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10.

O novo mapa da indústria no estado de
São Paulo: metodologia para a obtenção e
a interpretação dos dados

Eliseu Savério Sposito1
Luciano Antonio Furini2
Everaldo Santos Melazzo3
Cássio Antunes de Oliveira4

Em 2006 iniciamos os trabalhos referentes a um projeto temático, financiado pela Fapesp. O primeiro passo foi pensar, elaborar e colocar em prática
uma metodologia que pudesse nortear as atividades de todos os pesquisadores. Aliás, o trabalho em equipe é um primeiro desafio para qualquer grupo
que se ponha a desvendar alguma problemática. No início, foram feitas duas
reuniões (que chamamos de workshop) e, à distância, as comunicações via
internet formaram um elo de ligação entre os membros do grupo.
A metodologia, construída por vários pesquisadores, foi sendo montada
ao longo do tempo. Neste texto, expomos as contribuições de todos aqueles
que deram, de uma ou de outra forma, a sua contribuição. Essa é a razão pela
qual vários o assinaram.
Iniciamos com o trabalho com dados da Relação Anual de Informações
Sociais (RAIS), banco de dados disponível no Ministério do Trabalho e do
Emprego. Depois, com os microdados do IBGE, foi elaborado um software
denominado Cubo. Em seguida, com imagens do Google e seu tratamento a
partir das dimensões das grandes superfícies observadas, foi possível verificar
as concentrações de estabelecimentos ao longo das rodovias.
1
2
3
4

Unesp, câmpus de Presidente Prudente, pesquisador do CNPq.
Unesp, câmpus de Ourinhos.
Unesp, câmpus de Presidente Prudente, pesquisador do CNPq.
Unesp, câmpus de Presidente Prudente e doutorando em Geografia.
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A) Iniciamos pela demonstração de como foram tratados os dados da RAIS.

I
Partindo do pressuposto de que uma pesquisa como a que realizamos
exige uma organização geral e formas de trabalho que levem em conta vários
fatores, desde os levantamentos de informações iniciais até as atividades mais
complexas, muitas formas de organizar a informação geográfica são necessárias. Neste caso, o enfoque privilegia as informações disponíveis no banco de
dados do Ministério do Trabalho e Emprego no Brasil, destacando o uso da
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) no referido projeto.
Se, por um lado, a pesquisa sobre a RAIS se mostrou importante e contribuiu significativamente para os resultados do projeto em pauta, por outro,
o modo como foi organizado o levantamento de dados também constituiu
uma etapa significativa dos estudos. Os procedimentos adotados contribuíram para que aqueles que participaram dos trabalhos (alunos de graduação,
pós-graduação e professores), pudessem dominar, minimamente, os significados dos dados.
Lembramos, ainda, os principais temas norteadores da pesquisa (como
foram apresentados no projeto inicial, de 2004):
1. Desconcentração da produção industrial e centralização econômica: a
superposição de formas de produção fordistas, por formas de produção flexíveis, no Brasil, tem provocado a redefinição do uso do território e dos papéis
das cidades. No caso da produção industrial, destaca-se a tendência contemporânea de separação territorial das atividades de produção das atividades
de comando e gestão. As últimas têm permanecido nas grandes metrópoles
nacionais, reforçando seus papéis quaternários e aumentando suas relações
internacionais, sobretudo no caso de São Paulo. Os grandes grupos econômicos, ao estabelecerem suas escolhas locacionais para as atividades de produção, ou seja, para a instalação de novas fábricas, têm preferido áreas urbanas
ou áreas com localização estratégica, mesmo que estejam localizadas fora
das cidades onde são menores os custos da produção (por exemplo, preço da
terra e preço da força de trabalho). Esse processo de desconcentração espacial das unidades de produção industrial altera o jogo de forças políticas e
sociais que incidem sobre o uso do espaço urbano, sobre a rede de relações
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em que se ensejam as cidades locais e médias e sobre a dinâmica do trabalho
e do emprego. Por outro lado, o processo acompanha-se de centralização do
capital, das decisões e da gestão econômica, redefinindo as lógicas territoriais,
que se tornam mais e mais associadas aos avanços tecnológicos que articulam
sistemas de telecomunicações por satélite a sistemas computacionais em rede.
2. Reestruturação urbana e reestruturação da cidade: a difusão de novas
formas de produção baseadas, principalmente, na incorporação tecnológica,
promove mudanças estruturais de diferentes naturezas. Dentre os impactos
negativos deste processo, destacamos o crescimento desordenado de algumas
cidades, aumentando as periferias urbanas e as carências de infraestrutura,
acentuando as históricas desigualdades sociais e territoriais, além de criar
novas disparidades. Tudo isto vem se refletindo em cidades médias, aglomerações não metropolitanas e metropolitanas do estado de São Paulo, comandadas
pela metrópole principal, alterando as articulações entre diferentes escalas e
promovendo impactos diversificados, em áreas urbanas de diferentes portes.
Assim, verifica-se: a) ampliação das articulações espaciais, porque cidades
médias recebem os investimentos decorrentes da desconcentração da atividade produtiva e se tornam os pontos de consumo regional, centralizando
a localização de empresas comerciais e de serviços de médio e grande porte
(escala interurbana); b) diminuição da autonomia dos atores locais e regionais,
ampliando as disparidades territoriais, em função de novas lógicas de produção do espaço urbano, que geram mais vazios urbanos, pioram as condições
de moradia para os mais pobres e produzem novos espaços de consumo e
habitat para os segmentos de médio e alto poder aquisitivo (escala urbana).
Para designar o conjunto de profundas transformações que redefinem as
relações na escala interurbana, pode-se adotar o conceito de reestruturação
urbana. Para se conceituar as mudanças profundas nas formas de uso do solo
e distribuição de atividades no espaço urbano, o de reestruturação da cidade.
Para analisar os temas citados, foram elaborados alguns objetivos:
•

•

Averiguar o papel do setor industrial do interior do estado de São
Paulo na formação ou desaparecimento de empregos e como isso se
manifesta nos movimentos de população no território.
Verificar como a formação de redes para circulação da informação tem
influído na localização industrial, vis-a-vis os fatores tradicionais de
localização.
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Confrontar a capacidade produtiva do interior do estado de São Paulo
com a capacidade de centralização econômica da metrópole pela sua
performance como cidade-região.

Tais objetivos foram estabelecidos no sentido de contribuir para responder questões como:
•

•

Quais os novos fatores de localização industrial que possibilitam compreender o processo de desconcentração das atividades produtivas,
nas escalas regional e nacional?
É possível observar hegemonia de certos ramos industriais que promovem o consumo produtivo no que tange não necessariamente ao
número de empresas ou estabelecimentos industriais, mas ao valor
bruto das operações?

