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Impactos Econômicos da Saída da Ford do Estado de São Paulo  

(Nota Técnica) 

 

Raphael P. Fernandes, Eduardo A. Haddad e Lucas C. C. Dias 

 

Resumo. O objetivo desta Nota Técnica é estimar os impactos econômicos anuais da 

saída da Ford do Brasil, mais especificamente, do encerramento da produção da planta de 

Taubaté. Por meio de simulações utilizando o sistema inter-regional de insumo-produto 

para o Estado de São Paulo, aplicamos a técnica de extração hipotética para avaliar os 

efeitos setoriais e regionais do fechamento da fábrica. Os resultados sugerem que o 

encerramento das operações em Taubaté impactaria de maneira significativa a região 

onde a cidade se localiza, a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. 

Estimamos uma queda do PIB da região de mais de R$ 1,69 bilhões anuais – o que 

representa aproximadamente 2,02% do total. A Região Metropolitana de São Paulo 

também seria severamente afetada em termos absolutos. Em termos agregados estima-se 

que o Estado de São Paulo perderá R$ 3,83 bilhões em um ano e o Brasil em torno de R$ 

5,25 bilhões. Esses montantes representam 0,24% e 0,10% do PIB de São Paulo e do 

Brasil, respectivamente. 

 

1. Introdução 

 

Em 11 de Janeiro de 2021, a Ford anunciou o fechamento imediato de sua planta em 

Taubaté (SP) e o encerramento de toda sua produção no Brasil, sendo também fechadas 

as fábricas em Camaçari (BA) e em Horizonte (CE).1 O fechamento da planta em Taubaté 

implicará na demissão de 830 empregados, conforme dados do Sindicato dos 

Metalúrgicos de SP. 

 

A decisão de encerrar a produção em Taubaté terá efeitos econômicos negativos na 

economia Paulista. O setor da CNAE 2.0 Grupo 291 (Fabricação de Automóveis, 

Camionetas e Utilitários) tinha 4.703 empregados segundo dados da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS) de 2019, representando 5,76% do emprego formal do 

município de Taubaté (81.699 empregados ao todo). Ademais, na Região Administrativa 

(RA) de São José dos Campos, em que o município de Taubaté se localiza, são 8.571 

                                                           
1 Pode-se encontrar a matéria no seguinte link em: https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-

regiao/noticia/2021/01/11/ford-vai-demitir-830-funcionarios-com-fim-das-atividades-em-taubate.ghtml 

 
 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2021/01/11/ford-vai-demitir-830-funcionarios-com-fim-das-atividades-em-taubate.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2021/01/11/ford-vai-demitir-830-funcionarios-com-fim-das-atividades-em-taubate.ghtml
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empregados na produção de automóveis, logo, Taubaté representava 54,87% do total da 

RA em 2019. 

 

Dada a importância dessa operação para a cidade e demais regiões, este estudo estima os 

impactos econômicos da saída da Ford do Brasil, mais especificamente, do encerramento 

da produção da planta de Taubaté. Para isso, utilizou-se uma matriz inter-regional de 

insumo-produto (MIIP) para a economia paulista estimada com dados de 2015 pela 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) e pelo Núcleo de Economia Regional 

e Urbana da USP (NEREUS). O sistema compreende 67 setores e 19 regiões, sendo 18 

no Estado de São Paulo – entre Regiões Metropolitanas e Administrativas – e uma 

compreendendo o restante do Brasil.   

 

O método escolhido para análise foi a extração hipotética, técnica que permite analisar a 

importância de um setor ou de uma região levando em conta suas interações através da 

construção de cenários hipotéticos em que um setor ou uma região são total ou 

parcialmente extraídos do sistema. Aqui, analisam-se os efeitos de uma redução de 10% 

no setor de “Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, exceto peças” da MIIP. A 

magnitude do choque foi calculada pela participação do número de demitidos da Ford 

(830) no total setorial da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e do Litoral Norte 

(8.507). A redução é representada por uma queda na demanda e na oferta do setor, bem 

como nas transações entre ele e os demais setores do sistema.  

