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15.  
AS conceSSõeS rodoviáriAS e SuAS 

implicAçõeS nA dinâmicA induStriAl e noS 
fluxoS econômicoS

Cássio Antunes de Oliveira1

Introdução

A partir da segunda metade do século XX o Brasil passou por significa-
tivas transformações políticas, econômicas e espaciais. As transformações 
mais emblemáticas que interessam à discussão a ser feita nesse texto são: a 
consolidação de setores industriais; a expansão da malha rodoviária; o golpe 
militar, e mais próximo do fim do século, a emergência das ideias neoliberais. 
Desta forma, se dará atenção à influência neoliberal e à relação entre o desen-
volvimento industrial e o do transporte (principalmente o rodoviário) consi-
derando-os como potencializadores dos fluxos econômicos no estado de São 
Paulo. Convém esclarecer que os fluxos econômicos não serão considerados 
a partir de estatísticas de PIB, ou poupanças em cada município, mas a partir 
da dinamização industrial e do Volume Diário Médio (VDM) de veículos nas 
rodovias estaduais do estado de São Paulo, principalmente nas consideradas 
como estruturadoras dos eixos de desenvolvimento.2

 1 Unesp, câmpus de Presidente Prudente, doutorando em Geografia.
 2 Este texto foi produzido a partir de resultados de pesquisa de mestrado (realizada sob orienta-

ção do professor doutor Eliseu Savério Sposito) e da participação no projeto temático “O novo 
mapa da indústria no início do século XXI: Diferentes paradigmas para a leitura territorial da 
dinâmica econômica do estado de São Paulo”. A dissertação foi intitulada Consolidação de eixos 
de desenvolvimento econômico no estado de São Paulo: dinâmica industrial, transporte, e logística. 
A pesquisa contou com apoio financeiro da Fapesp.
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A organização do texto foi feita partindo de uma compreensão mais teó-
rica e geral do neoliberalismo para situar a conjuntura em que se deram as 
privatizações e, assim, as concessões rodoviárias brasileiras que tiveram iní-
cio na década de 1990. Em seguida há uma análise das implicações das con-
cessões rodoviárias. Feitas essas análises mais gerais, será feita uma relação 
entre os transportes e os fluxos econômicos no estado de São Paulo. Discute-
-se, também, as transformações nos transportes e nas atividades produtivas 
ocorridas a partir da segunda metade do século XX. Depois destas análises, 
considerações e apresentações relacionadas ao neoliberalismo, privatizações, 
concessões rodoviárias, transformações nos transportes e nas atividades pro-
dutivas, são apresentados os resultados de uma análise feita considerando-se 
dois momentos (1985 e 2009) sobre a dinâmica industrial, em municípios 
localizados em quatro eixos de desenvolvimento, a partir de dados obtidos 
na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Em suma, antes de o leitor iniciar a leitura do primeiro item é pertinente 
fazer uma ponderação em relação ao neoliberalismo. Conforme afirma 
Petras (1999), é necessário ter consciência que o neoliberalismo perpassa 
diversas dimensões que modificam a macroeconomia e consequentemente 
as relações sociais. Ou seja, ao se referir ao neoliberalismo considera-se que 
essa ideologia e as consequências de suas aplicações influenciaram de 
forma acentuada diversas dimensões das relações sociais. Nesse sentido, 
nas análises apresentadas ao longo deste texto, a preocupação principal 
será com as dimensões ligadas às privatizações e principalmente às con-
cessões rodoviárias e suas implicações para a dinâmica industrial e os 
fluxos econômicos.

Neoliberalismo, privatizações e concessões rodoviárias

A emergência das privatizações e concessões no mundo, nas décadas de 
1980 e 1990, possui influência direta das ideias neoliberais surgidas desde os 
fins da década de 1970 com as estratégias de governo de Margareth Thatcher 
na Inglaterra e Richard Nixon nos Estados Unidos. Contudo, a maior disse-
minação pelo mundo ocorreu na década de 1980, conforme afirmam Amaral 
Filho (2005), Harvey (2005) e Gennari (2007). O Brasil foi um dos últimos 
países da América Latina a ser influenciado, em sua política e economia pelas 
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ideias neoliberais, diferentemente do Chile, que foi o primeiro a se adequar a 
elas ainda na década de 1970 (Serra e Serra, 1999).

O contexto em que o neoliberalismo foi gestado e adotado na prática, de 
acordo com Gennari (2007, p.11), ocorreu,

Sob um programa de reformas liberalizantes, políticas de privatização seme-
lhantes foram postas em prática em particularidades díspares. No Brasil, crise do 
nacional-desenvolvimentismo; no leste europeu, crise do socialismo real e do diri-
gismo estatal; nos países chamados centrais ou hegemônicos, ora crise da própria 
hegemonia, ora busca de recolocação mais dinâmica no novo cenário internacio-
nal. Entretanto, há algo de comum em todos os processos específicos de refor-
mas neoliberais: a busca de recomposição do poder hegemônico das oligarquias 
rentistas globais num ambiente de crise geral do capitalismo.

Ainda de acordo com Gennari (2007), os principais pontos apresentados 
pelo ideário neoliberal para a maioria dos países são:

Dentro desse conjunto de medidas, as mais relevantes incidiram sobre os 
seguintes aspectos: a) disciplina fiscal; b) priorização dos gastos públicos no sen-
tido de combate ao déficit; c) reforma tributária; d) liberalização financeira; e) fle-
xibilização do regime cambial; f) abertura comercial; g) estímulo ao investimento 
direto estrangeiro; h) privatização; i) desregulamentação das relações de trabalho 
e j) regulação da propriedade intelectual. (Gennari, 2007, p.3)

Assim, a crise do capitalismo (fim dos “trinta anos gloriosos”) ocorrida 
na segunda metade do século XX parece ter sido o principal impulsiona-
dor da disseminação do ideário neoliberal que pregava que a maioria dos 
países deveriam se adequar estruturalmente (gestão e normatização) com o 
objetivo de que os fluxos econômicos e comerciais tivessem meios de deslo-
camento com menos entraves em seus territórios e entre os territórios. Essas 
medidas, apresentadas por Gennari (2007), com as quais os países buscaram 
se adequar para permanecer “participando” da globalização da economia, 
foram adotadas no Brasil com maior vigor na década de 1990.3

 3 Muitas críticas foram feitas ao modelo neoliberal, principalmente a partir da primeira década do 
século XXI, pois já era possível analisar os resultados de algumas medidas adotadas. De acordo com 
Amaral Filho (2005, p.2), “a reflexão contemporânea sobre o Estado, e seu papel na economia, tem 
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Em relação ao neoliberalismo, Harvey (2008, p.27) afirma que

Podemos, portanto, interpretar a neoliberalização seja como um projeto utó-
pico de realizar um plano teórico de reorganização do capitalismo internacional 
ou como um projeto político de restabelecimento das condições da acumulação do 
capital e da restauração do poder das elites econômicas.

A partir dessas concepções do neoliberalismo é possível identificar o dis-
curso das concessões rodoviárias que emergiram no Brasil em meados da 
década de 1990. As concessões são resultado das ideias neoliberais que atingi-
ram o Brasil de forma mais enfática a partir da mesma década, principalmente 
com a eleição de Fernando Collor de Melo (Schneider, 1992). O programa de 
privatizações iniciado no governo de Fernando Collor de Melo (1990-1991) 
ganhou impulso, sobretudo nos dois mandatos de Fernando Henrique Car-
doso (1995-1998 e 1999-2002).4 Porém, no governo de Itamar Franco também 
foram feitas privatizações; entre as 14 empresas privatizadas estava a Compa-
nhia Siderúrgica Nacional (CSN), símbolo da era Vargas (Amaral Filho, 2005).

