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11.

Rede urbana e eixos de desenvolvimento:
dinâmica territorial e localização da indústria
e do emprego no estado de São Paulo

Eliseu Savério Sposito1

Advertência
Este texto é resultado de vários anos de investigação e reflexão sobre a localização das atividades industriais no estado de São Paulo tendo, como recorte
principal da rede urbana, as cidades médias e suas interações com a metrópole paulista. É como uma proposta de apresentar um texto final (mesmo
que não definitivo) que ele se apresenta. Queremos deixar claro que, desde a
proposta metodológica até os argumentos finais, o diálogo foi feito sem separar os dados empíricos da reflexão teórica, viés muito enfatizado no discurso
geográfico brasileiro contemporâneo. É na práxis geográfica que temos nosso
caminho desenhado.

Metodologia e diálogos pertinentes
Vamos iniciar pela “montagem” metodológica. Em primeiro lugar, vamos
trabalhar com o par intensidade versus extensividade. No caso da intensividade, partimos da premissa de que a concentração de empresas com fortes
componentes tecnológicos têm papel importante na definição da localização industrial em São Paulo. Neste caso mais específico, alguns setores da
1 Unesp, câmpus de Presidente Prudente, pesquisador do CNPq.
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indústria de transformação ganham peso na informação. Os setores de máquinas e equipamentos, de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, de equipamentos de comunicação, de instrumentos médico-hospitalares de precisão e
ótica e de veículos automotores e carrocerias, têm localização estratégica em
áreas mais próximas de São Paulo e Campinas. Esses setores têm componentes tecnológicos mais fortes, mesmo que sejam desiguais entre si. A comparação é feita com outros setores onde o conhecimento tácito é mais importante.
No entanto, a incorporação tecnológica no território paulista foi fundamental para as modificações na localização industrial. Do ponto de vista da
intensidade, a rede ANSP, financiada pela Fapesp, que interliga as universidades e institutos de pesquisa, mostra a densidade informacional do estado.
A sua arquitetura, baseada principalmente na rede de fibras óticas, tem papel
importante na conectividade territorial que permite e desenha os principais
fluxos de informação. A rede exposta na figura 1 foi se modificando rapidamente e conformou um sistema técnico forte em São Paulo. A sua evolução,
em termos de mbps (megabites por segundo) iniciou com 0,0048 em 1988,
passou para 155 em 2000 e chegou a 20 mil em 2010, crescimentos consideráveis para o período de 25 anos.
Aqui cabe uma ressalva: mesmo que se observem disparidades visíveis na
representação da rede de internet em São Paulo, não se pode isolar o estado
do país nem do mundo. A estrutura dos backbones no Brasil mostra, muito
bem, uma ossatura bem definida que condiciona, por sua vez, os desdobramentos que dela se fazem. Para McCann e Sheppard (2003), por exemplo,
“tempo, custos financeiros, velocidade de entrega e frequência dos problemas de localização-produção fazem os modelos anteriores” (p.660).2 Como o
autor afirma, não se pode pensar em velocidade de transmissão da informação sem pensar nos custos financeiros, no tempo e na localização da produção porque esses elementos são os componentes dos modelos de localização
mais conhecidos.

2 “Time, financial costs, delivery speed and frequency into the location-production problems than do
previous models” (McCann, 2003, p.660).
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Figura 1 – Rede ANSP no estado de São Paulo

Fonte: <https://www.google.com.br/search?q=mapa+da+rede+ansp>. Acesso em 30/12/2013.