 

Os resultados sugerem que o encerramento das operações em Taubaté impactaria de 

maneira significativa a região onde a cidade se localiza, a Região Metropolitana do Vale 

do Paraíba e Litoral Norte. Estima-se uma queda do PIB da região de mais de R$ 1,69 

bilhões anuais – o que representa aproximadamente 2,02% do total. Além do antigo locus 

da unidade fabril, a Região Metropolitana de São Paulo também é severamente afetada 

em termos absolutos. Em termos agregados estima-se que o Estado de São Paulo perderá 

R$ 3,83 bilhões em um ano e o Brasil em torno de R$ 5,25 bilhões. Esses montantes 

representam 0,24% e 0,10% do PIB de São Paulo e do Brasil, respectivamente. 

 

O setor do Estado que se mostrou mais sensível à saída da montadora foi o de “Fabricação 

de peças e acessórios para veículos automotores”, diretamente ligado à atividade-fim da 

fábrica. O fechamento da unidade deve reduzir o Valor Bruto da Produção desse setor em 
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3,90% ao ano, o que representava R$ 1,73 bilhões de acordo com os dados de 2015. Além 

disso, há também efeitos importantes em elos mais acima da cadeia de produção. Os 

setores de “Produção de ferro-gusa/ferroligas, siderurgia e tubos de aço sem costura” e 

“Fabricação de produtos de borracha e de material plástico” devem perder cerca de 1,16% 

de sua produção anual com a queda na produção de carros da Ford em São Paulo. 

 

O restante desta Nota Técnica apresenta, nesta ordem: (i) uma breve exposição do método 

de extração hipotética e da estratégia de simulação; (ii) os resultados regionais e setoriais 

da simulação; e (iii) uma breve conclusão.     

 

2. Metodologia 

 

Considerando os fluxos intersetoriais e inter-regionais para duas regiões hipotéticas L e 

M, com dois setores i e j respectivamente, tem-se: 

 

𝑍𝑖𝑗
𝐿𝐿 – Fluxo monetário do setor i para o setor j na região L; 

𝑍𝑖𝑗
𝑀𝐿 – Fluxo de caixa do setor i na região M para o setor j na região L. 

 

Após definir os fluxos monetários, é possível montar a matriz Z: 

 

Z =[ 𝑍𝐿𝐿 𝑍𝐿𝑀

𝑍𝑀𝐿 𝑍𝑀𝑀]                 (1) 

 

Em que:  

 

𝑍𝐿𝐿 e 𝑍𝑀𝑀 são fluxos monetários intrarregionais;  

𝑍𝐿𝑀 e 𝑍𝑀𝐿 são fluxos monetários inter-regionais. 

 

Portanto, considerando as definições da equação (1), o modelo inter-regional de insumo-

produto pode ser escrito como: 

 

𝑋𝑖
𝐿 =  𝑧𝑖𝑖

𝐿𝐿 +  𝑧𝑖𝑗
𝐿𝐿 +  𝑧𝑖𝑖

𝐿𝑀 + 𝑧𝑖𝑗
𝐿𝑀 +  𝑌𝑖

𝐿              (2) 

 

De tal modo que: 
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𝑌𝑖
𝐿 =  𝑌𝑖

𝐿𝐿 + 𝑌𝑖
𝐿𝑀                 (3) 

 

𝑋𝑖
𝐿 é a produção total do setor i na região L, e 𝑌𝑖

𝐿𝐿𝑒 𝑌𝑖
𝐿𝑀 são, respectivamente, as 

demandas intra e inter-regionais do setor i e  𝑌𝑖
𝐿 é a demanda final total do setor i na região 

L. 

