos estados. 
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Todos os complexos industriais do Grande ABC registraram, no período, quedas 

acentuadas nas participações relativas à arrecadação do ICMS real no conjunto do estado. 

O complexo químico-petroquímico caiu de 18,84% para 9,79%. O metal-mecânico, de 

33,94% para 15,95% e o eletrodoméstico passou de 12,78% para 6,66%. Nos demais 

complexos industriais, repetiram-se o mesmo quadro, com a participação passando de 

6,32%, em 1991, para 2,08%, em 2003. 

 

O Brasil, em 2003, registrou redução média de 8% na arrecadação do ICMS, sendo que o 

estado de São Paulo perdeu mais, com queda de 11,9%, sendo pior que o desempenho 

nacional. Santo André resistiu ao cenário adverso, segundo o Observatório Econômico, com 

a queda de 1% na arrecadação em 2003. 

 

Em 2004, o estado de São Paulo voltou a registrar aumento real de 4,7 % na arrecadação 

de ICMS. Examinando-se o período de 1999 a 2002, observa-se no estado redução de 

7,79%, revelando que as perdas decorrentes da recessão sobre a economia paulista no 

período recente ainda não foram totalmente compensadas. Em Santo André, nesse período, 

a redução verificada foi de 5,82%. 

 

Os dados mostram que a recuperação da economia paulista se desenvolve em ritmo e 

momentos diferentes quando comparada à economia de Santo André, em função da própria 

composição e perfil de atividades produtivas da cidade, menos diversificadas e complexas 

quando tomadas em relação ao conjunto do estado. (Observatório Econômico, 2005). 

 

A tabela 1.7 mostra a dinâmica de fechamento e abertura das empresas em Santo André de 

1997 a 2003. 

 
Tabela 1.7: Número de estabelecimentos da indústria, comércio e serviços 

Indústria Comércio Serviços  
Abert. Fech. Saldo Abert Fech. Saldo Abert Fech. Saldo 

1997 74 13 61 1.092 327 765 1.271 325 946 

1998 52 16 36 702 337 365 1.734 564 1.170 

1999 84 14 70 1.214 221 993 1.632 228 1.404 

2000 92 21 71 1.152 266 886 1.895 536 1.359 

2001 91 113 -22 893 1.177 -284 1.923 1.961 -38 

2002 82 87 -5 939 1.081 -142 1.898 2.065 -167 

2003 90 99 -9 884 769 115 1.852 1.577 275 
Fonte: PMSA/SF/DT 
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Examinando-se os números do ICMS, observa-se que o estado de São Paulo registrou 

arrecadação superior a R$ 47,5 bilhões em 2004, com crescimento real de 4,7% em 

comparação com 2003. A arrecadação do ABC em 2004 chegou a 3 bilhões, ou 6,34% da 

arrecadação estadual paulista, com crescimento real de 4,9% em relação ao ano anterior. 

Essa comparação permite concluir que a economia do Grande ABC cresce hoje em ritmo 

um pouco mais acelerado do que o do estado. 

 

O Produto Interno Bruto (PIB) de Santo André, que estava em queda na década de 1980, 

apresentou uma recuperação pequena na década de 1990, embora a região Sudeste tenha 

apresentado uma queda na década de 1990 e só tenha começado sua recuperação em 

1996, como mostra o Gráfico 1.5. E em 2003 é de R$ 8.014.750,00, conforme a tabela 1.8. 
Gráfico 1.5: Produto Interno Bruto - PIB (em Bilhões de US$) 
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Fonte: Fundação SEADE, 2002 
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Tabela 1.8: PIB estimado em 2003 (*) 

BRASIL 1.514.923,94 

SÃO PAULO 506.301,94 

Grande ABC 48.388,77 

São Bernardo do Campo 22.102,11 

Santo André 8.014,75 

Diadema 7.260,07 

São Caetano do Sul 5.004,15 

Mauá 4.779,64 

Ribeirão Pires 1.090,09 

Rio grande da Serra 137,95 
(*) valores em milhões de reais   

Fonte: IBGE, 2003/PMSA/SDAR 
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No Balanço Financeiro anual de Santo André nas últimas décadas constatamos a 

diminuição de investimentos em obras públicas que em 1987 foi de 47,88% e passou a 

2,71% em 1995 e um aumento de investimentos em habitação popular após o ano de 1998, 

onde taxas de 2,73% em 1989 dobram em 2003 com 5,51%, demonstrando investimentos 

na área social, conforme tabela 1.9. 

