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O Conselho Regional de Economia da 2ª. Região 
(CORECON-SP), através da sua Delegacia no ABC, tem a honra 
de oferecer aos agentes econômicos da região o primeiro 
número do seu Boletim de Conjuntura. 
QuandoQuando foi regulamentada a profissão de Economista, em 1951, 
a sociedade, representada pelo Congresso Nacional e pelo 
Presidente da República, impôs como objetivo maior para a 
nova categoria profissional contribuir para a elevação da 
riqueza e da renda, em benefício de todos. 
SeteSete décadas depois, percebemos o quanto já foi feito, nesse 
sentido, e o quanto ainda falta fazer, pelos atuais e futuros 
economistas, em auxílio e apoio às iniciativas de empresários, 
empregados, profissionais liberais, autônomos.
OO famoso economista – aliás, laureado com o Prêmio Nobel - 
Amarthya Sen, diz que “pobre” é todo aquele que não 
consegue desenvolver todas as capacidades e potencialidades 
inatas, e a sua superação exige ações nos âmbitos da 
educação, da saúde e da economia, entre outros.
AA economia, como se sabe, trata da produção e da 
comercialização de produtos e serviços, e para que tal ocorra 
de modo regular e contínuo, é necessário que todos os 
envolvidos – empresas, trabalhadores, consumidores – 
percebam o quanto estão ligados um ao outro, o quanto uns 
dependem dos outros, e que a satisfação de uns deve ser 
também a dos demais. 

EDITORIAL

Infelizmente, não é esse o quadro que, já há quase uma década, 
vemos no Brasil, com redução de riqueza e de renda, ao menos 
nos setores produtivos – agricultura, pecuária, indústria, 
comércio, serviços – tendo havido maior concentração de 
riqueza e renda apenas no setor financeiro. 
Nós,Nós, economistas, temos trabalhado para melhorar tal 
situação, não apenas no âmbito da Macroeconomia, mas 
também na Microeconomia: atuamos em reestruturação e 
recuperação de empresas, remodelação de processos internos, 
adequação a mercados, solução de conflitos, planejamento 
estratégico, etc. 
OO Boletim de Conjuntura, organizado pela Delegacia Regional 
do CORECON-SP no ABC, cujo primeiro número vem agora a 
lume, quer dar maiores informações aos não economistas 
sobre a realidade econômica dessa sempre importante região. 
ObserObserve-se que esse Boletim não é um ponto final, mas um 
ponto inicial de diálogo em favor de todos e do seu bem-estar 
econômico e social, razão última da existência da profissão de 
Economista.
EstamosEstamos abertos a críticas e sugestões, pois queremos crescer 
junto com todos os que buscam o mesmo que nós, um Brasil 
desenvolvido de modo sustentável, garantia de melhores 
condições de vida para os que hoje habitam o ABC ou o 
habitarão. 

Apoio: Fundação Santo André
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RETOMADA ECONÔMICA DO ABC 

Nos últimos 40 anos houve grandes mudanças 
sociais, políticas e econômicas no Brasil e no  mundo. 
Assistimos ao fim da bipolaridade política mundial com o 
fortalecimento do multilateralismo, a  ascensão do 
neoliberalismo com a hegemonia do capital financeiro, o 
avanço das tecnologias e as  mudanças no estilo de vida 
das pessoas tornando as relações humanas mais fluidas, 
as alterações climáticas que podem comprometer a 
existência da humanidade e um aumento da 
concentração de  renda nunca visto antes na história.   

No Brasil, vivenciamos grandes mudanças. 
Passamos pelo processo de redemocratização, 
escrevemos uma nova Constituição, abrimos a economia 
de forma indiscriminada, consolidamos o país  como 
urbano. Sofremos e acompanhamos todas as 
transformações mundiais com o aumento do  
desemprego, da desigualdade social, da desestruturação 
da nossa economia com diversos planos  econômicos e 
assistimos o aumento da diferença do “gap” tecnológico 
com os principais países do  mundo.  

Enquanto isso, os principais atores sociais e 
econômicos da região do Grande ABC buscavam  formas 
de discutir e resolver esses problemas conjuntamente e 
sob a liderança do prefeito Celso Daniel; no início dos anos 
1990 inauguraram um modelo de governança público 
regional para enfrentá-los.  

O chamado Consórcio Intermunicipal de 
Prefeitos foi lançado e logo virou referência nacional.  
Durante aquela década outros instrumentos foram 
articulados de forma regional como a Câmara Regional, o 
Fórum da Cidadania, e no final dessa mesma década a 
criação da Agência de Desenvolvimento Econômico do 
Grande ABC, formada pelas prefeituras municipais, 
sindicatos de  trabalhadores, universidades, associações 
comerciais e o polo petroquímico, como braço para 
discutir  toda a problemática econômica que a região 
vinha enfrentando.  

Grandes foram as demonstrações regionais de 
enfrentamentos dos problemas durante as  décadas, pois 
algumas destas dificuldades, uma cidade de forma isolada 

não conseguiria resolver, como  a questão da mobilidade 
ou dos resíduos sólidos, agravado nos últimos anos.  

Outro exemplo de articulação regional foi o 
enfrentamento à pandemia, as cidades discutiram  de 
forma conjunta as restrições, o atendimento médico, a 
captação de recursos e inclusive a compra de  vacinas. 

Agora, promovemos um grande debate sobre a 
retomada da economia regional, e nesse caso, a  Agência 
desenvolve papel fundamental em articular os atores para 
pensar de forma conjunta quais os  caminhos.  

Durante toda sua existência a Agência se 
destacou em projetos e programas que auxiliaram a 
iniciativa privada na região, mas em um passado recente 
deixou de entregar para a região o que se esperava. 
Porém, no último ano articulamos essas iniciativas mesmo 
com todas as dificuldades que o momento impunha. 
Organizamos seminário de planejamento estratégico 
com os principais atores regionais para apontar as 
prioridades e os eixos de atuação para Agência ‘pilotar’ nos 
próximos anos.  

