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9.

A heterarquia urbana como proposta
metodológica: dissonâncias no ritmo e no
arranjo espacial da rede urbana e do mapa
da indústria do estado de São Paulo
Márcio José Catelan1

Introdução
As transformações no arranjo espacial da rede urbana inserida nos limites político-administrativos do estado de São Paulo2 ocorridas por meio do
processo de desconcentração industrial a partir da metrópole paulista e sua
região metropolitana, seguidas de uma forte reconcentração, principalmente
em cidades médias, mas também em algumas cidades de porte médio e locais,
rompem com padrões já aceitos de organização das cidades em níveis hierárquicos considerando que estes processos imprimem no arranjo espacial uma
maior fluidez das interações espaciais entre as escalas geográficas.
Trazemos este debate para o âmbito do território paulista buscando
observar sob quais aspectos, dinâmicas e lógicas podemos inter-relacionar e
compreender a estruturação e a articulação da rede urbana à medida que se
reproduz o capital produtivo. Não mergulharemos em análises estatísticas,
1 Unesp, câmpus de Presidente Prudente.
2 Convém destacarmos que ao nos referirmos à rede urbana não podemos tomá-la a partir dos
limites político-administrativo, por isso não é adequado condicioná-la ao território paulista, ou
por qualquer outro estado da federação, já que ela não é organizada a partir destes limites, mas
sim pela interação entre agentes e empresas que atuam em diferentes escalas e limites político-administrativos. Por isso, quando nos referirmos à rede urbana paulista vale o esforço do leitor
em compreender que tratamos neste texto do estado de São Paulo, mas a rede urbana que nele
está inserida é composta por centros urbanos dos estados vizinhos, ou mesmo no âmbito do
Brasil em descontínuo territorial, dada a força das relações empresariais, principalmente.
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nem cartográficas, ainda que isto nos leve a incorrer numa generalização teórica. O interesse com a apresentação deste texto é outro: trabalharmos com
uma hipótese de cunho metodológico cujo objetivo principal é compreender
o arranjo, as dinâmicas, a estrutura e as articulações da e na rede urbana para
além do paradigma da hierarquia urbana (que vamos adjetivá-la como “espacial” para abarcar a complexidade das redes técnicas) que, simultaneamente
aos processos de concentração econômica e espacial da indústria no estado de
São Paulo, formam um contexto de complexidade das interações espaciais,
principalmente entre lógicas de diversas escalas geográficas.
Neste texto, temos a intenção de problematizar mediante e a partir desta
relação os reflexos e os rebatimentos na rede urbana, tendo em vista que a
hierarquia urbana trata da funcionalidade das cidades na rede em níveis hierárquicos escalares, ao mesmo tempo em que as empresas, para a reprodução
ampliada de seu capital e a contento da capacidade de abrangência territorial
e de mercado na circulação de sua produção, buscam localizações no espaço,
muitas vezes, além do arranjo em níveis hierárquicos da rede urbana.
Deste modo, adotamos como perspectiva analítica e metodologia a ideia
de “heterarquia urbana”, trabalhada em Catelan (2012), que propõe uma
leitura da rede urbana de forma mais articulativa, tendo como base as interações espaciais interescalares. Mediante ao padrão hierárquico, tomado como
metodologia aceitável para se interpretar o arranjo espacial das cidades, ainda
vigente, já que o próprio capital encarrega-se de hierarquizar o espaço, propomos uma análise por meio da proposta metodológica da heterarquia urbana
como uma perspectiva analítica capaz de oferecer elementos à compreensão
da complexa articulação entre o arranjo da rede urbana e o mapa da indústria
paulista que, ao serem sobrepostos, apontam dissonâncias no ritmo e no processo de interação espacial interescalar.