Os objetivos e as questões foram pouco modificados ao longo dos cinco
anos em que decorreu a pesquisa. Para tentar compreendê-los, a utilização
das bases de dados do Ministério do Trabalho e Emprego foi priorizada, tendo
em vista que
O Ministério, no âmbito do Programa de Disseminação de Estatísticas do
Trabalho, oferece consulta via Internet aos Registros Administrativos da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS e ao Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados – Caged. A ferramenta de consulta permite acesso dinâmico aos
dados da RAIS e do Caged em até duas dimensões (linha e coluna), a partir de
especificação de variáveis e seleções fornecidas pelo usuário em modo on-line. O
modo de consulta via Internet é ideal para consultas simples e uso eventual das
informações dos Registros Administrativos. (Brasil, MTE, 2010c)

A dinâmica industrial envolve problemáticas relativas ao volume de atividades e localização das indústrias e aos seus respectivos vínculos empregatícios, a partir do recorte analítico proposto, no caso o estado de São Paulo e
suas respectivas regiões administrativas. Por causa desse primeiro recorte,
analisar a dinâmica industrial implicou em organizar um pequeno grupo de
pessoas para articular a informação geográfica com disciplina, comprometimento e compromisso.
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II
A RAIS permite a gestão governamental do setor do trabalho ao gerar
informações gerais sobre o tema. Tanto o processo de entrega da declaração
da RAIS quanto o processo de divulgação do banco de dados sobre o conjunto
e correlações das informações da declaração da RAIS constituem tal instrumento de gestão. Tal processo depende da qualidade das informações obtidas e da capacidade de organização de um banco de dados, além do acesso às
informações divulgadas. Desse modo, por meio do Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE),
o Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho (PDET) tem por
objetivo divulgar informações oriundas de dois Registros Administrativos,
RAIS – Relação Anual de Informações Sociais – e Caged5 – Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados, à sociedade civil. (Brasil, MTE, 2010c)

Deve declarar a RAIS:
a) inscritos no CNPJ com ou sem empregados – o estabelecimento que
não possuiu empregados ou manteve suas atividades paralisadas
durante o ano-base está obrigado a entregar a RAIS Negativa;6
b) todos os empregadores, conforme definidos na CLT;
c) todas as pessoas jurídicas de direito privado, inclusive as empresas públicas domiciliadas no país, com registro, ou não, nas Juntas
Comerciais, no Ministério da Fazenda, nas Secretarias de Finanças
ou da Fazenda dos governos estaduais e nos cartórios de registro de
pessoa jurídica;
d) empresas individuais, inclusive as que não possuem empregados;
e) cartórios extrajudiciais e consórcios de empresas;
5 “O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged foi criado pelo governo federal, através da Lei n.4.923/65, que instituiu o registro permanente de admissões e dispensa
de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT” (Brasil, MTE,
2010c).
6 “RAIS Negativa é a declaração da RAIS na qual são fornecidos somente os dados cadastrais
do estabelecimento cadastrado com CNPJ, quando o mesmo não teve empregado durante o
ano-base” (Brasil, MTE, 2010c).
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f) empregadores urbanos pessoas físicas (autônomos e profissionais
liberais) que mantiveram empregados no ano-base;
g) órgãos da administração direta e indireta dos governos federal, estadual ou municipal, inclusive as fundações supervisionadas e entidades
criadas por lei, com atribuições de fiscalização do exercício das profissões liberais;
h) condomínios e sociedades civis;
i) empregadores rurais pessoas físicas que mantiveram empregados no
ano-base;
j) filiais, agências, sucursais, representações ou quaisquer outras formas
de entidades vinculadas à pessoa jurídica domiciliada no exterior (Brasil, MTE, 2010d).
Deve ser relacionado na RAIS:
a) empregados contratados por empregadores, pessoa física ou jurídica,
sob o regime da CLT, por prazo indeterminado ou determinado,
inclusive a título de experiência;
b) servidores da administração pública direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, bem como das fundações supervisionadas;
c) trabalhadores avulsos (aqueles que prestam serviços de natureza
urbana ou rural a diversas empresas, sem vínculo empregatício, com a
intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, nos termos
da lei n.8.630, de 25 de fevereiro de 1993, ou do sindicato da categoria);
d) empregados de cartórios extrajudiciais;
e) trabalhadores temporários, regidos pela lei n.6.019, de 3 de janeiro de
1974;
f) trabalhadores com Contrato de Trabalho por Prazo Determinado,
regido pela lei n.9.601, de 21 de janeiro de 1998;
g) diretores sem vínculo empregatício, para os quais o estabelecimento/
entidade tenha optado pelo recolhimento do FGTS (Circular CEF
n.46, de 29 de março de 1995);
h) servidores públicos não efetivos (demissíveis ad nutum ou admitidos
por meio de legislação especial, não regidos pela CLT);
i) trabalhadores regidos pelo Estatuto do Trabalhador Rural (lei n.5.889,
de 8 de junho de 1973);
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j)

k)

l)
m)
n)
o)
p)

aprendiz (maior de 14 anos e menor de 24 anos), contratado nos termos do art. 428 da CLT, regulamentado pelo decreto n.5.598, de 1º
de dezembro de 2005;
trabalhadores com Contrato de Trabalho por Tempo Determinado,
regido pela lei n.8.745, de 9 de dezembro de 1993, com a redação dada
pela lei n.9.849, de 26 de outubro de 1999;
trabalhadores com Contrato de Trabalho por Prazo Determinado,
regido por lei estadual;
trabalhadores com Contrato de Trabalho por Prazo Determinado,
regido por lei municipal;
servidores e trabalhadores licenciados;
servidores públicos cedidos e requisitados;
dirigentes sindicais. (Brasil, MTE, 2010d)

Na pesquisa realizada, priorizamos o uso da base de dados da RAIS e não
do Caged porque os dados da RAIS se mostraram mais condizentes com a
estrutura geral da pesquisa, no que se refere às possibilidades de estudo do
emprego. Algumas diferenças entre estas bases podem ser observadas no
quadro 1.
Quadro 1 – Principais diferenças entre os sistemas administrativos (RAIS/
Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego
RAIS
Levantamento anual

CAGED
Levantamento mensal

Todos os empregados do ano-base em 31/12 Apenas a movimentação: admitidos e deslie movimentação dos admitidos e desligados gados (empregados no primeiro dia do mês +
admitidos – desligados = empregados no último
mês a mês
dia do mês)
Qualquer tipo de empregado: estatutários, cele- Apenas empregados celetistas
tistas, temporários, avulsos
RAIS Negativa – não apresenta empregados Só há obrigatoriedade da declaração quando
no ano-base, de forma que só existe informação existe movimentação
sobre o estabelecimento
Informação útil para estudos estruturais do Informação própria para a análise de conjuntura
mercado de trabalho
do mercado de trabalho formal
Fonte: Secretaria de Política de Emprego e Salários do MTB, 1995. (Brasil, MEC, 2010)