 

Estes dados comprovam a baixa capacidade de investimentos da cidade com obras de infra-

estrutura urbana. 
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Tabela 1.9: Balanço Financeiro Anual de Santo André de 1987 a 2004 (%) 

 
anço Financeiro Anual de Santo André de 1987 a 2004 em porcentagem (%)   

          

   o Receita Total** Rec.Tribut. Desp.Total Déficit Dívidas¹ Desp.custeio Pessoal Desp.Educação
Desp. 
Obras² Desp.Habitação

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 R$ 96.417.345,96          
6 R$ 302.437.727,28       

      
      
      

      
      
      
      
      

      
      
      
      
      

      
      
      
      

     
     

44,87 30,90  
7* R$ 221.895.530,64 13,47 103,19 3,19 3,37 42,27 24,28 12,37 47,88 0 
8³ R$ 113.383.330,65 16,84 116,76 16,76 3,08 55,30 33,73 6,40 45,57 0 

 9 R$ 138.215.118,98 12,54 87,21 (+)8,98 1,62 62,24 35,64 10,88 17,45 2,73
0 R$ 220.933.654,87 18,50 150,00 50,00 0,99 81,56 1,94 15,03 34,49 5,25 

 1 R$ 251.789.372,53 28,44 109,04 9,04 1,15 72,02 35,77 18,71 23,72 3,15
2 R$ 209.048.532,01 23,14 114,27 14,27 0,32 78,49 4,25 16,96 20,67 3,84 
3 R$ 164.955.748,01 17,30 114,53 16,56 0,41 70,78 3,72 12,80 22,54 1,69 

 4 R$ 273.827.394,96 20,43 104,62 4,61 0,01 66,58 5,46 19,85 27,06 1,36
5 R$ 471.333.254,96 25,60 99,52 (+)0,47 0,46 60,70 7,00 21,80 2,74 1,03 

 6 R$ 461.628.428,96 28,17 122,48 22,48 0,52 73,37 8,58 21,33 30,95 3,34
7 R$ 440.823.506,15 28,5 124,99 24,99 0,57 76,33 10,07 2,01 3,39 0,21 
8 R$ 515.841.736,54 27,46 101,85 8,55 0,34 63,46 8,8 16,74 18,19 3 

 9 R$ 520.055.001,30 26,6 108,27 8,27 0,38 70 37,52 16,79 25,55 3,73
0 R$ 579.278.310,64 24,98 94,71 (+) 5,28 0,27 64,61 32,99 16,65 22,44 2,89
1 R$ 549.836.597,57 24,88 102,17 21,7 0,25 65,93 35,73 22,31 20,54 4,79 

 2 R$ 496.501.207,97 34,54 102,24 2,24 0,25 93,52 52,02 21,74 14,8 4,11
3 R$ 526.003.366,37 39,36 100,95 0,95 0,02 90,09 52,92 23,6 13,44 5,51 
4 R$ 552.262.271,84 

 
40,07 

 
94,78 (+)11,92

 
0,33

 
86,07 49,56

 
24,69 11,36 5,28

vidas: amortização de dívidas + juros + encargos        
spesas da Secretaria de Obras e Planejamento, em 1989 passa a ser Secretaria de Obras e Serviços Urbanos   
licação da "Emenda Calmon" - aplicação de 25% da Receita no ensino     
 1987 as despesas com Habitação também incluíam as despesas com Urbanismo    

orrigida pelo IPC-A (IBGE) em reais para out/2005 
   

      
       

Fonte: Dados retirados do Balanço Anual do Município/PMSA/SF 
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1.4.3  ALTERAÇÕES NA URBANIZAÇÃO 

 

Apesar do declínio da produção industrial tanto na RMSP como na capital, e da redução 

drástica da taxa de crescimento populacional em quase todos os seus municípios, nota-se a 

expansão da área urbanizada no período. Observa-se uma ocupação das franjas dos 

municípios, com construções irregulares e favelas.  
O aumento real do preço da terra e sua escassez, o empobrecimento da 

população que faz com que habitantes de uma região central tenham uma 

maior mobilidade social, os obrigando a deslocamentos dentro da metrópole, 

assim como a falta de acesso ao mercado imobiliário formal que se torna 

mais elitizado, são fatores associados à crescente favelização nas últimas 

décadas. (MÔNACO, 2004, p.20). 