Por dentro das concessões rodoviárias

Feitas essas considerações sobre o neoliberalismo e as privatizações, é 
conveniente diferenciar as concessões das privatizações, uma vez que não são 
sinônimos.5 A privatização (desestatização) é um processo em que o Estado 
vende uma empresa estatal à iniciativa privada. A concessão

sugerido que mais do que a quantidade de intervenções estatais, o mais importante a considerar 
deve ser os tipos de intervenção e a qualidade destes. Em outras palavras, o tamanho do Estado 
deve ser adequadamente proporcional, em relação ao tamanho do produto interno bruto-PIB da 
economia, ao tamanho demográfico da sociedade e, principalmente, proporcional em relação às 
falhas do mercado, à pobreza e às desigualdades sociais. Com relação a estes três últimos itens, o 
Estado não deveria, evidentemente, produzi-los, mas antes de tudo procurar atacá-los, naqueles 
pontos onde a esfera privada e a sociedade civil não têm capacidade de atender”.

 4 “Sem dúvida alguma, o período de governo Fernando Henrique Cardoso, 1995-2002, foi o 
período de ‘consagração’ do processo de privatização planejado por seus estrategistas no Bra-
sil” (Amaral Filho, 2005). 

 5 A privatização e as concessões no Brasil foram regulamentadas com a constituição de 1988. 
Assim, em 31 de outubro de 1995, o governo federal realizou sua primeira concessão rodoviá-
ria: trata-se da rodovia Presidente Dutra (BR-116).
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é um contrato entre o poder público, denominado poder concedente, e uma empresa 
de direito privado, denominada concessionária, no qual o primeiro delega à última 
a responsabilidade de prover um bem ou um serviço sob sua responsabilidade. 
(Oliveira et al., 2006, p.12)

No caso de concessões rodoviárias, com o término do prazo dos contra-
tos, todos os investimentos feitos pelas concessionárias nas rodovias voltam 
ao poder do Estado, inclusive os veículos utilizados pela concessionária para 
prestação de serviços e as praças de pedágio. Durante todo o prazo de vigência 
do contrato, o Estado fiscaliza as concessionárias por meio de suas agências 
reguladoras. No estado de São Paulo, a Agência Reguladora de Transportes 
do estado de São Paulo (Artesp) tem essa função.

As concessões de rodovias no Brasil trouxeram, no seu discurso, a apre-
sentação de uma gama de fatores supostamente vantajosos para a população. 
Dentre eles, as concessionárias destacam a vultosa melhoria no potencial de 
fluidez das rodovias e a geração de empregos. Segundo o estudo realizado e 
publicado em 2006 pelo Laboratório de Sistemas de Transportes da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul (Lastran) e pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo (Fipe),6

Geralmente, a fase inicial de um programa de concessões de rodovias é carac-
terizada por grandes investimentos, que propiciam uma melhora significativa na 
infraestrutura física e de serviços da rodovia. Espera-se com isso uma elevação na 
qualidade dos serviços prestados ao usuário em termos de conforto, segurança e 
redução de custos e tempo de viagem. (Oliveira et al., p.46)

Uma leitura mais cuidadosa desse excerto permite compreender que 
esses benefícios indicados como existentes a partir da concessão de rodovias 
são importantes às grandes empresas caracterizadas por produção com alto 
valor agregado por unidade. Esses produtos são organizados em cargas com 
volumes pequenos, o que permite o transporte de valores de carga elevados 
refletindo em custos reduzidos com frete nos custos totais de produção. Além 
disso, para empresas cujo valor do frete significa parte muito pequena no valor 
de produção de seus produtos, o valor do pedágio não acresce muito no valor 

 6 Esse estudo recebeu apoio da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR).
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de produção a ponto de fazer a empresa mudar a localização de suas unidades 
produtivas em razão das rodovias pedagiadas.

Desta forma, estabelecer uma unidade produtiva em um município que 
é situado ao lado ou próximo de uma rodovia concedida significa, para a 
empresa, a garantia de uma boa infraestrutura de circulação por vários anos 
(depende do prazo do contrato), sem preocupação com gastos elevados com 
manutenção de veículos transportadores, o que seria diferente caso se loca-
lizasse em municípios servidos por rodovias precárias ou que não tivessem 
garantias de qualidade por prazos entre 20 a 30 anos.

No estado de São Paulo, constituíram-se os eixos de desenvolvimento 
(Sposito, 2007) que são caracterizados em todos os casos por rodovias conce-
didas. Assim, não por acaso a conjunção entre infraestruturas de transportes 
(principalmente o rodoviário) com significativas condições de fluidez, exis-
tência de cidades médias e de porte médio com funções urbanas variadas e 
diversificadas em razão de setores comerciais e industriais significativos, 
potencializaram os fluxos econômicos.

Além dos fatores mencionados há, também, participação direta do Estado 
para a criação e manutenção desse “ambiente” propício à atuação das empre-
sas com as características supracitadas. No entanto, ao promover as políticas 
de concessões rodoviárias, o Estado age com duplo objetivo: 1) fonte de receita 
ao Estado, que deixa sob administração privada por períodos de vinte a trinta 
anos (dependendo do contrato) o controle de infraestruturas de transportes 
rodoviárias e durante esse período recebe impostos pagos e outros valores7 das 
concessionárias;8 2) para criar formas de se adequar às exigências da fluidez 

 7 De acordo com Barella (2003), no caso dos contratos de concessão do estado de São Paulo 
“ganharia, portanto a administração da rodovia aquele que oferecesse a maior vantagem pecu-
niária ao estado para aceitar todas as obrigações propostas no edital. Para que não ‘pesasse’ tal 
lance inicial no bolso das concessionárias, o poder público estabeleceu que o lance seria pago 
em prestações mensais ao longo do período de concessão: 240 parcelas no total. Eis, portanto, 
o primeiro ônus suportado pelo usuário da rodovia que não pode ser encaixado nem nos custos 
de manutenção, tampouco no lucro do concessionário, e que não é nada pequeno. Utilizando 
dados dos anos de 2000 e 2001, pode-se estimar, grosso modo, que só este ônus fixo representa 
no valor do pedágio cerca de 15%. Não é só o lance que as concessionárias pagam ao estado. De 
acordo com o edital firmado, cada uma das concessões, em regra, deve a ele mensalmente uma 
parcela que corresponde a 3% da receita bruta obtida pela concessionária”.

 8 Tomando como exemplo a totalidade das concessões brasileiras tem-se 17% da arrecadação das 
concessionárias para pagamento de tributos (federais e municipais) e 26% para pagamentos ao 
poder concedente, 29% com despesas operacionais e 28% para investimentos (ABCR, 2011).
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mundial impostas pelas empresas e grandes corporações com atuação comer-
cial mundial,9 além de também ser uma forma de sujeição aos ideais neolibe-
rais que foram incorporados no Brasil a partir da década de 1990 (Fiori, 1997; 
2002; Harvey, 2005; Peet, 2007).

A tabela 1 apresenta as concessões rodoviárias em vigor no Brasil até o ano 
de 2010. Convém adiantar que não foram assinados novos contratos em 2011.

Tabela 1 – Concessões de rodovias federais e estaduais para a iniciativa privada, 
2010

Concedente Número de con-
cessões

Pista simples 
(km) Pista dupla (km) Total (km)

Governo federal 13 2.686,60 2.076,40 4.763,00

São Paulo 17 1.332,00 3.597,00 4.929,00

Paraná 6 1.915,10 628,6 2.543,70

Rio Grande do 
Sul 8 1.711,30 17,6 1.728,90

Rio de Janeiro 3 140,30 85 225,30

Minas Gerais 1 371,40 0 371,40

Outros* 3 188,40 103,3 291,70

Total 51 8.345,10 6.507,90 14.853,00

Fonte: Comunicado IPEA, n.52, 2010.
* Inclui os estados do Espírito Santo, Bahia e de Pernambuco.

Nesse sentido, os estudos de Porter, que se dedicam a analisar as estra-
tégias econômicas competitivas, mostram medidas para que uma economia 
se torne mais competitiva (ou possa ter condições de participar). De acordo 
com Porter (2000, p.8),

Para se ter uma economia produtiva deve-se contar com insumos de alta 
qualidade que, além do mais, devem ser cada vez melhores. Também recursos 
humanos de alta qualidade. Não se alcança obter, simplesmente, operários não 
qualificados, pois estes não podem ser altamente produtivos, não importa quanto 
arduamente trabalhem. É imprescindível dispor de uma infraestrutura física de 

 9 “Hoje, o Estado está numa posição muito mais problemática. É chamado a regular as atividades 
do capital corporativo no interesse nacional, a criar ‘um bom clima de negócios’, para atrair o 
capital financeiro transnacional e global e conter (por meios distintos do controle de câmbio) a 
fuga de capital para pastagens mais verdes e lucrativas” (Harvey, 2003, p.160).
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altíssima qualidade, para poder transladar bens e serviços sem a perda de tempo 
e/ou dinheiro. Os sistemas de comunicação devem ser excelentes.

