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4.

A espacialização da indústria de alimentos
no estado de São Paulo

Denise Cristina Bomtempo1

Introdução
A aceleração do tempo, característica da mundialização da economia,
imprime novos ritmos nas relações estabelecidas entre os sujeitos e as instituições que são, por sua vez, cada vez mais induzidos ao cumprimento de
normas que alteram, entre outras, as formas de produção e consumo. No contexto espacial, tais ações denotam metamorfoses nos padrões de organização
espacial e na articulação entre os lugares envolvidos em diversas etapas da
produção de mercadorias.
No que concerne aos setores da economia inseridos no tempo-espaço reestruturado constantemente, destaca-se a indústria alimentícia que, para permanecer e se expandir no mercado de concorrência global, adotou políticas,
impostas por agentes hegemônicos, que incorporam inovações e, portanto,
resultam em reestruturações. Tais reestruturações perpassam, por um lado,
pela organização interna da empresa, no que concerne à gestão, à criação e às
inovações tecnológicas, e às novas formas de contratação da força de trabalho. Por outro lado, em função do “meio técnico-científico-informacional”,
a empresa, sobretudo a grande, segue tendencialmente a estrutura em rede e
não mais verticalizada do ponto de vista espacial; ou seja, no período atual, as
unidades produtivas estão organizadas, tanto de maneira concentrada, como
1 Universidade Estadual do Ceará (UECE); pesquisadora DCR/CNPq/Funcap.
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também dispersa pelo território. O que determina uma forma de organização
ou outra são as facilidades de obtenção e ampliação da mais-valia.
Diante do exposto, são muitos os caminhos que podem ser percorridos
para fazer a leitura da atividade industrial, enquanto vetor das dinâmicas
territoriais. Para este texto, dando continuidade à discussão realizada em
Bomtempo (2011),2 verticalizaremos nossa análise para a espacialização da
atividade industrial do setor alimentício no estado de São Paulo. Para tanto,
buscamos vinculação com a estruturação da rede urbana como viés para
interpretar a localização industrial predominante no período atual. Na escala
nacional, destacamos a tendência de localização das atividades produtivas em
municípios inseridos em “espaços urbanos não metropolitanos”. Para tanto,
tomamos o município de Marília-SP como exemplo. Na escala intraurbana,
priorizamos compreender a relação entre localização de unidades produtivas
com os “eixos rodoviários”. Em síntese, o texto encontra-se estruturado em
quatro partes, mais esta introdução, e por fim, as considerações finais. Entre
as partes que o compõem, destacam-se: 1) rede urbana e atividade industrial no estado de São Paulo; 2) A espacialização da indústria alimentícia nos
municípios paulistas; 3) Novos territórios da produção industrial, as cidades
médias e os municípios de porte médio do estado de São Paulo; 4) A indústria de alimentos inserida em “espaços urbanos não metropolitanos”: Marília
enquanto exemplo.

1. Rede urbana e atividade industrial no estado de
São Paulo3
Os cinquenta anos já decorridos, no século atual, foram assinalados por um fato
novo, cujas origens remontam à última década do oitocentismo: o surto industrial,
2 A partir da construção da tese de doutorado produzida no PPGG/FCT/UNESP de Presidente
Pudente, no período de 2007 a 2011, orientada pelo professor doutor Eliseu Savério Sposito e
financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – Fapesp (processo:
n.7/58247-0), na qual se encontra referenciada ao final deste texto; e da participação no Projeto Temático “O novo mapa da indústria paulista no século XXI”, coordenado pelo professor
doutor Eliseu Savério Sposito e também financiado pela Fapesp (processo: n.4/16069-0).
3 Sabemos das muitas pesquisas que foram realizadas a partir deste tema. Para o momento,
apresentaremos apenas os autores que nos impulsionaram a traçar um caminho para a realização
da tese. São eles: Petrone (1955), Cardoso (1960), Dean (1971), Souza (1978), Martins (1976),
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que veio transformar a “metrópole do café” ou a “capital dos fazendeiros” na dinâmica e movimentada metrópole industrial de nossos dias (Petrone, 1955, p.127).

A integração da rede urbana brasileira é recente. “Criada a partir de cidades litorâneas fundadas antes da constituição de suas respectivas hinterlândias,
formou-se uma organização urbana descrita como ‘ilha’, foi instituída uma
rede do tipo dendrítico, centrada na cidade litorânea” (Corrêa, 2006, p.101).
Esse padrão de rede urbana foi substituído, gradualmente, pelo conjunto
de cidades “bocas de Sertão” e “pontas de trilho” do interior. A expansiva
divisão territorial do trabalho e a necessidade de articulações inter-regionais
pela via de redes de infraestruturas técnicas materiais e imateriais, tudo isso
“gerou uma rede urbana efetivamente nacional” (Corrêa, 2006, p.101).
Apesar da estruturação técnica do território, por meio das redes materiais
e imateriais, foi somente após a Segunda Guerra Mundial, devido à aceleração do processo de industrialização, que a rede urbana brasileira foi integrada,
porém de maneira complexa e desigual. De acordo com Corrêa (2006, p.102),
a integração se deve ao “fato de cada centro urbano fazer parte de várias redes
de cidades, redes vinculadas aos múltiplos papéis que desempenharam e em
parte associados às grandes corporações multifuncionais e multilocalizadas,
elas próprias organizadas sob formas de rede”.
Além disso, o desenho da rede urbana brasileira está articulado com a
concentração e a centralização desigual das atividades econômicas desenvolvidas no território. Este fato, de acordo com Aglietta (1979), está vinculado à
própria dinâmica desigual inerente ao modo capitalista de produção. Assim,
La concentración simple es el efecto inmediato provocado por el desarrollo
desigual sobre el fraccionamiento de los capitales, cuya causa habíamos visto en
la forma de incrementar la productividad del trabajo. Cada capital individual es
un centro de concentración, porque reúne en grado creciente los medios para la
Goldenstein & Seabra (1982), Tavares (1985), Smolka (1986), Negri e outros (1987), Possas
(1992), Oliveira (1994), Lencioni (1994), Suzigan (2000), Santos & Silveira (2001), Mamigonian (2002), Beltrão Sposito (2004a), Santos (2005), Reis (2006), Cano (2007, 2008), entre
outros. Gostaríamos ainda de ressaltar que optamos por apresentar algumas reflexões provenientes de leituras e questionamentos da realidade, mas enfatizamos a apresentação dos dados
secundários que revelam, entre outros, a concentração (não homogênea espacialmente) das
atividades econômicas desenvolvidas no estado de São Paulo, como pode ser verificada nas
tabelas, quadros e cartogramas apresentados.
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valorización. Como esta valorización se encuentra sujeta a la ley de la acumulación, pasa por la búsqueda del ahorro relativo de trabajo vivo. Así, pues, tiene
lugar en el sentido de una modificación técnica de la composición de los medios
de producción, que eleva la cantidade en valor del capital necesario para dirigir
la producción, y, por tanto, para recorrer el ciclo completo de la valorización.
(Aglietta, 1979, p.195)

Por sua vez, a centralização
es una modificación cualitativa que remodela la autonomia de los capitales y
crea nuevas relaciones de competencia. Es un processo discontinuo en el tiempo,
relacionado con las fases de formación del capital en el processo de acumulación
global [...]. (Aglietta, 1979, p.195)

Nesse mesmo caminho metodológico, Lencioni (2006) assevera que
Concentração e centralização tratam-se de processos distintos. Quando a
empresa amplia sua base de acumulação – pelo aumento do número de equipamentos e máquinas, por exemplo, está-se diante de um processo de concentração. Quando se trata de associação, absorção ou fusão de capitais individuais
sob um mesmo controle está-se diante de um processo de centralização do capital, sem qualquer modificação no número de equipamentos e máquinas. O que
importa dizer é que centralizar é associar capitais já formados. A centralização
constitui um processo em que frações individuais de capital se reagrupam. A
base da ampliação da escala de produção se dá pela incorporação de capitais já
formados. Trata-se a rigor, da abolição da autonomia individual do capital, ou
seja, de expropriação de um capitalista por outro capitalista, que transforma
muitos capitais menores num de maior magnitude. A centralização é, portanto,
uma reorganização da distribuição da propriedade dos capitais, do seu controle.
(Lencioni, 2006, p.204)

A metrópole paulistana, nas primeiras décadas do século XX, emergiu
como a principal cidade da rede urbana. Esse fato é decorrência do papel
central exercido pelos agentes econômicos, comerciantes e fazendeiros de
café, na economia brasileira. A centralização do poder econômico e político
dos comerciantes e fazendeiros paulistas contribuiu para a emergência de São
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Paulo na rede urbana nacional, mas foi a burguesia industrial, advinda dos
comerciantes e fazendeiros, que consagrou a metrópole “como centro maior
da rede urbana” (Corrêa, 2006, p.103).
Não podemos deixar de mencionar que o desenvolvimento da atividade
industrial no território brasileiro, sobretudo paulista, é recente se comparado
aos países da Europa Ocidental e aos Estados Unidos. Petrone (1955) considera que o desenvolvimento da indústria no Brasil passou por uma conjugação
de fatores provenientes do contexto global e nacional. Como fatores relacionados à escala global, o autor destaca a “Primeira Grande Guerra (1914-18),
a crise econômica decorrente do ‘crack’ de 1929 e a última conflagração mundial (1939-45)” (p.127).
Como fatores relacionados à escala do território brasileiro, Petrone (1955)
afirma que o desenvolvimento da atividade industrial não se deu de maneira
homogênea, mas centralizada e concentrada em São Paulo devido
1. à facilidade de obtenção de energia elétrica; 2. à existência de um mercado consumidor interno; 3. ao afluxo de capitais, tanto estrangeiros como nacionais, possibilitando o aparecimento de grandes indústrias; 4. à facilidade de mão de obra
operária; 5. à existência de um mercado fornecedor de matérias-primas dentro
do próprio Estado; 6. à importante rede de transportes, que tem na cidade de São
Paulo o seu fulcro. (Petrone, 1955, p.128)

Assim como Petrone (1955), Cano (2007) também afirma que os fatores4
que levaram a indústria a se desenvolver com mais ênfase na capital paulista
não foram diferentes daqueles adotados pelos países europeus e americanos,
onde a consolidação da atividade industrial no início do século XX já era realidade. No Brasil,
durante a década de 1920, a economia paulista acentuou a concentração e a modernização da indústria produtora de bens-salário. A partir daí, e mais precisamente
após a “Crise de 1929”, lançou a semente da futura indústria produtora de bens
de produção, que se consolidaria durante a década de 1950. A amplitude de seu
próprio mercado proporcionou-lhe atração e posterior concentração da indústria
4 Tomamos como referência o trabalho clássico desenvolvido por Engels (2008 [1845]), intitulado A situação da classe trabalhadora na Inglaterra.
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de bens de consumo durável e de capital. Quando isso se dá, a economia paulista
já havia consolidado seu predomínio na dinâmica de acumulação à escala nacional.
É a partir desse momento que se consolidaria a integração do mercado nacional.
(Cano, 2007, p.39)