 

Os coeficientes de produção técnica podem ser definidos na forma de matriz:2 

 

𝐴𝐿𝐿 =  𝑍𝐿𝐿(𝑋𝐿)−1                 (4) 

 

onde   

 

𝑎𝑖𝑗
𝐿𝐿 =  

𝑧𝑖𝑗
𝐿𝐿

𝑋𝑗
𝐿  e 𝑎𝑖𝑗

𝐿𝑀 =  
𝑧𝑖𝑗

𝐿𝑀

𝑋𝑗
𝑀                 (5) 

 

A partir disso, tem-se no sistema nacional de insumo-produto: 

 

(𝐼 − 𝐴)𝑋 = 𝑌                 (6) 

 

𝑋 = (𝐼 − 𝐴)−1𝑌 = 𝐵𝑌                (7) 

 

onde Y é a demanda final e B é a matriz de Leontief. No modelo inter-regional, teria-se: 

 

𝐴 = [
𝐴𝐿𝐿 ⋮ 𝐴𝐿𝑀

⋯ ⋯ ⋯
𝐴𝑀𝐿 ⋮ 𝐴𝑀𝑀

] ;  𝑦 = [
𝑦𝐿

⋯
𝑦𝑀

]  𝑥 = [
𝑥𝐿

⋯
𝑥𝑀

]            (8) 

 

e 

 

 {[
𝐼 ⋮ 0
⋯ ⋯ ⋯
0 ⋮ 𝐼

] − [
𝐴𝐿𝐿 ⋮ 𝐴𝐿𝑀

⋯ ⋯ ⋯
𝐴𝑀𝐿 ⋮ 𝐴𝑀𝑀

]} [
𝑥𝐿

⋯
𝑥𝑀

] = [
𝑦𝐿

⋯
𝑦𝑀

]            (9) 

                                                           
2 Para obter mais detalhes sobre os coeficientes diretos, suas aplicações e uso extensivo deles 

no modelo IP, consulte Miller e Blair (2009). 
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O método de extração, proposto inicialmente por Dietzenbacher et al. (1993)3, consiste 

na extração hipotética de um setor na matriz de insumo-produto. O objetivo é quantificar 

quanto a produção total de uma economia com n setores poderia mudar (ou reduzir) se 

um setor específico fosse removido dessa economia. Essa técnica permite analisar a 

importância de um setor em uma estrutura econômica, dada a sua extração e a 

consequente redução no nível de atividade da economia. Deve-se enfatizar que quanto 

maior o nível de interdependência de um setor em relação aos demais, maior o impacto, 

de forma sistêmica. 

 

Neste trabalho, será utilizado uma variante do método de extração. Em vez de extrair 

hipoteticamente completamente um setor específico, será extraído um setor parcialmente. 

A formulação a seguir considera que estejamos realizando este tipo de análise, isto é, 

extraindo um determinado setor j da economia. No presente trabalho, será extraído o setor 

33 (“Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, exceto peças”) da Região 6 da MIIP 

(que corresponde à RA de São José dos Campos ou RM do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte). 

 

Utilizando-se das informações dos fluxos setoriais originais e diminuídos, tem-se duas 

matrizes de fluxos interindustriais, Z e 𝒁, e dois vetores de demanda final, f e 𝒇. Para um 

dado vetor de produção setorial, 𝐱, também podemos derivar duas matrizes de 

coeficientes técnicos, A e 𝑨. Inicialmente, tem-se que a extração deste setor afeta a matriz 

𝐀 de coeficientes técnicos, que após a extração terá uma linha e uma coluna a menos. A 

extração também afeta a linha do vetor de demanda final, f, relativa ao setor extraído da 

região em que foi extraído. Usando 𝑨 como a matriz associada a fluxos comerciais 

intersetoriais restritos devido ao encerramento da produção da Ford e 𝒇 , a demanda final 

relacionada ao mesmo choque, a produção bruta na economia seria dada por: 

 

�̅� = (𝑰 −  �̅�)
−1

𝒇               (10) 

 