Como um dos principais destaca-se o tema 
“indústria”, um dos pilares do debate regional. Entre 
outros eixos abordados como: a consolidação de um 
ecossistema de inovação que integrasse além das 
universidades toda a iniciativa privada, a ausência de 
indicadores para nortear a política pública  como o 
investimento privado, a necessidade de pensar e fomentar 
a nova economia a partir da  “Economia Social”, 
oportunidade do turismo constituir-se como uma 
ferramenta de desenvolvimento  regional com geração de 
emprego e renda e, aproveitar o privilégio que temos com 
a capacidade intelectual e humana na região a partir das 
universidades transformando o Grande ABC em um 
“TERRITÓRIO DO CONHECIMENTO E DA INOVAÇÃO”.  

Para isso, estreitamos o relacionamento com 
alguns atores para além da região, como o  governo do 
Estado de São Paulo, que tem capacidade e 
responsabilidade sobre o desenvolvimento e o fomento 
regional e, com a prefeitura de São Paulo, pois as decisões 
na capital influenciam diretamente  nossa região.  

Realizamos uma grande atividade com o 

governo do Estado, por meio da Secretaria de  
Desenvolvimento, intitulado “AVANÇA ABC”, 
oportunidade em que firmamos entre as instituições o 
“Protocolo de Intenções” visando à conjugação de 
esforços voltados ao fortalecimento do  desenvolvimento 
econômico através de ações de empregabilidade, 
qualificação técnica e profissional,  empreendedorismo, 
ciência, tecnologia e inovação.  

Da mesma forma, com a prefeitura de São Paulo 
estamos em vias de assinatura também do protocolo de 
intenções para atuarmos de forma conjunta em áreas de 
interesse comum com vistas ao  aproveitamento dos 
potenciais regionais, como por exemplo, o turismo. 

Como desdobramento do “AVANÇA ABC”, no 
último dia 22 de fevereiro, promovemos nova  atividade 
com objetivo de diagnosticar a região. Neste encontro, 
contamos com a presença das  universidades, do poder 
público, sindicatos e iniciativa privada, ocasião em que 
foram apresentados os desafios setoriais, propostas para o 
desenvolvimento regional e para inclusão produtiva, 
como  iniciativas que podem colocar o Grande ABC 
conectado novamente com as principais cadeias de valor  
no mundo.  

Agora, o desafio é pensar o “FUTURO DA 
INDÚSTRIA”. Em nossa região temos a presença de  
montadoras, do primeiro polo petroquímico do país, de 
indústrias químicas importantes, de indústrias da área de 
defesa, do setor da alimentação e têxtil, entre outras, 
mostrando a relevância nacional e internacional do nosso 
parque industrial, que vem sofrendo nas últimas décadas.  

Temos como meta discutir o tema da mobilidade, 
passando pelo debate da mudança da matriz energética, 
nos conceitos dos veículos e a reestruturação da cadeia de 
fornecimento e o impacto na vida nas cidades.  

O assunto da qualificação e formação profissional 
também aparece como uma necessidade urgente a ser 
debatido, já que precisamos enxergar as reais 
necessidades regionais, ao mesmo tempo em que 
constatamos se o que estamos oferecendo é o suficiente 
para a demanda e qual a expectativa  dos jovens acerca 
desse tema.  
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E dentro dessa agenda, estamos trabalhando em 
conjunto com as universidades para a elaboração de um 
portal que congregue todas as iniciativas regionais do 
campo da inovação oriunda do  meio acadêmico e da 
iniciativa privada.  

Temos grandes desafios para serem discutidos e 
enfrentados. Não sabemos ao certo onde chegaremos, 
mas, temos a certeza que somente de forma conjunta e 
articulada iremos achar o melhor caminho para nossa 
região e seu desenvolvimento econômico, humano e 
sustentável com emprego e renda de qualidade.  

Agência de Desenvolvimento Econômico  
Aroaldo Oliveira da Silva  
Presidente do Conselho Diretor 
 

GRANDE ABC, O QUE QUEREMOS SER? 

O ano de 2022 está incerto para os brasileiros. 
Além da crise econômica, em parte causada pela 
pandemia, temos uma crise política que tende a se 
agravar com a proximidade da campanha eleitoral.  

O futuro ainda nebuloso por conta da forte 
polarização do país torna o ambiente ainda mais instável 
para a indústria.  

Diante deste cenário, nós do CIESP SBC, temos o 
desafio de, ao lado das principais instituições da região do 
grande ABC, unir esforços para traçar estratégias que 
alavanquem o desenvolvimento econômico e social. 

Acredito que o Grande ABC carece de uma 
identidade econômica. Desde 2018 venho conversando 
com um grupo formado por empresários e educadores, 
justamente sobre esse assunto. Qual é a nova identidade 
da região do Grande ABC, como queremos ser vistos no 
futuro, daqui 10, 20 anos? O que podemos fazer para atrair 
jovens talentos e, principalmente, não perdê-los para 
outros países que oferecem condições melhores? 

A cidade de São Bernardo do Campo tem 
condições de oferecer um ambiente mais seguro para a 

manutenção de empresas que já estão instaladas, atrair 
novos empreendimentos e, com isso, gerar emprego de 
qualidade para atrair talentos. 

Nosso próximo passo é elaborar uma estratégia 
para tirar essas ideias do papel, unir as entidades da região 
e dar o primeiro passo na construção desse futuro. 

Diante desse cenário precisamos do apoio do 
Poder Público uma vez que ele tem condições de 
melhorar o cenário. A região do Grande ABC tem perdido 
importantes empresas para outras cidades e Estados, que 
atualmente oferecem melhores incentivos. 

Diante desse cenário, nós da diretoria do CIESP 
SBC temos um grande desafio pela frente.  
 O primeiro deles é estruturar a entidade, após os 
prejuízos causados pela pandemia, que acabou nos 
afastando dos associados. Para isso foram ampliadas as 
diretorias de seis para 17.  

Vamos mapear a cidade para encontrarmos as 
empresas dos mais diversos segmentos, mapearmos 
áreas e desenvolvermos planos de ações específicos para 
cada uma delas. 