Heterarquia urbana: uma proposta metodológica para
estudos da rede urbana
Entendemos que alguns processos como o de concentração espacial e
econômica, lido muitas vezes mais por sua vertente econômica que espacial, não podem ser compreendidos sem considerarmos seu enorme papel na
estruturação e nas articulações na rede urbana. À medida que se consolida
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a concentração do capital produtivo, bem como de todo um conjunto de
infraestruturas e tecnologias que instrumentalizam o espaço, aparecem na
rede urbana nós da reprodução do capital que, embora não se encaixem nos
níveis mais altos da hierarquia urbana, assumem importantes papéis regionais
e até mesmo em outras escalas chegando à global, às vezes, complexificando o
contexto em que se atribui as funções e os papéis das cidades, e problematizando,
principalmente, as divisões e compartimentações entre as escalas geográficas.
Neste processo de reprodução do capital, acelera-se e complexifica-se
também a divisão territorial do trabalho em qual seja a escala geográfica, ou
ainda pelo nível de interações entre agentes das diferentes escalas. Cada vez
mais complexo, o movimento da produção industrial ajuda a explicar a densidade com a qual a rede urbana se compõe, além de impor um movimento
mais frenético, dado que além da produção, hoje, é a circulação dela que nos
ajuda a explicar a estruturação do espaço e as articulações que nele se dão. Este
fato provoca reação entre os agentes econômicos na rede urbana reconfigurando-a mais por meio das articulações entre diferentes níveis escalares que
pela estruturação rígida preexistente entre as cidades, onde aquelas que eram
consideradas níveis inferiores da hierarquia urbana limitavam-se a nós de
produção, sem articulações com atividades científicas e técnicas que pudessem atribuir a estes nós importância na hierarquia urbana. Isto ocorria com
aquelas cidades que hoje consideramos “cidades médias” no estado de São
Paulo, tais como Bauru, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São
Carlos, São José do Rio Preto e outras que ainda carecem de pesquisas. Seus
papéis e funções do ponto de vista da produção industrial já haviam sido despertados no final da primeira metade do século XX, mas sem difundir grandes mudanças nos papéis e nas funções que elas viriam a desempenhar mais
tarde quando passou a se agregar nelas também maior densidade no âmbito
do comércio e dos serviços.
Esta mudança é paradigmática no sentido em que exige interpretações da
rede urbana e dos processos que a constituem para além da análise hierárquica
do espaço. Surge nesta ruptura paradigmática a interação espacial interescalar
a qual infere nas escolhas de método e de metodologias cada vez mais análises
que buscam dar conta da complexidade gerada na rede urbana.
Quando tomamos a análise espacial por sua estrutura hierárquica, optamos por um paradigma, por uma forma rígida de se compreender a reprodução do capital. A hierarquização do espaço nada mais é que a organização por
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meio de instrumentos, dados e procedimentos que compõem o espaço produzido em níveis, patamares e tipologias. Não há nenhum mal nisto, é uma
opção metodológica, além do fato de reconhecermos que o espaço enquanto
resultado da ação do capital é organizado a partir do acúmulo de infraestruturas, instituições, dinâmicas e lógicas políticas e econômicas, além da densidade formada a partir das inter-relações entre estes elementos.
Como constataram Santos e Silveira (2002, p.21), “a divisão territorial
do trabalho cria uma hierarquia entre lugares e redefine, a cada momento, a
capacidade de agir das pessoas, das firmas e das instituições”. Os autores têm
muita razão em dizer que o espaço não somente é visto, como é ele próprio
hierarquizado. Na sequência desta colocação, eles também lembram que na
atualidade há hegemonia de um novo conjunto de técnicas, somada à ação
da ciência que tem seus domínios ditados pelo sistema informacional e que
estruturam o meio técnico-científico-informacional – “expressão geográfica
da globalização”. Neste segundo momento, podemos pensar que o espaço
também é resultado de um movimento complexo de articulações de escalas
diversas – interações e integração – de lógicas praticadas por agentes e instituições interessados na reprodução do capital.
Da relação entre a organização do espaço via reprodução do capital, temos,
portanto, um problema de método e de metodologia, primeiro porque a
hierarquia espacial tornou-se um paradigma e segundo porque, ao mesmo
tempo, ampliou-se desmedidamente a densidade dos fluxos e da funcionalidade dos centros urbanos na rede urbana. Uma terceira constatação ainda é
relevante: a hierarquia espacial enquanto paradigma, e tomada como fim, é
barreira para avançarmos numa construção metodológica de um espaço em
movimento, considerando que o espaço visto a partir deste paradigma não
evidencia os interstícios entre os níveis, patamares e tipologias na rede urbana.
O espaço é compreendido por nós como um espaço relacional, tal como
considerou Milton Santos (1988, p.10), “onde os processos decorrem das interações entre os elementos que o constituem [...]”. Mesmo o espaço hierarquizado não pode escapar da análise metodológica pautada no “movimento” e na
“relação”, enquanto categorias para explicar a produção do espaço (Catelan,
2012, p.37).
A hierarquia espacial (urbana) é uma perspectiva metodológica, e como
tal, reúne categorias, formas de organização dos dados e das informações e
seletividade daqueles elementos de maior expressão espacial. É, enquanto
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uma construção metodológica, a expressão espacial do quantitativo, exigindo, portanto, uma leitura dos dados que expressam o acúmulo de coisas
em pontos do espaço, e outra que possa ler os interstícios vazios de significações – o que é de natureza qualitativa – as relações que não vemos facilmente
no processo de acumulação de coisas, instituições e lógicas, que não podemos
medir e mapear com clareza dada a complexidade das interações territoriais
e espaciais.3
Como lembrou Santos (2008 [1993], p.137), os esquemas que organizam
as redes urbanas em categorias de cidades e em níveis hierárquicos são formas
de aproximação da realidade, mas não dão conta de explicar a complexidade
das articulações entre as cidades. Segundo o autor, à medida que as cidades
ganham importância regional e que se amplia a especialização regional, diretamente relacionada com o consumo produtivo, a capacidade de transformação
das cidades e das redes, bem como o potencial de ela própria gerar e gerenciar
a produção industrial e sua circulação aumenta.
Isto não ocorre sem a ampliada divisão territorial e do trabalho, que à primeira vista é puramente um processo que gera e é gerado pela reorganização
produtiva e pela hierarquização do espaço. Cicero (2011, p.48) destaca que “o
surgimento de uma nova divisão internacional do trabalho teve rebatimentos
no território brasileiro, tanto na sua estrutura produtiva como na distribuição
das atividades industriais”. Segundo a autora, por conta da abertura comercial
e da desregulamentação financeira ocorridas na década de 1990, e também a
inserção global, fez com as empresas brasileiras buscassem estratégias para
se fazerem competitivas.
Se de um lado amplia-se a divisão territorial e do trabalho, de outro se
adensam a fluidez, as interações, as articulações e a integração de lógicas
de múltiplas escalas no espaço. Ao mesmo tempo, o espaço é fragmentado
e articulado, mas o paradigma da hierarquia espacial aponta características
somente da primeira condição.
3 Em Catelan (2012, p.47), optamos por compreender as interações como territoriais e espaciais:
“As interações territoriais urbanas são os fluxos e os meios materiais como as cidades se inter-relacionam no âmbito das redes, devido às ações de seus agentes. São aquelas interações que
reforçam a constituição de uma base territorial, melhor observadas nas escalas locais e regionais, mas que estão com força, também, nas escalas nacionais e globais. As interações espaciais urbanas também se referem às primeiras, mas, além disso, são o movimento pelo qual
o processo de urbanização é produzido, determinado pelos interesses dos agentes e forças
capitalistas espacializados. Resultam deste processo as cidades e as redes urbanas”.
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Estes elementos são gerados por dinâmicas de múltiplas escalas, inclusive
pela articulação dos agentes econômicos empresariais de abrangência local e
regional. No território paulista é crescente o processo de concentração espacial
e econômica, entretanto, mesmo respeitando a hierarquia clássica daquelas
cidades, regiões e cidades-regiões mais consolidadas como pontos de interesse
do capital, também é crescente o surgimento de cidades e cidades-regiões, principalmente as cidades médias e algumas de porte-médio, como nós articulados
no movimento da reprodução do capital produtivo no âmbito da globalização.
Como destacaram Santos e Silveira (2002, p.260), “as densidades que se
dão fisicamente aos nossos olhos encobrem processos evolutivos que as explicam melhor do que as cifras com as quais são representadas”. No território
paulista e também na hierarquia espacial (urbana) nos parece de maior relevância considerarmos que as densidades advêm da complementação entre
dinâmicas e lógicas de múltiplas escalas.
No caso do estado de São Paulo, a diferenciação espacial é um caminho
para escaparmos da rigidez normativa da hierarquização da rede urbana.
É uma diferenciação espacial muita mais fluída, com um número maior de
variáveis que a explica, e que explica também a condição enquanto pontos/
nós do território articulados ao movimento da reprodução do capital produtivo. Surgem “zonas de densidade e de rarefação, a fluidez e a viscosidade
do território, os espaços da rapidez e da lentidão, os espaços luminosos e os
espaços opacos [...]” (Santos; Silveira, 2002, p.259). Esta profusão de pares
relacionais aponta as desigualdades geradas no processo de concentração
do capital no território. Estes pares demonstram uma relação quantitativa,
como também uma ordem qualitativa que permite entender a complexidade
do território paulista.
Cicero (2011, p.48) também lembra que
a diferenciação espacial e o deslocamento de empresas não é uma característica
intrínseca ao atual estágio do capitalismo. Esta foi uma estratégia muito usada
pelas empresas no período fordista, porém, com as mudanças verificadas no
papel dos Estados, este tipo de estratégia ganha feições novas. Em razão das novas
tecnologias e das necessidades de ajustamento das empresas, tornou-se viável a
fragmentação do processo produtivo em pontos distantes do globo, permitindo às
grandes corporações escolherem a parcela dos territórios que oferecem um maior
número de vantagens.
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A produção industrial no estado de São Paulo seletiva, especializada, está
presente em aglomerações urbanas metropolitanas e não metropolitanas,
pode até ser considerada a partir da hierarquia espacial urbana, mas é na
inter-relação entre os pares citados por Santos e Silveira (2002, p.259) que
expressam diferentes grandezas, nas quais a produção industrial se revelará
e a complexidade das articulações consolidarão as desigualdades e a espessura
da concentração espacial do capital nos diferentes pontos/nós da rede urbana.
Isto promove ao mesmo tempo a clara hierarquia espacial urbana entre as
cidades que compõem o que consideramos como rede urbana paulista, e a
complexa trama de interações espaciais interescalares que denominamos pelo
par da primeira como heterarquia urbana.
Em Catelan (2012), trabalhamos com a relação dada pelas interações espaciais interescalares na rede urbana a partir das relações empresariais. Avaliamos naquele momento o quanto a rede urbana tornou-se uma realidade para
pensarmos a fluidez do capital produtivo. A análise por meio das funções e
dos papéis que as cidades desempenham na rede urbana, tendo como ponto de
partida a metodologia que vem sendo trabalhada pela Rede de Pesquisadores
sobre Cidades Médias (Sposito et al., 2007, p.35- 67), é de fato um caminho
metodológico que nos leva a possíveis abstrações teóricas não somente de uma
rede urbana com muitas tipologias de cidades, mas, principalmente, da complexidade gerada pelas interações espaciais interescalares, em grande parte,
definidas conforme as estratégias empresariais com as escolhas locacionais e
a ampliação dos fluxos no território.
Muitas são as tipologias de cidades quando o assunto é a funcionalidade
na rede urbana. E maior ainda é a complexidade destas tipologias quando
sobrepomos o mapa da rede urbana paulista ao mapa da produção industrial
neste território. Das ações e estratégias de reprodução do capital produtivo
resulta um ritmo intenso de implantação, ampliação e modernização da
indústria paulista. Portanto, tratamos aqui tanto do processo de desconcentração espacial e econômica que tem como ponto de partida a capital paulista
e sua região metropolitana, de onde, sobretudo nas décadas de 1970 e 1980,
irradiaram-se iniciativas empresariais de ordem econômica, mas também
política, em direção ao que consideramos genericamente de interior paulista
tanto a oeste, como em direção ao litoral; quanto ao processo de concentração que, hoje, experimenta a multivetorialidade e escalaridade presente nos
pontos/nós de acúmulos na rede urbana, bem como naqueles que ainda
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passam pelas escolhas seletivas dos agentes econômicos que reproduzem o
capital produtivo.
Mas o território e a rede urbana paulista não são apenas receptores de
movimentos de irradiação, porque nos pontos de disseminação destas forças
de irradiação – falamos das cidades médias e locais – articulam-se agentes
empresariais e políticos interessados nas resultantes dos processos de concentração e desconcentração espacial e econômica. Os pontos receptores deste
processo de irradiação, que tem marcação temporal e espacial, responderam,
principalmente na última década do século XX e início do século XXI, de
modo interativo sabendo envolver o processo de reprodução do capital ao processo de consolidação de uma rede urbana que se tornou claramente explicada
pelos patamares hierárquicos em sua estruturação, mas convivendo com articulações que explodem aos níveis hierárquicos para ser entendido por relações
que transcendem a delimitação dos níveis hierárquicos. Em Catelan (2012),
denominamos o cenário da rede urbana de interações espaciais interescalares
este que ultrapassa os limites definidos para cada uma das diferentes cidades,
que é constituído pela reprodução do capital produtivo, assim como pelo consumo e pelo movimento proporcionado por ambos, de heterarquia urbana.
Entendemos que
A heterarquia urbana é, assim, a possibilidade de compreensão dos interstícios gerados na estruturação hierárquica da rede urbana e na complexa trama
de interações espaciais urbanas interescalares. Se, no processo de hierarquização
das cidades, constituem-se centros de comando, no que tange às atividades econômicas, por outro lado, amplia-se a complexidade de centros que outrora eram
considerados em patamares hierárquicos de menor complexidade técnica e econômica. (Catelan, 2012, p.60)