Figura 2 – Densidade de fibras ópticas instaladas ao longo das rodovias no
estado de São Paulo, 2007
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O outro lado da informação geográfica fica por conta do material humano
que é componente fundamental para esta interpretação. É a mão de obra,
especializada ou não, que ainda é fonte da mais-valia social e principal fonte de
acumulação capitalista. Articulando aspectos que se complementam (mão de
obra, mais-valia, conhecimento tácito ou tecnológico, localização etc.), temos
uma configuração do território paulista que se “move” ao longo do tempo.
Para isso, temos que lembrar, historicamente, o substantivo que completa o
par em pauta, a extensividade. Não é para ficar lembrando detalhes, mas ela
remete à disseminação das atividades concernentes ao complexo cafeeiro que
formara, pela forma predominante de circulação no período, as ferrovias, as
linhas de localização das cidades (que Pierre Monbeig, 1986, chamou de rosário de cidades). A ferrovia, como meio de circulação, é datada e representa um
momento técnico característico do capitalismo brasileiro.
Uma primeira interpretação na esteira desse par contraditório é que houve,
além do processo de industrialização em algumas áreas do estado, a disseminação do modo industrial pelo restante do território. Isso permite afirmar, como
consequência, que a industrialização não se realizou em todo o estado de São
Paulo, mas o modo industrial “conquistou” os principais núcleos urbanos da
rede de cidades do estado. Por isso mesmo, é difícil falar em desindustrialização, principalmente nas áreas onde a intensividade se colocou como predominante. Esse aspecto deve ser entendido por meio do conceito de espaço.
Contrapondo, agora, dois conceitos da Geografia (território e espaço),
verificamos que, do ponto de vista do território, conseguimos visualizar a
localização dos estabelecimentos industriais. Além disso, é possível identificar esquematicamente como se movimentam os fluxos: é por meio dos
eixos, compostos pelos elementos que possibilitam a circulação de pessoas,
mercadorias e informações, que a cidade se transforma (pela localização das
atividades econômicas) e se condiciona na sua conformação em termos de
malha urbana.
Assim, podemos afirmar que o processo de industrialização paulista fortaleceu a capital, o capital financeiro e o processo de urbanização acelerada.
Além disso, a face da urbanização paulista revelou a construção das cidades
regionais e das cidades pequenas.
Para McCann e Sheppard (2003), perscrutando e valorizando as teorias da
localização industrial, “usando uma abordagem de transações de custos a fim
de entender e definir a natureza espacial-industrial de um cluster industrial
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complexo industrial, eis aí o primeiro grande problema que a futura teoria de
localização terá de enfrentar”.3 Aqui a abordagem clássica é lembrada, mas o
contexto de análise mudou muito. Repetindo: a noção do empírico e seu papel
na conformação da informação geográfica é fundamental para se compreender essa tendência de entendimento da localização industrial.
Por outro lado, do ponto de vista do espaço, lembramos a formação de
uma hierarquia urbana que pode ser lida, também, pela ideia de heterarquia
(Catelan, 2012), quando a principal referência é a acessibilidade. Em termos
mais amplos, o urbano é estruturado pelas redes que comportam “saltos de
escalas” nas relações econômicas nacionais e internacionais. A heterarquia,
então, significa que não há um escalonamento na rede urbana, mas uma articulação e cruzamentos de fluxos entre cidades de redes urbanas diferentes
(dentro de um país como o Brasil ou com outros países).
Outro par que não pode ser negligenciado é formado pelo confronto
entre a quantidade e a qualidade. A quantidade deve ser analisada por meio
do número de empregos e de estabelecimentos e pela população ativa.4 Nas
páginas seguintes apresentaremos alguns mapas que permitem a visualização
desse “confronto”.
Por outro lado, a qualidade pode ser inferida pelo tipo de indústria, pela
relação entre emprego, PIB e natureza dos estabelecimentos.
É possível, dessa maneira, observar as mudanças ao longo do tempo que
demonstram o papel do território e o movimento no estado de São Paulo.
Selingardi-Sampaio (2009), estudando o papel da indústria na economia
estado de São Paulo (denominando seu modelo de multicomplexo territorial
industrial paulista), demonstra em seu livro (p.131, 167, 212, 293, 304 e 310),
por meio de várias figuras, como o valor agregado fiscal do setor industrial se
desloca, territorialmente, em direção a uma concentração em municípios mais