A concentração e centralização do capital industrial no estado de São Paulo
ocorreram de maneira intensa na década de 1960, quando se podia notar a
atuação de empresas de capital nacional e a chegada de empresas estrangeiras.
No governo de Juscelino Kubitschek, período em que foi elaborado o Plano
de Metas (1956-1960), o país recebeu, de maneira intensiva, “investimentos
públicos e privados, que culminaram na instalação das indústrias pesadas”
(Cano, 2008, p.11). O capital dessas empresas era proveniente de investidores nacionais e também estrangeiros. Em relação aos estrangeiros, a princípio,
notava-se a presença de empresários norte-americanos, alemães e italianos;
posteriormente, foram identificados investimentos de grupos franceses, japoneses, coreanos, entre outros, em vários setores da produção industrial. Já na
década de 1970, a indústria de base, pesada e leve e as indústrias de transformação estavam consolidadas. Todavia, sua distribuição não ocorreu de
maneira homogênea no território brasileiro; pelo contrário, as empresas até
meados da década de 1980 estavam centralizadas e concentradas no estado
de São Paulo, sobretudo na metrópole e no seu em torno.
Na Tabela 1, é possível observar a evolução dos estabelecimentos5 e dos
empregos industriais ocupados6 no Brasil e no estado de São Paulo ao longo
5 Consideram-se como estabelecimentos as unidades de cada empresa separadas espacialmente, ou seja, endereços distintos. Fonte: RAIS – Relação Anual de Informações Sociais.
MTE – Ministério do Trabalho e Emprego – www.mte.gov.br. Acesso: Setembro/2008.
6 Os empregos ocupados na indústria (vínculos no ano) referem-se aos vínculos empregatícios
remunerados, efetivamente ocupados por trabalhadores com carteira de trabalho assinada
(regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT), estatutários (funcionários públicos) e
trabalhadores avulsos, temporários e outros, desde que formalmente contratados, numa determinada data, informados pelos estabelecimentos quando da elaboração da Relação Anual de
Informações Sociais – RAIS, do Ministério do Trabalho e Emprego. O vínculo empregatício é
definido pelo Ministério do Trabalho e Emprego como “a relação de emprego mantida com o
empregador durante o ano-base e que se estabelece sempre que ocorrer trabalho remunerado
com submissão hierárquica ao empregador e horário preestabelecido por este. Essa relação pode
ser regida pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT ou pelo Regime Jurídico Único, no
caso de empregado estatutário. Adicionalmente, a RAIS levanta dados sobre vínculos de trabalhador avulso, trabalhador temporário (Lei n.6.019, de 3/1/1974), menor aprendiz, diretor sem
vínculo que tenha optado por recolhimento do FGTS e trabalhador com contrato de trabalho
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do século XX, além de constatar a concentração tanto de estabelecimentos
como de empregos no território paulista.
De acordo com os dados da Tabela 1, verifica-se que em 1920 o número de
estabelecimentos industriais no Brasil ainda era modesto. Havia 13.569 estabelecimentos industriais que empregavam 293.673 trabalhadores. O estado
de São Paulo concentrava 30,63% dos estabelecimentos e 29,10% dos empregos industriais. Em 1940, esse número aumentou para 49.418 estabelecimentos industriais e um total de 781.185 empregos. São Paulo ainda apresentava
maior concentração de estabelecimentos industriais (28,78%) e de empregos
(34,92%). Mas foi em 1960 que o processo de concentração industrial ocorreu
de maneira mais acentuada. Verificou-se que havia um total de 110.771 estabelecimentos industriais e um total de 1.799.376 empregos, sendo que 32,80%
dos estabelecimentos e 46,20% do emprego industrial brasileiro localizavam-se no estado de São Paulo.
Os dados referentes a 1980 apresentam características diferentes em relação às décadas anteriores, pois o número de estabelecimentos industriais no
território brasileiro aumentou significativamente em relação a 1960: passou-se de 100.771 para 226.306. Em relação ao emprego, as diferenças tornaram-se ainda mais explícitas, pois em 1960 tinha-se um total de 1.799.376
empregos no setor industrial e esse número aumentou consideravelmente em
1980, totalizando 2.679.530. Todavia, vale ressaltar que, embora o número
de estabelecimentos e empregos industriais tenha aumentado no território
brasileiro, no estado de São Paulo esse número não cresceu de maneira significativa, pois se verificou que, em 1980, São Paulo possuía 32,76% dos estabelecimentos industriais, percentual equivalente a 1960. O mesmo dado se
revelou em relação ao emprego industrial, pois São Paulo concentrava 46,80%.
Este é o novo panorama do final do século XX, no tocante à distribuição
das atividades econômicas, sobretudo industriais, no Brasil e no estado de São
Paulo. Nos dias atuais, São Paulo centraliza atividades econômicas e ainda
é o Estado que concentra maior número de estabelecimentos industriais e
por prazo determinado (Lei n.9.601, de 21/1/1998). O número de empregos numa determinada data de referência corresponde ao total de vínculos empregatícios ativos nessa data. O
número de empregos (postos de trabalho) é diferente do número de pessoas empregadas, pois
um mesmo indivíduo pode estar ocupando mais de um posto de trabalho na data de referência”. Fonte: RAIS – Relação Anual de Informações Sociais. MTE – Ministério do Trabalho e
Emprego – www.mte.gov.br. Acesso: Setembro/2008.
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empregos ocupados na escala do território nacional. Porém, verifica-se um
movimento de dispersão de unidades produtivas para Estados brasileiros que
até então não tinham este setor estruturado, como é o caso daqueles localizados na região Nordeste do Brasil, a saber, Ceará, Pernambuco e Bahia.
Na escala do estado de São Paulo, verificou-se, de acordo com o trabalho
de Costa (1982), que, a partir de 1980, as indústrias que se localizavam na
metrópole paulistana, a princípio, deslocaram-se para municípios da região
metropolitana, num raio de cento e cinquenta quilômetros de distância e,
posteriormente, a dispersão de unidades produtivas se deu para os municípios cada vez mais distantes da metrópole. Contudo, somente alguns setores
se desconcentraram do município de São Paulo; entre eles, os que não necessitavam de equipamentos industriais complexos e nem de profissionais altamente qualificados. Assim, a metrópole paulistana, na década de 1980, além
de setores tradicionais, concentrava também aqueles de alta tecnologia e, em
conjunto com os municípios de Campinas, São José dos Campos e São Carlos,
formou um complexo tecnológico muito importante no território brasileiro.
Além de concentrar setores ligados à alta tecnologia (informática, indústria farmacêutica, instrumentos cirúrgicos etc.), São Paulo também centraliza
atividades tais como gestão de grandes empresas nacionais e transnacionais
atuantes no Brasil e na América Latina. Santos e Silveira (2001) afirmaram
que, no período da globalização, devido ao desenvolvimento dos sistemas de
informação, configuraram-se no território nacional os espaços de gestão e execução, sendo a cidade de São Paulo o maior exemplo de um espaço de gestão.
Ainda sobre o assunto, Lencioni (2008, p.14-5) assevera que
na metrópole moderna, típica de grande parte do século XX, a industrialização e
as multinacionais foram importantes para o desenvolvimento dos serviços produtivos e, consequentemente, para a centralidade da metrópole. Hoje em dia o
que caracteriza a metrópole contemporânea é a presença dos grupos econômicos,
notadamente a gestão desses grupos. Além do mais, uma outra característica
importante é que na metrópole se adensa a indústria de alta tecnologia e inovadora, num quadro de refluxo da atividade industrial e de não reconversão das
áreas tradicionalmente industriais da cidade, que passam a se constituir como
resíduos de um outro tempo a espera de reconversão. Desenvolve-se, também,
um deslocamento da indústria, em especial dos setores tradicionais para além da
região metropolitana.
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Assim, ainda de acordo com os dados da Tabela 1, verificamos que em
2000 havia, no território brasileiro, 139.739 estabelecimentos e um total
de 5.237.373 empregos industriais. No estado de São Paulo localizavam-se
34,81% do total dos estabelecimentos e 38,61% dos empregos industriais em
relação ao total brasileiro. Esse ainda é um percentual que representa concentração de unidades produtivas no território paulista, porém se compararmos
a década de 1980 com a de 2000 verifica-se que houve diminuição de 74.147
para 48.653 estabelecimentos industriais, e de 2.679.530 para 2.022.392
empregos no setor industrial no mesmo período.
O papel de gestão destinado à metrópole paulistana culminou na centralização de empresas de setores industriais que exigiam altos investimentos
tecnológicos e mão de obra qualificada. Tal fenômeno alterou a dinâmica da
produção e do emprego na metrópole, na região metropolitana e em outros
espaços do território paulista. A materialização desse fenômeno é revelada
com a diminuição do número de estabelecimentos e empregos referentes
ao ano de 2000. Todavia, não se pode deixar de considerar que, ao mesmo
tempo que São Paulo concentrava e centralizava seu papel como cidade polo
de desenvolvimento, políticas públicas eram elaboradas no intuito de garantir
maior integração do capitalismo no território nacional, entre elas, a política
de desconcentração industrial.
De acordo com Bomtempo (2011), no período de 1985 a 2010, houve considerável diminuição, no que concerne à participação de São Paulo na concentração de estabelecimentos e empregos ocupados na atividade industrial.
Neste intervalo temporal, tivemos dinâmicas novas no território nacional,
entre elas a dispersão de alguns setores da indústria e a expansão do agronegócio para as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, e do próprio interior
paulista.
Essa realidade se torna evidente quando verificamos o aumento considerável da atividade industrial, de comércio e serviços em outros estados
brasileiros. No entanto, mesmo que outras atividades ligadas à indústria,
à construção civil, ao comércio, aos serviços e à agropecuária sejam desenvolvidas em outros estados da federação, São Paulo ainda permanece como
o estado brasileiro que apresenta intensas complexidades em relação às atividades econômicas desenvolvidas. Porém, reconhecemos que, no período
analisado, houve uma dispersão desigual das atividades econômicas pelo
território brasileiro.
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Para entender as mudanças referentes à dispersão das atividades econômicas no Brasil, sobretudo industriais, no período atual, é preciso considerar,
entre outros, sua formação socioespacial, ou seja, contextualizar temporalmente as ações multiescalares, que permitiram a concentração de atividades
econômicas no território de maneira desigual e combinada. De acordo com
Diniz (2003, p.35),
A partir de la segunda mitad del siglo XIX, se comienzan a constituir las
bases para el surgimiento y expansión de las actividades industriales y urbanas,
así como la formación embrionaria de un mercado integrado en Brasil. En tanto,
solamente con la expansión industrial y el desarrollo del sistema de transporte
fueron creadas las bases para un proceso de concentración económica regional y
para el establecimiento de una división interregional del trabajo en Brasil. Esto
se aceleró con el crecimiento industrial y con el fuerte proceso de urbanización,
registrado después de la década del 30.

A formação de redes técnicas de transporte e de comunicação, as políticas
de desenvolvimento regional elaboradas a partir do governo federal, estadual, municipal, bem como a expressiva formação desigual da rede urbana
brasileira, foram fatores que contribuíram para que as atividades econômicas
fossem concentradas e centralizadas, sobretudo no estado de São Paulo. Esse
contexto, de acordo com Selingardi-Sampaio (2009, p.2), contribuiu para a
formação do “multicomplexo territorial industrial paulista”, compreendido
como “território com feições fortemente cumulativas e impregnado de marcas
do tempo, heranças de ações pretéritas que se mesclam, em arranjos variados,
a objetos novos, produtos de agentes hodiernos”.
Hoje verificamos que, apesar dessas atividades (indústria, construção
civil, serviços e agropecuária) terem se dispersado pelo território, São Paulo
ainda é o estado que concentra e centraliza o emprego formal e o capital gerado
pelos grandes setores da economia, inclusive do agropecuário.
A análise dos dados referentes aos grandes setores da economia é de
extrema importância, mas nosso interesse, no momento, não é trabalhar com
todos, e sim com as indústrias de transformação, já que elas vêm apresentando, nas últimas décadas, intensas dinâmicas econômicas e territoriais, em
especial, no setor de alimentos. Portanto, nosso próximo passo será identificar
a distribuição por Estados, dos estabelecimentos industriais de transformação
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e dos empregos ocupados, nos anos de 1985 e 2010. Vejamos os dados das
Tabelas 2 e 3.
Tabela 2 – Estabelecimentos industriais de acordo com os setores do IBGE/
RAIS (1985 e 2010)
UF

Est. ind. de
transformação (1985)

%

UF

Est. ind. de
transformação (2007)

%

Total

141.548

100,00

Total

337.651

100
28,4

SP

53.893

38,07

SP

9.5926

MG

15.932

11,26

MG

41.565

12,3

RJ

15.219

10,75

RS

36.939

10,93
9,49

RS

14.891

10,52

SC

32.059

PR

10.368

7,32

PR

30.986

9,17

SC

8.143

5,75

RJ

17.890

5,29

BA

2.951

2,08

GO

11.703

3,46

PE

2.894

2,04

BA

10.159

3,0

GO

2.856

2,02

CE

9.686

2,86

ES

2.429

1,72

PE

9.058

2,68

CE

2.189

1,55

ES

6.882

2,03

RR

29

0,02

AP

3.024

0,09

TO

0

0,00

RR

2.646

0,07

Fonte: RAIS/MTE, 1985 e 2007. Organização: Denise Cristina Bomtempo.

De acordo com os dados da Tabela 2, verificamos que o número de estabelecimentos industriais de transformação aumentou consideravelmente
no território brasileiro do ano de 1985 para 2010; passou de 141.548 para
337.651. Do total, no ano de 1985, o estado de São Paulo concentrava 38,7%
e no ano de 2010, esse percentual diminuiu para 28,4%. O mesmo ocorreu
com o estado do Rio de Janeiro, que possuía, em 1985, 10,75% dos estabelecimentos da indústria de transformação e diminuiu para 5,29% em 2010. Os
demais estados brasileiros, mesmo aqueles que contribuem com menos de 1%
da concentração de estabelecimentos industriais, aumentaram a participação,
como é o caso de Roraima que, no ano de 1985, representava apenas 0,02% e
em 2010 passou para 0,07%.
No entanto, a dinâmica maior ocorreu entre os estados de Minas Gerais,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia,
Ceará e Pernambuco. Entre eles aqueles da região sul do Brasil tiveram
aumento na participação das variáveis analisadas. Santa Catarina que, no ano

O_novo_mapa_da_industria__[MIOLO_16x23]__Graf_v1.indd 118

07/03/2016 10:27:53

O NOVO MAPA DA INDÚSTRIA NO INÍCIO DO SÉCULO XXI  119

de 1985, concentrava apenas 5,75%, passou, em 2010, a concentrar 9,49% dos
estabelecimentos das indústrias de transformação. O mesmo ocorreu com o
Paraná, que passou de 7,32% para 9,17%.
Entre os estados brasileiros, o destaque maior deve ser dado àqueles que
se localizam na região Nordeste, considerada até a década de 1980 de pouca
expressão na atividade industrial em relação às outras regiões brasileiras. Verificamos, porém, que Estados tais como Bahia (2,08% para 3,0%), Pernambuco
(2,04% para 2,68%) e principalmente o Ceará (1,55% para 2,86%), aumentaram a concentração de estabelecimentos industriais e também de empregos,
como podemos verificar na Tabela 3.
Tabela 3 – Empregos industriais de acordo com os setores do IBGE/RAIS,
1985 e 2010
Empregos
ocupados
nas ind. de
transformação (2007)

%

Total

7.885.702

100,00

SP

2.781.115

35,26

Empregos
ocupados
nas ind. de
transformação (1985)

%

UF

Total

5.213.804

100,00

SP

2.492.802

47,81

UF

RJ

520.334

9,98

MG

808.188

10,24

RS

502.318

9,63

RS

717.614

9,10

MG

392.529

7,53

PR

658.613

8,35

SC

286.345

5,49

SC

630.596

7,99

PR

235.514

4,52

RJ

432.531

5,48

PE

177.685

3,41

CE

251.357

3,18

BA

102.777

1,97

BA

224.490

2,84

CE

86.008

1,65

PE

217.222

2,75

AM

58.257

1,12

GO

204.593

2,59

ES

57.382

1,10

AM

118.550

1,50

AL

46.375

0,89

ES

117.402

1,48

PA

45.601

0,87

AL

105.087

1,33

GO

42.904

0,82

PA

93.451

1,18

RN

32.816

0,63

MT

92.928

1,17

Fonte: RAIS/TEM, 1985 e 2007. Organização: Denise C. Bomtempo (nov. 2008).

