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MELHOR QUE BRASIL

o Seade, a
B Segundo
economia paulista deve
crescer 2,5% em 2018,
melhor do que a projeção
para o país, de 1,4%.
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CAMPINAS
Será a terceira região
metropolitana paulista com
o maior aumento no PIB,
com 2,9%.
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SÃO PAULO
Maior região metropolitana
do Estado, a Grande
São Paulo terá 1,9% de
aumento no PIB.
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BAIXADA SANTISTA
Seade prevê 1,8% de
crescimento no PIB para
a região metropolitana de
Santos.
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INDÚSTRIA
Quanto aos setores da
economia, PIB da indústria
de transformação crescerá
4,5% no Estado.
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OUTROS
Para a agropecuária,
prevê-se avanço de 2,3%
e, para serviços, de 2,0%,
segundo o Seade.

ANÁLISE

São José e Taubaté estão entre as cidades
com maior fatia do PIB estadual, diz Seade

PRODUÇÃO.
Linha de montagem
da Alstom na região. Ao
lado, pista da Embraer
e vista da cidade de
Taubaté
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CIDADES. São José dos Campos e Taubaté estão no ranking das 20 cidades paulistas
com a maior participação no
PIB (Produto Interno Bruto) do
Estado de São Paulo.
A maior cidade da RMVale
perdeu cinco posições na lista
estadual. De 4º município com
maior participação no PIB estadual em 2002, com 2,6% da
riqueza paulista, São José caiu
para o 9º lugar em 2014, com
1,7%, segundo os dados mais
atuais da Fundação Seade.
Taubaté manteve a mesma
fatia percentual nos dois anos:
0,8%, mas melhorou a posição

do 18º para o 16º lugar.
São Paulo lidera as duas listas,
mas também com queda: 36,4%
da riqueza paulista em 2002
para 33,8%, em 2014.
Na análise por setor, a RMVale
se destaca na área industrial,
com quatro cidades entre as 20
maiores contribuidoras para a
riqueza paulista.
São elas São José (5ª posição
com 2,6% da riqueza industrial no Estado), Taubaté (10ª e
1,5%), Ilhabela (11ª e 1,3%) e Jacareí (18ª e 1%). Na comparação
com a lista de 2002, a novidade
foi a entrada de Ilhabela entre
as 20 maiores do Estado.
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