próximos da cidade de São Paulo; e enfatiza, para explicar essa “migração”
do valor industrial, o papel da tecnologia incorporada nos processos de produção industrial. Esse livro, que consideramos a mais completa síntese sobre
a industrialização no estado de São Paulo, tem uma proposta bem definida,
3 “Using a transactions-costs approach in order to understand and define the spatial-industrial nature
of an industrial complex industrial cluster is the first major problem which future location theory
will need to address” (McCann, Sheppard, 2003, p.660).
4 Embora seja um dado importante, não iremos desenvolver, neste texto, análises sobre a população ativa e sua participação na indústria no estado de São Paulo.
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como foi exposto na frase anterior. O diálogo com ele é uma condicionante
para a tese que expomos e defendemos neste texto. Selingardi-Sampaio vale-se do valor agregado fiscal para mostrar como a concentração da indústria de
apelo tecnológico vai se realizando nas proximidades da área metropolitana de
São Paulo e na área de Campinas, desdobrando-se para o Vale do Paraíba, à
direção norte (para Ribeirão Preto e São José do Rio Preto), seguindo as principais autopistas do estado (Dutra, Anhanguera, Bandeirantes e Washington
Luis) e a oeste, nas proximidades de Bauru e Marília (seguindo a rodovia Castelo Branco). Seu modelo, embora não privilegie a noção de eixo de desenvolvimento visualiza, inegavelmente, o papel dos principais eixos de transportes
no estado.
Nosso diálogo não fica por aí. Vamos além. Não se trata, neste caso, de
apenas confirmar o que já foi bem explicado. É necessário compreender o processo de industrialização em sua densidade territorial. Por isso, falamos em
disseminação do modo de produção industrial. A disseminação, diferentemente
da ideia de difusão de inovações, tem caráter específico e não genérico, segue
os eixos em tempos diferentes, implica em mudanças nos papéis das cidades
na rede urbana e na conformação das cidades.
A ideia de disseminação baseia-se no uso da palavra semente. A explicação
se dá por seu conceito, ou seja, há a difusão da industrialização no estado de
São Paulo; no entanto, surge em diversos locais, principalmente nas cidades
médias, importantes parcelas de capitais que têm o papel de criar empresas e
estabelecimentos industriais que preparam o interior do estado para seu crescimento industrial por um lado e, por outro, dota-o de capacidade de instalação de estabelecimentos industriais resultantes da desconcentração industrial
a partir da capital ou do processo de disjunção produtiva. Isso permite afirmar
que a industrialização em São Paulo é um processo de “mão dupla”, isto é, a
força da capital, locus da gestão capitalista se reforça e reforça áreas privilegiadas da rede urbana estadual (principalmente aquelas localizadas ao longo
dos eixos de desenvolvimento).
O mapeamento das condicionantes para se explicar a localização das atividades industriais tem alguns componentes que demonstram a formação
de eixos de comunicação e de fluxos de mercadorias e de informações – os
eixos de desenvolvimento – que se apresentam em forma de rede dendrítica,
dado o papel ainda decisivo da metrópole de São Paulo como centro de decisões no Brasil. Um bom exemplo disso é que a Fapesp inaugurou, no final
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de 1999, as vias da Internet 2, gerida pela ANSP (Academic Network at São
Paulo – vf. fig. 1). Essa rede, que aumentará a velocidade e a capacidade de
transmissão de informações (de 2 para 34 a 155 megabits por segundo, com
custos de operação diminuídos), liga unidades universitárias, de pesquisa e
órgãos públicos de Campinas, Piracicaba, Rio Claro, São Carlos, Araraquara,
Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, na direção oeste do estado e São José
dos Campos e Cachoeira Paulista no Vale do Paraíba. O eixo de São Paulo a
Araraquara recebe mais um importante elemento para seu desenvolvimento
que se soma às autopistas e ao parque industrial já existente. Por outro lado,
a consolidação dos eixos é reforçada por outros elementos logísticos, como a
implantação do sistema de telefonia celular digital (banda B) que obedece à
mesma tendência, ampliando sua área para todas as outras cidades de porte
médio do estado. Amplia a importância deste exemplo a privatização de parte
da malha viária do nordeste do estado de São Paulo, que tem fluxos de veículos, mercadorias e pessoas de grande monta, como resultado do processo
de privatização do patrimônio público e, consequentemente, da participação
privada e do capital estrangeiro na logística industrial.