E completa afirmando que

Deve-se ter uma boa base científica para que as empresas possam dispor de 
infraestrutura técnica para melhorar seus processos. Também resulta vital a dis-
ponibilidade de capital em prazos razoáveis. Parte da competitividade se ganha 
com a qualidade dos insumos que se usam diariamente. É um fato que, para serem 
realmente competitivos, não deve-se tomar por base somente os insumos gerais, 
bons caminhos, trabalhadores formados em educação secundária, pois tudo isso 
é demasiado amplo. (ibid.)

Essas afirmações de Porter (2000) refletem o que as empresas buscam nos 
lugares em que cogitam se instalar. Isto indica que não basta a uma localidade 
oferecer isenção de impostos e terreno sem custos para uma empresa, embora 
esses fatores também sejam importantes para influenciar as empresas. Isto 
geralmente é o que uma prefeitura pode oferecer para atrair atividades pro-
dutivas. Conforme aponta Porter (2000), há que se oferecer muito mais que 
isto, pois o essencial a oferecer é, sobretudo, boa base científica, financiamen-
tos públicos, empresas supridoras de insumos com certificados de qualidade 
para seus produtos, infraestrutura de transportes com fluidez significativa, 
mão de obra bem qualificada e diversificada e um sistema de comunicações 
eficiente. É possível comprovar que esforços nesse sentido foram empreen-
didos no estado de São Paulo. A tabela 1 mostra que o estado de São Paulo 
possui maior quilometragem de rodovias concedidas do que a união, sendo 
respectivamente 4.929 e 4.763 quilômetros. Dados de 2012 mostram que 
esses números aumentaram passando para 5.362 quilômetros no estado de 
São Paulo e 4.774 quilômetros da união (ABCR, 2012).

Implicações das concessões rodoviárias

Para uma leitura superficial das concessões rodoviárias poderia se com-
preender que é uma eficiente prática de gestão governamental das infraestru-
turas de transportes, conforme compreende Oliveira et al. (2006). No entanto, 
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é necessário lembrar que os contratos têm, em média, prazos de 25 anos.10 Este 
prazo é longo para se efetuar projeções de tráfego e necessidades de amplia-
ções. O Ipea (2010) já alertou para a possibilidade de aumento do tráfego em 
determinadas rodovias atualmente concedidas que poderão requerer melho-
rias ou duplicações não previstas nos contratos, o que pode vir a comprometer 
a circulação nesses trechos futuramente.

As concessões rodoviárias podem também ser compreendidas como uma 
demonstração de perda de espaço de manobra (Furtado, 1974) do Estado, 
uma vez que se as infraestruturas de transportes são entendidas,

Do ponto de vista econômico, o conceito mais agregado da infraestrutura é o 
da base material ou econômica de uma sociedade ou organização. Podemos dizer 
que a infraestrutura – no singular – de um país, de uma região ou de uma área 
urbana é o conjunto das instalações necessárias às atividades humanas, tais como 
os sistemas de logística e de transporte, de energia elétrica, de telecomunicações, 
bem como as redes de gás canalizado, o abastecimento de água, a coleta e o trata-
mento de esgoto e a recepção de águas pluviais. (Barat, 2011, p.217)

Desta forma, é possível afirmar que o Estado, ao conceder as infraestru-
turas, tem diminuído o seu poder de controlar o seu uso e expansão ao longo 
do prazo dos contratos.11 Essa diminuição do espaço de manobra12 é também 
percebida em Fiori (2002, p.27) que, ao analisar os Investimentos Externos 
Diretos (IDE) em países periféricos, afirma que

 10 Araújo e Brito (2003, p.1), que analisaram os modelos de concessões de rodovias em quatro 
países da América Latina, México, Argentina, Colômbia e Brasil, concluem que “de uma 
forma geral, o prazo ideal da concessão deve variar entre quinze e vinte anos, a tarifa deve ser 
reajustada a partir de índices paramétricos de custos de operação e manutenção e a seleção dos 
grupos que vão operá-las deve adotar como principal critério a administração da maior exten-
são de rodovias não pedagiadas”.

 11 A segunda etapa de concessões rodoviárias do estado de São Paulo, cujos contratos foram assi-
nados em 2008 demarcou um prazo de trinta anos de vigência.

 12 Por trás das privatizações e concessões há, também, que se considerar que o Estado permite que 
os mecanismos de concentração de renda e de socialização de gastos sejam alterados. Nesse sen-
tido, Derani (2002, p.26) afirma que “o Estado quando regula as relações econômicas, quando 
atua sobre os elementos do mercado está mediatamente provocando efeitos sobre a distribui-
ção da riqueza socialmente produzida, pois sua atuação normativa na economia se refletirá, 
sem dúvida, na sua estrutura e trará efeitos sobre sua política de arrecadação e atuação direta 
no mercado”.
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A escassez de capitais de investimento tem provocado uma disputa cada vez 
mais acirrada entre os governos centrais e regionais ou provinciais daqueles paí-
ses [países que recebem pouco IDE]. Uma guerra fiscal que vem destruindo seus 
laços de solidariedade e integração nacional, além de permitir que os capitais das 
grandes corporações imponham condições draconianas aos países ou territórios 
‘eleitos’, afetando negativamente sua ‘governabilidade’ e suas populações. Estes 
são, em geral, áreas já beneficiadas por investimentos anteriores, o que acaba 
reforçando a tendência à criação de espaços econômicos descontínuos, cada vez 
mais ‘extrovertidos’ e cada vez menos integrados nacionalmente.

Do ponto de vista espacial, as concessões de início ocorrem em trechos 
com alto VDM de veículos que se localizam, geralmente, em áreas com maior 
Produto Interno Bruto (PIB). Isto ocorre porque, evidentemente, as conces-
sionárias não se interessam por trechos com baixos VDMs, o que contribui 
para reforçar a “[...] tendência à criação de espaços econômicos descontínuos, 
cada vez mais ‘extrovertidos’ e cada vez menos integrados nacionalmente”, 
conforme apontou Fiori (2002).

Para contextualizar as concessões rodoviárias, a partir do fato de que essa 
prática é reflexo de uma busca (constante) que objetiva dotar as áreas mais 
dinâmicas do espaço para garantir rodovias com eficientes condições de cir-
culação (pelo período de vigência do contrato), é necessário considerar as nor-
matizações mundiais para a circulação. Isso permite às empresas nacionais e 
multinacionais com atuação na escala mundial estabelecer suas estratégias de 
competitividade por um período mais longo, embora os contratos também 
possam, em vez de contribuir para um planejamento futuro, significar empe-
cilhos para o caso de algumas rodovias ficarem saturadas, conforme confirma 
estudo do Ipea (2010).

Conforme Santos (2008b) destacou, no presente momento histórico carac-
terizado pelo meio técnico-científico-informacional, há espaços regidos por 
ordens que indicam as mudanças a serem feitas para que a acumulação capi-
talista ocorra sem entraves. Assim, essas ordens podem ser traduzidas em 
normas que reorientam as condições de circulação de mercadorias (docu-
mentação de despacho de cargas e cobrança de impostos) e as formas de 
administração das infraestruturas (as concessões de rodovias) (Pereira, 2007). 
Infraestruturas de transportes em más condições de circulação e saturadas do 
ponto de vista de suas capacidades de fluxos (lentidão no despacho de cargas) 
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são pontos a serem constantemente melhorados para que os agentes econô-
micos possam reproduzir seus capitais.

Da perspectiva da circulação, as concessões rodoviárias interferem nas intera-
ções espaciais, uma vez que ao se colocar uma barreira na rodovia (praça de pedá-
gio) há, de certa forma, uma seletividade de quem pode circular por ela.