Em continuidade à análise da atividade industrial de transformação, verificamos que no que toca aos empregos ocupados, os indicadores revelam
dinâmicas semelhantes em relação à distribuição espacial dos estabelecimentos. No ano de 1985, havia um total de 5.213.804 de empregos ocupados
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na atividade industrial de transformação; este número aumentou para
7.885.702 em 2010. São Paulo, que concentrava 47,81% em 1985, diminuiu
para 35,26% em 2010, assim como o Rio de Janeiro (9,98% para 5,48%).
Os estados do Rio Grande do Sul e Pernambuco, apesar de aumentarem
o número de estabelecimentos (Tabela 2), diminuíram em relação aos empregos ocupados. O Rio Grande do Sul era responsável por 9,63% dos empregos
ocupados no ano de 1985 e diminuiu para 9,10% em 2010, assim como Pernambuco de 3,41% para 2,75%.
Os demais estados aumentaram de maneira significativa a participação
dos empregos ocupados nas indústrias de transformação atuantes no território brasileiro. Entre eles destacam-se Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina,
Ceará, Bahia e Goiás, como podemos verificar na Tabela 3.
Os dados até então apresentados, por um lado, revelaram a distribuição
desigual dos estabelecimentos industriais e dos empregos ocupados na indústria de transformação atuante no território brasileiro, nos anos de 1985 e 2010,
e por outro, a concentração dessa atividade no estado de São Paulo. Porém,
vale ressaltar que houve considerável diminuição da participação de São Paulo
em relação a alguns Estados da federação, tanto em relação à concentração de
estabelecimentos industriais como também de empregos ocupados.
Diante dos indicadores, é possível afirmar que São Paulo também reduziu sua importância econômica em relação ao território nacional? Se fizermos
a leitura somente pela aparência, ou seja, sem contextualização, corremos o
risco de interpretar a realidade de maneira incompleta, e com isso incorrer
numa análise equivocada dos processos que permeiam a organização do território e da rede urbana brasileira pelo viés industrial. De acordo com relatório
elaborado pela Fundação Seade (2006, p.1),
Em 2006, o PIB paulista cresceu 4,0%, em termos reais, e passou a corresponder a R$ 802 bilhões, em valores correntes de 2006. Como o PIB brasileiro também cresceu 4,0% naquele ano, quando atingiu R$ 2,36 trilhões, a participação
de São Paulo no conjunto do Brasil manteve-se nos mesmos 33,9% registrados em
2005. Em relação à população, o PIB per capita de São Paulo, em 2006, foi de R$
19.548, diante dos R$ 12.688 verificados para o conjunto do país. Na economia
paulista manteve-se a tendência de ampliação do peso dos serviços – que passou
de 54,3% do valor adicionado bruto do Estado, em 2005, para 55,3% no ano em
análise, em detrimento da participação da indústria, que variou de 31,7% para
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30,2%, no período. O comércio e a agropecuária ampliaram ligeiramente suas
respectivas participações relativas, chegando a 12,4% e 2,1% do VA do Estado,
respectivamente. Em relação à participação do valor adicionado de cada setor de
atividade presente no Estado em relação a seus respectivos totais nacionais, em
2006, São Paulo confirmou sua posição de liderança econômica no país. Respondeu por 43,3% da indústria de transformação brasileira, por 50,4% dos serviços
de intermediação financeira e por 47,5% dos serviços prestados às empresas. Em
outros oito setores, São Paulo foi responsável por pelo menos um terço do VA do
respectivo setor no total do país.

São Paulo é um estado que desempenha múltiplas funções econômicas no
território brasileiro. Em relação à indústria, verificamos que esta atividade
é amplamente diversificada. Existem, instalados nesse estado, tanto setores
altamente especializados, que requerem e ao mesmo tempo produzem inovações tecnológicas, como aqueles localizados em cidades como São Carlos,
Campinas, Rio Claro e São José dos Campos, como setores que incorporam
pouca tecnologia. Na última cidade, verifica-se a consolidação de um polo
tecnológico especializado em produção de aviões e de equipamentos bélicos,
um dos poucos existentes na escala mundial. Além dos setores que agregam
e desenvolvem inovações tecnológicas específicas para indústria, tem-se no
estado de São Paulo, a atuação de indústrias de transformação, ligadas aos
setores tradicionais.
De acordo com os dados da Tabela 4, entre os setores da indústria de
transformação existentes no estado de São Paulo, no ano de 2011, o têxtil
é o que tem um número maior de estabelecimentos, representa 19,18% do
total; seguido da indústria metalúrgica, 13,89%; alimentos e bebidas, 13,0%;
indústria química, 10,39%; mecânica, 9,0 %; papel e gráfica, 8,38%; borracha,
fumo e couros, 6,32%; madeira e mobiliário, 6,1%; produtos de mineral não
metálico, 4,76%; calçados, 3,14%; elétrico e comunicações, 3,13%; e por fim,
material de transporte 2,65%.
Quanto aos empregos ocupados, como podemos verificar na Tabela 4,
o setor de alimentos e bebidas é o que mais emprega, e, portanto participa
com 17,65%; seguido do químico, 14,25%; metalúrgico, 11,27%; material de
transportes, 10,75%; têxtil 10,64%; mecânica, 10,04%; papel e gráfica, 6,12%;
borracha, 4,90%; material elétrico, 4,89%; minerais não metálicos, 4,03%;
madeira 3,48; e por fim, calçados, 1,92%. Diante do apresentado, ressaltamos
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que a indústria de transformação instalada no estado de São Paulo merece destaque, já que de acordo com dados da RAIS/MTE, no ano de 2011, foram
registrados apenas 85 estabelecimentos industriais deste setor e foram gerados
1.985 empregos formais.
Tabela 4 – Número de estabelecimentos e empregos ocupados no estado de São
Paulo, 2011
Estabelecimentos
da ind. de
transformação

Total

%

Empregos
ocupados na ind. de
transformação

Total

%

Total

99.806

100

Total

2.835.337

100

Indústria têxtil

19.151

19,18

Alimentos e bebidas

500.634

17,65

Indústria metalúrgica

13.865

13,89

Indústria química

404.152

14,25

Alimentos e bebidas

12.978

13,00

Indústria metalúrgica

319.703

11,27

Indústria química

10.377

10,39

Material de transporte

304.884

10,75

Indústria mecânica

8.986

9,00

Indústria têxtil

301.767

10,64

Papel e gráfica

8.373

8,38

Indústria mecânica

284.908

10,04

Borracha, fumo,
couros

6.315

6,32

Papel e gráfica

173.693

6,12

Madeira e mobiliário

6.089

6,10

Borracha, fumo,
couros

139.054

4,9

Prod. Mineral não
metálico

4.759

4,76

Elétrico e
comunicação

138.784

4,89

Indústria de calçados

3.138

3,14

Prod. mineral não
metálico

114.328

4,03

Elétrico e
comunicação

3.125

3,13

Madeira e mobiliário

98.722

3,48

Material de
transporte

2.650

2,65

Indústria de calçados

54.708

1,92

Fonte: RAIS/MTE, 2011. Organização: Juscelino E. Bezerra (dez. 2012).

Em continuidade à análise de dados vinculados às bases estatísticas da
Relação Anual de Indicadores Sociais – RAIS (on-line), do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), chamou-nos atenção o setor alimentício, por
apresentar um número significativo de estabelecimentos industriais e empregos ocupados. Verificamos que o setor alimentício de bebidas e álcool etílico,
no ano de 1985, e o de alimentos, em 2011, encontram-se dispersos pelo território brasileiro, mas é no estado de São Paulo que verificamos um número
maior de estabelecimentos industriais e empregos ocupados.
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A configuração da indústria de transformação, sobretudo do setor alimentício, no território brasileiro, apresenta-se com algumas diferenças, se
compararmos os anos de 1985 e 2010, como foi possível verificar nas Tabelas
2 e 3. No ano de 2010, o estado de São Paulo ainda concentra o maior número
de estabelecimentos e empregos ocupados neste setor industrial, embora seja
visível que outros estados da federação tenham aumentado a participação em
relação às duas variáveis analisadas. Essa distribuição desigual da indústria alimentícia permite-nos pensar que, hoje, o desenvolvimento técnico, associado
às normatizações elaboradas pelos agentes hegemônicos, que atuam de maneira
multiescalar, impõe o tempo, a velocidade e o direcionamento dos lugares onde
o capital se instala. De acordo com Diniz e Gonçalves (2005, p.140),
Durante anos, a distribuição espacial da indústria foi explicada pela teoria
“clássica” de localização, desenvolvida inicialmente por Weber e, posteriormente,
pela economia neoclássica. Nessas interpretações, havia a predominância de atividades intensivas de recursos naturais, com insumos volumosos e produção final
com alta relação peso/valor. Em consequência, as opções de localização tinham
como objetivo central a minimização dos custos de transporte. Por sua vez, a restrição dos transportes, a centralidade urbana e as economias de escala levavam
à formação de áreas de mercado, nos termos formulados por Lösch e Christaller. As mudanças contemporâneas alteraram, radicalmente, estes pressupostos.
O aumento das atividades industriais intensivas de tecnologia e conhecimento
reduziu a importância relativa das matérias-primas e do custo de transporte como
fatores locacionais. [...] A melhoria dos transportes, as alterações tecnológicas e
de escala produtiva e o processo de globalização alteraram as dimensões das áreas
de mercado, a natureza e a forma das relações internacionais e inter-regionais,
aumentando a competição entre países e regiões.

Diante da emergência de novos padrões de localização industrial, as cidades estruturadas em rede passaram a desenvolver atividades até então restritas
às metrópoles e às regiões metropolitanas. A atividade industrial é uma delas,
além dos serviços especializados, ligados muitas vezes à indústria e à “agricultura científica”. Portanto, ampliaram-se os processos e as relações entre os
agentes que determinam as regras econômicas, sociais e políticas.
O desenvolvimento de aparatos técnicos possibilitou, desde meados
do século XX, a organização da empresa num esquema de rede, ou seja, os
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processos de gestão, produção e distribuição puderam se dispersar de maneira
articulada pelos territórios de interesse do capital, na escala global. Essa organização apresenta característica do novo “regime de acumulação flexível”. De
acordo com Lencioni (2006, p.68), as principais características da empresa-rede são, respectivamente,
tendência à divisão do trabalho flexível, à flexibilização nos contratos de trabalho
e terceirização, quer relativa à força de trabalho, quer relativa a fases do processo
produtivo e, ainda, externalização de atividades não estratégicas.

Além da conformação da empresa em rede, Sposito e Matushima (2002)
afirmaram que, na atual fase do capitalismo, a tendência é que as unidades
produtivas industriais se instalem ao longo dos eixos rodoviários e próximos
às aglomerações urbanas que detêm centralidade. No contexto paulista, esta
realidade foi visível empiricamente em áreas do interior próximas à metrópole, mas atualmente, verifica-se, em aglomerações urbanas distantes da
metrópole paulistana, a presença de unidades produtivas instaladas nos principais eixos rodoviários de domínio estadual e federal.
De acordo com Sposito e Matushima (2002, p.213),
apenas algumas áreas como o Vale do Paraíba, em direção ao Rio de Janeiro,
a região de Campinas e as cidades dos eixos da Via Anhanguera em direção a
Ribeirão Preto, da Via Washington Luís até São Carlos e da Via Castelo Branco
até Bauru, têm recebido a maior parte dos investimentos públicos e privados. Os
grandes investimentos em transportes e telecomunicações permitiram a várias
empresas a expansão de seus mercados de compra de matérias-primas e venda
de seus produtos.