A pandemia trouxe com ela um novo cenário e 
ele precisa ser entendido para darmos sequência ao 
trabalho,  o qual não acontece mais como antes. A 
realidade dos empresários e colaboradores mudou. Para 
entendermos os seus anseios precisamos nos aproximar e 
ouvi-los.Também estamos em busca de novas lideranças 
para a instituição. 

Em paralelo a isso venho me reunindo com 
diretores de outras instituições para que possamos juntos 
planejarmos e construirmos esse futuro. 
 
Mauro Miaguti 
Diretor Titular do CIESP SBC 

 

 

NOSSO EMPREGO, NOSSA RENDA E AS  
POLÍTICAS ECONÔMICAS DOS GOVERNOS QUE 

ELEGEMOS 

Meu maior sonho de consumo quando treinava 
basquete, na minha adolescência em meados dos anos 
1960, era ter um tênis importado, um All Star branco de 
cano alto. Hoje é possível comprar o mesmo par de tênis 
por pouco mais de 60 reais pela internet. Era um tempo 
em que não se via carros importados nas ruas, nem 
alimentos importados nas prateleiras dos supermercados. 
Quase todos os dólares que o país obtinha com as 
exportações eram usados para pagar a enorme dívida 
externa e comprar produtos essenciais do exterior, 
especialmente, petróleo. Não produzíamos quase nada de 
petróleo naqueles momentos (1973) em que os países 
produtores elevaram o preço do barril de 3 para 12 dólares. 

Embora não contássemos com esses prazeres 
importados, que quem tem dinheiro pode comprar, 
tínhamos uma indústria em crescimento e éramos o país 
que mais crescia no mundo. Nos anos 1970 fomos visitados 
por grupos de sul-coreanos e chineses que queriam 
entender nosso processo de crescimento. O alto 
endividamento externo, a subida vertiginosa dos juros 
norte-americanos e a virada da chave econômica para o 
neoliberalismo, com abertura do comércio e da 
movimentação de capitais, nos trouxe ao ponto em que 
agora nos encontramos: temos grande oferta de 
importados e pouca renda para comprá-los. 

Fernando Collor foi quem começou a abertura do 
país à concorrência dos produtos internacionais e a 
redução dos impostos de importação. Fernando Henrique 
Cardoso aprofundou a abertura e a privatização. O 
desemprego em 1990, ano da posse de Collor, era de 10% 
na região de São Paulo e ABC. Nove anos depois, em 1999, 
primeiro ano do segundo governo FHC, a taxa de 
desemprego tinha praticamente dobrado para 19%, 
conforme Pesquisa de Emprego e Desemprego, realizada 
pelo Dieese e Fundação Seade. 
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O dado mais recente da Pesquisa Industrial 
Anual do IBGE, 2019, revelou que tínhamos 7,6 milhões de 
pessoas empregadas na indústria. Seis anos antes, em 
2013, esse total era 9 milhões, superior em 1,4 milhão de 
trabalhadores. O Brasil perdeu, assim, quase 16% dos 
empregos industriais, que são aqueles que oferecem 
melhor remuneração, no período. 

Mesmo com a desindustrialização da economia 
brasileira, a indústria automobilística, que tem forte peso 
nos empregos e na renda na região do ABC, continuou o 
ciclo de altas e quebras sucessivas de recordes. O setor 
chegou a produzir mais de 3,7 milhões de veículos em 
2013. A produção caiu para pouco mais de 2 milhões de 
unidades em 2020. Os veículos importados representaram 
23,6% das vendas internas em 2011, ponto mais alto da 
série, e caíram para 10,3% em 2020. 

O receituário dos Fernandos expôs a indústria 
brasileira à concorrência internacional sem qualquer 
preparação ou política para adequá-la aos novos tempos. 
Os governos Lula e Dilma tentaram e conseguiram 
retardar o processo por algum tempo, mas os governos 
Temer e Bolsonaro fizeram o país voltar ao caminho 
anterior de desindustrialização. 

Em que pese estarmos inseridos em um mundo 
altamente competitivo e estarmos ficando para trás, a 
dificuldade geral que temos sentido para sobreviver com 
alguma dignidade tem forte correlação com as decisões 
de política econômica do governo que elegemos. Neste 
ano, teremos nova oportunidade de escolher governantes 
que priorizem a expansão da indústria e do emprego 
industrial. 

César Locatelli 
Coordenador da Associação Brasileira Economistas 
pela Democracia 
Escreve regularmente para a mídia independente 
 

 

 

RIO GRANDE TEM E PODE TER MUITO MAIS 

Rio Grande da Serra, a mais nova das sete cidades 
do Grande ABC, região que já foi a mais rica e 
industrializada do país, é uma caçula quase “senhora”, 
com seus 58 anos de emancipação a se completarem em 
maio, com seus cerca de 52 mil habitantes. Uma cidade, 
digamos, ainda por fazer, em função dos desafios e 
necessidades básicas a serem solucionados. Uma cidade 
que carece, ao longo de sua história, de um olhar mais 
carinhoso por parte dos governantes, que valorize suas 
características socioambientais. Uma cidade que precisa 
resgatar a autoestima não apenas no sentido urbanístico, 
mas, principalmente, valorizando suas condições e 
realidade socioeconômica.  

A história mostra e ensina: toda cidade rica surgiu 
como povoados pequenos e precários. Foi o trabalho de 
seus povos que as tornaram grandes e ricas. 

A grandeza de Rio Grande não deve ficar apenas 
no nome. E não precisa ser no sentido literal, de grandeza 
territorial. Queremos e podemos provocar o movimento 
de atrair pessoas e negócios para a cidade, usufruindo das 
nossas belezas naturais, do nosso clima ameno e que aqui 
tenham uma cidade que lhes supra em tudo o que 
necessitem. Potencialidades e oportunidades não nos 
faltam! 