No quadro 2, para mostrar a importância da RAIS, expomos os seus
objetivos.
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Quadro 2 – Objetivos da Relação Anual de Informações Sociais
A RAIS permite que o governo possa gerir o setor do trabalho e possui os seguintes objetivos:
 suprir as necessidades de controle da atividade trabalhista no país,
 prover os dados para a elaboração de estatísticas do trabalho,
 disponibilizar informações do mercado de trabalho às entidades governamentais.
A RAIS busca atingir dois âmbitos de objetivos, um operacional e outro estatístico:
Objetivos operacionais da RAIS:
 subsidiar o controle da nacionalização do trabalho conforme a Lei dos 2/3;
 prestar subsídios ao controle relativo ao FGTS e à Previdência Social;
 viabilizar o pagamento do Abono Salarial (Art. nº 239 CF e Lei nº 7.998/90) aos trabalhadores com renda média de dois salários mínimos;
 compor o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).
Objetivos estatísticos da RAIS:
 subsidiar as políticas de formação de mão de obra e salarial;
 fornecer informações sobre o mercado de trabalho formal brasileiro.
Fonte: (Goiás, Seplan, 2010).

Assim, a RAIS fornece informações que contribuem para atender questões procedimentais da legislação da nacionalização do trabalho; de controle
dos registros do FGTS; dos Sistemas de Arrecadação e de Concessão e Benefícios Previdenciários; de estudos técnicos de natureza estatística e atuarial;
e de identificação do trabalhador com direito ao abono salarial PIS/Pasep.
O modelo de declaração da RAIS está funcionalmente ligado aos tipos
de usos do banco de dados criado. Assim, algumas especificidades, como a
desagregação, facilitada por suas características (v. quadro 3), podem constituir recortes a partir dos quais se identifica níveis cada vez mais detalhados.
O tratamento estatístico das informações captadas pela RAIS permite que os
dados divulgados apresentem recortes em nível de município, classe de atividade
econômica e ocupação. Assim, a RAIS contém o estoque (número de empregos)
por gênero, faixa etária, grau de instrução, faixa de rendimento, rendimento
médio e massa salarial. (Goiás, Seplan, 2010)

Quadro 3 – Características básicas da RAIS
Natureza do levantamento: Registro Administrativo;
Periodicidade: anual (as declarações são prestadas geralmente no período de janeiro a fevereiro e
referem-se ao ano anterior);
Abrangência geográfica: todo o território nacional;
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Desagregação geográfica: Brasil, Regiões Naturais, Mesorregiões, Microrregiões, Unidades Federativas e Municipais;
Cobertura: cerca de 97% do universo do mercado formal brasileiro;
Principais variáveis investigadas: empregos em 31 de dezembro e admitidos e desligados segundo
gênero, faixa etária, grau de escolaridade, tempo de serviço e rendimentos, desagregados em nível
ocupacional, geográfico e setorial. Contém informações sobre número de empregos por tamanho
de estabelecimento, massa salarial e nacionalidade do empregado;
Número de estabelecimentos declarantes: segundo os dados de 2009, entre os 7,4 milhões de estabelecimentos que declararam a RAIS, cerca de 4,2 milhões correspondem a RAIS Negativa, e 3,2
milhões, a RAIS com vínculos empregatícios;
Rendimentos: representa a remuneração média, em salário mínimo, no período vigente do ano-base, da força de trabalho empregada. Para efeito estatístico, não são consideradas as remunerações referentes ao 13º salário.
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. (Brasil, MTE, 2010c)

III
São inúmeras vantagens da RAIS. Uma delas: a possibilidade de realizar
cruzamentos entre as variáveis a partir dos níveis setoriais, ocupacionais e geográficos, desmembrando as informações até a escala dos municípios. Torna-se também necessário destacar os possíveis limites do uso das informações
desse banco de dados:
A maior limitação é a omissão de declaração dos estabelecimentos, seguida
pelo erro de preenchimento, decorrente de informações incompletas ou incorretas.
Outro problema identificado está relacionado às declarações agregadas na matriz,
quando o correto seria fornecer as informações por estabelecimento. A omissão é
frequente em municípios menores. Em alguns setores, percebem-se informações
qualitativamente mais comprometidas que em outros. Insere-se nesse contexto a
Agricultura, a Administração Pública e a Construção Civil. (Brasil, MTE, 2010c)

Os comunicados sobre possíveis erros ou alterações na declaração da RAIS
podem ser observados nos sites do Ministério do Trabalho e Emprego. De
algum modo o processo de declaração está incluído no âmbito dos limites
em relação ao uso dos dados. Somando-se os vários imprevistos, relativos
aos problemas nas declarações e transmissões de dados da RAIS, certa ponderação a respeito destes limites é importante. No entanto, considerando a
possibilidade de acertos e de envio de declarações de anos anteriores, deve-se
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levar em conta a possibilidade de adequação a partir das revisões e do acompanhamento geral do processo de declaração. A divulgação geral dos limites
e possíveis falhas, juntamente com a maior possibilidade de trocas de informações podem contribuir para resultados mais eficazes.
Os trabalhos de extração de dados das bases do MTE/RAIS remetem,
assim, ao problema da forma de acesso às informações, atualmente existem duas
opções: a partir do CD/ROM ou on line, por meio da base de dados do site.
Dois sistemas de classificações estatísticas nacionais são centrais para a
organização das bases de dados da RAIS: a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), Versão 2.0 e a Classificação Brasileira de Ocupações7 (CBO) 2002. Estes sistemas de classificação sofreram modificações
que resultaram da necessidade de adaptações técnicas influenciadas por diretrizes internacionais. Os estudos e as novas estruturas classificatórias desses
sistemas foram sendo aperfeiçoados, especificamente a partir de 1994 com a
criação da Comissão Nacional de Classificações (Concla).
A Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, versão 2.0, tem
como objetivo a padronização do código de identificação econômica das unidades produtivas do país nos cadastros e registros da administração pública nas três
esferas de governo, em especial na área tributária, contribuindo para a melhoria
da qualidade dos sistemas de informação que dão suporte às decisões e ações do
Estado, inclusive pela possibilidade de maior articulação inter-sistemas. (Paraná,
Secretaria da Fazenda, 2010)

A tabela completa da CNAE e demais informações podem ser encontradas
em: http://www.ibge.gov.br/concla/default.php. Este sistema de classificação passou por várias modificações até chegar ao formato atual (CNAE 2.0).
Tais adaptações buscaram adequar a classificação de atividades econômicas
às mudanças da economia brasileira e à versão 4 da Clasificación Industrial
Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas – CIIU/ISIC
1 (IBGE, Concla, 2010).
7 “A estrutura básica da CBO foi elaborada em 1977, resultado do convênio firmado entre o Brasil
e a Organização das Nações Unidas (ONU), por intermédio da Organização Internacional do
Trabalho (OIT), no Projeto de Planejamento de Recursos Humanos (Projeto BRA/70/550),
tendo como base a Classificação Internacional Uniforme de Ocupações – CIUO de 1968”
(Brasil, MTE, 2010a).
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Quadro 4 – Distribuição das subclasses da CNAE e respectivas classes da
CNAE
Conjunto de seções
A
BaDeF
E
G
HaU

Agropecuária e pesca
Indústria
Meio ambiente
Comércio
Serviços
Total
Fonte: IBGE, Concla, 2010.