Diante de tal reflexão, é possível afirmar que a atividade industrial do
estado de São Paulo é decorrente do transbordamento da atividade centrada
na metrópole? Qual a origem do capital das empresas industriais instaladas
no interior paulista? Em relação ao setor alimentício, onde se localizam as
principais unidades produtivas? Qual o padrão de localização adotado pelas
empresas deste setor industrial?
Sposito e Matushima (2002) asseveraram que analisar as especificidades
da industrialização paulista é algo difícil, pois São Paulo congrega todos os
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setores da indústria de transformação. Para nós, o objetivo, além das especificidades, é verificar quais são as tendências relacionadas, entre outras, à
localização da atividade industrial no período da globalização, em que se tem
a emergência de novas formas de organização da produção e do trabalho.
De acordo com Sposito (2007, p.1),
no estado de São Paulo, movimentos de desconcentração da atividade produtiva
industrial vêm se acompanhando de centralização do capital na metrópole paulistana. Novos padrões de localização industrial denotam a formação de eixos
de transporte e comunicações que são escolhidos pelas empresas, constituindo
territórios que se diferenciam por sua densidade de investimentos e de implantação de estabelecimentos industriais com fortes componentes tecnológicas.
Aglomerações metropolitanas, não-metropolitanas e cidades que desempenham
papéis intermediários na rede urbana experimentam completa redefinição de
seus papéis, podendo se averiguar, então: – reestruturação urbana, decorrente da
alteração das relações entre as cidades paulistas, e entre estas e outras cidades do
Brasil e do exterior; – mudanças nas lógicas de organização dos espaços internos
dessas cidades, conformando reestruturação das cidades.

Até o momento, em relação ao número de estabelecimentos e empregos
ocupados, verificamos que, mesmo diminuindo o percentual de participação no território nacional, o estado de São Paulo concentra estabelecimentos
industriais e empregos. Mas perguntamos: onde esses estabelecimentos e
empregos estão localizados? Ainda na metrópole ou, atualmente, temos novas
localizações industriais no território paulista? As cidades que realizam papéis
de intermediação na rede urbana são significativas do ponto de vista da localização das atividades industriais?
Diante das perguntas, propomos continuar a discussão com o foco na instalação de unidades produtivas industriais e empregos ocupados no estado de
São Paulo. Para tanto, verificaremos como a indústria de alimentos se espacializa no território paulista.
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2. A espacialização da indústria alimentícia nos
municípios paulistas
Para dar continuidade à discussão, organizamos os dados da atividade
industrial, tendo como foco os municípios do estado de São Paulo com mais
de vinte estabelecimentos industriais do setor alimentício de consumo final
instalados no ano de 2011. Em princípio, englobamos os municípios da região
metropolitana paulista e, posteriormente, verificamos somente aqueles que
estão localizados nos “espaços urbanos não metropolitanos” (Davidovich,
1991; Elias, 2007).
Em relação ao total dos municípios do estado de São Paulo, verificamos
que, no ano de 1985, a maior concentração dos estabelecimentos industriais
dos setores de alimentos e bebidas se dava principalmente no município de
São Paulo; do total (5.103 estabelecimentos), concentrava 22,35%, tendo mais
atrás Campinas com 2,58%, Jundiaí com 1,48%, Sorocaba com 1,48%, Piracicaba com 1,43%, Guarulhos com 1,39%, Ribeirão Preto com 1,35%, São
José do Rio Preto com 1,35%, Santos com 1,11% e Santo André com 1,05%.
Presidente Prudente concentrava 0,76% dos estabelecimentos, Marília 0,68%
e Araçatuba 0,58%.
No ano de 1985, os empregos ocupados totalizavam 252.878 no setor de
alimentos e bebidas. Eles se apresentavam distribuídos principalmente entre
os municípios de São Paulo, 22,06%; Bebedouro, 2,86%; Jundiaí, 2,62%;
Campinas, 2,24%; Piracicaba, 2,19%; Ribeirão Preto, 1,68%; Marília, 1,53%;
Santo André, 1,50%; Matão, 1,43%; Barra Bonita, 1,43%. Araçatuba concentrava 0,73% dos empregos ocupados, Presidente Prudente, 0,73% e São José
do Rio Preto, 0,40%.
A leitura da concentração dos estabelecimentos industriais e dos empregos
ocupados a partir dos municípios possibilita a obtenção de resultados diferentes em relação à análise a partir das Regiões Administrativas (Bomtempo,
2011). Verificamos a concentração das unidades produtivas e dos empregos
ocupados em municípios distantes da metrópole paulistana revelando, com
isso, uma grande diversidade espacial no que concerne à atividade industrial
desenvolvida no estado de São Paulo que ainda merece análise.
Embora tenhamos elegido fazer a análise entre os anos de 1985, 2010, e
em alguns momentos 2011, a fim de verificarmos possíveis mudanças no que
concerne aos estabelecimentos e empregos ocupados no setor alimentício, vale
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ressaltar que a partir do ano de 1995, as bases de classificação das atividades
econômicas (CNAE/IBGE) foram reformuladas e, portanto, nossa análise
passou a ser feita apenas do setor de Alimentos – Grupo CNAE 158 – Fabricação de Outros Produtos Alimentícios. A partir deste recorte, em relação aos
estabelecimentos industriais e aos empregos ocupados, tivemos os seguintes
resultados: do total dos estabelecimentos (4.210), os municípios de maior
destaque eram respectivamente São Paulo, que concentrava 33,51%; Campinas, 2,82%; São Bernardo do Campo, 2,44%; Santos, 2,35%; Guarulhos,
2,01%; Ribeirão Preto, 1,82%; Santo André, 1,56%; Osasco 1,54%; Jundiaí,
1,47%; e Marília, 1,37%. Dos dez municípios que mais concentravam estabelecimentos industriais, apenas Marília e Ribeirão Preto não estão inseridos
no “tecido metropolitano contínuo” (Reis, 2006). O município de São José
do Rio Preto concentrava 1,11%, Presidente Prudente, 0,59% e Araçatuba,
0,33%. É importante ressaltar que os municípios de Piracicaba e Sorocaba, no
ano de 1985, estavam entre os que concentravam o maior número de estabelecimentos de alimentos e bebidas; já em 1995, a posição de ambos é decrescente, representando respectivamente 1,06%, para Piracicaba, e 1,04%, para
Sorocaba.
Ainda a partir dos dados apresentados e da leitura de diversos autores,
podemos pensar em novas dinâmicas esboçadas no território paulista. O total
de empregos ocupados no estado de São Paulo, no ano de 1995, era de 87.234,
distribuídos principalmente entre os municípios de São Paulo, 36,31%; Campinas, 5,29%; Marília, 4,36%; Guarulhos, 3,64%; Bauru, 2,39%; Jundiaí,
2,37%; Caçapava, 2,36%; Ribeirão Preto, 2,29%; São Caetano do Sul, 1,88%
e Barretos, 1,63%. Se, em 1985, apenas Ribeirão Preto e Marília não faziam
parte do “tecido metropolitano contínuo”, em 1995, além destes dois municípios, inserem-se neste contexto Barretos e Bauru. Verificamos, também,
que Marília se classifica como o terceiro município de maior concentração
de empregos industriais do setor alimentício, atrás somente de São Paulo e
Campinas, localizados na “área” mais industrializada do território nacional.
Presidente Prudente concentrava 0,72% dos empregos ocupados, São José do
Rio Preto, 0,39% e Araçatuba, 0,11%.
Em relação à distribuição dos empregos ocupados por tamanho dos estabelecimentos industriais, apesar de o número de micro e pequenas empresas
ser maior do que o das grandes e médias, as últimas concentram maior parte
dos empregos (91.899) que as micro e pequenas (44.736). Essa realidade é
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verificada tanto em municípios do tecido metropolitano contínuo, como também nas cidades de porte médio, distantes de tal aglomeração urbana. Um
exemplo é Marília, localizada a 443 km da capital paulista, que concentra a
maior parte dos empregos ocupados nas grandes empresas.
No ano de 2011, verificamos que São Paulo ainda é o município que concentra a maior parte dos estabelecimentos industriais do setor de alimentos
no estado, porém sua participação no total (4.032) diminuiu, pois em 1995
era de 33,51%; em 2011, passou para 18,05%, assim como o município de
Campinas que representava 2,82% do total em 1995, e diminui para 1,95%
em 2011. O mesmo ocorreu com São Bernardo do Campo, de maneira ainda
mais acentuada, pois a sua participação no total passou de 2,44% a 0,81%. Os
municípios de Guarulhos (1,43%), Ribeirão Preto (2,4%) e Marília (1,31%)
também diminuíram a participação em relação à concentração de estabelecimentos industriais do setor de alimentos.
Por outro lado, percebemos maior concentração de estabelecimentos alimentícios em municípios que até então não estavam inseridos entre os dez
com maior concentração no estado de São Paulo (1995): são, respectivamente,
São José do Rio Preto, 1,89%; Franca, 1,73%; Sorocaba (que tinha perdido
participação), 1,66%; Jundiaí, 1,50%; e Piracicaba 1,37%; – que também havia
perdido participação. O município de Araçatuba representou, no ano de 2011,
0,54% e Presidente Prudente, 0,71% do total dos estabelecimentos instalados
no estado de São Paulo.
Diante da constatação que a indústria de alimentos está distribuída de
maneira heterogênea no território paulista, procuramos apresentar o direcionamento deste setor industrial no que concerne aos estabelecimentos e aos
empregos ocupados. Para tanto, excluímos a Região Metropolitana (RM) de
São Paulo. Como foi verificado, esta RM, apesar de concentrar um número
significativo de empregos e estabelecimentos, vem perdendo participação no
total do estado na última década do século XX e início do século XXI. Com
isso, acreditamos ser pertinente analisar as novas “áreas” da atividade industrial alimentícia em funcionamento no território paulista.
Verificamos que a expansão dos estabelecimentos e, consequentemente,
dos empregos industriais do setor alimentício tem seguido os municípios
localizados nos principais eixos rodoviários do território paulista. Esse fato
permite corroborar a proposição de Sposito e Matushima (2002) de que a
indústria, desde meados do século XX, busca localizações que proporcionem
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maior fluidez na circulação de matéria-prima, insumos, produto acabado e
informações, num tempo rápido, adequado ao mercado. Entre essas novas
localizações, destacam-se a proximidade com os eixos rodoviários.
Além do mais, as continuidades territoriais já não são medidas pelos
padrões de proximidade da matéria-prima ou das fontes de energia, e sim
pela configuração de redes técnicas – materiais e imateriais, que articulam os
territórios envolvidos com as atividades econômicas. De acordo com Beltrão
Sposito (2004, p.12),
novas formas urbanas possibilitam e impõem novas dinâmicas econômicas e
novas práticas socioespaciais que exigem uma análise que se baseia nas relações
entre localizações e fluxos que se estabelecem articulando, cada vez mais, diferentes escalas geográficas de produção e estruturação dos espaços urbanos.

Diante do exposto, vale a pena verificar em quais municípios do estado de
São Paulo podemos notar a emergência de instalações industriais, vinculadas
aos eixos rodoviários, que proporcionam em grande medida, novas dinâmicas territoriais. No Cartograma 1, é possível constatar que nos municípios
paulistas, localizados próximos aos eixos rodoviários, destacados por Sposito e Matushima (2002) como uma nova tendência de localização industrial,
maior concentração de estabelecimentos industriais e empregos ocupados do
setor alimentício.
Pela análise do Cartograma 1, podemos verificar que as unidades industriais do setor alimentício obedecem a uma lógica específica de localização
industrial. Os municípios com maior concentração das unidades industriais
são aqueles cuja população é superior a 100 mil habitantes e estão localizados
próximos a importantes eixos rodoviários, que articulam o interior à metrópole do estado e a outras regiões brasileiras.
De acordo com Beltrão Sposito (2004a, p.14), pautada nos referenciais do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) “a estruturação urbana
do estado de São Paulo pode ser definida em aglomerações urbanas metropolitanas, aglomerações não metropolitanas e centros urbanos não aglomerados”. Todos os municípios dessas áreas possuem mais de 100 mil habitantes.

O_novo_mapa_da_industria__[MIOLO_16x23]__Graf_v1.indd 129

07/03/2016 10:27:54

130

ELISEU SAVÉRIO SPOSITO (ORG.)

