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RESUMO 

Dentre as ações voltadas ao desenvolvimento econômico local está o estímulo à 
implantação de aglomerados de empresas, fortalecendo ou inovando as tendências de 
desenvolvimento de uma dada região ou mesmo reorganizando o espaço urbano. Assim 
sendo, o cumprimento das funções dinamizadoras dos Distritos Industriais está na 
dependência das condições do município e da região em que se localiza e dos estímulos 
oferecidos a esse tipo de aglomerado. Nesse sentido, tanto para o planejamento quanto 
para a avaliação dos resultados da implantação de Distritos Industriais é importante o 
conhecimento do perfil e do processo do desenvolvimento regional em termos da 
caracterização das atividades produtivas, da infraestrutura existente e das demais 
vantagens disponibilizadas para as empresas. As diversas regiões do estado de São Paulo 
apresentam um processo evolutivo bastante heterogêneo em termos da 
presença/ausência de infraestrutura e de predominância de atividades produtivas. Em 
pequenos municípios, o foco dos distritos industriais vai além das indústrias, pois, em 
decorrência do perfil de algumas regiões ou até mesmo pelo tamanho dos municípios, 
essas aglomerações de empresas abrangem tanto indústrias quanto empresas comerciais 
e de serviços. O município de Andradina/SP implantou o primeiro distrito industrial em 
1982 e este não proporcionou o desenvolvimento esperado. Em 2011, a partir de um 
programa de desenvolvimento do município, foi proposta a criação de dois novos distritos, 
um que se encontra em processo de implantação e o outro em fase de planejamento. 
Nessa direção, o objetivo principal da investigação que dá suporte ao presente trabalho é 
avaliar, em confronto, contextos e condições em que foram propostos os distritos, nos 
dois “momentos”: em 1982 e a partir de 2011. Trata-se de pesquisa com enfoque 
qualitativo, descritiva quanto aos objetivos, longitudinal, quanto ao recorte temporal, 
estudo de caso em relação à abordagem e recorte da realidade e aplicada quanto à 
utilização dos resultados. Para a avaliação da implantação desses distritos foram 
considerados: planejamento, políticas públicas e vocação produtiva do município e da 
região. As características regionais e locais de Andradina explicam o fato de não ter sido 
projetado um desenvolvimento industrial, através desses distritos, mas sim, o 
desenvolvimento de atividades de apoio aos setores agroindustriais que predominam na 
região e seu entorno, incluindo-se o município de Três Lagoas-MS. Pôde-se constatar que 
alguns problemas enfrentados nos anos 1980 se reapresentam no contexto da segunda 
década do século XXI, o que leva a que sejam formuladas sugestões aos coordenadores 
dos projetos. 
Palavras-chave: Distrito Industrial, Desenvolvimento Econômico Local, Políticas Públicas, 
Andradina-SP. 