Rio Grande tem um povo ordeiro e trabalhador, 
que faz a cidade contar com os melhores índices de 
segurança da região; tem empreendedores que 
acreditam e aqui investem e querem investir ainda mais; 
tem condições geográficas e inserção numa malha 
logística rodo-ferroviária que poucas cidades possuem no 
país. O desafio aceito por este governo a partir de 1o de 
janeiro de 2021 é grande e trabalhoso. Mas, uma vez aceito, 
temos o dever moral de não decepcionar não só a parcela 
da população que nos elegeu no anseio de mudanças, 
mas a toda a população riogranserrense, mostrando que 
Rio Grande da Serra pode mais.  

O Desenvolvimento Econômico e Turístico dessa 
cidade depende, acima de tudo, da vontade das pessoas 

em fazê-lo. Não só das pessoas do governo, que é efêmero 
e passageiro, mas principalmente da população e dos 
empreendedores, que devem enxergar as potencialidades 
que o município oferece. Nosso papel é ser o farol que 
norteia este horizonte e o espelho que faça todos 
enxergarem essas reais possibilidades de crescimento 
social e econômico, em harmonia com nosso maior bem, 
que é o nosso patrimônio ambiental. 

Nilton de Paula 
Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turístico 
de Rio Grande da Serra 
 

RIBEIRÃO PIRES EM DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E SOCIAL 

Considerando o cenário atípico econômico 
global, o Município de Ribeirão Pires atuou com rapidez, 
precisão e proatividade nos arranjos produtivos locais, 
assegurando a saúde econômica e alavancando os índices 
dos setores que alicerçam o equilíbrio do 
desenvolvimento Econômico Emprego e Renda. 

Dentre as conquistas alcançadas de retomada 
econômica pelo município, em 2021 esteve em alta o 
estoque de empregos formais em todos os setores de 
atividades econômicas na comparação com anos 
anteriores. Em 2021 foram criados 5533 postos formais de 
emprego no comércio (5275 em 2020), 599 na construção 
civil (569 em 2020), 7042 na indústria (6477 em 2020) e 
6078 em serviços (6066 em 2020). 

O Atende Fácil realizou mais de 26 mil 
atendimentos com resultados positivos no período. Além 
disso, o foco na capacitação profissional foi um divisor de 
águas na busca de qualificação de mão de obra para o 
desenvolvimento econômico local. O município 
promoveu curso de Torno em CNC – parceria com a 
empresa Metalcrux, e do Programa Time do Emprego, em 
parceria com o Governo do Estado de São Paulo. Outros 
destaques foram o Feirão Emprega + que reuniu 
empresas de RH do município para receber currículos, 
realizar triagens e recrutar para possíveis vagas; e o 

4



 
 

Programa Bolsa Trabalho, em parceria com o Estado, que 
beneficiou até o momento mais de 130 mulheres. 

 

Neste ano 2022, o Município planeja inaugurar 
um novo espaço de coworking a ser implantado no 
Atende Fácil, a sala do Empreendedor, para o fomento de 
novas startups, tendo em vista a recuperação econômica 
e os incentivos aos micro e pequenos empreendedores. 

 

Como resultado de todas essas iniciativas, 
Ribeirão Pires registrou redução na taxa de inadimplência 
de microempreendedores(as) individuais, índice menor 
do que o registrado do Grande ABC, do Estado de São 
Paulo e do País. De acordo com último relatório da 
Agência de Desenvolvimento Econômico e Consórcio 
Intermunicipal Grande ABC, em janeiro de 2021, 51% dos 
microempreendedores individuais não estavam em dia 
com a contribuição mensal, ao passo que, em setembro, a 
taxa caiu para 38,9%. Nesse mesmo mês, a taxa de 
inadimplência registrada em outras cidades do ABC foi de 
40,7%, no Estado, 40,6% e no Brasil, 42,1%. Aos poucos 
retomando a economia, mas nada disso seria possível se 
não houvesse a parceria SEBRAE e o engajamento dos 
sete municípios. 

Marli Silva Pereira 
Secretária de Desenvolvimento Econômico 

 

A GESTÃO ESTRATÉGICA REGIONAL URBANA: 
ECONOMIA, MULTIATORES E TERRITÓRIO 

A expressão “desenvolvimento econômico” 
sempre chamou a atenção de todo economista. Durante 
a sua formação, estudam-se meticulosamente os vários 
planos econômicos criados e colocados em prática nas 
histórias econômicas brasileira e mundial. Entretanto, 
ironicamente, o Brasil experimenta, na atualidade, um 
período de grande recesso de planos.  

Sob a tutela do Estado, o país pautou, entre 1930 
e 1989, um dos projetos de industrialização de sucesso no 
mundo e, com a sua falta de estratégia econômica e 
política industrial no contexto mundial globalizado, a 
partir de 1990, ainda não conseguiu  reposicionar-se 
dentro da divisão internacional do trabalho. 

  Um dos retratos desse drama brasileiro é a 
Região do Grande ABC Paulista - composta por 7 
municipalidades: Santo André, São Bernardo do Campo, 
São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio 
Grande da Serra -, que recebeu massivos fluxos de 
investimentos internacionais e nacionais industriais entre 
os anos de 1950 e 1989, mas que, a partir de 1990, vem 
assistindo seguidamente ao processo de fechamento de 
indústrias e transferência de linhas de produção.  

Em pesquisa realizada no ano de 2020, 
identificou-se mais de 300 áreas industriais ociosas na 
Região do Grande ABC, mostrando que, embora a 
temática da reestruturação produtiva e da 
desindustrialização esteja crescentemente batendo à 
nossa porta, o assunto, de extrema importância, esteve 
longe dos debates entre os anos de 2001 e 2021.  

A prova disso são os hiatos na construção de 
planos estratégicos econômicos regionais e nacionais 
voltados para o pequeno, médio e longo prazos, o que 
contribuiu com a falta de inserção do Brasil nas cadeias 
globais de produção. Os atuais problemas e os desafios da 
indústria são complexos, mas será que o país está 
realmente disposto a enfrentá-los ou, ao contrário, deixará 
cair por terra todos os esforços e recursos empenhados no 
passado?  