Cartograma 1 – Espacialização da indústria de alimentos de consumo final no
estado de São Paulo – centro urbanos com mais de 100 mil habitantes e mais de
vinte estabelecimentos industriais

A partir da referência, verificamos que os municípios que apresentam até
1% de estabelecimentos industriais do setor alimentício são, respectivamente,
aglomerações urbanas metropolitanas (um município), aglomerações não
metropolitanas (quatro municípios) e centros urbanos não aglomerados (quatro municípios). Campinas é o município caracterizado por Beltrão Sposito
(2004) como concentração urbana metropolitana. Esse é o que mais concentra
estabelecimentos industriais do setor alimentício (79), e emprega um total de
3.236 funcionários diretos. As principais rodovias articulam diretamente o
município com a metrópole paulistana, com o porto de Santos e com outras
regiões do estado de São Paulo e do Brasil. Entre elas, destacam-se as rodovias
Dom Pedro I e Anhanguera (Cartograma 1).
Os municípios de Jundiaí (aglomeração não metropolitana) e Piracicaba
(centro urbano não aglomerado) localizam-se na Região Administrativa de
Campinas; portanto, não têm acesso às mesmas rodovias. Jundiaí possui 42
estabelecimentos industriais que empregam 1.404 trabalhadores diretos;
Piracicaba possui 45 estabelecimentos e emprega 2.628 trabalhadores diretos
no setor de alimentos. Marília (centro urbano não aglomerado) é o décimo primeiro município do estado de São Paulo em concentração de estabelecimentos
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industriais de alimentos (53), mas é o primeiro (dos municípios do interior)
em relação à concentração de empregos ocupados diretos (6.123). Diferentemente de Campinas, este município está distante da metrópole paulistana
443 km; no entanto, destaca-se, no que concerne à concentração de estabelecimentos e empregos ocupados no setor alimentício de consumo final.
Esta condição permite afirmar que a distância topográfica de Marília com
a metrópole paulistana, num primeiro momento, foi um fator que contribuiu
para que as empresas industriais do setor alimentício instaladas no respectivo
município tivessem suas dinâmicas organizacionais próprias, sem depender
da principal aglomeração urbana do estado. A distância, ao longo do tempo,
foi comprimida pela estruturação de redes técnicas materiais e imateriais que
articularam Marília aos lugares envolvidos nas diversas etapas do circuito
produtivo alimentício de consumo final. Tal contexto, datado de fins da
década de 1980 e que perdura até os dias atuais, permitiu que esse município
se consolidasse, na divisão territorial do trabalho, como centro de produção
de alimentos de consumo final.
De acordo com Mourão (1994 e 2002), a atividade industrial do setor
alimentício está em funcionamento em Marília desde meados da década de
1940; no entanto, o perfil das indústrias em funcionamento era de agroindústrias processadoras. Somente em fins da década de 1970 é que as empresas
industriais alimentícias de consumo final passaram a se destacar como uma
das principais atividades econômicas desenvolvidas, seja pela instalação de
novas empresas industriais, seja pela mudança da linha de produtos daquelas já existentes.
Ainda em relação às rodovias que permitem acesso a Marília, destacam-se: BR-153, trecho Lins-Marília-Ourinhos; SP-294, trecho Bauru-Marília-Tupã; SP-333, trecho Assis-Marília-Ribeirão Preto – além da Hidrovia
Tietê-Paraná e possibilitam o escoamento da produção local.
O município de Bauru (centro urbano não aglomerado) tem acesso à rodovia Marechal Rondon. Este município concentra 54 estabelecimentos industriais e emprega 2.280 trabalhadores diretos no setor alimentício.
Outro município com maior concentração de unidades do setor de alimentos é São José do Rio Preto (aglomeração urbana não metropolitana), que
conta com 123 estabelecimentos em funcionamento. Assim como Marília,
localiza-se no oeste do estado; todavia, em relação aos empregos, possui uma
baixa concentração: representa apenas 1,56% do total do estado (1.596). Em
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relação às rodovias, destacam-se a BR-153, a rodovia estadual Washington
Luís, a Euclides da Cunha e a Feliciano Salles Cunha, estas duas últimas articulam o município com o estado do Mato Grosso do Sul.
O município de Franca (centro urbano não aglomerado) possui 53 estabelecimentos industriais, porém representa menos de 1% dos empregos ocupados (668). As principais rodovias de acesso são a Via Anhanguera, a SP-345
e a SP-344.
Assim como Franca, o município de Ribeirão Preto (aglomeração urbana
não metropolitana) tem como uma das suas principais rodovias de acesso à
Via Anhanguera, e se articula à metrópole paulistana e também ao estado de
Minas Gerais. Esse município possui 97 estabelecimentos industriais instalados do setor de alimentos e emprega 1.596 trabalhadores formais.
Sorocaba (aglomeração urbana não metropolitana) é uma importante
cidade da rede urbana paulista, possui 64 estabelecimentos industriais de
alimentos e concentra 1,54% dos empregos ocupados do setor em apreço,
totalizando 1.917. As principais rodovias de acesso são Presidente Castelo
Branco e Raposo Tavares.
O município de Rio Claro totaliza 38 estabelecimentos industriais do setor
alimentício e concentra menos de 0,94% dos empregos ocupados. Está localizado próximo às duas Regiões Administrativas mais industrializadas do estado
paulista, Campinas e São Paulo; além disso, tem acesso a importantes rodovias
como a Washington Luis e Anhanguera. Os municípios de Assis e Caçapava
possuem uma população inferior a 100 mil habitantes, mas concentram mais
de vinte estabelecimentos industriais do setor alimentício de consumo final.
Como podemos explicar essas diferentes concentrações industriais no
estado de São Paulo? Como já foi ressaltado, a relação de proximidade geográfica com a metrópole paulistana contribui para a formação de aglomerados industriais, porém, esse não é o único fator que determina a instalação
dos estabelecimentos industriais; haja vista a aglomeração industrial do setor
alimentício no município de Marília.
De acordo com Aydalot (1980, p.153), “la mobilité d’activités définies
techonologiquement est le moteur essentiel des forces qui définissent la structuration dynamique de l’espace”.7 Este autor ainda afirma que os padrões de
7 Trad.: “a mobilidade de atividades definidas tecnologicamente é o motor essencial das forças
que definem a estruturação dinâmica do espaço”. (N. E.)
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localização industrial, discutidos a partir de um referencial neoclássico, não
possibilitam mais entender a realidade.
Diante dessa nova realidade, a distância do ponto de vista da localização já
não é o único fator a ser considerado na distribuição das atividades produtivas.
É preciso elencar outros fatores, como o desenvolvimento de tecnologias. De
acordo com Aydalot (1980, p.153), “la technologie et la localisation des activités sont choisies simultanément par les entreprises qui recherchent les localisations
leur offrant les types de travail nécessaires au moindre coût salarial”.8
Sobre esse assunto, Lencioni (2008, p.17) afirma que no período atual,
as dinâmicas territoriais são configuradas a partir de uma lógica topográfica
(redes materiais) e topológica (redes imateriais).
A lógica topográfica está relacionada à distância entre dois lugares e tem como
referência a rede de infraestrutura de circulação. A distância correspondente a
um intervalo de espaço e de tempo entre dois lugares e dois instantes, medido em
termos de superfície e de tempo de percurso. Exemplificando, a distância entre
A e B é de 5 quilômetros e de 10 minutos. A lógica topológica, por outro lado,
insere a distância numa lógica virtual possibilitada pela revolução da informática
e comunicações. Nesse caso, a distância entre A e B é medida apenas em intervalo
de tempo dos fluxos imateriais e, no seu limite, pode chegar à instantaneidade,
anulando-se o intervalo e, consequentemente, a própria distância.

Hoje, o custo de produção, associado ao desenvolvimento de novas tecnologias e a configuração de um ambiente de proximidade geográfica e organizacional, bem como a conformação de redes técnicas materiais e imateriais, são
fatores que contribuem para o entendimento da distribuição das atividades
produtivas pelo território. Desse modo, a mobilidade, no período da globalização, devido ao desenvolvimento dos sistemas de transportes e comunicação,
pode ser tanto das atividades como também da força de trabalho.
Assim, as empresas, principalmente aquelas que não exigem mão de obra
especializada em todas as etapas do processo produtivo, tendem a buscar lugares possíveis para alcançar maiores rentabilidades e vantagens para obtenção
da mais-valia.
8 Trad.: “a tecnologia e a localização das atividades são escolhidas simultaneamente pelas empresas que procuram os locais que oferecem modalidades necessárias de trabalho para despesas
salariais mais baixas”. (N. E.)
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Na Tabela 5 podemos verificar como se encontram distribuídos os
estabelecimentos e os empregos ocupados no setor alimentício no estado
de São Paulo, considerando os municípios que apresentam mais de vinte
estabelecimentos.
Tabela 5 – Distribuição dos estabelecimentos e dos empregos nas indústrias de
alimentos instaladas nos municípios do interior de São Paulo, com mais de vinte
estabelecimentos (2011)
Total estabelecimentos
%
Total empregos
%
S. José do Rio Preto
123
3,05
Marília
6.123
6,01
Ribeirão Preto
97
2,4
Campinas
3.236
3,18
Campinas
79
1,95
Piracicaba
2.628
2,58
Sorocaba
64
1,58
Bauru
2.280
2,24
Limeira
55
1,36
Sorocaba
1.917
1,88
Bauru
54
1,33
Caçapava
1.805
1,77
Valinhos
54
1,33
S. José do Rio Preto
1.596
1,56
Franca
53
1,31
Ribeirão Preto
1.596
1,56
Marília
53
1,31
Tatuí
1.443
1,41
Americana
46
1,14
Presidente Prudente
1.439
1,41
Piracicaba
45
1,11
Jundiaí
1.404
1,38
Araraquara
42
1,11
Rio Claro
1.383
1,35
Jundiaí
42
1,11
Valinhos
1.093
1,07
São José dos Campos
40
0,99
Itu
885
0,87
Rio Claro
38
0,94
São José dos Campos
703
0,69
Hortolândia
37
0,91
Hortolândia
685
0,67
São Carlos
37
0,91
Franca
668
0,65
Santa Bárbara D’Oeste
36
0,89
Americana
546
0,53
Atibaia
33
0,81
Ourinhos
524
0,51
Itu
30
0,74
Limeira
499
0,49
Santos
30
0,74
Catanduva
489
0,48
Taubaté
30
0,74
Atibaia
474
0,46
Presidente Prudente
29
0,71
Araçatuba
386
0,37
Assis
27
0,66
Araraquara
369
0,36
Caçapava
27
0,66
Santa Bárbara D’Oeste
350
0,34
Tatuí
27
0,66
Santos
313
0,3
Araçatuba
22
0,54
São Carlos
285
0,28
Araras
21
0,52
Araras
280
0,27
Catanduva
21
0,52
São João da Boa Vista
210
0,2
Ourinhos
21
0,52
Taubaté
164
0,16
São João da Boa Vista
21
0,52
Assis
161
0,15
Total – estado
Total – estado
4.032
34,5
101.724
35,18
de São Paulo
de São Paulo
Fonte: Grupo CNAE do IBGE – IBGE/RAIS, 2011. Org.: Denise C. Bomtempo (set. 2012).
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A partir dos dados apresentados, verificamos que há uma tendência à dispersão das unidades produtivas industriais e do emprego do setor alimentício
em espaços urbanos não metropolitanos. Diante de tal constatação, aproveitamos para lançar algumas questões que se fazem presentes nas nossas investigações. Vejamos: quais as razões históricas que produziram concentração
industrial em espaços urbanos distantes da aglomeração metropolitana? Qual
o perfil dos municípios e cidades que agregam esta atividade industrial? É
possível afirmar que a aglomeração urbana amplia e determina as localizações
industriais? Qual a característica organizacional e produtiva das empresas?
Como o processo de reestruturação produtiva se faz presente no setor alimentício? Quais os agentes que configuram e regulam o espaço industrial? Para
nós, este é um caminho possível para entender as novas dinâmicas territoriais
no período da globalização. No entanto, neste texto, daremos continuidade ao
trabalho, na perspectiva de entender a atividade industrial do setor alimentício, desenvolvida em cidades médias e de porte médio no estado de São Paulo,
como possibilidade de entender as novas dinâmicas do território.

3. Novos territórios da produção industrial: as cidades
médias e os municípios de porte médio do estado de
São Paulo9
Iniciamos com seguinte afirmação:
Por que a cidade média torna-se um tema interessante, que tem atraído a atenção de geógrafos e não geógrafos? Qual a relevância do tema? Acreditamos que
a relevância de qualquer tema derive da capacidade do pesquisador em problematizá-lo, de transformá-lo em uma questão teórica ou empírica, visando quer a
uma ação prática, quer à compreensão de um ou mais aspectos associados à ação
humana. (Corrêa, 2007, p.26)

9 De acordo com Beltrão Sposito (2004), no Brasil são consideradas cidades de porte médio as
que possuem entre 100 e 500 mil habitantes, ou seja, o critério demográfico é o que define o
porte dessas cidades. No que concerne às cidades médias, a autora afirma que são aquelas cuja
classificação não se restringe ao tamanho demográfico, mas se refere ao papel de intermediação
que desempenham na rede urbana.
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Além das questões propostas por Corrêa (2007), outras se fazem necessárias. Quais os fenômenos, os processos, as relações e os contextos que precisam ser considerados para se fazer a leitura das cidades médias? Quais os
papéis desempenhados por elas na divisão territorial do trabalho? Qual a relevância de fazer um estudo da atividade industrial nessas cidades? São muitas
as perguntas, e por isso a reflexão se justifica.
De acordo com Beltrão Sposito (2004b, p.170), referenciada em Marx,
entender como se dá a divisão territorial do trabalho pressupõe compreender
a mediação, no plano analítico, entre a divisão econômica do trabalho (realiza-se
a priori na fábrica) e a divisão social do trabalho (é imposta a posteriori pelo processo de concorrência) pode ser apreendida pela divisão territorial do trabalho,
condição e expressão dessas duas formas de divisão do trabalho.