É uma forma de identificarmos com maior clareza a dimensão qualitativa
na rede urbana, também presente na hierarquia espacial (urbana), observando as articulações entre processos, dinâmicas de diferentes escalas. Por
tal definição, a heterarquia urbana não explica somente a rede urbana, como
também seus conteúdos, dentre os quais a concentração espacial e econômica.
“Os fluxos que revelam e determinam a fluidez, a porosidade, a centralidade,
a concentração espacial e econômica e as interações espaciais [...]” (Catelan,
2012, p.52, grifos do autor).
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Quando tratamos da rede urbana e dos processos que a constituem, as
cidades e ela própria – a rede –, olhamos para a realidade espacial, para o movimento que no espaço e no tempo vai complementando-se e sobrepondo-se ao
que historicamente já foi produzido. Por isso, problematizamos o paradigma
e o padrão hierárquico como forma de entender o arranjo das cidades, herança
dos estudos de Christaller (1933) que merecem ser considerados, porém, em
um contexto onde os imperativos da globalização não homogeneiza completamente o espaço produzido, e ainda ativa iniciativas por parte dos agentes
locais que entram na corrida pela concorrência ou resistência para não serem
submetidos a negociações que transformam o capital local em apenas acionistas minoritários no mercado da bolsa de valores.
Este processo acontece e consolida-se com a chegada de agentes e de toda
uma organização de lógicas do capital que atua em escala global, alterando
não somente a estruturação da rede urbana, mas também o modo como, em
algumas cidades, os agentes locais passam a estabelecer negociações e organização da planta produtiva. É uma aproximação às formas de organizações
espacial e institucional mais sofisticadas. A mudança, portanto, não é só
intrafirma, ocorrendo também no seu entorno, no contexto local e regional
no qual ela está inserida.
Entretanto, vale chamarmos a atenção para um dos objetivos deste texto
que é falar dos diferentes ritmos que o processo que descrevemos imprime
nas diferentes tipologias de cidades e redes de cidades. As empresas, é verdade, podem modificar o entorno daquele ponto do território, daqueles nós
na rede urbana, no qual elas foram implantadas, e isto nem sempre ocorre de
forma tão encaixada.
Diante disto, como podemos analisar o mapa da indústria do estado de São
Paulo num momento em que grande parte das indústrias, e agroindústrias,
por exemplo, são implantadas em cidade de níveis intermediários, ou mesmo
naquelas chamadas por Santos (2008) de cidades locais? O que é mais relevante aqui é chamar a atenção de como é diferente o ritmo de transformação
da empresa e o ritmo de transformação da estrutura urbana e da própria cidade
no contexto de rede urbana. É o ritmo das lógicas empresariais imprimindo
no espaço em rede diferentes configurações.
Se antes o par industrialização-urbanização era tomado como princípio
à compreensão do processo de produção do espaço, hoje se tornou relevante
o par cidade-empresa como forma de compreendermos a diferenciação
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tipológica das cidades na rede, principalmente no que se refere à funcionalidade delas na rede.
Deste modo, podemos passar para outro momento do texto, em que trabalharemos a articulação da proposta metodológica da heterarquia urbana,
principalmente, com os conceitos de “seletividade espacial” e “diferenciação espacial”, e do processo de concentração espacial e econômica no
âmbito do estado de São Paulo. Buscaremos, a partir daqui, mostrar como
os padrões da rede urbana e a tendência à concentração espacial econômica
da indústria são complementares formando hierarquias e heterarquias no
território paulista.