Subclasse da CNAE
N. Subclasses
Composição
122
9%
509
39%
14
1%
222
17%
434
34%
1.301
100%

Elaborada em 1977, a estrutura básica da CBO sofreu alterações, adaptando-se ao contexto atual, seguindo diretrizes da Organização Internacional
do Trabalho (OIT) (IBGE, CES, 2010).
A Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, instituída por portaria
ministerial n.397, de 9 de outubro de 2002, tem por finalidade a identificação das
ocupações no mercado de trabalho, para fins classificatórios junto aos registros
administrativos e domiciliares. Os efeitos de uniformização pretendida pela Classificação Brasileira de Ocupações são de ordem administrativa e não se estendem
às relações de trabalho. (Brasil, MTE, 2010a)

O modo de organização geral dos dados e informações da RAIS incorporou as várias alterações sofridas pela CNAE e pela CBO, a CBO 2002, por
exemplo, serviu de base a partir da RAIS 2003. No entanto, o MTE estabeleceu algumas adaptações. Para preservar a possibilidade de análise a partir da
série histórica da RAIS, o MTE também divulga informações de acordo com
a CNAE 1.0, utilizando uma tábua de conversão entre a CNAE 2.0 e a CNAE
1.0, mantendo-se, assim, os dados atualizados sem perder a série histórica.

IV
Os procedimentos que serão descritos a seguir foram utilizados para
atingir parte dos objetivos apontados, integrando o amplo conjunto de procedimentos metodológicos de todo o projeto. Deste modo são apresentadas
informações sobre a organização geral dos trabalhos, desenvolvimento e
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resultados alcançados a partir das informações obtidas junto ao Programa de
Disseminação de Estatísticas do Trabalho no MTE.
Foi organizado um “grupo tarefa” para organizar o banco de dados da
pesquisa, realizando algumas atividades ligadas aos estudos e treinamentos
relacionados com o processo de elaboração de tabelas e mapas a partir do
banco de dados RAIS sobre a indústria no estado de São Paulo. Além dos
treinamentos, podem-se destacar as reuniões nas quais se buscou elaborar
um sistema de gerenciamento das informações e banco de dados denominado
Cubo/RAIS, que foram significativas para auxiliar na adequação dos procedimentos metodológicos.
Alguns objetivos sobre as diversas atividades foram definidos:
•
•
•

•

Elaborar um cronograma específico do Grupo de Trabalho, de acordo
com os prazos do Projeto Temático do Mapa da Indústria.
Realizar treinamentos sobre geração de tabelas e mapas a partir dos
dados RAIS, sobre atividades industriais no estado de São Paulo.
Pesquisar efetivamente as informações no banco de dados do MTE
e elaborar os respectivos mapas, de acordo com sugestões do coordenador ou de pesquisadores interessados nas informações.
Organizar os dados para que todos os membros do grupo pudessem
utilizá-los, propiciando aprendizado e disseminação da utilização do
banco de dados.

Uma dificuldade, ao final dos trabalhos, foi constatada. Uma das opções de
trabalho seria a utilização do banco de dados em CD-ROM/DVD do MTE,
mais adequado para estudos mais aprofundados, cujo acesso é restrito à instituição cadastrada junto ao MTE, caso do Grupo de Pesquisa Produção do Espaço
e Redefinições Regionais (GAsPERR) no qual são desenvolvidos os trabalhos.
No entanto, pelo fato de que a opção pelo acesso via CD-ROM/DVD não permite o trabalho concomitante de vários usuários, optamos pela pesquisa on line.
A simplicidade para extração dos dados é um dos pontos positivos do site,
mas o sistema permite apenas a extração dos dados e não possui as ferramentas
de tratamento estatístico como observado no CD. Outro fator positivo é o acesso
amplo e gratuito aos interessados cadastrados e que leram o termo de responsabilidade do programa, objetivando seu uso metodológico adequado e o cuidado
com as informações. (Jurado da Silva, 2010)
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Mesmo com algumas dificuldades por causa da pluralidade no domínio
do software por parte dos membros do “grupo tarefa”, o número de tabelas
geradas foi grande. Além disso, algumas regiões administrativas implicaram
maior esforço por causa do maior número de municípios que delas fazem parte
ou da dinâmica desigual entre as regiões.

V
A equipe passou por treinamentos. Um primeiro treinamento, denominado “Ferramentas de Pesquisa I”, foi realizado durante dois dias, iniciando-se pela utilização das Bases Estatísticas RAIS, abordando-se a utilização dos
dados por meio de CD-ROM e on line. Num segundo momento, foi realizada
uma reunião que versou sobre os aspectos mais gerais relativos ao modo de
utilização das Bases Estatísticas RAIS.
A série histórica utilizada compreendeu os anos 1985, 1991, 1996, 2001,
2004 e 2007, opções concernentes à análise compatível dos dados e que permite comparação ao longo do tempo. A delimitação regional utilizada, por
outro lado, foi a das Regiões Administrativas ou Metropolitanas do estado
de São Paulo:
Quadro 5 – Regiões administrativas e/ou metropolitanas do estado de São Paulo
Região Administrativa Central
Região Administrativa de Araçatuba
Região Administrativa de Barretos
Região Administrativa de Bauru
Região Administrativa de Franca
Região Administrativa de Marília
Região Administrativa de Presidente Prudente
Região Administrativa de Registro
Região Administrativa de Ribeirão Preto
Região Administrativa de São José do Rio Preto
Região Administrativa de São José dos Campos
Região Administrativa de Sorocaba
Região Administrativa e Metropolitana de Campinas
Região Metropolitana da Baixada Santista
Região Metropolitana de São Paulo
Fonte: (São Paulo, IGC, 2010).