Como pano de fundo, verifica-se que, por um 
lado, na formação dos economistas - os futuros 
construtores de planos econômicos -, o estudo sobre o 
“território” encontra-se disfarçado e oculto na grade 
curricular das Ciências Econômicas. E, por outra parte, 
percebe-se que os gestores municipais, estaduais e 
nacionais, em suas diversas formações, mas 
principalmente graduados em Arquitetura e Urbanismo, 

Gestão Pública, Gestão Territorial, carecem de uma 
formação econômica estratégica territorial.  

O que essas duas situações guardam em 
comum? A falta de uma visão estratégica econômica 
territorial e multiterritorial que, inclusive, em um contexto 
de rivalidades políticas, pode colocar em dúvida o futuro 
da Região do Grande ABC e do país. Quando se pensa em 
desenvolvimento econômico, independentemente de sua 
circunscrição, é preciso dar ênfase, também, ao território, 
aprendendo com os erros, valorizando os seus legados e 
fortalecendo os laços de pertencimento. 

Isso revela que, além de não se poder dissociar 
economia e território, é preciso existir maior sintonia, 
harmonia, integração e interação entre os atores e 
instituições, sejam eles públicas ou privadas, 
independentemente da posição que ocupam dentro da 
hierarquia social.  

Estudar os territórios, pensar e construir diversas 
pontes em prol de gestões estratégicas, sejam elas 
multiterritoriais, multidisciplinares, multiescalares e 
multiatores, tem gerado grandes desafios, demandando 
um esforço hercúleo de inclusão de todos os envolvidos. A 
Região do Grande ABC vive um grande desafio de 
reinventar o seu futuro diante do processo de 
reestruturação produtiva e de desindustrialização 
precoce, devendo, ainda, considerar as suas diversas 
características, bem como as controvérsias econômicas, 
sociais, ambientais e territoriais do subdesenvolvimento.  

Desde o início de 2022, podemos vislumbrar uma 
nova chama de esperança com o renascimento da 
Agência do Desenvolvimento Econômico do Grande ABC 
- ADEGABC. O protagonismo regional está de volta com os 
seus gestores, que têm buscado envolver todos os 
multiatores que a compõem - as universidades 
particulares e públicas, as sete prefeituras, o governo do 
Estado de São Paulo, as empresas públicas e privadas, os 
sindicatos patronais e dos trabalhadores, os membros da 
sociedade, entre outros - para pensar e debater o 
desenvolvimento estratégico econômico e territorial do 
Grande ABC, refletindo sobre os desafios, os problemas e 
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as perspectivas para redesenhar o futuro dessa 
importante Região. 

 
Gisele Yamauchi – Universidade São Judas Tadeu 
(USJT) 
Economista, Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo 
e Mestre em Economia Política Mundial  
 
Andréa de Oliveira Tourinho – Universidade São Judas 
Tadeu (USJT) 
Arquiteta e Urbanista e Professora Doutora em 
Arquitetura e Urbanismo  
 

NOVOS RISCOS E INOVAÇÕES FARÃO MERCADO 
DE SEGUROS DOBRAR ATÉ 2030 

O papel das seguradoras é identificar e oferecer 
soluções para minimizar e remediar os vários tipos de 
riscos que as pessoas e as empresas enfrentam. Como as 
sociedades, a economia e o ambiente estão em constante 
evolução, frequentemente surgem novos riscos que 
exigem adaptação das seguradoras. 

Nos tempos atuais, ganham importância, no 
Brasil e no mundo, o envelhecimento da população, as 
mudanças climáticas, os riscos à saúde coletiva e a 
transformação tecnológica. Diante de tais eventos, riscos 
antes improváveis não podem mais ser tratados como 
excepcionais. E riscos completamente novos desafiam o 
setor. Nesse cenário, de acordo com a consultoria 
internacional Bain & Company, o mercado mundial de 
seguros deverá dobrar até 2030. Vejamos: 

Primeiro, o envelhecimento da população deve 
ampliar a demanda por seguro de vida ou seguro saúde. 
Do mesmo modo, foi a mudança etária que levou à 
reforma da previdência, em 2019. A reforma tornou o 
sistema de seguridade social bem menos generoso que 
no passado, tem-se aí um incentivo importante à 
previdência privada. No futuro próximo o mercado deve 
crescer para esses segmentos. 

Segundo, as mudanças climáticas chegaram 
para ficar. O clima, em muitas ocasiões tem-se mostrado 
mais hostil, com a ocorrência de tempestades para as 
quais as cidades não estão preparadas. No campo, a 
mudança no regime de chuvas reduz a produtividade. 
Esses eventos somados resultam em uma série de 
prejuízos às pessoas e empresas que requerem a atenção 
das seguradoras e a oferta de novos produtos. 

Terceiro, como ficou demonstrado com a 
pandemia de Covid-19, o surgimento de novas doenças e 
vetores de doenças pode ter efeitos dramáticos sobre a 
população. Isso vale também para as atividades 
econômicas. Negócios foram desfeitos, voos foram 
cancelados, cadeias produtivas inteiras foram 
interrompidas. O setor de seguros precisa estar atento à 
tamanha incerteza e seus riscos. 

Finalmente, a transformação tecnológica implica 
mudanças disruptivas no mercado. Desde a centralidade 
que os celulares ganharam em nossas vidas, passando 
pelas fraudes eletrônicas que cresceram 
exponencialmente, mas, principalmente, pelos benefícios 
que a tecnologia pode trazer. A internet das coisas ou o 
uso massivo de dados favorecem a previsibilidade, o 
mapeamento de situações de risco, a indução de 
comportamentos menos arriscados e a automatização de 
processos. Há grande potencial para o aumento da 
produtividade.  

O principal é ter em mente que o cenário enseja 
inovações. Por exemplo, o autosserviço nos seguros e a 
digitalização da relação seguradora-segurado são 
tendências já em curso. Novos produtos podem ser 
oferecidos de forma mais personalizada para cada cliente 
e mais próximos dos locais de venda, o que favorece os 
‘seguros embutidos’, oferecidos conjuntamente com bens 
ou serviços. O momento requer atenção e a descoberta de 
grandes oportunidades. 