Para Corrêa (2010),

No que se refere a existência e reprodução social, as interações espaciais refle-
tem as diferenças de lugares diante das necessidades historicamente identificadas. 
No que concerne às transformações, as interações espaciais caracterizam-se, pre-
ponderantemente, por uma assimetria, isto é por relações que tendem a favorecer 
um lugar em detrimento de outro, ampliando as diferenças já existentes, isto é, 
transformando os lugares. (Corrêa, 2010, p.280)

No caso das concessões, pode-se dizer que a escolha das concessionárias 
por atuar em determinadas rodovias (as que apresentam altos VDMs) em 
detrimento de outras, contribui para aprofundar as diferenças já existentes.

As concessões de rodovias podem ser interpretadas, considerando o longo 
prazo, por meio de duas perspectivas diferentes. A primeira é que proporcio-
nou melhoria na fluidez, no escoamento de mercadorias e no transporte de 
passageiros (Machado, 2005; Oliveira et al., 2006). A segunda é que as con-
cessões podem significar um freio à livre expansão dos territórios onde estão 
inseridas, pois caso haja desenvolvimento expressivo das forças produtivas, a 
dinâmica desses territórios requererá melhorias no sistema de transportes e os 
contratos longos amarrarão o poder público que terá que respeitar os prazos 
estabelecidos (Petras, 1999; Ipea, 2010).

Além disso, as concessões podem contribuir para o aumento dos fretes, o 
que é um aspecto negativo, uma vez que, excluindo produtos para exporta-
ção (os principais são minérios e soja), a maioria dos produtos básicos de con-
sumo dos brasileiros é deslocada por rodovias. Essa situação se agrava mais 
ao se considerar que o estado de São Paulo é responsável por quase metade da 
produção industrial nacional e conta com quase cinco mil quilômetros de sua 
malha viária concedida. Na verdade, a maior parte das concessões de rodovias 
no Brasil está localizada não aleatoriamente na região concentrada, como foi 
definida por Santos e Silveira (2003). A figura 1 mostra a localização das pra-
ças de pedágio no estado de São Paulo, com exceção do rodoanel.
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Figura 1 – Rodovias concedidas e localização de praças de pedágio no estado de 
São Paulo, com exceção do rodoanel, 2010

As concessões rodoviárias significam consequências diferentes para as 
empresas e para o conjunto da população. Por um lado, conforme já mencio-
nado, as grandes empresas e corporações que atuam em um mercado mun-
dial competitivo (e que na maioria dos casos sua produção é caracterizada 
por valor adicionado a produtos com pequeno volume) não são muito afe-
tadas em razão dos dispêndios com pedágios. Por outro lado, o conjunto da 
população é afetado como um todo, uma vez que mesmo um cidadão que 
não possui veículo paga pelo pedágio. Isto ocorre em razão de que a maioria 
dos produtos básicos passa por praças de pedágio. Os valores do pedágio 
são acrescidos nos valores dos fretes. Antônio Carlos Fernandes, presidente 
do Sindicato das Empresas de Cargas e Logística de Presidente Prudente e 
Região, concorda com essa afirmativa e apresenta um exemplo. De acordo 
com Antônio Carlos Fernandes, em razão do reajuste das tarifas de pedágio 
ocorridas a partir do dia primeiro de junho de 2011, os fretes aumentaram em 
9,77% (em estradas concedidas entre 1998 e 2000), e em 6,55% (nas rodovias 
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concedidas a partir de 2000)13 (Faccioli, 2011). Assim, conforme apresentado, 
os produtos que possuem menor valor agregado por unidade, caso dos princi-
pais produtos da cesta básica, pagam proporcionalmente um valor maior pelo 
pedágio. Como resultado, todos os cidadãos são influenciados pelos valores 
do pedágio, enquanto as corporações multinacionais são beneficiadas, pois 
seus produtos geralmente possuem alto valor agregado por unidade.

Por outra perspectiva, geralmente a apresentada pelas concessionárias e 
pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR), a con-
cessão significa, além de um bom pavimento, a possibilidade de uma viagem 
sem atrasos, por conta dos serviços de socorro oferecido pelas concessionárias, 
um dos poucos tipos de atrasos pode ser gerado pela diminuição da velocidade 
para passar nas praças de pedágio e na eventual possibilidade de haver filas 
de veículos. Pelo fato de os custos com transportes (ver quadro 1) para uma 
parcela significativa das atividades produtivas representarem parte relevante 
dos custos logísticos, eles geralmente são beneficiados pelas concessões.14

Quadro 1 – Estrutura de custos logísticos (média mundial)
Item %

Administração 20,5

Armazenagem 19,0

Estoque 18,7

Trâmites Legais 10,1

Transporte 31,8

Total 100,0

Fonte: Banco Mundial. Retirada de PNLT, 2007.

Na verdade, os maiores prejudicados pelas concessões rodoviárias são os 
moradores das localidades próximas à rodovia e pequenos e micro empresá-
rios locais dos municípios atravessados por rodovias concedidas. A mobili-
dade destes cidadãos é afetada, caso tenham que cruzar diariamente a praça 
para realizarem suas atividades laborais.

 13 Essa diferença na porcentagem de aumento é em razão das diferenças dos termos dos contratos. 
Nos contratos da primeira etapa venceriam a licitação as concessionárias que oferecessem o 
maior valor a ser repassado ao Estado em prestações mensais durante todo o período de vigência 
do contrato, e nos da segunda etapa, venceriam a licitação as concessionárias que oferecessem 
a menor tarifa ao usuário.

 14 Para mais esclarecimentos consultar Hamad e Gualda (2005).
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O processo da produção e a relação entre o transporte 
e os fluxos econômicos no estado de São Paulo

Para compreensão da relação entre os transportes e os fluxos econômicos, 
deve-se considerar o conceito de produção conforme o sentido apresentado 
por Marx (2011). Logo no início do texto em que discute a produção, Marx 
adverte que “o objetivo nesse caso é, primeiramente, a produção material” 
(Marx, 2011, p.39, grifo do autor).

Segundo seu pensamento “a produção em geral é uma abstração, mas uma 
abstração razoável, na medida em que destaca e fixa o elemento comum, pou-
pando-nos de repetição” (2011, p.41). Nesse caso, refere às características que 
são comuns a todas as épocas, pois “algumas determinações pertencem a todas 
as épocas; outras são comuns apenas a algumas. [Certas] determinações serão 
comuns à época mais moderna e à mais antiga” (p.41). A diferença entre cada 
modo de produção se dá na forma em que constitui o seu desenvolvimento.

Esse desenvolvimento se refere às formas de produção de alimentos e 
diversos outros produtos necessários à reprodução da vida, incluindo os 
necessários à sobrevivência e os supérfluos. O desenvolvimento de cada modo 
de produção também se refere às formas de reprodução do próprio modo de 
produção. O capitalismo, por exemplo, é baseado na manutenção da proprie-
dade privada e na extração da mais-valia. Esses são os principais alicerces de 
reprodução do capitalismo como modo de produção.

Na teoria de Marx, a produção é diferenciada em duas formas: uma produ-
ção geral (abstração) e a produção material, dividida em quatro etapas. Essa 
divisão conceitual existe para que sua compreensão fique mais didática, em 
quatro etapas: produção, distribuição, troca e consumo.15

Empiricamente, os eixos de desenvolvimento econômico do estado de 
São Paulo são expressão da produção, no mesmo sentido descrito por Marx. 
Suas características produtivas são expressas na paisagem; ao se trafegar pelas 
rodovias que formam os eixos de desenvolvimento do estado de São Paulo, 
verificam-se a densidade técnica, as vias de circulação e os meios de transporte 
como expressão da produção, principalmente se se considerar que “nenhuma 

 15 “A produção é sempre um ramo particular da produção – por exemplo, agricultura, pecuária, 
manufatura etc. – ou uma totalidade. [...] Finalmente, a produção também não é somente pro-
dução particular. Ao contrário é sempre um certo corpo social, um sujeito social em atividade 
em uma totalidade maior ou menor de ramos de produção” (Marx, 2011, p. 41).
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produção é possível sem um instrumento de produção, mesmo sendo este 
instrumento apenas a mão” (Marx, 2011, p.41).

Há, em determinados trechos das rodovias, concentração de diversas ati-
vidades, como; estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, cidades 
de porte médio com uma diversidade de funções urbanas.