De acordo com Silveira (2002), os estudos sobre as cidades médias atualmente são de fundamental importância para entender a dinâmica do território. Para tanto, “é necessário considerar o papel das empresas, do Estado e
da sociedade na construção de uma nova divisão territorial do trabalho e, ao
mesmo tempo, o papel que o território e a cidade exercem sobre as novas formas de trabalho” (Silveira, 2002, p.11).
O papel que as cidades médias desempenham na rede urbana nacional é
recente; haja vista os estudos produzidos pela Geografia Urbana Brasileira,
que até meados da década de 1970 tinha como foco principal as metrópoles e
suas respectivas regiões metropolitanas. Porém, para se fazer a análise tendo
como perspectiva a totalidade, é fundamental considerar que ao longo do
tempo o modo capitalista de produção seleciona lugares para se concentrar e
centralizar, gerando, assim, dinâmicas econômicas e territoriais diferenciadas.
Diante do exposto, acreditamos que o estudo das cidades médias não pode
ser efetuado de maneira isolada. É preciso considerar os processos e as relações que se configuram no espaço e no tempo, de maneira inter e multiescalar.
Desde a década de 1970, verificamos que a cidade média é foco de discussões, tanto dos órgãos oficiais de planejamento, como dos pesquisadores de
diversas áreas do conhecimento inseridos nas universidades. Na Geografia
Urbana Brasileira, somente na década de 1990 é que os pesquisadores, vendo
a importância da temática, se reuniram no intuito de primeiro, divulgar os
trabalhos produzidos; segundo, chamar a atenção da comunidade científica
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para a necessidade de realizar pesquisas sobre essas cidades que apresentavam desde então dinâmicas novas na perspectiva da rede urbana; e terceiro,
estruturar uma rede de pesquisadores sobre as cidades médias brasileiras.10
No período da globalização, as cidades médias, de acordo com Beltrão
Sposito (2004a), desempenham papéis ampliados na rede urbana, pois concentram atividades econômicas que até então não faziam parte da “vida”
dessas cidades. Tal condição também é reforçada por Melazzo (2006, p.208)
ao afirmar que
o forte crescimento do setor secundário, frente aos demais e os dados positivos
apresentados pelo setor terciário sinalizam alterações profundas, desde os anos
1970, na base e na dinâmica econômica destas realidades urbanas. Esta vitalidade econômica do ponto de vista da capacidade do crescimento econômico, sem
dúvida situa tais cidades como importantes nós da rede urbana nacional e paulista,
passando a integrar os circuitos de produção e circulação da riqueza material.

Diante dessa nova realidade que tem como marco a década de 1970, Beltrão Sposito (2004a) chama atenção para a diversidade de processos e relações
que existem nessas cidades, e que por isso, uma única metodologia de análise
poderia incorrer num mascaramento das novas funções por elas desempenhadas. É preciso, portanto, verificar as universalidades e particularidades
dos processos e das relações existentes, para se chegar numa leitura das novas
dinâmicas territoriais que entrelaçam as cidades médias no período atual.
De acordo com Beltrão Sposito e outros (2007, p.38),
a partir desse novo contexto, que é de clara natureza espaço-temporal, o espaço
de relações é marcado por articulações espaciais, sem que haja necessariamente
continuidades territoriais. As relações espaciais que assim se conformam não
estruturam áreas ou regiões, mas sobrepõem às áreas e regiões, organizadas por
lógicas territoriais, outros fluxos que podem ultrapassar essas áreas ou regiões de
comando de uma cidade média e o fazem, gerando estruturas espaciais em rede,
cuja morfologia não contém continuidade territorial.

10 A interlocução foi estabelecida com a formalização da Rede de Pesquisadores sobre Cidades
Médias (ReCiMe).
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O estudo das cidades médias, no período da globalização ou da Terceira
Revolução Industrial, deve considerar os papéis desempenhados por elas na
divisão territorial do trabalho, bem como as relações e os processos que se dão
entre os agentes no âmbito das redes técnicas materiais e imateriais.
Um primeiro passo, portanto, seria identificar a natureza das atividades
econômicas realizadas por essas cidades e verificar se as mesmas têm passado
por recentes mudanças. Sobre este assunto, Beltrão Sposito et al. (2007, p.43)
afirmam que
os papéis urbanos de várias cidades médias alteraram-se ou ampliaram-se, sobretudo no tocante à localização da atividade industrial. Não é necessário destacar as
novas escolhas feitas por grupos transnacionais que vieram atuar no país desde
os anos de 1980, mais diversificadas do que aquelas observadas na etapa anterior
(final da década de 1950 e década de 1960), quando a maior parte das opções locacionais das empresas multinacionais recaiu sobre as metrópoles.

Identificamos, com isso, um fio condutor para compreender a espacialização da indústria de alimentos no estado de São Paulo que permite entender
até que ponto a aglomeração urbana, no caso, as cidades médias, conseguem
dinamizar os setores industriais surgidos em períodos anteriores ao da globalização, e com isso atrair unidades produtivas industriais de capital nacional
e transnacional.
Sabemos que as novas funções desempenhadas pelas cidades médias
também estão inseridas nas atividades ligadas aos serviços, ao consumo, às
atividades culturais, aos novos padrões de moradia etc. Acreditamos que
elas fazem parte de um contexto único, mas, neste texto, faremos um recorte
espacial, temporal e temático.
Assim, com base no levantamento de dados referentes à localização dos
estabelecimentos industriais e empregos ocupados no território brasileiro,
sobretudo no estado de São Paulo nas décadas de 1980, 1990 até o ano de 2011,
verificamos que a dispersão de unidades produtivas industriais, sobretudo do
setor de alimentos, tem se dado para outras escalas, além da metrópole. De
acordo com Beltrão Sposito et al. (2007, p.39),
a passagem de uma economia do tipo fordista para sistemas de produção caracterizados como flexíveis trouxe alterações para a economia brasileira e mudou,
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simultaneamente, a participação do país na divisão internacional do trabalho e a
divisão regional do trabalho, em termos técnico-econômicos e territoriais.

Diante da constatação de que o setor alimentício se destaca como o setor
da indústria da transformação que tem um número maior de empregos
ocupados (Tabela 4), e que os estabelecimentos e empregos ocupados estão
distribuídos de maneira dispersa no estado de São Paulo, decidimos refinar
nossa investigação ampliando a análise dos dados secundários. Para tanto,
agregamos alguns indicadores, fornecidos pela Fundação Sistema Estadual
de Análise de Dados (Seade), os quais julgamos extremamente importantes
para análise.
Primeiramente, os indicadores dizem respeito ao Valor Adicionado da
Indústria de Transformação estabelecida no estado de São Paulo, com destaque para os municípios que possuem mais de vinte estabelecimentos do
setor alimentício de consumo final e dados relacionados diretamente ao setor
alimentício, tais como, Valor Adicionado Fiscal11 (em reais correntes); Coeficiente de Localização do Valor Adicionado Fiscal (em %); Coeficiente de
Concentração do Valor Adicionado Fiscal; Coeficiente de Especialização do
Valor Adicionado Fiscal (em %); Coeficiente de Localização dos Empregos
Ocupados (vínculos/ano);12 Coeficiente de Concentração dos Empregos Ocupados (%);13 Coeficiente de Especialização (%) dos Empregos Ocupados;14
Coeficiente de Localização da Soma dos Rendimentos Médios Mensais dos
11 De acordo com a Fundação Seade, “o Valor Adicionado Fiscal é obtido, para cada município,
através da diferença entre o valor das saídas de mercadorias e dos serviços de transporte e de
comunicação prestados no seu território e o valor das entradas de mercadorias e dos serviços
de transporte e de comunicação adquiridos, em cada ano civil”.
12 Mostra a importância da atividade para a localidade em relação à média do Estado, permitindo
identificar situações em que a atividade, embora seja pouco relevante para o total do Estado, se
sobressai na localidade. Demonstra o quanto do emprego de determinado setor da localidade
escolhida é mais importante para a indústria da localidade do que é para o estado – permite
identificar aglomerações.
13 Demonstra o peso da localidade na composição da atividade, dentro do estado (soma dos empregos ocupados na indústria – vínculos no ano – de determinada atividade econômica na localidade dividida pela soma dos empregos ocupados na indústria – vínculos no ano – na mesma
atividade no total do estado).
14 Mede a importância de determinada atividade dentro da estrutura econômica da localidade
(soma dos Empregos ocupados na indústria – vínculos no ano – de determinada atividade na
localidade dividida pela soma dos empregos ocupados na indústria – vínculos no ano – no conjunto das atividades econômicas da localidade).
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Empregos Ocupados;15 Coeficiente de Concentração da Soma dos Rendimentos Médios Mensais (%) dos Empregos Ocupados;16 Coeficiente de
Especialização da Soma dos Rendimentos Médios Mensais (%) dos Empregos Ocupados.17
Quanto ao conjunto dos dados relacionados diretamente à atividade
industrial do setor alimentício, é nítido o destaque de Marília, como poderemos verificar nos Cartograma 2 e 3. Os dados permitiram uma leitura dinâmica da atividade industrial do setor alimentício instalado nos municípios do
estado de São Paulo; sobretudo o indicador “Coeficiente de Localização dos
Empregos Ocupados (vínculo/ano)” contribuiu para identificação da aglomeração industrial do setor alimentício em Marília, além da concentração de profissionais especializados que trabalham diretamente nesse setor de atividade.
De acordo com os dados da Tabela 6, verificamos, em relação ao valor adicionado das indústrias de transformação dos municípios que possuem mais
de vinte estabelecimentos industriais do setor alimentício (2005), que aqueles que possuem maior concentração desse índice estão localizados na região
metropolitana e no seu entorno (Campinas, Jundiaí, Sorocaba, Piracicaba,
Taubaté, Americana). Tais municípios representam 54,18% do total do Valor
Adicionado daqueles com mais de vinte estabelecimentos industriais do setor
alimentício de consumo final. Os municípios que se destacaram fora desse
eixo são, respectivamente, Limeira, Santos, Rio Claro, São Carlos, Bauru,
Caçapava, Franca, São José do Rio Preto, Marília, Araçatuba e Assis. Eles
representam 45,82% do Valor Adicionado das Indústrias de Transformação
do Estado de São Paulo (2005).
15 Mostra a importância da atividade para a localidade em relação à média do estado, permitindo
identificar situações em que a atividade, embora seja pouco relevante para o total do estado, se
sobressai na localidade.
16 Demonstra o peso da localidade na composição da atividade, dentro do estado (equivale à soma
dos rendimentos médios mensais dos empregos ocupados de determinada atividade industrial
na localidade dividida pela soma dos rendimentos médios mensais dos empregos ocupados na
mesma atividade no total do estado).
17 Mede a importância de determinada atividade dentro da estrutura industrial da localidade (equivale à soma dos rendimentos médios mensais dos empregos ocupados de determinada atividade
industrial na localidade dividida pela soma dos rendimentos médios mensais dos empregos
ocupados no conjunto da indústria da localidade). Fundação Seade – Ministério do Trabalho
e Emprego – MTE. Relação Anual de Informações Sociais – RAIS. Disponível em: <http://
intranet.seade.gov.br/projetos/fiesp/rais_ind/index.php?page=varinfpop&var=1716>.
Acesso: outubro, 2009.
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Tabela 6 – Valor adicionado (V.A.) as indústrias de transformação nas cidades com mais de vinte estabelecimentos de indústrias alimentícias (consumo
final), 2005
CIDADES

VA Industrial, 2005 (em milhões)

%

Campinas

4.904,74

18,62

Jundiaí

3.091,65

11,73

Sorocaba

2.661,34

10,10

Piracicaba

1.853,20

7,03

Taubaté

1.794,27

6,81

Americana

1.765,28

6,70

Ribeirão Preto

1.668,11

6,33

Limeira

1.531,78

5,81

Santos

1.289,85

4,89

Rio Claro

1.289,85

4,89

São Carlos

832,83

3,15

Bauru

738,78

2,8

Caçapava

712,12

2,70

Franca

704,73

2,67

São José do Rio Preto

698,06

2,65

Marília

406,89

1,54

Araçatuba

290,47

1,1

Assis

103,14

0,39

TOTAL MUNICÍPIOS

26.337,09

99,91

TOTAL DO ESTADO

193.980,72

13,57

Fonte: Fundação Seade (www.seade.gov.br), acesso em outubro de 2009. Organização: Denise
C. Bomtempo.