A distribuição da indústria no estado de São Paulo
A análise da distribuição da indústria no estado de São Paulo sempre é
acompanhada do avanço do processo de urbanização e do aumento no número
de cidades, bem como da diversificação de seus papéis e funções na rede
urbana. Para entendermos o modo como o processo de concentração econômica e espacial, a partir da indústria, consolidou-se no território paulista,
temos que adentrar o arranjo e as articulações que formam a rede de cidades,
entendendo que há, ainda, uma hierarquia muito bem definida, como é possível observar na figura 1, sobretudo no que tange aos ramos e às atividades
de maior tecnologia,
A hierarquização do espaço, aquela pautada nos modelos clássicos dos
lugares centrais, teorizada por Christaller (1933), e disseminada nos estudos
sobre a rede urbana até o presente momento, ainda nos permite compreender
que o espaço e seus atributos, e também as dinâmicas e lógicas que o produzem, são tomados pelo crivo da “importância” e da “preferência” comandadas
pela seletividade espacial praticadas pelos agentes corporativos.
Para Santos (2007 [1978], p.126), há uma seletividade espacial praticada
tanto no plano econômico, como no plano social. Segundo o autor, ela pode
ser interpretada sob duas concepções: uma primeira que se refere à produção e ao movimento de concentração desta em pontos específicos do espaço,
principalmente aquela de alta tecnologia; e outra que se refere ao consumo
mais articulado às forças de dispersão no espaço. Resulta das duas concepções um processo de seleção por espaços de acúmulo que incluem cidades,
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cidades-regiões e rede de cidades com diferentes capacidades de absorção das
lógicas e das dinâmicas que envolvem a produção.
Figura 1 – Estado de São Paulo. Região de influência e hierarquia dos centros
urbanos, 2008