                                                           
3 Existem diversos aspectos que são estudados usando o método de extração, como questões regionais 

(Perobelli, et al. 2010); emissões (Ali, 2015; Zhang, et al., 2018; Zhao, Y, 2015, Zhao, Y, et al., 2013) uso 

de água (Haddad et al., 2020); análise setorial (Song, Y, et al., 2006; Temurshoev, 2010); e análise 

energética (Guerra e Sancho, 2010). 
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Portanto, após a extração parcial: 

 

𝑻 =  𝒊′𝒙 − 𝒊′𝒙               (11) 

 

onde T é a medida agregada da perda anual na economia –  diminuição da produção total 

associada ao encerramento das atividades da Ford na região 6 do modelo. Em outras 

palavras, é uma medida da importância relativa do setor j, ou dos linkages totais do setor 

j (grau de interdependência econômica). 

 

Pode-se traduzir os resultados da produção bruta setorial nos resultados de outras 

variáveis, como de costume (Valor Adicionado, Receita Tributária, Emprego, dentre 

outros). Simplesmente, pré-multiplique o vetor de produção bruta, x ou �̅�, por uma matriz 

diagonal, �̂�, cuja diagonal principal contém os coeficientes da variável, ou seja, as 

proporções dos valores da variável por setor divididas pela respectiva produção setorial 

bruta.  

 

Após apresentar o modelo da extração hipotética parcial, se faz necessário entender como 

foi construído o choque para mensurar o encerramento das atividades da Ford. Conforme 

apresentado na introdução, serão 830 demitidos no município de Taubaté, localizado na 

R6 do modelo. Esta região apresenta 8.571 funcionários formais na CNAE 291 

(“Fabricação de Automóveis, Camionetas e Utilitários”). Assim sendo, a extração parcial 

consiste no choque negativo de -10% no setor 33 da matriz IP da região 6. Esta magnitude 

de choque é a razão dos demitidos pelo total do emprego na CNAE de produção de 

automóveis da região. Este choque foi feito em todas as vendas (“na linha”) do respectivo 

setor desta região, e em todas as suas respectivas compras (“na coluna”). A próxima 

seção irá apresentar os resultados da análise. 

 

3. Resultados 

 

Através do método de extração hipotética, pode-se mensurar as perdas econômicas 

oriundas do choque proposto acima, tanto pela perspectiva regional quanto pela 

perspectiva setorial. Vale lembrar que as perdas calculadas são anuais. 
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A Tabela 1 computa os resultados regionais da extração proposta neste trabalho. 

Diferenciam-se as perdas de Valor Bruto da Produção (VBP) e as perdas de Valor 

Adicionado (VA), sendo esta a estimativa equivalente à perda do Produto Interno Bruto 

(PIB). O Valor Bruto da Produção representa o Produto Interno Bruto (mensurado pela 

ótica da produção, renda ou dispêndio) somado ao Consumo Intermediário do processo 

produtivo. 

 

Tabela 1. Resultados Regionais da Saída da Ford, em R$ milhões de 2015

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Percebe-se que as maiores perdas ocorrem na própria região em que aconteceu o choque, 

isto é, na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Com a saída da Ford, estima-se que 

serão perdidos R$5,3 bilhões de VBP por ano, que representa uma perda de 2,59%. Além 

disso, a região irá perder R$1,7 bilhões em PIB (2,02%) anualmente. Em seguida, o 

Restante do Brasil e a RM de São Paulo são as regiões mais prejudicadas, com perdas 

estimadas em R$ 3,5 bilhões e R$ 3,0 bilhões em VBP e R$1,4 bilhões e R$1,3 bilhões 

respectivamente. O Estado de São Paulo irá perder, potencialmente, R$ 10,8 bilhões (ou 

0,32%) em VBP e R$ 3,8 bilhões em VA (0,24%) por ano.  