Os municípios com mais de vinte estabelecimentos industriais do setor
alimentício de consumo final concentram 13,57% do valor adicionado total do
Estado (R$ 193.980,72 mil). Dos 13,57%, 54,18%, no ano de 2005, foi gerado
nos municípios localizados na região metropolitana paulista e no seu entorno,
e o restante, 45,82%, ficou a cargo dos demais municípios da rede urbana
paulista. Isso confirma que os municípios localizados próximos (do ponto
de vista topográfico) da metrópole paulistana, ainda possuem importante
papel na geração de empregos, concentração de estabelecimentos e geração
de renda originada da indústria de transformação. O que mudou, de acordo
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com Lencioni (2006), por um lado, foi o perfil das indústrias instaladas na
metrópole e por outro, o processo de desconcentração industrial iniciado na
década de 1980.
Quanto ao setor alimentício de consumo final, verificamos que dos municípios do estado de São Paulo que possuem um número maior que vinte
estabelecimentos instalados, Marília é que apresenta o maior concentração
do Valor Adicionado Fiscal (Cartograma 2), seguido por Campinas, Jundiaí, Piracicaba e Ribeirão Preto. A mesma realidade se faz presente com o
coeficiente de localização do Valor Adicionado Fiscal, sendo que Marília,
Araçatuba, Bauru e Caçapava apresentam maiores índices, e Assis e Franca
apresentam os menores. No que tange ao coeficiente de concentração do VAF
do setor alimentício de consumo final, os municípios que apresentam maiores
índices são Marília, Campinas, Ribeirão Preto, Piracicaba e Jundiaí; os que
apresentam menores índices são Taubaté e Franca. Em relação ao Coeficiente
de Especialização do VAF, Marília, Araçatuba, Bauru e Caçapava apresentaram os maiores índices, e Taubaté e Franca continuam apresentando os
menores índices.
Esses indicadores, atrelados à localização dos estabelecimentos e empregos
gerados, permitem afirmar que a atividade industrial do setor alimentício de
consumo final está concentrada de maneira desigual no território paulista. A
metrópole paulistana ainda concentra um número representativo de estabelecimento e empregos, ao mesmo tempo em que os índices relacionados ao Valor
Adicionado Fiscal têm maior destaque nos municípios que possuem mais de
vinte estabelecimentos do setor alimentício de consumo final, localizadas
(topograficamente) distantes do “tecido metropolitano contínuo”. Entre tais
municípios, o destaque é Marília, tanto em concentração de estabelecimentos
e empregos quanto no que toca aos índices relacionados ao VAF, sobretudo
aqueles que permitem reconhecer aglomerações produtivas, como é o caso do
Coeficiente de Localização dos Empregos Ocupados (vínculos/ano).
A posição de Marília se repete em relação aos indicadores de localização,
concentração e especialização dos empregos ocupados nesse setor e também
em relação aos dados de coeficiente de localização, concentração e especialização da soma dos rendimentos médios mensais dos empregos ocupados na
indústria de alimentos (2005), como podemos constatar nos dados apresentados no Cartograma 3.

O_novo_mapa_da_industria__[MIOLO_16x23]__Graf_v1.indd 142

07/03/2016 10:27:54

O_novo_mapa_da_industria__[MIOLO_16x23]__Graf_v1.indd 143

ORG.: BOMTEMPO, Denise Cristina. FONTE: Fundação SEADE (www.seade.gov.br), acesso: Out/2009.

1,21 Marília
0,89 Piracicaba
0,81 Caçapava
0,59 Bauru
0,51 Araçatuba
0,94 Assis

COEFICIENTE DE CONCENTRAÇÃO DO V.A. FISCAL DAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS
INSTALADAS NAS CIDADES COM MAIS DE 20 ESTABELECIMENTOS, 2005.

384001311 Marília
282645592 Jundiaí
255691570 Caçapava
187373711 Bauru
161980327 Araçatuba
13767252 Assis

V. A. FISCAL (EM REAIS CORRENTES) DAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS
INSTALADAS NAS CIDADES COM MAIS DE 20 ESTABELECIMENTOS, 2005.

67 Marília
41 Araçatuba
22 Assis
12 Ribeirão Preto
10 São Carlos
1 Taubaté

COEFICIENTE DE ESPECIALIZAÇÃO DO VALOR ADICIONADO FISCAL (EM%)
DAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS
INSTALADAS NAS CIDADES COM MAIS DE 20 ESTABELECIMENTOS, 2005.

5 Marília
3 Araçatuba
2 Assis
1 Ribeirão Preto
0 Taubaté

COEFICIENTE DE LOCALIZAÇÃODOV. A. FISCAL (EM %) DAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS
INSTALADAS NAS CIDADES COM MAIS DE 20 ESTABELECIMENTOS, 2005.
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Cartograma 2 – V.A. Fiscal, localização do VAF (em %), coeficiente de concentração e especialização do VAF das indústrias de alimentos instaladas em
cidades com mais de vinte estabelecimentos industriais do setor alimentício de
consumo final, 2005
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5,94 Marília
5,88 Bauru
2 Sorocaba
1 Piracicaba
0,39 S. J. do Rio Preto
0,048 Assis

ORG.: BOMTEMPO, Denise Cristina. FONTE: Fundação SEADE (www.seade.gov.br, acesso: Out/2009).

20 Marília
11 Bauru
3 Jundiaí
2 Santos
1 Piracicaba
0 Taubaté

6 Marília
3 Bauru
2 Sorocaba
1 Piracicaba
0 Assis

54 Marília
18 Bauru
10 Rib. Preto
7 Jundiaí
5 Piracicaba
1 Franca

59 Marília
34 Bauru
8 Jundiaí
7 Santos
3 Piracicaba
0 Taubaté

COEFICIENTE DE ESPECIALIZAÇÃO DA SOMA DOS RENDIMENTOS
MÉDIOS MENSAIS DOS EMPREGOS OCUPADOS NA
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS, LOCALIZADOS
NAS CIDADES COM MAIS DE 20 ESTABELECIMENTOS ( EM %), 2005
COEFICIENTE DE CONCENTRAÇÃO DA SOMA DOS RENDIMENTOS
MÉDIOS MENSAIS DOS EMPREGOS OCUPADOS NA
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS, LOCALIZADOS
NAS CIDADES COM MAIS DE 20 ESTABELECIMENTOS ( EM %), 2005.

COEFICIENTE DE LOCALIZAÇÃO DA SOMA DOS RENDIMENTOS
MÉDIOS MENSAIS DOS EMPREGOS OCUPADOS NA
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS, LOCALIZADOS
NAS CIDADES COM MAIS DE 20 ESTABELECIMENTOS ( EM %), 2005.

13 Marília
5 Bauru
3 Rib. Preto
2 Jundiaí
1 Limeira
0 Franca

COEFICIENTE DE ESPECIALIZAÇÃO DOS EMPREGOS OCUPADOS
NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LOCALIZADOS NAS CIDADES
COM MAIS DE 20 ESTABELECIMENTOS
( VÍNCULOS NO ANO, EM %), 2005.

COEFICIENTE DE CONCENTRAÇÃO DOS EMPREGOS OCUPADOS
NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LOCALIZADOS
NAS CIDADES COM MAIS DE 20 ESTABELECIMENTOS ( EM %), 2005.

COEFICIENTE DE LOCALIZAÇÃO DOS EMPREGOS OCUPADOS
NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LOCALIZADOS
NAS CIDADES COM MAIS DE 20 ESTABELECIMENOS ( EM %), 2005
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Cartograma 3 – Coeficiente de localização, concentração e especialização dos
empregos ocupados e coeficiente de localização, concentração e especialização
somados os rendimentos médios mensais dos empregos na indústria de alimentos localizados nas cidades com mais de vinte estabelecimentos industriais
(em %), 2005
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4. A indústria de alimentos inserida em “espaços
urbanos não metropolitanos”: Marília como exemplo
As indústrias de alimentos instaladas no estado de São Paulo, além de se
concentrarem na metrópole e na região metropolitana paulistana, nas últimas
décadas do século XX e início do século XXI, têm se deslocado para cidades
médias e de porte médio, tanto próximas às metrópoles como também mais
distantes do ponto de vista topográfico, como foi possível verificar nos dados
relacionados à concentração dos estabelecimentos e empregos ocupados nos
municípios que concentram mais de vinte estabelecimentos industriais do
setor alimentício. Diante dessa realidade,
podemos concluir que as relações, com base nas quais se considera a situação
geográfica de uma cidade estão na atualidade, medida por duas escalas – a das
distâncias espaciais e a da conectividade que as redes de transmissão de informações possibilitam – expressando a indubitável indissociação entre espaço e tempo.
(Beltrão Sposito, 2001, p.630)

Desse modo, verificamos na paisagem das cidades médias e de porte médio
do interior paulista, sobretudo daquelas localizadas no oeste do estado, novas
atividades econômicas em desenvolvimento, tanto comerciais, de serviços
e também industriais. Em relação às atividades industriais, o município de
Marília é o caso que apresenta maior destaque, por concentrar estabelecimentos e empregos industriais de um mesmo setor industrial. Essa aglomeração
produtiva permite que a cidade esteja inserida em circuitos espaciais da produção altamente complexos, devido à natureza do capital (local, nacional e
transnacional) das indústrias instaladas (Bomtempo, 2011).
A atividade industrial do setor alimentício em funcionamento na cidade
de Marília é anterior ao período da globalização. O capital, nessa primeira
fase industrial era majoritariamente de empresários locais que tinham na
produção artesanal o “gérmen” da industrialização. As interações espaciais
eram estabelecidas apenas entre as cidades da escala regional. Ao longo do
tempo, as empresas que começaram no “fundo dos quintais” se consolidaram
e se expandiram do ponto de vista mercadológico a ponto de atrair investidores externos. Essa realidade permitiu que as interações entre os lugares
fossem ampliadas além da escala local e regional, alterando com isso o papel
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desempenhado por Marília na rede urbana e na divisão territorial do trabalho.
Os índices apresentados nos cartogramas 2 e 3 reforçam nossa argumentação.
As mudanças em relação às atividades produtivas existentes nessa cidade
podem ser constatadas a partir da década de 1980, sobretudo na de 1990 até
os dias atuais, pois além de concentrar importantes empresas de capital local,
tem atraído outras grandes empresas nacionais e transnacionais. Diante da
constatação, perguntamos: quais os resultados desse processo?
Por intermédio das empresas que chegaram e das existentes, Marília estabelece interações com inúmeros lugares e agentes envolvidos na atividade
industrial alimentícia. Essas relações são estabelecidas por meio de redes técnicas materiais e imateriais que articulam os territórios de gestão, produção,
circulação e consumo.
De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), no ano
de 2011 (Quadro 1), havia no município de Marília 18 empresas que realizaram exportações. Entre os setores industriais, destacam-se: metal mecânico
(três empresas que exportam até 1 milhão e uma empresa que exporta de 1
a 10 milhões); acessórios de couro (uma empresa que exporta até 1 milhão);
produtos plásticos (duas empresas que exportam até 1 milhão); madeiras
(uma empresa que exporta até 1 milhão); exportadora de máquinas agrícolas
e de alimentos (duas empresas que exportam até 1 milhão). A maior parte
das empresas que realiza exportação é do setor alimentício, e de acordo com
Bomtempo (2011) estão instaladas nos distritos industriais do município ou
em bairros próximos, localizados também próximos aos eixos rodoviários.
Ainda em continuidade às exportações, verificamos que das cinco empresas industriais alimentícias que realizam tal atividade, quatro exportam de
1 a 10 milhões e uma de 10 a 50 milhões de dólares. De maneira geral, são
as indústrias alimentícias instaladas em Marília que mais arrecadam com a
atividade de exportação, em relação aos demais setores, como podemos verificar no Quadro 1. Enfim, das empresas do respectivo setor, vale ressaltar
que todas tiveram suas origens atreladas aos investimentos de empresários
locais, anterior ao período da globalização, e permanece em funcionamento
até os dias atuais.18
18 A Empresa Nestlé do Brasil possui uma unidade produtiva em Marília, mas as exportações
não são processadas a partir da unidade produtora e sim pelo centro de distribuição da empresa
localizado em Cordeirópolis/SP (Bomtempo, 2011).
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Quadro 1 – Empresas exportadoras instaladas no município de Marília-SP
(jan.-dez. 2011)
Empresa

Bairro

Faixa de Valor Exportado

Dori Alimentos Ltda

Jd.Santa Antonieta

Entre US$ 10 Milhões e
US$ 50 Milhões

Marilan Alimentos S/A

Fragata C

Entre US$ 1 e US$ 10 Milhões

Bel S/A

Jardim S. Antonietta

Entre US$ 1 e US$ 10 Milhões

SM Madeiras Ltda

Jardim América

Entre US$ 1 e US$ 10 Milhões

Carino Ingredientes Ltda

Distrito Industrial

Entre US$ 1 e US$ 10 Milhões

Manibom Alimentos Ltda.

Distrito Industrial

Entre US$ 1 e US$ 10 Milhões

Comercial Export. e Import. Amiga
Ltda

Centro

Até US$ 1 Milhão

Marcon Indústria Metalúrgica Ltda

Palmital

Até US$ 1 Milhão

Ikeda Empresarial Ltda

Distrito Industrial

Até US$ 1 Milhão

Matheus Rodrigues Marília

Distrito Industrial

Até US$ 1 Milhão

Danilla Foods Brasil Ltda

Alto Cafezal

Até US$ 1 Milhão

Freedom Country Acessory Ind.,
Com. e Export.

Bairro Palmital

Até US$ 1 Milhão

Manequins Odontológicos Marilia
Ltda ME

Salgado Filho

Até US$ 1 Milhão

Máquinas Agrícolas Jacto S/A

Distrito Industrial

Até US$ 1 Milhão

Intercoffee Comércio e Indústria
Ltda

Rural

Até US$ 1 Milhão

Mxbr – Comércio, Importação e
exportação Ltda.