Fonte: Extraído de REGIC, 2008.

Além da seletividade espacial, e impulsionada por ela, Santos (2008
[1996]) também se refere à “produtividade espacial” para explicar a especialização de lugares, de regiões e de cidades. É a diferença na “capacidade de
oferecer rentabilidade aos investimentos” (Santos, 2008 [1996], p.247) que
amplia a promoção dos espaços competitivos. Tanto a seletividade como a
produtividade espacial explicadas pelo autor promovem mudanças no arranjo
das cidades na rede urbana ampliando o tamanho das cidades, complexificando suas funções e papéis na rede, bem como torna mais dispersa a produção industrial, num contexto em que as cidades “são, de um lado, os elos de
uma cooperação e de uma regulação que se dão em escala nacional, a serviços
das atividades com dimensão nacional, isto é, as grandes empresas e o Estado”
(Santos, 2008 [1993], p.119-120).
Ainda segundo o autor “os novos subespaços não são igualmente capazes de rentabilizar uma produção. Cada combinação tem sua própria lógica
e autoriza formas de ação específicas a agentes econômicos e sociais específicos” (Santos, 2008 [1996], p.247). O espaço, portanto, as cidades, as cidades em redes e toda a rede urbana, entendido pela “produtividade espacial”,

O_novo_mapa_da_industria__[MIOLO_16x23]__Graf_v1.indd 313

07/03/2016 10:28:07

314

ELISEU SAVÉRIO SPOSITO (ORG.)

é incentivado pela guerra dos lugares, tal como interpretou Santos (2008
[1996]). Isto explica a seletividade espacial, termo também trabalhado pelo
autor, a partir da diferenciação entre a “importância” e a “preferência”, que
na rede urbana traduzem-se na diversificação das funções e dos papéis que são
atribuídos às cidades. Os espaços selecionados são também aqueles da produtividade ou que agregam características que lhes atribuem algum potencial,
como as infraestruturas, as condições políticas e legislativas favoráveis, as
intenções dos agentes econômicos, as possibilidades de formação e/ou articulação entre circuitos produtivos, bem como outras que cabem às interações
entre agentes das muitas escalas envolvidas.
Em Catelan (2012), analisamos os dados de exportação referentes à comercialização dos produtos industriais nas cidades de Bauru, Marília e São José
do Rio Preto, cidades médias do estado de São Paulo. Nas três cidades, como
podemos observar nos mapas 1, 2 e 3, há presença de agentes empresariais
industriais que atuam em múltiplas escalas. Nelas se estabeleceram circuitos
produtivos, como destacamos em Catelan (2012), que fomentam articulações
entre a produção e a gestão local/regional e a comercialização com a escala global. As articulações que os empresários industriais fazem com as negociações
no mercado exterior representam mais que a venda de mercadorias nesta escala.
Há inserção de lógicas e ações, tais como instalação de empresas e escritórios de
comércio exterior, parceria com o poder público buscando-se facilidades que
permitam a reprodução do capital fixo destas indústrias, verticalização de circuitos produtivos seguidos de especialização produtiva e geração de pequenas
e médias empresas que atendam as demandas da terceirização.
Da inter-relação entre o movimento na rede urbana paulista e a localização
e dispersão da indústria no estado, bem como da circulação da produção industrial, podemos afirmar que a concentração e a centralização incluem um grande
número de empresas de abrangência nacional e internacional, seja por empresas
de redes globais, seja por empresas local/regional que vêm adquirindo maior
abrangência quanto mais expande seus capitais e interagem em múltiplas escalas.
(Catelan, 2012, p.165)

Para Santos (2008 [1993], p.138), o espaço tem, hoje, uma maior espessura
estruturada pelo uso da ciência, da tecnologia e da informação, e cria as condições para maior divisão do trabalho, maior solidariedade e peso dos fatores
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Mapa 1 – Bauru: exportação e países de destino, 2011 (em US$)

Fonte: SECEX/MDIC, 2011. Extraído de Catelan (2012, p.186).