 

Ao se atualizar os preços de 2015 utilizando-se da razão entre o PIB de 2019 e o PIB de 

2015, o Estado de São Paulo apresentaria, para cada ano, uma perda de R$ 13,0 bilhões 

Perda % Perda %

R6 RM do Vale do Paraíba e Litoral Norte -5.331 -2,59% -1.689 -2,02%

R19 Restante do Brasil -3.594 -0,05% -1.419 -0,04%

R1 RM de São Paulo -3.044 -0,19% -1.321 -0,15%

R11 RA de Campinas -851 -0,28% -297 -0,22%

R2 RM de Campinas -612 -0,19% -204 -0,15%

R5 RM de Sorocaba -373 -0,25% -120 -0,18%

R3 RM da Baixada Santista -177 -0,16% -64 -0,12%

R4 RM de Ribeirão Preto -73 -0,07% -29 -0,06%

R17 RA de São José do Rio Preto -49 -0,06% -19 -0,05%

R10 RA de Bauru -48 -0,06% -17 -0,05%

R7 RA Central -47 -0,08% -17 -0,06%

R15 RA de Presidente Prudente -26 -0,05% -10 -0,04%

R8 RA de Araçatuba -23 -0,05% -9 -0,04%

R18 RA de Sorocaba -23 -0,09% -7 -0,07%

R14 RA de Marília -22 -0,04% -9 -0,04%

R12 RA de Franca -17 -0,06% -7 -0,04%

R9 RA de Barretos -17 -0,05% -6 -0,04%

R16 RA de Registro -12 -0,08% -6 -0,07%

R13 RA de Itapeva -11 -0,05% -4 -0,04%

Estado de São Paulo -10.756 -0,32% -3.833 -0,24%

Total (ESP + Restante do Brasil) -14.350 -0,14% -5.252 -0,10%

NomeRegião
Valor Bruto da Produção (VBP) Valor Adicionado (VA)
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em Valor Bruto da Produção e R$ 4,6 bilhões em Valor Adicionado. Visualmente, a 

Figura 1 mostra as perdas agregadas sofridas no VBP do Estado de São Paulo (tons mais 

escuros correspondem a maiores perdas). 

 

Figura 1. Resultados Regionais da Saída da Ford, em R$ milhões de 2015 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Setorialmente, o Gráfico 1 ilustra as perdas de Valor Bruto da Produção sofridas pelos 22 

setores mais afetados pelo choque no Estado de São Paulo. No apêndice, a Tabela 5 

apresenta os resultados para todos os setores, tanto em VBP quanto em VA. 

 

A partir do Gráfico 1, percebe-se que o próprio setor que sofreu o choque é o mais afetado 

(R$ 2,5 bilhões), seguido pelos setores de “Fabricação de peças e acessórios para veículos 

automotores” (R$ 1,7 bilhões) e “Comércio por atacado e a varejo” (R$ 1,4 bilhões). O 

setor “Fabricação de peças e acessórios para veículos automóveis” fornece insumos para 

fabricação dos veículos, e por esta razão tem sua produção severamente afetada pelo saída 

da Ford. Já o setor de “Comércio por atacado e varejo” inclui a comercialização de 

veículos automotores, e por este motivo também é impactado. Note que, dentre os setores 

mais afetados, há outros setores relevantes da cadeia produtiva, como a “Fabricação de 
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produtos de borracha e de material plástico” (R$ 566 milhões), “Produção de ferro-

gusa/ferroligas, siderurgia e tubos de aço sem costura” (R$ 307 milhões), “Fabricação de 

produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos (R$ 230 milhões) e Fabricação de 

máquinas e equipamentos mecânicos” (R$ 138 milhões). 

 

Gráfico 1. Estimativa de Perdas Setoriais no VBP do Estado de São Paulo: 

em R$ milhões de 2015 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Por fim, a Tabela 2 combina os resultados regionais com agregações por grandes setores. 

O padrão regional descrito na Tabela 1 é o mesmo. Note que o grande setor mais afetado 

é a “Manufatura”, com perdas anuais de R$ 6,5 bilhões no ESP e de R$ 8,1 bilhões no 

Brasil. Além do impacto inicial no próprio setor automotivo, setores da indústria que 

fornecem insumos para a produção de automóveis também são afetados, como 

apresentado no Gráfico 1 e na Tabela 5, no anexo. Devido a este elevado grau de 

interdependência setorial, os setores da indústria manufatureira seriam os mais 

impactados pela saída da Ford de Taubaté.  