Convém esclarecer que ao se referir ao transporte (infraestruturas e meios 
de transporte) como sendo um exemplo da etapa da distribuição, está se 
fazendo uma referência superficial, apenas para fins didáticos. Uma vez que 
a produção não é um processo linear e ordenado, mas sim, dinâmico e circu-
lar, no transporte pode se evidenciar nuances das quatro etapas, embora a da 
distribuição seja aquela com maior nitidez, a mais rapidamente percebida.

Para Marx (2011, p.51),

Na concepção mais superficial, a distribuição aparece como distribuição 
dos produtos, e, assim, como mais afastada [da] produção e quase autônoma 
em relação a ela. Mas antes de ser distribuição de produtos, a distribuição é: 1) 
distribuição dos instrumentos da produção, e 2) distribuição dos membros da 
sociedade nos diferentes tipos de produção, o que constitui uma determinação 
ulterior da mesma relação. (Subsunção dos indivíduos sob relações de produção 
determinadas). A distribuição dos produtos é manifestamente apenas resultado 
dessa distribuição que está incluída no próprio processo de produção e determina 
a articulação da produção.

Desta forma, considerando os transportes como essenciais à produção e 
também a maior relevância que assumiram após a reestruturação produtiva, 
neste item há um esforço de mostrar a relação entre os transportes e os fluxos 
econômicos. Por isso, o transporte é o elemento primordial que acelera a cir-
culação das mercadorias e pessoas. Portanto, acelera a circulação do capital.

Como já destacado, essa análise é feita a partir de Marx (2011). No entanto, 
o autor mostra no início da reflexão que a produção deve ser compreendida 
primeiramente como produção geral, ou seja, não deve ser analisada apenas 
a partir de particularidades. As aproximações superficiais para fins de faci-
litar a compreensão são oriundas da reflexão feita a partir de Marx, mas não 
devem ser atribuídas ao autor. Os transportes são analisados considerando-
-os como parte da produção.
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A afirmação de Marx (2011, p.44) mostra como ocorrem as etapas ou os 
estágios da produção:

A representação superficial claramente perceptível: na produção, os mem-
bros da sociedade apropriam (elaboram, configuram) os produtos da natureza às 
necessidades humanas; a distribuição determina a proporção em que o indivíduo 
singular participa desses produtos; a troca o provê dos produtos particulares nos 
quais deseja converter a cota que lhe coube pela distribuição; no consumo, final-
mente os produtos devêm objetos do desfrute, da apropriação individual.

Em suma, com essas considerações sobre a produção fica mais clara a com-
preensão de como os transportes (infraestruturas e meios) participam desse 
processo geral e como se articulam com as quatro etapas.

Assim, o primordial a perceber é que o transporte participa e é essencial 
para a circulação de mercadorias e pessoas, sendo, portanto, imprescindível 
para a realização das etapas da produção. Dessa forma, participa ativamente 
da intensificação dos fluxos econômicos. Lembrando que quanto mais flui-
dez, mais estratégias logísticas são possíveis e, assim, o território também se 
torna mais fluido e apto às estratégias de reprodução do capital.

Transformações nos transportes e nas atividades produtivas 
ocorridas a partir da segunda metade da década do século XX

Com a reestruturação produtiva iniciada na segunda metade do século XX, 
o transporte passou a ter mais relevância para as empresas circularem seus 
produtos com mais rapidez. Isto foi importante porque se buscava aumentar 
a velocidade da circulação de capital. A logística também ganhou destaque, 
uma vez que se refere às estratégias de circulação; conforme afirma Silveira 
(2012, p.54), “a logística é um tipo de estratégia, de planejamento e de gestão, 
sobretudo da cadeia de abastecimento (organização de estoques e dos trans-
portes)”. Silveira (2012, p.55) afirma ainda que

A logística é supervalorizada como a responsável pelas grandes transforma-
ções produtivas e comerciais. De qualquer forma, ela é uma das determinações 
importantes. Não é a circulação, nem o armazenamento e tampouco é um meio e 
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uma via de transporte, mas é a estratégia, o planejamento assim como a gestão de 
transportes, de armazenamento e também de comunicações. Pensar em realizar 
eficientemente essas tarefas e em utilizar as tecnologias possíveis é que é colocar 
em prática a visão logística.

Desta forma, a melhoria das infraestruturas de circulação facilita as estra-
tégias logísticas. A desconcentração industrial de São Paulo, ou o crescimento 
industrial (nos últimos trinta anos) no interior do estado foi facilitado também 
pelos investimentos em ampliação e melhoria de algumas rodovias, como é 
o caso das rodovias Anhanguera, Bandeirantes e Castelo Branco, conforme 
demonstrado por Negri (1996).

A partir do final da década de 1980 e na década de 1990 cresceu o número de 
estabelecimentos industriais no interior do estado de São Paulo, sobretudo em 
municípios servidos por autopistas que estão, praticamente, todas concedidas.

Há, portanto, uma relação entre a desconcentração industrial, a melho-
ria das rodovias e, consequentemente, dos fluxos econômicos. Nesse item, a 
relação entre os transportes e fluxos econômicos também será feita com base 
em dados da dinâmica industrial, da localização das Estações Aduaneiras do 
Interior (EADI) e dos fluxos rodoviários. As figuras 2, 3 e 4 demonstram os 
eixos em que ocorre a maior parte da produção e circulação de mercadorias 
no estado de São Paulo. É pertinente cobrar atenção para a figura 3 que não 
mostra os dados para o município de São Paulo, o objetivo dessa exclusão é 
dar maior capacidade de se identificar as áreas do estado que possuem mais 
municípios com muitos estabelecimentos industriais. Caso se incluísse o 
município de São Paulo essa possibilidade de rápida visualização das áreas 
mais densas seria prejudicada em razão da discrepância entre a quantidade 
de estabelecimentos industriais no município de São Paulo e os outros muni-
cípios do estado. Para se apresentar um exemplo, basta dizer que o segundo 
município com mais estabelecimentos industriais do estado de São Paulo é 
Franca com 2.584, e o município de São Paulo no mesmo ano tinha 28.948.

Esses eixos são os das rodovias BR-116 (Presidente Dutra), SP-330 
(Anhanguera) e SP-280 (Castelo Branco), todas com pista dupla e há nelas 
um número significativo de estabelecimentos industriais e alto Volume Diário 
Médio (VDM) de veículos. Para exemplificar o VDM, no ano de 2011, foi 
registrado o volume de 21.266 veículos no posto 532 (localizado em Perus) 
da rodovia SP-330, no sentido norte, e 22.570 no sentido sul. No posto 305 
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Figura 2 – Volume Diário Médio em rodovias estaduais do estado de São Paulo, 2012

(localizado no município de Nova Odessa) da mesma rodovia, o VDM foi de 
31.013 no sentido norte e de 30.940 no sentido sul (DER-SP, 2012). O trecho 
concedido do estado de São Paulo que apresentou o maior VDM em 2011 foi 
no sentido leste no posto 839 da SP-280 (localizado no município de Barueri) 
com um total de 116.677 veículos (DER-SP, 2012). Na tabela 2 é possível 
visualizar, com mais clareza, esses números e, na tabela 3, é possível analisar 
os totais mensais em rodovias do estado de São Paulo.

Tabela 2 – VDM registrados em praças de pedágio das rodovias SP-330 e 
SP-280, 2010 e 2011

Município Posto Rodovia VDM 2010 
(total)

VDM 2011 
(total)

São Paulo (Perus) 532 (sentido norte) SP-330 19.958 21.266

São Paulo (Perus) 532 (sentido sul) SP-330 21.171 22.570

Nova Odessa 305 (sentido norte) SP-330 29.570 31.013

Nova Odessa 305 (sentido sul) SP-330 29.497 30.940

Barueri 839 (sentido leste) SP-280 105.176 116.677

Osasco 831 (sentido oeste) SP-280 90.457 100.184

Fonte: DER-SP, 2012.
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É pertinente ressaltar que, no estado de São Paulo, o transporte rodoviário 
é responsável pela maior parte do transporte de cargas. Desta forma, é possí-
vel afirmar que é nesses eixos que há a maior concentração de fluxos econô-
micos do estado de São Paulo, e de se relacionar os transportes à indústria e, 
consequentemente, aos fluxos econômicos. Em 2009 foi realizado trabalho 
de campo nesses eixos e, assim, a constatação empírica dessa dinâmica eco-
nômica e do fluxo de veículos.