O_novo_mapa_da_industria__[MIOLO_16x23]__Graf_v1.indd 339

07/03/2016 10:28:09

340

ELISEU SAVÉRIO SPOSITO (ORG.)

Os subsetores industriais pesquisados no PDET/MTE foram delimitados por meio de análise metodológica do grupo em testes de coleta de dados.
No segundo treinamento, denominado “Ferramentas de Pesquisa II”, buscou-se reforçar o aprendizado do primeiro treinamento e realizar um balanço
das atividades propostas.
Para se obter os dados, a divisão dos trabalhos levou em consideração a
separação por Regiões Administrativas considerando a preferência de cada
membro do grupo, já que alguns desenvolviam pesquisas individuais em
determinadas regiões. Os resultados foram colocados em um site elaborado
especialmente para esse fim, para que todos os membros do grupo pudessem
consultá-los.
Após o levantamento geral de dados, iniciaram-se as reuniões sobre análise e elaboração de mapas a partir do banco de dados. Considerando que o
número de tabelas elaboradas na primeira fase era muito elevado, o modo de
seleção das informações passou a constituir outra importante etapa da pesquisa. Optou-se, inicialmente, por elaborar mapas considerando as especificidades das Regiões Administrativas, os tipos de atividades industriais
relevantes no estado e os recortes ligados às questões centrais do projeto.
Os mapas foram elaborados a partir das tabelas no formato Excel, devidamente adequadas ao software Philcarto. Para a utilização deste software,
seria necessária uma base digitalizada sobre a qual os dados das tabelas RAIS
fossem organizados, segundo um formato próprio de cruzamento de informações do Philcarto. A base digitalizada do estado de São Paulo disponível não era adequada pois apresentava incorreções na delimitação das áreas
municipais. Outra base foi providenciada e, no entanto, também apresentou
problemas, embora de outra natureza, pois não gerava mapas a partir de algumas das informações do banco de dados. Foi preciso optar por uma das bases,
trabalhando na sua reedição.
Para a versão final e acabamento dos mapas surgiram duas opções, uma
delas seria utilizar o software Corel Draw, outra o Adobe Illustrator, ambas
adequadas para a elaboração do layout dos mapas, devido à boa qualidade
que permite.
Ao organizar o banco de dados do Mapa da Indústria, os dados gerados
foram disponibilizados em um endereço eletrônico elaborado para esse fim
(restrito ao grupo de trabalho e aos pesquisadores). O objetivo foi proporcionar maior acesso aos dados pesquisados e maior velocidade na troca de
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informações. A possibilidade de acompanhar os trabalhos e informações
permitiu qualificar a pesquisa.

VI
As possibilidades de cruzamentos das informações foram bastante variadas. A elaboração de quadros, tabelas, gráficos, cartogramas e mapas foram
o processo mais adequado porque se tornaram as formas mais comuns para
a divulgação dos resultados.
Após a obtenção dos dados por meio do PDET/MTE foram geradas inúmeras tabelas. Para analisá-las, utilizou-se a técnica de “tabela dinâmica” do
software Excel, para facilitar o manuseio das informações.
Figura 1 – Modelo de tabela dinâmica Excel

No processo de elaboração de mapas buscou-se padronizar o layout. As
diretrizes sobre o padrão foram estabelecidas coletivamente, resultando em
modelos que ficaram à disposição da equipe por meio do site elaborado.
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Figura 2 – Modelo de mapa para a escala estadual

Elaboração: Gilmar Soares e Paula Lindo.

Figura 3 – Modelo de mapa tipo prancha

Elaboração: Gilmar Soares e Paula Lindo.
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A construção dos modelos levou em conta as dificuldades cartográficas
advindas dos limites dos programas computacionais e da capacidade técnica
da equipe.
Para completar o trabalho com o banco de dados da RAIS, lembramos
que os procedimentos apresentados constituem apenas uma descrição sintética da organização e execução dos vários trabalhos e técnicas utilizados no
projeto. Sua apresentação permitiu aprimorar os trabalhos em geral a partir
da divulgação e revisão geral dos trabalhos, além de facilitar a análise e avaliação dos resultados.
Além disso, rigor é uma palavra chave na execução de procedimentos metodológicos. Os processos de captação, tratamento e disseminação de dados estatísticos envolvem muitas adequações, delimitações e correlações. Nesse tipo de
trabalho podem ocorrer problemas quanto à qualidade das informações geradas. Duas etapas apresentam-se, assim, como realizações primordiais para o
bom desempenho dos procedimentos metodológicos. Na primeira, deve-se
realizar e expor os procedimentos adotados demonstrando sua adequação aos
objetivos propostos de acordo com o referencial teórico-conceitual adotado.
Na segunda, deve-se conhecer profundamente o processo de geração dos
dados utilizados, desde a fonte, passando pela técnica de processamento das
informações e respectivas adaptações, até o modo de divulgação e acessibilidade dos mesmos, o que permite identificar os limites das mesmas.
B) Uma segunda forma de organização dos dados baseou-se nos microdados do IBGE. Essa atividade resultou na elaboração de um software próprio,
que foi denominado Cubo. O Cubo é uma ferramenta de informática desenvolvida com o objetivo de facilitar o acesso a parte do conteúdo dos dados
presentes nos CDs dos Microdados da Amostra dos Censos de 1991 e 2000.
Mais especificamente, trata de permitir que um pesquisador não familiarizado com o SPSS® (Statical Package for Social Science), programa mais comumente utilizado para recuperar e tratar os Microdados, possa trabalhar com
um conjunto de dados especificamente selecionados para a citada pesquisa.
Ou seja, tendo em vista os objetivos de conhecer e mapear as transformações
pelas quais vem passando o setor industrial no estado de São Paulo nas últimas
décadas, em várias das dimensões que tais mudanças têm assumido (seja em
relação à desconcentração industrial, as transformações no mercado de trabalho, as mudanças inter e intrassetoriais da indústria e de seu peso relativo
na economia paulista e a seletividade dos movimentos espaciais observados
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rumo a certas áreas e municípios do interior) foi selecionado um conjunto de
dados específicos das atividades da indústria de transformação que permitem
observar os processos sugeridos acima.
O desenvolvimento deste software constituiu-se a partir de uma dupla exigência: a) poupar tempo e esforços que seriam despendidos na capacitação e
treinamento de pesquisadores em atividades que poderiam ser consideradas
como meio, tais como um longo aprendizado sobre os microdados, suas variáveis codificadas, significado conceitual de cada uma; e b) acessar rapidamente
alguns indicadores chave para a análise pretendida.
O conhecimento e domínio dos Microdados e do SPSS® permitiram o
desenvolvimento do Cubo, com o banco de dados que o acompanha. O software tem, como características, amigável interface de apresentação, seleção
dos indicadores chave, acessibilidade de cruzamentos e possibilidade de
rápido manuseio de grandes conjuntos de dados, o que revela suas potencialidades de uso para a pesquisa.