 

Em seguida, tem-se o impacto nos setores de “Serviços” (R$ 2,8 bilhões) e “Comércio” 

(R$ 1,4 bilhões) no Estado de São Paulo. É importante destacar que o impacto no setor 

de “Serviços” é maior na Região Metropolitana de São Paulo (R$ 1,4 bilhões) do que na 
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própria região que sofreu o choque, a RM do Vale do Paraíba e Litoral Norte (R$ 955 

milhões). Isto se deve ao fato de que a economia da RMSP possui grande participação do 

setor de Serviços, em especial dos serviços de Intermediação financeira, seguros e 

previdência complementar, quinto setor mais afetado conforme apresentado no Gráfico 

1.  

 

Por fim, a “Agropecuária”, a “Mineração” e a “Construção” são relativamente menos 

afetados pelo choque, indicativo de que o setor de “Fabricação de automóveis, caminhões 

e ônibus, exceto peças” possui relações intersetoriais menos significativas com os 

mesmos. 

 

Tabela 2. Resultados Regionais em Grandes Setores: em R$ milhões de 2015 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

4. Conclusão 

 

O setor automobilístico tem papel de destaque na história econômica recente. No Brasil, 

o poder público se valeu tanto de incentivos fiscais para atrair montadoras quanto de 

barreiras comerciais para fomentar indústrias nacionais a fim de fomentar grandes planos 

de industrialização e desenvolvimento econômico – ver, por exemplo, Perobelli et al. 

(2007) para o caso da Mercedes-Benz em Minas Gerais. 

 



11 

 

Esta Nota Técnica apresenta as consequências de uma recíproca involuntária: a perda de 

grandes montadoras para países vizinhos no contexto de decisões estratégicas com o foco 

na maior eficiência de cadeias globais de valor. Como mostrado, os efeitos são 

significativos e abrangem outras regiões e elos da cadeia produtiva. Assim, os resultados 

aqui apresentados refletem os efeitos sistêmicos sobre a cadeia de valor da montadora, 

quantificando as perdas potenciais e identificando regiões, setores e trabalhadores mais 

afetados por um choque dessa magnitude.  
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Anexo 

 

Tabela 3. Lista de Regiões na Matriz Inter-regional de Insumo-Produto do Estado 

de São Paulo, 2015 
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Tabela 4. Lista de Setores na Matriz Inter-regional de Insumo-Produto do Estado 

de São Paulo, 2015 
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Tabela 5. Perdas Setoriais no Valor Bruto da Produção e no Valor Adicionado,  

em R$ milhões de 2015 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Perda % Perda %

1 Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, exceto peças -2.464 -3,41% -380 -3,4%

2 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores -1.726 -3,90% -449 -3,9%

3 Comércio por atacado e a varejo -1.366 -0,38% -826 -0,4%

4 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico -566 -1,16% -144 -1,2%

5 Intermediação financeira, seguros e previdência complementar -412 -0,13% -266 -0,1%

6 Transporte terrestre -411 -0,44% -202 -0,4%

7 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas -325 -0,69% -112 -0,7%

8 Produção de ferro-gusa/ferroligas, siderurgia e tubos de aço sem costura -307 -1,16% -62 -1,2%

9 Atividades jurídicas, contábeis, consultoria e sedes de empresas -267 -0,34% -173 -0,3%

10 Armazenamento, atividades auxiliares dos transportes e correio -238 -0,55% -148 -0,5%

11 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos -230 -0,56% -85 -0,6%

12 Refino de petróleo e coquerias -228 -0,20% -20 -0,2%

13 Outras atividades administrativas e serviços complementares -187 -0,19% -128 -0,2%

14 Telecomunicações -152 -0,22% -61 -0,2%

15 Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros -150 -0,22% -27 -0,2%