Mapa 2 – Marília: Exportação e países de destino, 2011 (em US$)

Fonte: SECEX/MDIC, 2011. Extraído de Catelan (2012, p.194).
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organizacionais, levando a maior rapidez e vigor, ou mesmo brutalidade, nas
mudanças de um nível da hierarquia espacial (urbana) a outro.
Mapa 3 – São José do Rio Preto: Exportação e países de destino, 2011 (em US$)

Fonte: SECEX/MDIC, 2011. Extraído de Catelan (2012, p.202).

A seletividade espacial também é entendida a partir da consolidação de
processos tais como a concentração econômica e espacial que decorre de
ações e estratégias de reprodução do capital das empresas, principalmente as
industriais. No estado de São Paulo está clara a proximidade entre o avanço
do processo de concentração econômica e espacial, a seletividade espacial e a
definição do conjunto de cidades que são incluídos na trama da rede urbana de
maior expressividade na reprodução do capital (Sposito, 2004; Catelan, 2012).
Conforme destacou Selingardi-Sampaio (2009, p.79), a concentração
e a centralização são duas tendências que ajudam a definir o capitalismo.
Segundo a autora,
i) A de concentração do capital, visando à expansão dos meios de produção, na
tentativa de manter condições produtivas competitivas, principalmente na atual
fase de capitalismo oligopolista;
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ii) A de centralização do capital, tendência que se manifesta por intermédio de
uma constante reorganização na distribuição da propriedade dos capitais, a qual,
genericamente, implica a convergência de capital para as mãos dos que já detêm
suas maiores concentrações, sendo eliminados os concorrentes mais fracos.