I
Os microdados da amostra referem-se a um conjunto de indicadores de
pessoas e domicílios resultantes da aplicação dos questionários em amostra previamente identificada e calculada por métodos estatísticos apropriados quando da preparação e realização do Censo Demográfico do IBGE.
Assim, tal questionário é aplicado apenas naqueles domicílios selecionados
para amostra e contém, além das questões presentes no questionário básico
(aplicado em todos os domicílios), outras questões detalhadas que incluem o
domicílio e seus moradores.
Trata-se de informações que permitem um conhecimento aprofundado
das características de pessoas (características gerais além de variáveis de
migração, instrução, nupcialidade, trabalho e rendimento e fecundidade) e
de domicílios (características dos domicílios e características da família) em
suas múltiplas dimensões, dado o grande número de questões.
As informações são apresentadas segundo os recortes territoriais do IBGE,
quais sejam, macroregiões, estados, mesorregiões, microrregiões, municípios e
áreas de ponderação. A desagregação máxima, do ponto de vista da organização
territorial dos dados são as áreas de ponderação que correspondem a
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uma unidade geográfica, formada por um agrupamento mutuamente exclusivo
de setores censitários, para a aplicação dos procedimentos de calibração das estimativas, com as informações conhecidas para a população como um todo. (IBGE,
2000, p.34)

Os dados censitários são apresentados em arquivos no formato texto, o
que exige o uso de softwares capazes de lidar com grandes conjuntos de dados
e expandir a amostra, conforme os pesos determinados estatisticamente. Por
todos estes motivos, os microdados são, ainda, pouco utilizados dadas as suas
dificuldades operacionais. Portanto, visando superar tais dificuldades foi
desenvolvido o Cubo, a partir de interações permanentes com os pesquisadores do Projeto Temático “O novo mapa da indústria no início do século XXI”.

II
O Cubo já havia sido desenvolvido em uma versão inicial (que apenas
apresentava planilhas estáticas que não permitiam o cruzamento de dados)
que trabalhava apenas com cinco cidades do estado de São Paulo. Dados os
objetivos da pesquisa relacionada ao projeto temático, a primeira decisão foi
ampliar o rol de informações para todo o estado de São Paulo, ou seja, todos
os seus municípios.
Para garantir comparabilidade com outras fontes de dados que já vinham
sendo utilizadas pela pesquisa, foi decidido que, além do município, os
dados deveriam ser apresentados por Regiões Administrativas e Regiões de
Governo, regionalizações próprias do Estado.
Os dados trabalhados referem-se às informações sobre pessoas e, mais particularmente, aquelas pessoas com mais de 10 anos de idade que declararam
como sua a atividade da indústria de transformação, dado o foco da pesquisa
em andamento. Conforme o IBGE,
O setor de atividade corresponde à finalidade ou ramo de negócio da firma,
da instituição, da empresa ou da entidade em que a pessoa trabalhava na semana
de referência, ou a natureza da atividade exercida para a pessoa que trabalhava
por conta própria. (IBGE, 2000)
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Para o Censo de 1991, foi utilizada a variável VAR 0347, configurando 27
tipos distintos de atividades e seus correspondentes desdobramentos. Para o
Censo 2000, a variável foi a V4462 – Código novo da atividade que se refere
à Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE Domiciliar
(CNAE adaptada para as pesquisas domiciliares). Foram assim, trabalhadas
23 atividades da indústria de transformação e seus desdobramentos.
Dadas as diferenças nas classificações entre 1991 e 2000, apesar de haver
sido utilizada em um primeiro momento uma tabela de compatibilidade entre
ambas, optou-se por sua não utilização para que fossem gerados dois arquivos
separados, um para cada ano, de modo a deixar clara a diferença entre os anos
no que se refere às atividades utilizadas.
Feito este primeiro recorte, foram extraídos os seguintes dados:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Número de pessoas na Indústria de Transformação;
Idade;
Rendimento no trabalho principal;
Total da população do município. Quando o município não fizer parte
da consulta, o valor deste indicador será a média aritmética simples
dos municípios envolvidos;
Atividade até 3 dígitos;
Ocupação, segundo a CBO – Classificação Brasileira de Ocupações
em até 4 dígitos;
Município, menor unidade de desagregação;
Região de governo, total dos municípios pertencentes;
Região Administrativa, total dos municípios pertencentes;
Condição da atividade, em cinco categorias distintas;
Porte da empresa, em seis categorias distintas;
Sexo;
Anos de estudo, segundo 20 categorias;
Cor ou raça, em seis categorias distintas.

Existem diferenças entre as informações disponibilizadas de 1991 e 2000
decorrentes das próprias diferenças e adaptações entre os Censos.
Apresentamos, a seguir, algumas das telas do Cubo para demonstrar
sua interface amigável e de fácil acesso e manipulação por parte de qualquer
usuário.
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Ao executar o Cubo, os indicadores de a) a c) (listagem acima) aparecem
automaticamente com os dados do estado de São Paulo, e os demais aparecem na barra superior horizontal, tal como mostrado na figura do Cubo 2000.
Figura 4 – Tela com o Cubo – recorte territorial

Para pessoas, idade e rendimentos é possível obter os dados em percentuais de linhas e colunas, bem como rankings ascendentes ou descendentes,
tal como na figura 5. Quando uma determinada consulta é realizada com a
seleção de um município feita previamente, a coluna população informa a
população estimada de cada município em questão; porém, quando o município não faz parte da consulta, o dado exibido é a média aritmética simples
de todos os municípios envolvidos.
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Figura 5 – Tela com o Cubo (população)

Os demais dados, dispostos na barra horizontal superior podem ser facilmente arrastados com o mouse seja para linhas, seja para colunas, permitindo
o processo de cruzamentos dos dados. Por exemplo, na figura 6, o indicador
de atividade foi levado para a posição das linhas e todas as informações anteriores são então apresentadas para as atividades. Da mesma maneira, como já
explicado anteriormente, é possível obter os dados em percentuais de linhas
ou colunas ou ainda em rankings.
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Figura 6 – Cubo, tela mostrando as mudanças das posições dos dados

Da mesma maneira, os dados do indicador selecionado podem ser apresentados nas colunas, tal como pode ser visualizado pelo indicador de sexo,
na figura a seguir.
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Figura 7 – Cubo, indicador do sexo (exemplo)

Antes de exemplificarmos os cruzamentos possíveis entre os indicadores
nas linhas e nas colunas, podemos apontar mais três características do Cubo.
A primeira é que o programa permite a busca de níveis de desagregação
para todos os indicadores com a simples seleção através do mouse. Assim, por
exemplo, o indicador de atividade pode ser subdividido.
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Figura 8 – Cubo, indicador de atividade