Lucio Flavio da Silva 
Economista do Grupo Euro17. 
 

REFLEXOS DA PANDEMIA NA VIDA DO 
CONSUMIDOR. 

Os reflexos negativos da pandemia são 
incontáveis, os mais graves foram as perdas de vidas de 
milhares de pessoas, seguido da dilapidação total de 
patrimônios acumulados em uma vida inteira para sanar 
dívidas e honrar os compromissos como o pagamento de 
mensalidades de planos de saúde, escola, cartão de 
crédito e consumo de produtos e serviços essenciais. 

O consumidor vivenciou o aumento repentino 
de preços, por exemplo, do gás de cozinha que aumentou 
de R$ 70,00 para R$ 130,00, afetando, primeiro os mais 
vulneráveis que reúnem em um só teto uma família 
numerosa, e o grupo que passou a desenvolver sua 
atividade profissional no chamado home office, em ambos 
casos houve aumento no consumo, pois as pessoas que 
antes passavam o dia fora agora estavam em casa. 

Ocorreu o aumento do preço do álcool em gel 
e máscaras de proteção facial, reajustes de 200% num 
curtíssimo período, nestes casos o consumidor ficou 
diante da discussão jurídica de teses constitucionais sobre 
a livre prática de preços no mercado, resultado do efeito 
oferta e demanda e práticas abusivas elencadas no código 
de defesa do consumidor. 

O comércio eletrônico esteve no centro da 
pandemia, os aumentos das compras foram expressivos, 
além disso o pagamento do auxílio emergencial trouxe 
para a internet até mesmo aqueles que se quer um dia 
acessaram a rede, foi um grande boom de acessos e de 
“digitalização social forçada”.  

Esse acesso à web trouxe também os “novos 
fornecedores", pessoas que perderam seu emprego ou 
mesmo os que passaram a completar sua renda com a 
venda de produtos e serviços pelos marketplaces e redes 
sociais. Porém, muitos se aventuraram sem perceber que 
o universo do empreendedorismo precisa observar regras 
e normas. 
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Além das leis consumeristas, que exigem o 
cumprimento do prazo de entrega, garantia de qualidade, 
responsabilidade por danos materiais e morais, é um 
dever prestar informação de maneira, clara, precisa e 
adequada, responsabilidade pela segurança e proteção de 
dados, também se viu diante das regras fiscais e 
tributárias como emissão obrigatória de nota fiscal, 
declaração de imposto de renda.   

Ser empreendedor, empresário, comerciante 
no nosso país não é algo simples, o brasileiro é batalhador, 
criativo e não desiste fácil, a essas mulheres e homens 
todo o nosso respeito e admiração, mas que tenham 
cautela e observem as normas administrativas e legais 
antes de começar um negócio, e para aqueles que já estão 
“na estrada”, sem nenhum problema de parar, repensar e 
começar de novo da maneira correta e segura. 

Rodrigo Tritapepe 
Diretor de Atendimento e Orientação ao Consumidor 
do Procon-SP 
 

DESEMPREGO É AGRAVADO COM A PANDEMIA 

O município de Diadema não é diferente do 
cenário nacional. Segundo o gráfico n° 1, elaborado pelo 
Observatório de Políticas Públicas, Econômico e Social de 
Diadema (OPPES - SEPLAGE), caiu o estoque de vínculos 
formais no município de Diadema durante as medidas 
restritivas à pandemia Covid-19. A curva do emprego 
formal começa a elevar no segundo semestre de 2021, 
uma leve recuperação da economia de 1,84%, do ponto de 
partida (01/20).  

Já é sabido que há migração da utilização dos serviços 
particulares para os serviços públicos, devido à diminuição 
da renda das pessoas, por exemplo, os convênios médicos; 
no gráfico n° 2 é possível verificar esse processo através do 
comportamento da curva dos beneficiários dos planos de 
saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Gráfico 1 - Curva do desemprego 

Fonte: Observatório Seplage – 
Prefeitura  de Diadema 

 

Gráfico 2 -  número de 
beneficiários de planos de 

saúde 

Fonte: Observatório Seplage – 
Prefeitura  de Diadema 
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Dos empregos formais, a indústria ainda detém 
grande parte dos postos de trabalho na região. As duas 
curvas têm um comportamento similar no mesmo 
período, a relação de pessoas que usava convênios 
médicos particulares e migrou para o SUS versus número 
de demissões.  

O que indica pressão nos serviços públicos, ou 
seja, é real a necessidade de um estudo regional 
aprofundado para se criar ações transformadoras, 
encontrar caminhos de reinserção no mercado somado ao 
desenvolvimento de novos postos de trabalho, ações 
norteadoras para fortalecer os municípios, industrialização 
moderna e ecológica. 

Adriana Maria de Sousa 
Economista da Prefeitura de Diadema 

 

SANTO ANDRÉ 500 ANOS E OS DESAFIOS DA 
ECONOMIA 

  A crise econômica pela qual o país atravessa vai 
exigir muito mais do que se previa para superá-la. Dados 
recentes mostram que os últimos 10 anos tiveram o pior 
desempenho econômico desde o início do século passado, 
ficando aquém até mesmo da famosa “década perdida” 
dos anos 1980. 

  Esse desafio impõe medidas urgentes que 
possam destravar gargalos, criar novas cadeias produtivas 
e postos de trabalho, gerar e distribuir riqueza impactando 
o consumo e a produção, entre uma série de outras ações 
imediatas e de médio prazo. 

  Mas além dessas providências, é preciso pensar 
pra frente e vislumbrar o futuro. No ABC, isso já tem sido 
feito. A Prefeitura de Santo André tem se empenhado na 
elaboração de um planejamento estratégico de longo 
prazo até 2053, ano em que o município completará cinco 
séculos de existência, com metas, diretrizes e ações que 

têm como objetivo proporcionar uma cidade mais digna, 
humana e próspera para as gerações vindouras. 