No estado de São Paulo, há uma definição consolidada pela posição e condição econômica e espacial da metrópole Paulista e de outras cidades como
Campinas, seguida da redefinição e fortalecimento dos papéis e das funções
de cidades médias que ganham importância não somente como nós na rede
urbana, mas como pontos de interação espacial de escalas dadas pela atuação
de agentes econômicos que atuam em múltiplas escalas.
Nesta diversidade funcional entre as cidades paulistas, o processo de
concentração espacial e econômica da indústria tomou, ao longo do tempo,
diferentes direções. Se num primeiro momento as forças e iniciativas irradiavam a partir da metrópole paulista e sua região metropolitana, hoje, cabe
dizer que os vetores são muito mais multidirecionais, com forças e iniciativas
irradiando também de nós da rede urbana formados em várias partes da rede
urbana que abarca o território paulista. Essa irradiação multivetorial vem
sendo gerada pelas iniciativas empresariais locais e regionais envolvidos com
a atividade industrial numa parte pela natureza própria do capital de reprodução e ampliação da produção e da circulação, e em outra pela resposta dada à
chegada de instituições empresariais industriais que atuam em escala nacional
e global com tendência a absorver o capital empresarial local e regional, bem
como assumir o comando da produção nestas escalas. Na resposta a este processo, os agentes industriais locais e regionais têm ampliado seu capital fixo
e produtivo, promovido a instalação de um circuito produtivo, da especialização produtiva, mantendo a articulação com o poder público e ampliando as
negociações com o mercado externo, aumentando a importação e, principalmente a exportação, como forma de fortalecer, inclusive, o marketing de seus
produtos. Tais mudanças promovem uma maior dinamização na rede urbana
paulista, estabelecendo um maior número de tipologias de cidades, já que
muitas delas adquirem uma funcionalidade especializada o que, ao mesmo
tempo, permite afirmar que não há perdas com o processo de concentração
espacial e econômica, nem que um nó da rede urbana do território paulista
é mais importante que outro porque se encontram em níveis superiores ou
inferiores do arranjo hierárquico.
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Vale lembrar ainda a contribuição de Lencioni (2003, p.467) quando a
autora afirma que não houve descentralização industrial por dois motivos:
primeiro porque a cidade de São Paulo e sua região metropolitana continuam
a exercer seus papéis protagonistas na hierarquia urbana industrial; e segundo
“porque a ideia de descentralização supõe a existência de pelo menos dois
centros: o primeiro, relativo ao que perdeu posição de centro e, o segundo, ao
que ganhou posição de centro”. Em Catelan (2012, p.108), debatemos com a
autora neste sentido, e levantamos outra questão a fim de compreendermos
que, na rede urbana, as cidades assumem papéis e funções diferentes. No caso
do estado de São Paulo, é evidente que não há perda de fato, mas, sim, um processo de diferenciação de papéis e funções diferentes das cidades, sobretudo
à medida que as cidades médias vão sendo tomadas pelas estratégias empresariais enquanto espaços da seletividade praticada pelas empresas.
É evidente que a produção industrial ganha papel de destaque na rede
de cidades e nas regiões constituídas pela centralidade dos centros urbanos
metropolitanos das cidades médias e também naquelas de porte médio. Nestas duas últimas categorias de cidades, a seletividade espacial aparece mais
na escala regional, já que é imperativa a participação dos agentes econômicos
locais. Entretanto, a consolidação de empresas industriais e do próprio capital
industrial local e regional não ganharia força não fosse a estruturação de uma
rede urbana regional de influência nestas cidades somada à articulação com as
lógicas de reprodução do capital na escala nacional e global. O encontro entre
os agentes de diferentes escalas ocorre no espaço regional e nele se realiza com
características e estratégias comuns aos consolidados espaços de concentração econômica e espacial. Evidencia-se a globalização ao passo que a região
e a escala regional são redefinidas ganhando importância não somente como
porção e escala, mas como categoria geográfica na qual se materializam as
interações espaciais interescalares e a forte relação entre a cidade e a empresa.
A forte e inerente relação entre o processo de urbanização e industrialização, que no passado permitiu com maior clareza compreender a distribuição
do capital pelo território, agora, pode ser lido, de forma mais concreta, pelo
par cidade e empresa. Desta relação podemos observar ritmos diferentes no
processo de interação espacial interescalar, já que nem sempre há uma mesma
frequência entre uma e outra, gerando tipologias diversas de cidades na
rede urbana que explodem o padrão hierárquico. Baseando-nos nos trabalhos de Fischer (2008) adotamos este par como forma de compreender a
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produção de cidades que são inseridas no espaço corporativo, onde o comando
do destino, das decisões e das intencionalidades fica a cargo dos agentes que
detêm o capital empresarial, assim como, o financeiro, em múltiplas escalas.
A normatização dos territórios a partir da ação das empresas é que imprime
na rede de cidades o prevalente matrimônio não somente entre a reprodução do capital corporativo, mas da própria cidade e de sua condição na rede
urbana. Ideia que Santos (2001 e 2008) trabalhou de forma detalhada quando
reconhece que o próprio território tornar-se corporativo.
Assim, vale considerar que o espaço é produzido à mercê das preferências
e intencionalidades do Estado e das corporações, a ponto de Santos (2008
[1996] considerar que vivemos hoje uma “urbanização corporativa”, na qual
as cidades são definidas a partir do grau de desenvolvimento regional e da
amplitude da respectiva divisão territorial do trabalho (Santos, 2008 [1993],
p.119-120).
A urbanização corporativa é um conceito cunhado por Milton Santos
que abarca o debate da dispersão da indústria e da produção no estado de
São Paulo, já que neste processo o espaço é aquele tomado e produzido pelo
capital produtivo, empresarial e também financeiro. Estas modalidades do
capital promovem e dão condições à dispersão da indústria, além de possibilitar que a produção industrial seja localizada em diferentes pontos do
território paulista seguida da especialização e da diferenciação espacial como
podemos observar nos trabalhos de Cicero (2011) que evidencia a especialização produtiva na produção de calçados na cidade de Birigui/SP; em
Bomtempo (2011) que mostrou a especialização da indústria de Marília/
SP; e de Catelan (2012) que mostrou também a especialização da produção
industrial de Marília e a diversificação da produção industrial nas cidades
de Bauru e São José do Rio Preto. Os três autores apontam, portanto, diferentes tendências do mapa da indústria no estado de São Paulo com implicações na definição dos papéis e das funções destas cidades na rede urbana
em múltiplas escalas que nos permitem interpretá-las na relação entre a
hierarquia e a heterarquia urbanas.
Duas formas de análise da produção do espaço corporativo são comumente
utilizadas como metodologias para se explicar o modo como esta relação
tornou-se realidade: um primeiro que é a concentração econômica e espacial;
e um segundo que é a diferenciação funcional das cidades na rede urbana em
múltiplas escalas.
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No processo de concentração econômica e espacial, o par cidade e empresa
é conjugado em muitos tempos e ritmos. As cidades são conectadas nas redes
técnicas e urbana conforme a implantação de empresas que explodem na
escala nacional e global, numa circulação da produção que não representa
mais o modelo hierárquico apenas no que se refere à comercialização da produção. Isto porque a empresa, entretanto, ao mesmo tempo que tem um caráter determinante na funcionalidade das cidades, também cumpre seu destino