Na figura 3 é possível verificar os eixos e as concentrações espaciais dos 
estabelecimentos industriais no estado de São Paulo. A concentração da região 
metropolitana de São Paulo e de Campinas e no seu entorno.

Figura 3 – Número de estabelecimentos industriais por município do estado de 
São Paulo (com exceção do município de São Paulo), 2009

Na figura 4 é possível visualizar as EADIs ou portos secos localizados no 
estado de São Paulo. Portos secos representam outro passo importante no sen-
tido de retirada de empecilhos à circulação territorial. No estado de São Paulo 
existem 27 portos secos (quase metade do total existente no Brasil). Neles é 
possível despachar documentação de cargas que serão exportadas, refletindo 
em diminuições da permanência das cargas nos portos. De modo mais claro,
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Portos secos são recintos alfandegados de uso público, situados em zona 
secundária, nos quais são executadas operações de movimentação, armazena-
gem e despacho aduaneiro de mercadorias e de bagagem, sob controle aduaneiro. 
(Receita Federal, 2010)

No Brasil existem 62 portos secos em funcionamento, de acordo com a 
Receita Federal, e 15 licitados. A presença das EADIs no estado de São Paulo 
mostra que há melhoria na fluidez de mercadorias no estado, uma vez que se 
aceleram os processos de despacho de cargas. A localização das EADIs revela 
as áreas do estado onde ocorrem maior produção (como uma das etapas da 
produção) e circulação de fluxos econômicos.

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) também significou 
contribuição no sentido de melhorar a circulação ou as infraestruturas de 
transportes no Brasil, e consequentemente no estado de São Paulo. O princi-
pal investimento do PAC no estado de São Paulo é no Rodoanel, que já possui 
dois dos quatro trechos projetados em funcionamento (trechos Oeste e Sul).

De acordo com informações disponíveis no domínio eletrônico na internet 
da Secretaria dos Transportes do estado de São Paulo (2010) sobre o Rodoanel 
trecho sul, “sua principal atuação será a ligação do Brasil Central ao porto de 

Figura 4 – Estado de São Paulo: EADIs em funcionamento, 2012
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Santos. Será importante elo econômico para a incorporação do porto de Santos 
ao sistema de logística de transportes de todo o Estado e do Brasil”. No entanto, 
apesar de ser importante para o país e para o estado de São Paulo, percebe-se 
que a maior parte dos investimentos feitos pelo Estado em função da melhoria 
das infraestruturas de transporte revela a vinculação de suas ações aos requi-
sitos provenientes de demandas corporativas. Conforme já advertiu Braga 
(2007), muito pouco se percebe de investimentos em sistemas de transportes 
objetivando melhorar as condições de circulação de áreas do estado onde há 
menos dinamismo econômico e para a circulação de passageiros.

O Estado é o grande agente responsável pelos investimentos em obras de 
infraestruturas de transportes. Porém, no presente momento histórico há 
muitas preocupações em melhorar a circulação das áreas que já são as mais 
dinâmicas dos territórios. Por outro ângulo de visão percebe-se que o Estado 
pode de fato ordenar a estruturação das infraestruturas de transportes. Ou 
seja, é possível atribuir ao Estado determinadas ações que aprofundam as 
desigualdades regionais. Nesse sentido, o Estado representa um significativo 
influenciador da localização industrial, mas não o principal.

Fischer (2008) afirma que a intervenção dos poderes públicos na direção 
de influenciar a localização das grandes infraestruturas e as atividades indus-
triais pode privilegiar certas áreas do espaço, geralmente as que já apresentam 
forte concentração de atividades. Para o autor,

Pelas políticas de ordenamento, de descentralização, de industrialização das 
regiões periféricas, de proteção do meio ambiente, de bloqueamento das zonas 
de forte congestionamento etc., os poderes públicos orientam as implantações 
industriais e, em princípio, esforçam-se para assegurar a coerência espacial entre 
a localização das grandes infraestruturas de transporte e aquela das atividades 
industriais. Frequentemente essa intervenção chega a uma certa discriminação 
espacial em proveito de algumas zonas de forte concentração de atividades. (Fis-
cher, 2008, p.120)

A afirmação de que é o Estado é o responsável por investimentos nas 
infraestruturas de transporte perpassam por programas de concessões (rodo-
viárias e ferroviárias) ou privatizações (portos, EADIs etc.).
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Dinâmica industrial e os fluxos econômicos

A dinâmica industrial no estado de São Paulo passou por modificações 
em decorrência de reflexos da reestruturação produtiva e das concessões 
rodoviárias, uma vez que esta última faz parte de políticas visando, além de 
outros objetivos, dotar eixos rodoviários com infraestruturas que garantam 
fluidez de circulação. Os sucessivos governos paulistas, desde a década de 
1970, empreenderam esforços por meio de diversos planos com o objetivo 
de desconcentrar a indústria da capital. Para isso, além de investirem em 
ampliações e duplicações de trechos rodoviários, também contaram com o 
programa do governo federal, denominado Cidades Médias, de dotação de 
algumas sedes municipais com funções urbanas antes existentes apenas na 
capital do estado (Negri, 1996).

É possível afirmar que esta intencionalidade do Estado surtiu efeito, uma 
vez que a partir da década de 1970 inicia-se um processo de transformações 
da organização produtiva no estado de São Paulo que se configura do ponto 
de vista da forma nos eixos de desenvolvimento econômico. Com a melhoria 
das infraestruturas de rodovias e com algumas cidades localizadas próximo 
ou ao lado dessas rodovias houve uma melhoria nas condições de circulação 
no interior. Isso favoreceu as empresas que já eram localizadas no interior e 
também a instalação de novas unidades produtivas, comerciais e de servi-
ços, principalmente nas cidades dos eixos de desenvolvimento econômico. 
Os fluxos econômicos no estado de São Paulo aumentaram em razão dessas 
transformações que melhoraram a integração entre as cidades e favoreceram 
o aumento da atividade produtiva industrial no interior.

É possível compreender a dinâmica dos municípios localizados nos eixos 
de desenvolvimento econômico baseado em análise da figura 5 que mostra os 
principais eixos de desenvolvimento econômico do estado de São Paulo; isso 
pode ser constatado na espessura das linhas que representam cada eixo. A 
metodologia para se estabelecer a espessura das linhas está baseada em obser-
vações de campo nos eixos, nas estatísticas de VDM16 e nos dados sobre indús-
tria como: número de unidades industriais, faixa de renda média, tamanho 

 16 Para exemplificar, no ano de 2010 foi registrado na praça de pedágio localizada na rodovia 
Anhanguera no município de Nova Odessa, o VDM de 29.570, no sentido Norte, enquanto 
na praça localizada na mesma rodovia no município de Ituverava o VDM foi de 4.993, também 
no sentido Norte (DER – SP, 2011).
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do estabelecimento e grau de instrução (RAIS, 2011). Foram consideradas, 
também, a quantidade de unidades industriais instaladas nos municípios e a 
proximidade entre as sedes urbanas dos municípios, que é maior nas espessu-
ras mais largas e menores nas mais estreitas. Para citar um exemplo, entre Jun-
diaí e Campinas, há os municípios de Vinhedo e Valinhos, tornando o trecho 
entre as duas primeiras cidades quase ininterrupto do ponto de vista espacial 
com grande concentração de unidades industriais localizadas ao longo das 
rodovias Anhanguera (SP-330) e Bandeirantes (SP-348), principalmente na 
primeira que é mais antiga.

A figura 5 mostra uma representação da forma de concentração espacial 
de unidades industriais nos eixos de desenvolvimento. Pela análise da figura 
5 é possível perceber que a concentração industrial é maior quanto mais se 
está perto da metrópole e também é maior no interurbano, principalmente, 
em razão das políticas de incentivo à organização de distritos industriais em 
muitos municípios paulistas, como exemplo dos eixos, nos municípios de 
Taubaté e Araras.