A localização das atividades industriais. Vários
pressupostos
Para Sposito (texto inédito, 2012, p.7), as cidades no território paulista são
objeto de escolhas locacionais de atividades de produção industrial antes mais
afeitas aos espaços metropolitanos, em função das possibilidades abertas pela
melhoria dos transportes e das comunicações, tanto quanto em decorrência dos
ajustes do sistema flexível, em termos de procura por localizações de menor custo.

Por outro lado, a
expansão territorial, em termos de aumento da cobertura do mercado consumidor, dos grandes grupos econômicos de comercialização de bens e serviços, recai
sobre as cidades médias, após a conquista dos espaços metropolitanos, no decorrer
do século XX, diminuindo o papel terciário das cidades pequenas, e reforçando
os vínculos regionais entre elas e as médias.
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Outro fenômeno a considerar é que
o aumento das operações do tipo franquias, que geram solidariedade organizacional entre grandes e médios/pequenos capitais, o que significa articulações
interescalares de todo tipo, incluso internacionais, vinculam as cidades médias a
circuitos espaciais mais amplos. (Sposito, 2012, texto inédito, p.7)

A importância das tecnologias e da informação é que elas “reduziram os
custos reais de comunicação entre a distância, o que nos permite controlar de
forma mais eficiente os arranjos espaciais de atividades”, pois “a quantidade,
variedade e complexidade de informações de mercado gerada na economia
moderna está aumentando” (The Economist, 1999a, p.659).5
Neste sentido, a qualificação dos territórios se faz, com muito vigor, por
meio das tecnologias da informação e da comunicação. Assim não fosse, não
haveria necessidade de adensar as redes de cabos que permitem altas velocidades na transmissão de informações. Isso ocorre nas áreas com maiores
densidades tecnológicas.
O diálogo continua. Neste momento, lembramos algumas assertivas que
vimos expondo e debatendo na última década. Desde a primeira exposição do
conceito de eixo de desenvolvimento (Sposito, Matushima, 2002a, 2002b; Sposito, 2007) e o processo de industrialização no estado de São Paulo (não pela
ótica da desconcentração industrial, apenas, mas pela leitura da disseminação
do modo industrial, como exposto em Sposito e Silva (2013), entre outros; isto
é, até o momento, vários textos foram consolidando as propostas apresentadas.
Alguns dados servem para iniciar o debate que estamos propondo. Pela
ótica do emprego, exemplificado pela relação entre o número de admitidos e de
desligados em um dado período, fica claro o papel das cidades de porte médio
(de 100 mil habitantes ou mais6), em todos os eixos do estado de São Paulo.
A abordagem do papel das cidades médias, nesta proposta, leva em consideração conceitos como logística, fluxos de informação, de mercadoria e de
5 “Have reduced the real costs of communicating across distance, allowing us to more efficiently
control existing spatial arrangements of activities”, pois “[...] the quantity, variety and complexity of
market information generated in the modern economy is increasing” (The Economist, 1999a, p. 659).
6 Não vamos discutir, neste texto, o que é cidade de porte médio. Embora muito limitado, o critério demográfico (número de habitantes) foi utilizado apenas para citar, para o leitor, de quais
cidades estamos falando.
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pessoas e eixo de desenvolvimento; e envolve a discussão de vários termos
utilizados para identificar estágios, dimensões, escalas etc., no processo de
expansão do modo capitalista de produção e suas inúmeras manifestações
econômicas, geográficas e políticas. Mesmo que haja literatura considerável
acumulada sobre vários conceitos, bastante conhecidos, que permanecem na
base da produção do conhecimento geográfico (mundialização, globalização,
internacionalização/multinacionalização, desemprego, logística industrial
etc.), acreditamos que é necessário continuar abordando-os, dando continuidade a uma discussão que já ocorre há algum tempo, procurando contribuir
para a análise das dinâmicas econômicas do estado de São Paulo.
Nas análises realizadas anteriormente, partimos de diferentes conceitualizações7 que se articulam no tempo e no espaço, partindo do pressuposto de