16 Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos -138 -0,22% -43 -0,2%

17 Serviços de arquitetura, engenharia, testes/análises técnicas e P & D -123 -0,45% -76 -0,4%

18 Energia elétrica, gás natural e outras utilidades -101 -0,18% -31 -0,2%

19 Metalurgia de metais não-ferosos e a fundição de metais -101 -0,41% -22 -0,4%

20 Desenvolvimento de sistemas e outros serviços de informação -97 -0,14% -63 -0,1%

21 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos -93 -0,35% -28 -0,3%

22 Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos -86 -0,24% -20 -0,2%

23 Atividades de televisão, rádio, cinema e  gravação/edição de som e imagem -81 -0,54% -36 -0,5%

24 Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos -77 -0,17% -16 -0,2%

25 Atividades imobiliárias -75 -0,04% -68 0,0%

26 Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos -64 -0,30% -22 -0,3%

27 Atividades de vigilância, segurança e investigação -62 -0,40% -49 -0,4%

28 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel -61 -0,17% -17 -0,2%

29 Administração pública, defesa e seguridade social -59 -0,05% -42 0,0%

30 Aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos de propriedade intelectual -59 -0,35% -37 -0,3%

31 Construção -41 -0,02% -20 0,0%

32 Fabricação de produtos têxteis -39 -0,20% -11 -0,2%

33 Alimentação -36 -0,05% -17 0,0%

34 Organizações associativas e outros serviços pessoais -32 -0,07% -16 -0,1%

35 Água, esgoto e gestão de resíduos -32 -0,20% -19 -0,2%

36 Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos -30 -0,08% -5 -0,1%

37 Fabricação de móveis e de produtos de indústrias diversas -25 -0,10% -11 -0,1%

38 Transporte aéreo -25 -0,12% -5 -0,1%

39 Impressão e reprodução de gravações -21 -0,25% -9 -0,3%

40 Educação privada -17 -0,05% -12 0,0%

41 Outros produtos alimentares -17 -0,02% -3 0,0%

42 Extração de carvão mineral e de minerais não-metálicos -15 -0,29% -6 -0,3%

43 Atividades artísticas, criativas e de espetáculos -12 -0,10% -7 -0,1%

44 Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-colheita -11 -0,03% -5 0,0%

45 Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal -11 -0,05% -2 -0,1%

46 Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio -11 -0,07% -5 -0,1%

47 Edição e edição integrada à impressão -10 -0,09% -4 -0,1%

48 Fabricação de produtos da madeira -9 -0,21% -3 -0,2%

49 Educação pública -8 -0,01% -7 0,0%

50 Fabricação de biocombustíveis -8 -0,05% -2 -0,1%

51 Fabricação e refino de açúcar -8 -0,03% -1 0,0%

52 Alojamento -4 -0,09% -2 -0,1%

53 Fabricação de bebidas -4 -0,02% -1 0,0%

54 Transporte aquaviário -3 -0,26% -2 -0,3%

55 Confecção de artefatos do vestuário e acessórios -3 -0,02% -1 0,0%

56 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores -3 -0,02% -1 0,0%

57 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos -3 -0,01% -1 0,0%

58 Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do laticínio e da pesca -2 -0,01% 0 0,0%

59 Produção florestal; pesca e aquicultura -2 -0,10% -1 -0,1%

60 Fabricação de calçados e de artefatos de couro -2 -0,02% -1 0,0%

61 Extração de minério de ferro, inclusive beneficiamentos e a aglomeração -1 -0,61% 0 -0,6%

62 Extração de minerais metálicos não-ferrosos, inclusive beneficiamentos -1 -0,28% 0 -0,3%

63 Pecuária, inclusive o apoio à pecuária -1 -0,01% 0 0,0%

64 Saúde pública -1 0,00% 0 0,0%

65 Saúde privada 0 0,00% 0 0,0%

66 Fabricação de produtos do fumo 0 0,00% 0 0,0%

67 Serviços domésticos 0 0,00% 0 0,0%

Valor Adicionado (VA)
DescriçãoRank

Valor Bruto da Produção (VBP)