 

A Taxa Geral de Crescimento Anual da Região Metropolitana de São Paulo vem 

decrescendo nas últimas décadas: de 4,46 % a.a., entre 1970 e 1980, passou para 1,8% 

a.a. na década seguinte e, entre 1991 e 1996, diminuiu para 1,30% a.a., como um reflexo 

deste processo de desconcentração industrial. Santo André, de 2,82% a.a., entre 1970 e 

1980, passou para 1% e entre 1991 e 1996 apresentou a taxa mais baixa de 0,28% a.a., 

recuperando-se no período de 1996 a 2000, com 0,9%a.a.  

 
Gráfico 1.6: Taxa Geral de Crescimento Anual (em % a.a.) 
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Fonte: Fundação SEADE, 2002 
e São Paulo, a taxa de crescimento populacional decresceu em proporção maior 

egião Metropolitana, passando de 3,67% a.a. na década de 1970, para 1,16% 

1980 e para 0,34 % a.a. entre os anos 1991 e 1996. 
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Na comparação dos dados da taxa de crescimento populacional do município com a 

população no Eixo e entorno temos os seguintes dados constantes na tabela 1.10 abaixo: 
Tabela 1.10: População e taxa de crescimento em Santo André e Eixo 

 POP. 1991 TGCA % POP. 1996 TGCA % POP. 2000 TGCA % POP. 2005 
(PROJ.) 

Eixo / entorno8 125.341 -0,83% 124.299 1,59% 126.286 2,88% 129.926 

Santo André 616.993 1,27% 624.820 3,92% 649.331 2,88% 668.049 

Fonte: Censo Demográfico/1991, Recontagem/1996 e Censo Demográfico/2000 – IBGE 

 

No período entre 1991 e 1996, a área do projeto Eixo Tamanduatehy e entorno apresentou 

uma taxa de crescimento negativa de -0,83% e o município de 1,27% e no período entre 

1996 e 2000 houve uma recuperação da taxa, acumulando no período entre 1991 e 2000, 

um aumento na taxa em quase três vezes (2,91 vezes de -0,83% a 1,59%), como mostra a 

tabela 1.10. 

 

 

1.5  CONCLUSÃO: CRISE E MUDANÇA 
 
Conforme pôde ser visto neste capítulo, a região do ABC, onde está Santo André, 

apresentou crescimento populacional com o incremento da industrialização no começo do 

século XX até a década de 1970 e decresceu a partir da década de 1980 com a 

desconcentração industrial. Nos anos 1990 houve uma diversificação e um crescimento do 

setor de comércio e serviços, que não substituiu os padrões de riqueza do período anterior. 

 

Todo processo de urbanização de Santo André esteve ligado ao desenvolvimento do vale do 

Rio Tamanduateí. Com a ferrovia que originalmente foi construída para o escoamento da 

produção do café, passou a ter nova função e a presença do rio e as áreas livres 

propiciaram a instalação de indústrias. O vale do Tamanduateí teve um papel crucial para o 

desenvolvimento urbano e econômico de toda a região. 

 
Com a criação da Rodovia Anchieta, em 1947, e uma política de estímulo às rodovias 

adotada pelo governo federal, houve uma transferência do eixo ferroviário para o eixo 

rodoviário9, que passou a atrair as indústrias. 

 

                                                           
8 Compreende os dados de população dos seguintes bairros: Campestre, Casa Branca, Bairro Jardim, Santa 
Terezinha, Bangu, Centro, Jardim Alzira Franco, Jardim Rina, Parque Capuava, Parque Jaçatuba, Parque João 
Ramalho, Parque Marajoara, Várzea do Tamanduateí, Vila Curuçá, Vila Homero Thon e Vila Metalúrgica 
9 Este eixo da Via Anchieta corta o município de São Bernardo do Campo, que passa a concorrer com Santo 
André para locação das indústrias, que passam a utilizar o modal rodoviário, saindo de Santo André. 
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Assim, Santo André possui o parque industrial mais antigo, da primeira fase da 

industrialização, com indústrias que se instalaram ao longo da ferrovia e do rio 

Tamanduateí, e se ressentiu bastante às novas formas de acomodação industrial, sofrendo 

muitas perdas em sua arrecadação e comprometendo seu desenvolvimento, fazendo com 

que o vale do Tamanduateí se tornasse uma área com vazios e fábricas desativadas, 

criando um ônus à cidade tornando-se um passivo urbano, reflexo deste processo, e uma 

área de degradação urbana. 

 
 

 