  Representando papel basilar para o 
cumprimento deste programa, a economia andreense 
tem sido objeto de constante reflexão e análise por parte 
da prefeitura. Mais do que ajudar a reencontrar a vocação 
produtiva do município, o ‘Santo André 500 Anos’ tem o 
desafio de repensar leis que impactem no desenho 
urbanístico e, consequentemente, na capacidade 
econômica da cidade. Para isso, foi iniciada a revisão 
participativa do Marco Regulatório, que oportunizará a 
modernização da legislação e, possivelmente, a obtenção 
de resultados que refletirão na atividade econômica da 
cidade, especialmente a industrial e de serviços, bem 
como na atração de investimentos privados e públicos. 

  No mesmo contexto de alavancar a geração de 
riqueza em Santo André, o programa também estrutura 
projetos exequíveis com financiamentos previamente 
estipulados por meio de um Plano de Metas que conta 
com a participação direta de todas as secretarias da 
municipalidade. Nessa carteira ainda em 
desenvolvimento há, por exemplo, obras públicas de 
infraestrutura e de mobilidade com capacidade de gerar 
centenas de empregos permanentes e temporários, 
ativando as engrenagens da economia andreense. 
Também nesse sentido, Santo André recebeu, no início de 
2022, o Selo Município Emergente para Concessões e PPP, 
que reconhece a cidade como um hub com potencial em 
desenvolvimento para atração de investimentos de 
empresas nas mais diversas áreas, como infraestrutura, 
saneamento, mobilidade, turismo, entre outras. 

  O programa ‘Santo André 500 Anos’ realizou, 
ainda, em meados de novembro de 2021, o I Congresso 
Regional Universitário da região, dando oportunidade à 
academia de apresentar pesquisas, projetos e soluções 
que permeiam o desenvolvimento econômico da cidade. 
Paralelamente, o programa também concentra esforços 
em informar, debater e consultar a população sobre os 
projetos, ações e iniciativas que a Prefeitura tem buscado 

empreender. Para tanto, a municipalidade tem realizado 
webinars, consultas digitais, seminários, entre outras 
iniciativas de discussão.  

Em parceria com a Gerência de Indicadores 
Sociais e Econômicos, o programa tem apresentado, 
desde setembro do ano passado, Boletins Econômicos 
que trazem a conjuntura econômica de Santo André e 
região, além de considerações sobre o cenário nacional, 
promovendo mais um instrumento de análise e 
compreensão sobre os caminhos que a cidade pode e 
deve tomar. 

  É assim, visando o longo prazo, com uma gestão 
consciente construída lado a lado com os andreenses, e 
dando à população as ferramentas necessárias à reflexão 
crítica sobre o município, que Santo André enfrenta as 
adversidades de hoje e se apresenta desde já para vencer 
também os desafios de amanhã. 

Renan Santiago 
Jornalista  - Diretoria de Planejamento Estratégico 
Coordenador da Escuta Pública do Programa Santo 
André 500 Anos 
Prefeitura de Santo André 

 

O IMPACTO DA ALTA DO DÓLAR NA INDÚSTRIA 
DA BORRACHA 

Para o ano de 2021, tínhamos grandes 
expectativas de crescimento, vínhamos de um ano difícil - 
a pandemia teve início em março/2020 e a indústria sofreu 
com a desaceleração da economia, assim como serviços e 
comércio. 

Devido ao ano anterior ter sido marcado pela 
baixa demanda por produtos e ter apresentado também 
queda no consumo das famílias, 2021 se iniciou com o 
aumento das vendas no nosso setor, de revestimentos em 
borracha e cilindros. 
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Em 2021, superamos o volume de vendas 
esperado, revelando-se, surpreendentemente, um dos 
melhores anos da última década, em especial na produção 
de novos cilindros e revestimentos. 

De outro lado, em outubro/2021, com o aumento 
do dólar, que superou a marca de R$ 5,69, observamos uma 
importante elevação nos preços das matérias-primas, que 
já vinha ocorrendo, mas atingiu patamar assustador, 
especialmente por não ser possível compensar essa 
elevação com ajustes ao preço final adequados. A alta do 
dólar reflete diretamente na matéria-prima que utilizamos 
nos compostos dos revestimentos, como borracha e 
elastômeros. Parte dessa matéria-prima é importada e 
outra, bastante menor, produzida nacionalmente. O 
aumento nos preços de frete também foi significativo em 
nossa estrutura de custos. 

Diante desse cenário, o custo de produção ficou 
sobremaneira elevado e existe grande dificuldade em 
repassar esse aumento de preços, de produtos e serviços, 
aos nossos clientes, pois entendemos também sua 
dificuldade em repassá-los aos seus clientes finais. 

Este ano, 2022, está marcado por grandes 
incertezas. Internamente, temos um ano de eleições com 
um presidente ávido em buscar sua reeleição e já estamos 
sentindo os reflexos da política econômica direcionada por 
medidas populistas, claramente visando angariar os votos 
necessários a um novo mandato. 

No cenário externo, nos deparamos, ainda, com os 
desafios que a guerra na Ucrânia poderá nos impor, em 
especial com a elevação nos preços dos derivados de 
petróleo e outras frentes que sequer imaginamos nesse 
momento. 

Marcelo Caetano da Silva 
MCR Revestimento e Cilindros 
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Fonte: elaboração própria a partir de Novo Caged 

 

Fonte: elaboração própria a partir de Novo Caged 
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Fonte: elaboração própria a partir de Novo Caged 

 

Tabela 1: Saldo de Empregos por Setor 

ABCDMRR 

2021 

Setor Admissões Desligamentos Saldo 

Estoque de trab. 

(2021) 

Variação em rel. a 

2020 

Agropecuária 37 31 6 121 5,22% 

Indústria 47108 41036 6072 171993 3,66% 

Construção 30692 24839 5853 39479 17,41% 

Comércio 71979 63028 8951 154305 6,16% 

Serviços 191619 175391 16228 363939 4,67% 

Total 341435 304325 37110 729837 5,36% 

 

Fonte: elaboração própria a partir de Novo Caged 
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Tabela 2: Estoque de trabalhadores e rendas médias por setor e por sexo, ABCDMRR 

2020 

Setor 

Estoque 

Homens 

Estoque 

Mulheres 

Propor. 