A segunda é a possibilidade de selecionar previamente as variáveis a serem
apresentadas. Por exemplo, para uma análise apenas do total de três Regiões
Administrativas do estado de São Paulo, basta selecionar o indicador das
Regiões Administrativas para a linha e, no ícone ao lado, selecionar as desejadas. A caixa de diálogo que será exibida para a seleção como mostrada na
figura 9.
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Figura 9 – Cubo, Seleção de Regiões administrativas

A terceira característica é a possibilidade de alterar a forma com que os
indicadores são calculados. Por padrão, o valor do indicador “número de pessoas” é calculado através de contagem. Já “idade” e “rendimento” são calculados pela média aritmética simples dos indicadores das pessoas envolvidas
na consulta. O Cubo permite que o usuário expanda suas possibilidades de
consulta, podendo calcular cada indicador diferentemente (e simultaneamente) através de cálculos como soma, valor mínimo, valor máximo, média,
desvio padrão, desvio médio, variância etc. Exemplificando, na figura 10, há
o confronto entre o rendimento médio e mediano de pessoas por sexo.
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Figura 10 – Cubo, exemplo de cruzamento de dados

Por fim, o Cubo permite a realização dos cruzamentos entre os indicadores que são levados à linha e aqueles levados à coluna. A título de exemplo,
ilustramos um cruzamento entre Regiões de governo e duas variáveis do indicador de condição na atividade: empregadores e trabalhadores com carteira
de trabalho assinada. Observe-se que foram, também, intencionalmente retiradas as informações sobre números de pessoas, idade e população. Assim,
obtivemos os dados de rendimentos (em reais) entre duas variáveis bastantes
díspares para cada uma das Regiões de governo (figura 11).
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Figura 11 – Cubo, exemplo de rendimentos em diferentes variáveis

Há, ainda, a possibilidade do usuário acrescentar outros níveis de consultas afim de obter maior detalhamento dos resultados. No exemplo seguinte,
o indicador “Condição da Atividade” foi selecionado como coluna e “Região
de Governo” e “Sexo” foram selecionados como linha, gerando uma consulta
em 3 dimensões. Não há limites de dimensões que podem ser especificadas
na elaboração de uma consulta.
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Figura 12 – Cubo – consulta em três dimensões

Clicando no ícone do lado esquerdo de cada indicador, abre-se a tela na
qual é possível realizar a criação de grupos, a fim de facilitar a visualização
dos resultados.
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Figura 13 – Cubo, exemplo da criação de grupos de dados

Deste modo, pode-se confrontar diretamente o rendimento médio das
pessoas brancas em relação às outras cores e raças.
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Figura 14 – Cubo, exemplo de confronto de dados

Finalizando, chamamos a atenção para o canto inferior esquerdo da tela,
onde aparece a possibilidade de exportar cada tabela, resultado de uma consulta, para uma planilha compatível com Microsoft Excel®.

III
A partir do material apresentado, é fácil constatar a enorme potencialidade da ferramenta desenvolvida, seja para a pesquisa em andamento, seja
para outras que exijam como base empírica os Microdados do IBGE. Porém,
gostaríamos de apresentar três questões relevantes.
A primeira refere-se ao fato de que o Cubo não pode e nem deve substituir
outros programas de leitura, organização e manipulação dos Microdados do
IBGE, tal como o SPSS®, principalmente se considerarmos a questão crucial
dos pesos produzidos pelo IBGE para o processo de amostragem. Assim, os
dados do Cubo devem ser lidos como dados de amostragem, não sendo possível generalizações imediatas para o universo, no nosso caso de “pessoas”.
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A segunda questão diz respeito aos cuidados necessários para comparações entre os resultados de 1991 e 2000, dadas as mudanças de metodologias
entre os Censos, principalmente o que se refere à Classificação de Atividades. Assim, nos procedimentos que se referem à pesquisa do “Mapa da
Indústria” todos os pesquisadores e usuários de tais informações já foram
advertidos e informados na primeira reunião de apresentação do Cubo em
fevereiro de 2008.
Por fim, uma questão de ordem metodológica. O Cubo foi desenvolvido
com os Microdados disponíveis dos anos de 1991 e 2000, o que, de imediato,
sugere a possibilidade de análises comparativas das transformações ocorridas
apenas na última década do século XX. Sem dúvida, à primeira vista trata-se
de uma limitação. Porém, sobre este ponto gostaríamos de argumentar em
dois sentidos. O primeiro, com um olhar de mais longo prazo sobre o conjunto
de mudanças que temos assistido, que se nos parecem, na maior parte dos
casos, de forma pontual e fragmentada. A pesquisa em andamento procura
justamente uma análise abrangente e profunda que qualifique conhecidos
processos de interiorização, desconcentração, crescimento de cidades médias
etc. Ou seja, ao tentar reunir um conjunto de explicações mais coerentes sobre
o panorama atual, buscam-se compreender as linhas estruturais, os processos
de fundo, os lentos movimentos que paulatinamente produzem a realidade do
presente. Olhar retrospectivamente pode e deve ser um bom exercício para
compreendermos os dias atuais.
Ademais, esta é uma perspectiva coerente com um olhar e um corpo teórico que fornece instrumentos para a leitura econômica de tais processos:
aquele que reconhece a dinâmica como conjunto de processos em que o passado desdobra-se no presente como alternativas múltiplas em que apenas
algumas são realizadas e, este, o presente, condiciona (mas não aprisiona)
diferentes possibilidades de futuro.
Verificar o que ocorreu na última década do século XX é, assim, compreender as diferentes possibilidades colocadas para as próximas décadas do
século XXI.
O segundo argumento é mais prosaico, mas não menos importante para os
pesquisadores em geral, em particular para aqueles que se debruçam a cada
10 anos sobre os resultados censitários e mais especificamente para aqueles
que procuram compreender dinâmicas que estão espacialmente distantes das
metrópoles.
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Neste sentido, os Microdados são fonte inestimável para a produção das
informações necessárias na pesquisa sobre o novo mapa da indústria e o Cubo.
Na medida em que for sendo utilizado e aperfeiçoado será de grande valia,
também, para a análise, com parâmetros comuns, dos dados dos próximos
censos do IBGE.
Finalizando, é importante reafirmar o potencial deste software para a
popularização do uso dos Microdados, hoje ainda bastante restrito em termos de pesquisadores e instituições. O potencial para a apresentação rápida
e eficiente dos dados, a possibilidade de realização de cruzamentos simples
ou sofisticados, as diferentes seleções possíveis de indicadores e variáveis e a
exportação direta para outros softwares permite afirmar que se trata de uma
ferramenta de qualidade para análises quantitativas e qualitativas.
C) Uma terceira ferramenta desenvolvida no âmbito da pesquisa foi o uso
das imagens do Google para detectar grandes superfícies ao longo das principais rodovias do estado de São Paulo.
De maneira sucinta, pode-se caracterizar os eixos de desenvolvimento
como o resultado da conjunção de três principais elementos: infraestrutura de
transportes e comunicações, cidades médias e forte participação das atividades produtivas. A sinergia entre estes três elementos proporciona condições
favoráveis para o desenvolvimento econômico (Sposito, 2007).
Não há dúvidas de que,
no plano teórico, o conceito abrange as mudanças que se dão na territorialização
de novas dinâmicas direcionadas pelo paradigma dos eixos que se sobrepõe ao
modelo do paradigma das áreas ou das manchas de disseminação de novas tecnologias e de unidades de produção. (Sposito, 2007, p.3)

