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A Região Administrativa - RA de Franca 
compõe-se de 23 municípiosi, que ocupam 
10.328,91 km2 ou 4,16% do território 
estadual. A principal via de acesso, que a 
liga à Capital, é a rodovia Anhanguera. A 
rodovia Cândido Portinari, que se estende 
no sentido norte-sul, paralela à rodovia 
Anhanguera, ligando Franca a Ribeirão 
Preto, é o principal canal de escoamento da 
produção regional. Outras rodovias 
transversais a estas fazem a ligação entre 
os principais eixos na direção oeste e leste. 

 

Devido a sua localização, Franca é 
importante centro de redistribuição da 
produção beneficiada da região e de 
produtos industrializados para os principais 
centros consumidores de São Paulo e Minas 
Gerais. O entorno de Franca desenvolve 
uma agricultura moderna e articulada à 
indústria, principalmente a agroindústria 
de açúcar e álcool e de processamento da 
soja, concentrada nos municípios de São 
Joaquim da Barra, Orlândia, Morro Agudo, 
Sales Oliveira e Batatais.  

O Produto Interno Bruto – PIB da RA, em 
2018, foi de R$ 25,1 bilhões, ou 1,12% do 
total do Estado.  A renda per Capita de R$ 
33.636 corresponde a 66,55% da estadual , 
cuja média perfaz o valor de R$ 50.542. Por 

sua vez, O Valor Adicionado Fiscal – VAF 
regional foi de R$ 22,6 bilhões, 
representando 1,20% do total estadual. 

 

O principal produto agropecuário regional 
é a cana-de-açúcar, mas destacam-se, 
também, as culturas de soja, fruticultura, 
milho e café e a pecuária de leite e de 
corte. A RA é, também, uma das maiores 
produtoras de leite do país. A pecuária 
leiteira tem passado por importantes 
mudanças, no período recente, com a 
entrada de novas empresas, mudanças 
tecnológicas e tendência à concentração no 
setor.  

A cidade de Franca possui mais de 340 mil 
habitantes e tem no café a sua principal 
atividade agrícola. Há quase 30 anos o 
município viu surgir uma das principais 
cooperativas de café do Brasil (Cocapec). 
Hoje a sede da cooperativa abriga toda a 
área administrativa, comercial e técnica, 
além das vertentes estruturais como usina 
de rebenefício, torrefação e laboratório. O 
local tem capacidade de armazenamento 
para aproximadamente 300 mil sacas e 
conta com o sistema de granelização. 

O município de Franca é um dos principais 
polos calçadistas do país e o maior núcleo 
exportador de calçados masculinos. A 
presença da indústria de calçados atraiu 
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curtumes, indústrias de borracha, de 
processamento de couros e de colas. No 
entanto, a produção do cluster de calçados 
está bastante concentrada nesse município 
e nos seus circunvizinhos.  

Franca disponibiliza bons serviços de 
hotelaria e conta com diversas 
universidades, destacando-se a 
Universidade Estadual Paulista (Unesp). No 
campo da pesquisa, a cidade possui o 
laboratório de Calçados e Produtos de 
Proteção do Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (IPT). Na área da saúde, seus 
hospitais são referência para o 
atendimento de toda a região Nordeste de 
São Paulo e parte do sul de Minas Gerais. 

 

Nos demais municípios, sobressaem a 
agroindústria, especialmente a de cana-de-
açúcar, mel, café, leite e derivados. Franca 
destaca-se como importante polo 
diamantífero do país, com atividades de 
lapidação e ourivesaria. A atividade 
industrial regional inclui, também, a 
produção de equipamentos 
eletroeletrônicos, especialmente aparelhos 
para laboratórios de certificação, couro, 
máquinas para fabricação de calçados e 
cosméticos. Registra-se a presença de 
indústrias metalúrgicas voltadas para os 
equipamentos agrícolas, em São Joaquim 
da Barra, Batatais, Igarapava e Ituverava. 

O turismo é uma atividade a ser melhor 
explorada, na RA, cuja geografia, com 
inúmeros rios e serras, além dos lagos 
artificiais de três usinas hidrelétricas, 
permite impulsionar as atividades turísticas 
como fonte alternativa de 
desenvolvimento. Como exemplos, em 
Brodoswski e Batatais, poder-se 
potencializar o turismo cultural, pois, nas 
cidades, estão localizadas importantes 
obras de Cândido Portinari; em Altinópolis, 
o turismo ecológico; em várias fazendas da 
região, o turismo rural; em Rifaina e 

Miguelópolis, as praias; e, em Pedregulho, 
as águas termais. 
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i Os municípios da RA de Franca são: Aramina, Batatais, 

Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guará, Igarapava, 

Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Patrocínio 

Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, 

São José da Bela Vista, Ipuã, Morro Agudo, Nuporanga, 

Orlândia, Sales Oliveira e São Joaquim da Barra. 
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Agropecuária Indústria Serviços

Valor Adicionado por Setores de 
Atividades 

 