Figura 5 – Representação de aglomeração industrial em eixo

Organização: Cássio Antunes de Oliveira e Eliseu Savério Sposito, 2011.
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Um dos maiores equívocos quanto à compreensão dos eixos de desenvol-
vimento econômico ocorre pelo fato de se cometer complicações nas análises 
escalares. Na verdade, se a análise ocorrer por meio de escala local (muni-
cípio) os estabelecimentos industriais se localizam em eixo, pois tendem a 
se aglomerar nas proximidades das rodovias, com exceção dos municípios 
que empreenderam políticas mais antigas de instalação e fortalecimento de 
distritos industriais, embora a maioria dos distritos industriais se localizem 
próximos a rodovias. Mas, se a análise ocorrer por meio de escala regional a 
aglomeração que aparecerá em eixos será a de municípios (que concentram 
estabelecimentos industriais) e não, necessariamente, a de estabelecimentos 
industriais. As observações de campo permitiram notar que nas áreas rurais 
entre as sedes urbanas existem poucos estabelecimentos industriais, isto é 
válido para os municípios mais distantes de São Paulo, principalmente, no 
eixo da rodovia Castelo Branco (SP-280). Já nos municípios pertencentes 
às regiões metropolitanas de Campinas e os localizados no Vale do Paraíba 
(Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté e Pindamonhangaba) a 
aglomeração industrial em eixos ocorre em qualquer escala de análise, seja 
local (município) ou regional (vários municípios).

Nesse sentido, para se apresentar uma análise da dinâmica industrial que 
contemple um momento em que ocorria consolidação de eixos de desenvol-
vimento econômico no estado de São Paulo e outro em que já estivessem em 
voga as concessões rodoviárias, foi feita uma análise dos anos de 1985 e 2009.17 
Assim, é apresentado o resultado de uma análise considerando todos os muni-
cípios de quatro eixos de desenvolvimento econômico utilizando dados esta-
tísticos sobre a indústria em dois momentos conforme já mencionado.

Objetiva-se, com isso, verificar se houve aumento da atividade industrial 
nos municípios que integram os quatro eixos de desenvolvimento econô-
mico que são formados pelas rodovias: Anhanguera (SP-330), Bandeirantes 
(SP-348), Presidente Dutra (BR-116) e Castelo Branco (SP-280). Utilizaram-
-se três variáveis disponibilizadas pela Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS): tamanho do estabelecimento industrial, faixa de renda média do 

 17 Nas proporções em que se apresentam os eixos individualmente, o município de São Paulo não 
é considerado em nenhum eixo. Os municípios de Campinas, Jundiaí, Hortolândia, Sumaré, 
Limeira, Cordeirópolis e Caieiras tiveram seus dados contabilizados apenas uma vez em razão 
de serem atravessados pelas rodovias SP-330 e SP-348. No entanto, na soma dos estabelecimen-
tos dos quatro eixos os municípios que pertencem a dois eixos foram somados uma única vez.

O_novo_mapa_da_industria__[MIOLO_16x23]__Graf_v1.indd   531 07/03/2016   10:28:27



532  ELISEU SAVÉRIO SPOSITO (ORG.)

empregado e grau de instrução do empregado. Quatro tipos de indústria serão 
analisados: elétrica e de comunicações, material de transporte, química (quí-
mica, de produtos farmacêuticos, veterinários e perfumaria) e metalúrgica.18 
A análise dos quatro tipos de indústria será apresentada na mesma ordem em 
que estão listadas.

Nos municípios dos quatro eixos de desenvolvimento econômico, em 
1985, concentravam-se 30,01% dos estabelecimentos da indústria do material 
elétrico e de comunicações (exclusive o município de São Paulo), sendo 
8,86% (Anhanguera), 8,09% (Bandeirantes), 14,79% (Presidente Dutra) e 
6,27% (Castelo Branco) (ver gráfico 1). Com a inclusão do município de São 
Paulo essa porcentagem sobe para 79,52%, ou seja, só o município de São Paulo 
concentrava 49,50% da indústria de material elétrico e de comunicações no 
ano de 1985.

Em 2009, os municípios dos quatro eixos de desenvolvimento econô-
mico juntos concentravam 36,43% da indústria do material elétrico e de 
comunicações (exclusive o município de São Paulo), sendo 13,55% (Anhan-
guera), 11,34% (Bandeirantes), 9,82% (Presidente Dutra) e 11,38% (Castelo 
Branco). Com a inclusão do município de São Paulo essa porcentagem sobe 
para 60,51%, ou seja, o município de São Paulo reduziu sua participação de 
49,50% (em 1985) para 24,08% na indústria de material elétrico e de comu-
nicações do total do estado e, concomitantemente, os municípios dos quatro 
eixos aumentaram sua participação.

Em relação à indústria do material de transporte, é possível afirmar que 
no ano de 1985 os quatro eixos de desenvolvimento econômico concentra-
vam 51,74% dos estabelecimentos (caso se exclua o município de São Paulo 
essa proporção cai para 31,84%). O eixo da BR-116 concentrava 15,99% do 
total dos estabelecimentos industriais do subsetor de material de transporte 
do estado de São Paulo, 9,40% no eixo da SP-330, 7,32% no eixo da SP-348, 
6,44% no eixo da SP-280, sendo que não se considerou o município de São 
Paulo nessa proporção, ver gráfico 2.

 18 Essa tipologia se refere aos subsetores para a indústria (extrativa e de transformação) defini-
dos pelo IBGE, que ao todo são treze (elétrica e de comunicações; material de transporte; quí-
mica; metalúrgica; extrativa mineral; alimentos e bebidas; borracha, fumo e couro; calçados; 
mecânica; têxtil; madeira e mobiliário; minerais não metálicos; papel e gráfica). A indústria da 
construção civil é classificada em separado em razão de sua relevância.
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Gráfico 1 – Estado de São Paulo: número de trabalhadores na indústria do 
material elétrico* e de comunicações, participação por eixos de desenvolvimento 
econômico

Fonte: RAIS – Ministério do Trabalho (Decreto n.76.900/75).
* O subsetor de material elétrico e de comunicações inclui a fabricação de aparelhos de comunica-
ção (telefônicos, gravação, áudio e vídeo), componentes eletrônicos, cabos e fios, lâmpadas, pilhas 
e baterias, painéis e letreiros luminosos, equipamentos para distribuição e controle de energia 
elétrica, entre outros.

Em 2009, os municípios dos quatro eixos concentravam 51,79% dos esta-
belecimentos industriais da indústria do material de transporte (caso se exclua 
o município de São Paulo essa proporção cai para 44,71%). A divisão entre a 
proporção de cada eixo é a seguinte: 20,16% no eixo da BR-116, 14,33% no 
eixo da SP-330, 6,35% no eixo da SP-280 e 11,69% no eixo da SP-348.

Os eixos concentravam 66,31% dos estabelecimentos da indústria química 
de produtos farmacêuticos, veterinários e perfumaria em 1985. Com a exclu-
são do município de São Paulo, essa proporção cai para 22,36%. A proporção 
de estabelecimentos em cada eixo era a seguinte: 8,66% no eixo da BR-116, 
9,21% no eixo da SP-330, 5,78% no eixo da SP-348 e 4,02% no eixo da SP-280.

Em 2009, os eixos concentravam 59,64% dos estabelecimentos industriais 
do subsetor da indústria química de produtos farmacêuticos, veterinários e 
perfumaria, e com a exclusão do município de São Paulo essa proporção cai 
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para 34,80%. O eixo da BR-116 concentrava 10,80% do total dos estabeleci-
mentos industriais do estado de São Paulo, e ainda, 14,23% no eixo da SP-330, 
10,19% no eixo da SP-348 e 7,60% no eixo da SP-280 (ver gráfico 3).

Gráfico 2 – Estado de São Paulo: número de trabalhadores na indústria do 
material de transporte,* participação por eixos de desenvolvimento econômico

Fonte: RAIS – Ministério do Trabalho (Decreto n.76.900/75).
*O subsetor da indústria do material de transporte inclui a fabricação de automóveis, camionetas 
e utilitários, caminhões e ônibus, chassi para automóveis, camionetas e utilitários, caminhões 
e ônibus, motores, fabricação de cabines e carrocerias para caminhões e ônibus, fabricação de 
autopeças, embarcações, locomotivas, vagões e outros materiais rodantes, aeronaves, turbinas, 
motores e outros componentes para aeronaves, motocicletas, entre outros.