M/H (1) R. média H R. Média M. 
% R.M. M/H 

(2) 

Agropecuária 74 18 0,24 R$ 1.573,87 R$ 1.452,24 92,3% 

Indústria 132179 38206 0,29 R$ 5.149,13 R$ 3.666,02 71,2% 

Construção 27707 3694 0,13 R$ 2.741,07 R$ 2.589,91 94,5% 

Comércio 77278 64789 0,84 R$ 2.936,06 R$ 2.340,82 79,7% 

Serviços 174738 206134 1,18 R$ 3.446,57 R$ 3.014,38 87,5% 

Total 411976 312841 0,76 R$ 3.856,93 R$ 2.947,61 76,4% 

 

Fonte: elaboração própria a partir de RAIS 

 
Notas: 

 

1. Propor. M/H é um número índice que indica a proporção existente no estoque 
de trabalhadores entre mulheres e homens. É obtido através da fórmula: 
Estoque Mulheres/Estoque Homens e indica quantas mulheres trabalham em 
um determinado setor por cada homem. Por exemplo, no total dos 
trabalhadores do ABCDMRR, Propor. M/H é igual a 0,76, o que indica que para 
cada homem trabalhando na região, trabalham 0,76 mulheres. Pode facilitar a 
visualização do índice multiplicada por 100: ou seja, podemos dizer que para 
cada 100 homens trabalhando no ABCDMRR,  76 mulheres trabalham, 
lembrando que o RAIS reporta as informações apenas dos trabalhadores 
formais. 

2. % R.M. M/H representa a renda média das mulheres em relação à renda média 
dos homens, em um determinado setor, em termos percentuais. Por exemplo, 
no Total, o % R.M. M/H = 76,4% informa que no ABCDMRR a renda média das 
mulheres com emprego formal equivale ao 76,4% da renda média dos homens 
com emprego formal, ou seja, temos que na região a renda média das mulheres 
é 23,6% inferior àquela dos homens. 

 

Fonte: elaboração própria a partir de RAIS 
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Tabela 3: Investimento no ABCDMRR 

2017-2021 

Setor Investimento 

Serviços R$ 2.538.130.000,00 

Comércio R$ 906.170.000,00 

Indústria R$ 20.728.550.000,00 

Infraestrutura R$ 5.721.840.000,00 

Total R$ 29.894.690.000,00 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de SEADE 

 

 

Tabela 4: Participação das Automotivas no Investimento Total, ABCDMRR 

2017-2021 

Empresa Valor Participação 

GM R$ 9.311.700.000,00 31,15% 

Volkswagen R$ 4.905.000.000,00 16,41% 

Scania R$ 4.540.000.000,00 15,19% 

Mercedes R$ 307.000.000,00 1,03% 

Total R$ 19.063.700.000,00 63,77% 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de SEADE 
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Tabela 5: Evolução do PIB Real, ABCDMRR, 2010-2019 (2) 

Ano PIB Real (1) Var. Acumulada PIB Variação Anual 

2019 R$ 130.563.013.420,00 -23,8% -1,12% 

2018 R$ 132.040.696.181,15 -22,9% 1,49% 

2017 R$ 130.105.306.272,83 -24,1% 0,46% 

2016 R$ 129.515.000.151,58 -24,4% -3,53% 

2015 R$ 134.252.774.408,11 -21,6% -13,64% 

2014 R$ 155.457.334.006,52 -9,3% -7,37% 

2013 R$ 167.817.936.039,79 -2,0% 1,71% 

2012 R$ 164.990.598.702,77 -3,7% -4,90% 

2011 R$ 173.487.148.110,46 1,3% 1,27% 

2010 R$ 171.314.815.817,06 0%  

 

Fonte: Elaboração própria a partir de SEADE 

 

 Nota 

 

1. O site do SEADE disponibiliza os PIBs nominais, neste caso, os PIBs Reais foram 
calculados através do uso dos deflatores disponíveis no site Trading Economics. 

2. PIB Real a preços de 2019 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de SEADE 
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Tabela 6: Evolução do PIB Real da Indústria, ABCDMRR, 2010-2019 (2) 

Ano PIB Real Indústria (1) Var Anual Var Anual 

2019 R$ 30.257.940.315,47 -43,67% -6,62% 

2018 R$ 32.403.434.676,41 -39,67% 3,26% 

2017 R$ 31.380.419.805,21 -41,58% 3,42% 

2016 R$ 30.343.684.551,90 -43,51% 5,09% 

2015 R$ 28.874.899.430,06 -46,24% -25,24% 

2014 R$ 38.622.139.835,73 -28,10% -8,95% 

2013 R$ 42.417.269.967,52 -21,03% -3,84% 

2012 R$ 44.108.944.940,86 -17,88% -13,71% 

2011 R$ 51.116.976.037,34 -4,83% -4,83% 

2010 R$ 53.713.157.595,38 0,00%  

 

Fonte: Elaboração própria a partir de SEADE 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de SEADE 

 

 Nota 

 

1. O site do SEADE disponibiliza os PIBs nominais da Indústria, neste caso, os PIBs 
Reais da Indústria foram estimados através do uso dos deflatores disponíveis 
no site Trading Economics. 

2. PIB Real da Indústria a preços de 2019 
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Fonte: Elaboração própria a partir de SEADE 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de SEADE 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de SEADE 
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Clique aqui para acessar a nossa base de dados 
 

 

Fonte: elaboração própria a partir de IBGE 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OhLf2C4f5azLBQyLBTR7SWD9ASuGcW9682rJdBjzYm8/edit?usp=sharing

	bd35f3e2b108366130ffe49ee73fb4eebf339a6edc5ab2c3037b37dc7a45a80e.pdf
	bd35f3e2b108366130ffe49ee73fb4eebf339a6edc5ab2c3037b37dc7a45a80e.pdf
	bd35f3e2b108366130ffe49ee73fb4eebf339a6edc5ab2c3037b37dc7a45a80e.pdf