no jogo de escalas. Sua inserção em uma escala pode depender de estratégias
de escalas diversas. Num primeiro momento é a hierarquia da rede que nos
ajuda a explicar as escolhas dos agentes econômicos, num segundo é a complexidade das interações espaciais interescalares, o movimento e as articulações
complexas do capital na produção do espaço – a heterarquia urbana.
A leitura da relação entre cidade e empresa não quer expressar uma ideia
de par somente por meio da complementaridade entre elas, mas também pela
dissonância espacial e temporal presentes no movimento do processo de interação espacial interescalar. A cidade possui uma funcionalidade na rede, qual
seja sua condição econômica e espacial, quais sejam as escalas que a envolve;
já as empresas direcionam tais funcionalidades de acordo com interesses na
reprodução de seus capitais fixos e produtivo. Uma e outra são interpenetradas, mas nem sempre uma mesma metodologia é capaz de mostrar as dissonâncias que explicam a funcionalidade da primeira e a amplitude escalar
da segunda.
Como destacou Fischer (2008, p.165), “todo espaço geográfico é objeto
de uma dupla estruturação simultânea: de um lado, ele é estruturado pelos
diversos níveis administrativos institucionais, de outro lado ele é estruturado
pelo sistema de fluxos e das redes relacionais das empresas”.
A empresa imprime transformações em múltiplas escalas. No intraurbano
promove uma readequação da estrutura urbana da cidade. Por outro lado, a
empresa pode promover, também, transformações no âmbito da rede urbana
na medida em que adensa as interações espaciais em direções vetoriais diversas. Há uma explosão na articulação de lógicas de escalas diferenciadas o que
fortalece a relação entre a hierarquia e a heterarquia como par metodológico
explicativo da complexa formação entre a rede urbana e o mapa da indústria
no estado de São Paulo.
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Considerações finais
As empresas, assim como a produção industrial, desempenham papel central na definição das funções das cidades, bem como do desenho da trama da
rede urbana. Os agentes econômicos e financeiros envolvidos com a reprodução do capital são responsáveis por articularem redes de cidades que são
interligadas pela lógica da hierarquia urbana, assim como o aumento da complexidade das negociações, transações e circulação da produção promovem
maior sinergia entre um nível hierárquico e outro, entre uma escala e outra,
aumentando a complexidade dos processos, fortalecendo, portanto, a heterarquia urbana.
O espaço e a rede hierarquizados convivem ao mesmo tempo como um
movimento a partir dos agentes econômicos capaz de eleger pontos de maior
e menor importância no espaço – com tendências àqueles de maior concentração de capital preexistentes; além disto, diferentes níveis da hierarquia espacial urbana apresentam maior maleabilidade e permeabilidade às lógicas do
capital advindas de diferentes escalas, assim como estes níveis intermediários
e inferiores da rede urbana podem responder de forma ativa, seja para competir, seja para estabelecer negociações com o capital das escalas mais amplas
que fomenta a produção e a circulação do capital.
A partir das mudanças ocorridas no arranjo e nas articulações da rede urbana, podemos considerar que dois pontos são relevantes para entendermos
o mapa da indústria no estado de São Paulo: 1. é necessário no período atual
reconhecermos que a hierarquia urbana não é mais um paradigma que abarca a complexidade das interações espaciais na rede urbana; 2. sendo assim, a
heterarquia urbana apresenta-se como uma proposta metodológica que busca traduzir a complexidade e, principalmente, a fluidez espacial gerada com
o movimento de reprodução do capital. Deste modo, o espaço produzido pelas dinâmicas e lógicas do capital corporativo – no caso deste texto, o industrial – compõe-se ainda de um arranjo hierárquico, o qual é explicado pela
seletividade espacial praticada pelas empresas industriais como bem lhe convém, inclusive com acordos entre estas e o planejamento e a gestão públicos.
Outro ponto que entrelaça a hierarquia e a heterarquia enquanto par
para compreendermos a relação da produção do espaço a partir das empresas
e da funcionalidade das cidades na rede urbana é a articulação dos processos
de interação e integração espacial dado pelas lógicas e dinâmicas advindas de
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múltiplas escalas. A articulação entre estes processos é explicada pela reprodução do capital produtivo de forma desigual pelo espaço formando pontos
e nós na rede urbana de diferentes densidades de concentração econômica e
espacial. Na rede urbana paulista, estes processos tanto aumentaram os pontos da seletividade espacial do capital produtivo, como também fizeram surgir
outras direções vetoriais a partir das ações empresariais industriais. Se antes
os fluxos representados no mapa da indústria paulista apontavam sempre a
partir da cidade de São Paulo e sua região metropolitana, hoje, os vetores partem também das aglomerações urbanas, das cidades-regiões, formadas pela
forte centralidade de cidades médias como Bauru, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São Carlos, São José do Rio Preto, bem como outras,
além daquelas de porte médio como Franca, Birigui e Jaú, por exemplo, onde
se consolidou o circuito produtivo calçadista. Não se pode ainda deixar de
considerar o aparecimento das agroindústrias, presentes nas cidades locais,
que também impactam nas mudanças e na densificação das articulações na
rede urbana paulista.
As ações do capital produtivo promovem, então, não somente a diferenciação na rede urbana, mas também redefinem os papéis e as funções das cidades.
Deste modo, a rede urbana lida a partir das dinâmicas do capital industrial
ainda convive com a rígida hierarquia urbana entre os centros, mas, ao mesmo
tempo, cada ponto ganha importância sem ser desqualificado por aqueles de
maior densidade tecnológica e informacional. Em cada ponto do território
paulista que se territorializa a produção industrial, há um mescla entre ações
de agentes que atuam nas múltiplas escalas. Daí reforçarmos a hipótese que o
espaço regional não pode mais ser lido apenas pelas lógicas geradas na escala
regional, mas pela capacidade dos agentes e instituições empresariais em se
articularem com as múltiplas escalas. Deste modo, a escala regional passa a existir também a partir das respostas dos agentes à chegada da globalização – assim
é também o movimento e ressignificação da questão escalar outra saída para
a compreensão do par hierarquia-heterarquia urbana como forma de leitura
metodológica da rede urbana e da produção do espaço corporativo.
Da relação e articulação do capital industrial na rede urbana, podemos
propor, então, um debate a cerca das interações espaciais interescalares
que, sem dúvida, extrapolam a hierarquia espacial (urbana), não permitem análises univetoriais e esvaziadas da complexa diferenciação espacial
e funcional na rede urbana paulista, e por isso nos pede algo a mais na
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construção metodológica que busca compreender as transformações pelas
quais as cidades e a rede urbana passam à medida que a produção industrial
se realoca no espaço. Neste texto, tratamos prioritariamente deste desafio,
quando trazemos a público a possibilidade de compreensão dos interstícios da rede urbana hierarquizada, a fim de dizermos que o movimento que
envolve a produção industrial é responsável por selecionar e, portanto, hierarquizar os espaços, as cidades, as cidades-regiões, e toda uma rede urbana,
ao mesmo tempo que produz um contexto de articulações, interações e integração entre escalas que buscamos transparecer por meio da ideia de heterarquia urbana, como par da estrutura hierárquica clássica, para entendermos
o espaço contemporâneo.
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