Para finalizar, os eixos de desenvolvimento econômico concentravam 
57,23% dos estabelecimentos industriais do subsetor de metalúrgica do estado 
de São Paulo no ano de 1985. Caso se exclua o município de São Paulo essa pro-
porção cai para 16,20%. No eixo da BR-116 havia uma concentração de 10,34% 
do total dos estabelecimentos industriais da indústria metalúrgica e ainda 
5,35%, no eixo da SP-330, 5,73% no eixo da SP-348 e 7,54% no eixo da SP-280.

No ano de 2009, nos municípios dos eixos, havia 53,99% do total de esta-
belecimentos industriais do subsetor da indústria metalúrgica. Caso se exclua 
o município de São Paulo, essa proporção cai para 32,52%. A concentração em 
cada eixo era a seguinte: 13,30% no eixo da BR-116, 9,78% no eixo da SP-330, 
8,33% no eixo da SP-348 e 7,68% no eixo da SP-280 (ver gráfico 4).
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Gráfico 3 – Estado de São Paulo: número de trabalhadores na indústria química, 
de produtos farmacêuticos, veterinários e perfumaria,* participação por eixos 
de desenvolvimento econômico

Fonte: RAIS – Ministério do Trabalho (Decreto n.76.900/75).
*O subsetor da indústria química, de produtos farmacêuticos e perfumaria inclui a fabricação de 
produtos de refino de petróleo, formulação de combustíveis, fabricação de outros produtos de 
petróleo, de álcool, gases industriais, petroquímicos básicos, resinas termoplásticas e termofixas, 
fibras artificiais e sintéticas, defensivos agrícolas, sabões e detergentes sintéticos, produtos de 
limpeza e polimento, cosméticos, tintas e vernizes, pólvora, explosivos e detonantes, medica-
mentos, medicamentos para uso veterinário, produtos farmoquímicos, embalagens de material 
plástico, tubos e material plástico para uso na construção, entre outros.

Em suma, em todos os quatro subsetores analisados houve aumentos na 
participação nos municípios dos quatro eixos analisados e diminuição da par-
ticipação no município de São Paulo. Este fato reforça que houve redução pro-
porcional do número de trabalhadores no município de São Paulo e aumento 
nos municípios dos eixos de desenvolvimento econômico entre 1985 e 2009 
em relação ao total do estado.

Desta forma, é possível relacionar estas mudanças com os processos da 
desconcentração industrial de São Paulo e com a consequente formação dos 
eixos de desenvolvimento econômico. Para finalizar, resta fazer considera-
ções relacionando os temas discutidos neste capítulo. A localização, de acordo 
com Santos (2008c, p.13), “é, pois, um momento do imenso movimento do 
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Gráfico 4 – Estado de São Paulo: número de trabalhadores na indústria meta-
lúrgica,* participação por eixos de desenvolvimento econômico

Fonte: RAIS – Ministério do Trabalho (Decreto n.76.900/75).
* O subsetor da indústria do material de transporte inclui a produção de ferro e ferro-gusa, lami-
nados (de aço, alumínio, zinco), tubos, arames e forjados de aço, metalurgia de cobre, fabricação 
de estruturas metálicas e esquadrias de metal, fabricação de tanque, reservatórios metálicos e 
caldeiras para aquecimento central, serviços de usinagem, tornearia e solda, fabricação de ferra-
mentas, fabricação de artigos de metal, recuperação de sucatas de alumínio.

mundo, apreendido em um ponto geográfico, um lugar”. Assim, é possível 
compreender que, embora, os agentes produtivos prefiram instalar suas uni-
dades produtivas, comerciais e de prestação de serviços (ou a combinação 
delas) próximas às vias de transporte como foi no período de auge da Revo-
lução Industrial, as significações dessa localização no presente não são as 
mesmas de alhures. Por isso, cada localização possui um significado a cada 
momento histórico.

A localização das infraestruturas de transportes ferroviários no território 
paulista, cuja expansão ocorreu, sobretudo, em razão da dinâmica do com-
plexo cafeeiro, influenciou a formação de diversos centros urbanos no estado 
(Monbeig, 1984). Posteriormente, com a decadência da produção cafeeira e, 
por conseguinte do transporte ferroviário, houve esforços para a construção 
das rodovias que seguiram os traçados das ferrovias (principalmente as que 
ligavam a capital ao interior). A partir desses acontecimentos relacionados 
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ao complexo cafeeiro e ao transporte ferroviário, é possível compreender a 
concentração da localização industrial em meados do século XX na Região 
Metropolitana de São Paulo e no seu em torno, e em municípios localizados 
próximos ou atravessados por rodovias (principalmente as que compõem os 
quatro eixos de desenvolvimento econômico que foram citados).

Com as transformações produtivas ocorridas em países mais desenvolvi-
dos na segunda metade do século XX e no Brasil a partir do meado da década 
de 1980, houve um crescente aumento da atividade produtiva nos municí-
pios localizados nos atuais eixos de desenvolvimento econômico. Além das 
mudanças nos processos produtivos em que a logística foi mais valorizada, 
influenciando a localização industrial, há que se destacar, também, os esforços 
empreendidos pelo Estado no sentido de desconcentrar a indústria da Região 
Metropolitana de São Paulo, principalmente do ABC paulista.

Todas essas condicionantes contribuíram com diferentes intensidades 
para a formação e consolidação de eixos de desenvolvimento no estado de 
São Paulo. A comparação entre a dinâmica industrial mostra que houve sig-
nificativas mudanças entre 1985 e 2009 no que se refere à participação destes 
eixos, se o que foi exposto for comparado com a dinâmica da capital e com o 
total do estado no mesmo período.

Considerações finais

As reflexões apresentadas neste texto tiveram, por objetivo, mostrar a rela-
ção entre as concessões rodoviárias e a atividade industrial, os eixos de desen-
volvimento econômico e os fluxos econômicos. Assim, foi possível evidenciar 
relações entre esses processos e identificar que as concessões estão inseridas 
em um objetivo que vai além da simples obtenção de receitas pelo Estado e 
manutenção, por períodos longos, de rodovias com qualidade e prestação de 
serviços diversos aos usuários pelas concessionárias. As concessões são uma 
forma de política usada pelo estado de São Paulo para se inserir nos padrões 
de produção e circulação mundiais, tornando seu território apto a participar 
dos circuitos de interesse às grandes empresas e corporações que atuam em 
escala mundial. No entanto, o que esses padrões requerem são condições 
eficientes de circulação e baixo custo de produção. Oferecer infraestruturas 
de transportes de qualidade com cobrança de pedágio significa aumentar os 
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custos de produção, em razão do pagamento das tarifas de pedágio. Há, tam-
bém, certa socialização dos custos dessa infraestrutura de qualidade, uma vez 
que os pedágios oneram os fretes de produtos básicos, consumidos por toda 
a população do país, como os alimentos.

Além disso, as concessões rodoviárias são também políticas por meio das 
quais o Estado tenta fomentar “ambientes competitivos” propícios ao funcio-
namento de atividades produtivas com rapidez e eficiência. Assim, infraes-
truturas de transportes com garantias de capacidade de circulação eficiente 
por prazos longos contribuem para que os fluxos econômicos oriundos de 
atividades produtivas circulem com mais rapidez e com menos entraves. É 
pertinente lembrar que o capital busca cada vez mais a rapidez de circulação 
de seus insumos, mercadorias e também informações. O estado de São Paulo 
que tem parte significativa de suas receitas oriundas das atividades indus-
triais, de serviços e comerciais, busca oferecer às empresas capitalistas as 
condições requeridas para seu livre funcionamento.

As iniciativas estatais referentes às infraestruturas de transportes e aos 
mecanismos de circulação atendem a dois objetivos: às empresas (sobretudo 
as grandes corporações que atuam com estratégias mundiais); e aos demais 
empresários e à classe média, uma vez que as condições de circulação e fluidez 
tornam o território mais fluido favorecendo diversos tipos de deslocamento 
e interações.
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