Jóquei Clube

Até US$ 1 Milhão

Sercom Ind.e Com.de válvulas de
controles Ltda

Dist Industrial

Até US$ 1 Milhão

Dakota parts com. de pecas e acess.
automotores

Alto Cafezal

Até US$ 1 Milhão

Fonte: Secretaria do Comércio Exterior – Secex. Organização: Denise C. Bomtempo ( set. 2012).

A partir dos dados secundários e também da pesquisa empírica (Bomtempo, 2011), compreendemos que a aglomeração urbana, mesmo distante
da metrópole, no período da globalização, pode atrair empresas de um mesmo
setor industrial. Essas empresas aglomeradas podem gozar de vantagens
por estarem localizadas num ambiente de sinergias. Além disso, contribuem também para que as cidades ampliem seus papéis na rede urbana e na
divisão territorial do trabalho. Marília, por se inserir em tal contexto, pode
contribuir para ampliação do debate acerca das dinâmicas territoriais proporcionadas pela atividade industrial desenvolvida em centros urbanos não
metropolitanos.
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Considerações finais
Procuramos, ao longo deste texto, apresentar elementos que permitam
afirmar que a industrialização paulista é diversa temporal e espacialmente
e, portanto, não podemos explicá-la somente a partir de um momento histórico e de um recorte espacial. Não contestamos a afirmação de que a metrópole paulistana alargou sua função como metrópole nacional por centralizar
e concentrar a indústria brasileira nos diversos “meios técnicos” (Santos &
Silveira, 2001). No entanto, não podemos, hoje, explicar a atividade industrial
desenvolvida em cidades médias e pequenas, apenas tendo como referência o
processo de desconcentração industrial da metrópole paulistana.
Atualmente, no “meio técnico-científico-informacional”, a estrutura
organizacional da empresa industrial se faz em rede. Devido ao desenvolvimento técnico e científico, foi possível dispersar de maneira articulada os
espaços de gestão, pesquisa e desenvolvimento, produção e distribuição. Tal
configuração alterou a função que os lugares, até então, desempenhavam na
divisão territorial do trabalho.
As atividades industriais, desenvolvidas nas cidades médias do interior,
têm sua origem anterior à configuração do “meio técnico-científico-informacional” (década de 1970). A indústria originada no “meio técnico” tinha
como prerrogativa atender a demanda da população local e regional. Tal fato
condiz com o próprio papel que as cidades médias desempenhavam na divisão territorial do trabalho até meados do século XX.
Atualmente, devido ao desenvolvimento de sistemas técnicos e informacionais e à emergência da economia mundializada, as relações entre os lugares inseridos na lógica produtiva se tornaram mais complexas. Além disso,
as relações e os fluxos não se fazem de uma maneira rígida, mas é possível
verificar que atividades, até então restritas aos espaços metropolitanos, são
hoje desenvolvidas em cidades com papéis intermediários na rede urbana, a
saber, em espaços urbanos não metropolitanos.
Pautados em trabalhos realizados anteriormente, sobretudo em Bomtempo (2011) e em discussões oriundas das inúmeras atividades realizadas
entre os pesquisadores que compõem o projeto temático referenciado no
início deste texto, podemos afirmar que o interior do estado de São Paulo é
múltiplo, e múltipla também é a atividade industrial desenvolvida nas cidades
inseridas neste recorte espacial.
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Como exemplo, citamos o município de Marília, que está distante, do
ponto de vista do terreno, da metrópole paulistana, mas está articulada e
próxima a essa aglomeração urbana a partir de redes materiais e imateriais,
constituídas pelos os agentes que participam dos complexos circuitos produtivos do setor alimentício. Esse setor possui um forte componente local e sua
origem não tem como fator primordial o processo de desconcentração industrial, embora seja alcançada por ele.
Marília, diferentemente das cidades médias localizadas a “150 km da
metrópole paulistana”, a princípio não era atrativa para transferência de unidades produtivas. Essa distância métrica, num primeiro momento, parecia ser
um fator negativo no que concerne ao desenvolvimento de atividades industriais nesta cidade; todavia, em médio prazo, o fator distância teve uma conotação menor diante da constituição de redes técnicas materiais e imateriais que
articularam e aproximaram topologicamente Marília de maneira multiescalar
aos agentes envolvidos na atividade produtiva em destaque.
Hoje, de maneira geral, verificamos que há um crescimento da indústria
alimentícia no Brasil, e isso é decorrência da própria consolidação da “sociedade urbana”, que, na velocidade do mercado, interfere e impõe aos sujeitos
um ritmo de vida fluido e de consumo descartável, típico do período atual.
Enfim, reiteramos, assim como outros autores citados ao longo deste texto,
que o estado de São Paulo possui um interior múltiplo e diverso, temporal e
espacialmente, por isso sua industrialização não pode ser explicada apenas a
partir de um momento histórico e de um recorte espacial, a saber, a desconcentração industrial vivenciada a partir da metrópole paulistana na década
de 1970.
Se o objetivo é entender as dinâmicas do território pela via da indústria,
é preciso realizar a análise a partir formação socioespacial, do setor industrial, dos agentes envolvidos e das interações espaciais resultantes das atividades atreladas ao circuito produtivo estudado. Esses elementos permitem
entender, entre outras, as horizontalidades e verticalidades que permeiam as
normatizações do território ao longo do tempo, além do papel relativo desempenhado pelos lugares na divisão territorial do trabalho.

O_novo_mapa_da_industria__[MIOLO_16x23]__Graf_v1.indd 149

07/03/2016 10:27:57

150

ELISEU SAVÉRIO SPOSITO (ORG.)

Referências bibliográficas
AGLIETTA, Michel. Regulación y crisis del capitalismo. Madrid: Siglo Veintuino de España
Editores S.A., 1979.
AMORIM FILHO, Oswaldo Bueno; SENA FILHO, Nelson. A morfologia das cidades
médias. Goiânia: Viena, 2007.
AYDALOT, Philippe. Dynamique spatiale et développement inégal. Paris: E. Econômica, 1980.
BELTRÃO SPOSITO, Maria Encarnação (org.). Urbanização e cidades: perspectivas geográficas. São Paulo: Unesp, FCT, 2001, p.609-643.
BELTRÃO SPOSITO, Maria Encarnação. O chão em pedaços: urbanização, economia e
cidades. 508 f. Tese (Livre Docência) – Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade
Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2004.
______. Cidades médias: reestruturação das cidades e reestruturação urbana. In: BELTRÃO
SPOSITO, Maria Encarnação (Org.). Cidades médias: espaços em transição. São Paulo:
Expressão Popular, 2007.
BOMTEMPO, Denise Cristina. Dinâmica territorial, atividade industrial e cidade média: as
interações espaciais e os circuitos espaciais da produção das indústrias alimentícias de consumo final instaladas na cidade de Marília – SP. Tese de Doutorado. Presidente Prudente:
PPGG/UNESP/Presidente Prudente, 2011
CANO, Wilson. Desconcentração produtiva regional do Brasil: 1970-2005. São Paulo: Editora
Unesp, 2008.
______. Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil: 1930-1970. 3.ed. São Paulo:
Editora Unesp, 2007.
CORRÊA, Roberto Lobato. Construindo o conceito de cidade média. In: SPOSITO, Maria
Encarnação Beltrão. Cidades médias: espaços em transição. São Paulo: Expressão Popular,
2007, p.23-67.
_____. Estudos sobre a rede urbana. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006.
COSTA, Wanderley Messias da. O processo contemporâneo de industrialização: um estudo
sobre a expansão da produção industrial em território paulista. Dissertação de Mestrado.
São Paulo: FFLCH/USP, 1982.
DAVIDOVICH, Fany. Brasil metropolitano e Brasil urbano não metropolitano – algumas
questões. Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, IBGE, v.53, n.2, p.127-134,
abr.-jun. 1991.
DINIZ, Clélio Campolina. Repensando la cuestión regional brasileña: tendencias, desafíos y
caminos. Revista Eure, v.xxix, n.88, p.29-53, Santiago de Chile, dic. 2003.
DINIZ, Clélio Campolina & GONÇALVES. Economia do conhecimento e desenvolvimento
regional no Brasil. In: DINIZ, Clélio Campolina & LEMOS, Borges Mauro. Economia e
território. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005.
ELIAS, Denise de Souza. Agricultura e produção de espaços urbanos não metropolitanos:
notas teórico-metodológicas. In: BELTRÃO SPOSITO, Maria Encarnação (Org.). Cidades médias: espaços em transição. São Paulo: Expressão Popular, 2007.

O_novo_mapa_da_industria__[MIOLO_16x23]__Graf_v1.indd 150

07/03/2016 10:27:57

O NOVO MAPA DA INDÚSTRIA NO INÍCIO DO SÉCULO XXI  151

LENCIONI, Sandra. Reestruturação Urbano-Industrial no estado de São Paulo: a região na
metrópole desconcentrada. In: SANTOS, Milton; SOUZA, Maria Adélia A. de; SILVEIRA, Maria Laura (Org.). 5.ed. Território, globalização e fragmentação. São Paulo:
Hucitec, 2006.
______. Concentração e centralização das atividades urbanas: uma perspectiva multiescalar. Reflexões a partir do caso de São Paulo. Revista de Geografía Norte Grande, 2008,
n.39, p.7-20 (Disponível em: <http://www.scielo.cl/ scielo.php?script=sci_arttext&
pid=S0718-34022008000100002&lng=pt&nrm=iso>).
LIMA, Luiz Cruz. Tecnopolo: uma forma de produzir na modernidade atual. Revista Terra
Livre, São Paulo, AGB, jul.-dez. 1991, p.19-40, n.9.
MARTINELLI JÚNIOR, Orlando. A globalização e a indústria alimentar: um estudo a partir
das grandes empresas. Marília; São Paulo; Unesp: Fapesp, 1999.
_____. Documento Setorial: Indústria de Alimentos e Bebidas. In: Projeto PIB – Projeto Perspectivas do Investimento no Brasil. Instituto de Economia da UFRJ e Instituto de Economia
da Unicamp, ago. 2009.
MELAZZO, Everaldo Santos. Padrões de desigualdades em cidades paulistas de médio porte. A
agenda de políticas públicas em disputa. Tese de Doutorado. Presidente Prudente: Programa
de Pós-Graduação em Geografia da FCT/Unesp, 2006.
MOURÃO, Paulo Fernando Cirino. A industrialização do oeste paulista: o caso de Marília.
Presidente Prudente: PPGG/FCT/UNESP (dissertação de Mestrado), 1994.
_____. Reestruturação produtiva da indústria e desenvolvimento regional: a região de Marília.
Tese de Doutorado em Geografia Humana. São Paulo, FFLCH/USP, 2002.
NEGRI, Barjas et al. A interiorização do desenvolvimento econômico do estado de São Paulo.
Campinas: Fecanp, abr. 1987.
PETRONE, Pasquale. A cidade de São Paulo no século XX – São Paulo transforma-se em
metrópole industrial. Revista de História, ano VI, n.21 e 22, 1955, p.127-170.
REIS, Nestor Goulart. Notas sobre a urbanização dispersa e novas formas de tecido urbano. São
Paulo: Via das Artes, 2006.
RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS – RAIS. Base de dados estatísticos.
Vários anos. Brasília: RAIS, 2010. CD-ROM.
SANCHES, Márcio Antonio Rodrigues. Cooperação e competição na indústria de alimentos de
amendoim de Marília – SP. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas, 2003.
SÁNCHEZ HERNÁNDES, José L. El eje Irún-Aveiro: geografía de um eje de desarollo.
Salamanca: Caja Duero, 1998.
SANTOS, Milton. Sociedade e espaço: a formação social como teoria e como método. Boletim
Paulista de Geografia, n.54, São Paulo, AGB, jun. 1977.
_____. O dinheiro e o território. Revista Território, Territórios. Programa de Pós-Graduação
em Geografia, Niterói/RJ, 2002.
SANTOS, Milton; SILVEIRA, Maria Laura da. Brasil: território e sociedade no início do
século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2001.
SELINGARDI-SAMPAIO, Silvia. Indústria e território em São Paulo: a estruturação do Multicomplexo Territorial Industrial Paulista: 1950-2005. Campinas, SP: Editora Alínea, 2009.

O_novo_mapa_da_industria__[MIOLO_16x23]__Graf_v1.indd 151

07/03/2016 10:27:57

152

ELISEU SAVÉRIO SPOSITO (ORG.)

SILVEIRA, María. Laura. Globalização, trabalho, Cidades Médias. GeoUERJ – Revista do
Departamento de Geografia, Rio de Janeiro, UERJ, Departamento de Geografia, 2002.
SPOSITO, Eliseu Savério. Cidades Médias e eixos de desenvolvimento no estado de São Paulo:
metodologia de abordagem. In: SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão et al. (orgs.). Cidades médias: espaços em transição. São Paulo: Expressão Popular, 2007b.
_____. Reetruturação produtiva e reestruturação urbana no estado de São Paulo. In: IX Colóquio Internacional de Geocrítica – Los problemas del mundo actual. Soluciones y alternativas
desde la geografía y las ciencias sociales. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, 28 maio / 1 jun. 2007c.

O_novo_mapa_da_industria__[MIOLO_16x23]__Graf_v1.indd 152

07/03/2016 10:27:57