Além disso,
de forma abrangente, o aumento da produtividade, a redução dos custos de produção, os ganhos de escala e a acumulação de capital, embora dinamizem algumas parcelas do território, não são suficientes para se explicar e compreender o
desenvolvimento, pois o incremento da atividade produtiva e o aumento da acumulação, por si só, não são suficientes pois, no modo capitalista de produção, as
rendas são apropriadas pelos proprietários dos meios de produção; e isso pode
gerar, quando muito, crescimento econômico. (Sposito, 2007, p.3)
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É com essa preocupação teórica que vamos expor como foram utilizadas
as imagens do Google Earth. Em primeiro lugar, partimos do fato de que, no
estado de São Paulo, destacam-se três eixos principais, aqueles que são formados pelas rodovias BR-116 (via Dutra), SP-330 (via Anhanguera), SP-310
(via Washington Luis), embora outros em menores proporções possam ser
identificados. Além disso, convém deixar claro que o objetivo da metodologia proposta, elaborada para coletar, organizar e analisar a informação
geográfica utilizando instrumental da informática (imagem de satélite) e o
trabalho de campo (percurso pelos eixos para observar, fotografar e cartografar) é demonstrar, por meio de imagens obtidas no programa disponível
gratuitamente na internet Google Earth, o conjunto de edificações em grandes superfícies (que são destinadas às atividades econômicas) de cada município pelo qual passam os eixos rodoviários e de que forma o setor produtivo
se utiliza, estrategicamente, das vantagens de localização em cada município. Além da referência da localização, um aspecto importante é a análise da
densidade de edificações destinadas a atividades econômicas margeando as
rodovias.
Assim, fica perceptível, visualmente, a concentração de atividades produtivas ao longo e às margens das autopistas sugerindo seu significado para
o setor produtivo e de determinadas atividades do setor de serviços, como é
o caso das empresas transportadoras.
Os passos seguidos para a elaboração do produto final (as figuras) serão
explicitados para que o leitor possa compreender com mais detalhes o processo de sua preparação. Isto possibilitará, também, melhor compreensão dos
resultados a partir da leitura das figuras.
De acordo com a quantidade de grandes superfícies existentes em cada
município, estabelece-se a altitude do campo de visão. Essa altitude corresponde à distância aproximada, verticalmente, que o observador está da
superfície representada na imagem na tela do computador. Assim, se num
município há muitas grandes superfícies próximas à rodovia, como é o caso
de São José dos Campos (ver figura 15), a altitude do campo de visão deverá
ser maior: no caso desse exemplo a altitude variou de 1,71 km a 2,88 km. Por
outro lado, num outro município, em que há poucas superfícies grandes próximas à rodovia e só se detecta a concentração dessas superfícies ao longo e às
margens da rodovia, a altitude do campo de visão deverá ser menor, como é o
caso de Leme, cuja altitude pode ser definida em torno de 1,67 km.
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Figura 15 – Jundiaí, grandes superfícies ao longo das vias Anhanguera e
Bandeirantes
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Figura 16 – São José dos Campos, localização de grandes superfícies ao longo
da Via Dutra
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Figura 17 – São José do Rio Preto: grandes superfícies e distrito industrial ao
longo da rodovia Washington Luiz
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Por esses motivos, não convém adotar uma altitude do campo de visão fixa
para todos os municípios, pois se assim ocorrer, a precisão, para alguns deles,
ficará comprometida, principalmente naqueles em que a altitude do campo de
visão é menor, uma vez que, nesses municípios, pode haver predominância de
tetos menores (como se verificou no caso de Leme, quando comparado com
Jundiaí, que possui superfícies muito grandes próximas à rodovia.
O teto de cada grande superfície foi delimitado com a cor preta e é necessário frisar que em cada delimitação se procurou corresponder ao máximo o
tamanho real, considerando a altitude do campo de visão. Em cada figura, a
rodovia que constitui o eixo foi tracejada na cor cinza, da mesma maneira que
as principais avenidas que margeiam a rodovia e as principais ligações entre
a rodovia e a cidade.
O critério mais apropriado para apresentar as figuras refere-se ao trajeto
percorrido durante o trabalho de campo, partindo-se do pressuposto de que
é possível relacionar as constatações empíricas com as informações visualizadas nas imagens.
As figuras 15, 16 e 17 demonstram alguns exemplos. No entanto, pode-se afirmar que em todas as figuras elaboradas visualiza-se a concentração de
grandes superfícies margeando a rodovia. Assim, conclui-se que há intensa
relação entre as atividades produtivas e as rodovias que suportam fluxos densos, seja de veículos, pessoas ou mercadorias. Conforme verificado nas imagens e nas oportunidades em que, durante o percurso empírico, quando foi
possível trafegar pelos eixos, notou-se o predomínio de empresas de grande
porte como a General Motors, localizada no eixo da BR-116; a Goodyear
localizada no município de Americana; a Nestlé localizada em Cordeirópolis
e a 3M e a Honda, em Sumaré, estas últimas se localizam próximo à SP-330.
Analisar as denominações ou a razão social das empresas instaladas nos
municípios situados ao longo dos eixos é interessante para se observar o ramo
ou setor em que se classificam as empresas. Assim, essa análise será possível por meio das denominações das empresas obtidas no trabalho de campo
e, posteriormente, acessando-se o domínio eletrônico delas na internet, por
exemplo, a partir da sua razão social ou da denominação que aparece em
sua fachada.
Terminamos, aqui, a exposição de três técnicas que compuseram, mesmo
que parcialmente, a metodologia organizada por alguns membros da equipe
do projeto temático “O novo mapa da indústria no início do século XXI”.
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Mesmo sabendo que elas são parciais, esperamos que sirvam como elementos
comparativos para outras pesquisas.
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