que, historicamente, podem ser compreendidas as mudanças na expansão
econômica e na territorialização das relações de produção (que pode ser, também, chamada de divisão territorial do trabalho). Para começar, enfatizamos
o fato de termos adotado o conceito de mundialização como fundamental
para nossa discussão. Para compreendê-la, de maneira resumida e objetiva,
podemos enumerar alguns princípios que baseiam sua conformação: 1) financeirização (porque atualmente assiste-se ao domínio da moeda na circulação
financeira com a incorporação de valor às mercadorias sem que necessariamente isso passe pelo circuito produtivo); 2) tendência à homogeneização
(comparece com a ampliação territorial na manifestação dos costumes e da
incorporação da competitividade como lei universal e ideologia – muitas vezes
chamada de globalização); 3) seletividade (aumento da segregação com a criação de ambientes especializados, ilhas de ambiente mais qualificado, como
os centros “C” (que teriam, associados a uma atmosfera produtiva – de tipo
marshalliano – competência, criatividade, competitividade, cultura); 4) criação
tecnológica (há as ideias, o dinheiro e os serviços são privilegiados em detrimento do papel do Estado como produtor, dos produtos manufaturados e, por
que não dizer, das matérias-primas); 5) estímulo à competitividade (com a participação crescente do papel das grandes empresas mundiais que se colocam
na proa das transformações territoriais na criação tecnológica, nos comandos
7 As conceituações de globalização, mundialização e multinacionalização já foram expostas
em: Sposito (1999) e também foram incorporadas, indiretamente, no texto Sposito (2001,
p.311-322).
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estratégicos e no aproveitamento da logística territorial onde a colaboração do
Estado vai se enfraquecendo continuamente); 6) verticalização nas relações de
produção (com a formação das redes “duras” – fibras óticas, canais por satélite como base da infraestrutura logística – e o dimensionamento dos fluxos
de informações, considerando-se as suas diferentes formas e os sujeitos que
as utilizam); e finalmente 7) as mudanças no papel do Estado (ultimamente
mais voltado para as determinações do capital, como a desregulamentação do
trabalho e dos fluxos do dinheiro internacionalmente).
Sobre as transformações na logística territorial, que influi diretamente na
localização das empresas, temos apresentado e divulgado as ideias das revoluções logísticas.8 Esta temática compareceu em algumas participações em
mesas redondas de eventos científicos e em artigos de divulgação em revistas
especializadas. Por essa razão, não vamos repeti-la nestas páginas.
Associado à logística é preciso apresentar, também, o conceito de eixo de
desenvolvimento.9 Esse conceito tem algumas características que devem ser,
em primeiro lugar, expostas, mesmo que de maneira resumida. São elas: 1) há
um “conjunto de vias de transporte que outorgam acessibilidade aos fatores
de localização industrial”; 2) o eixo é um “redutor das incertezas nas decisões de localização”; 3) o eixo define-se por “vias de transporte balizadas por
núcleos urbano-industriais”; 4) o eixo é um “canal de circulação de mercadorias” por causa da demanda de transporte solicitada pelos núcleos urbano-industriais; 5) há a concentração da oferta “que apresenta um alto nível de
serviço”; 6) é um “cenário privilegiado para a difusão de inovações”; 7) ele
se apresenta como “sucessão de centros e periferias funcionais e especializados”; 8) é “suporte territorial dos processos de desconcentração produtiva”; 9)
apresenta-se como “unidade geográfica dotada de uma base econômica própria derivada da agregação de centralidade territorial, centralidade locacional
e centralidade funcional”; 10) pode ser considerado como uma “síntese dos
elementos do sistema de transporte”; e 11) pode ser “instrumento e objeto de
política regional” (Sánchez-Hernández, 1998, p.39-49).
8 As bases para esta discussão são, resumidamente, as ideias contidas no artigo Anderson (1990,
p.1-14). Já as divulgamos, anteriormente, no artigo Sposito (1999), cujo teor foi apresentado e
debatido no III Seminário do Pensamento Geográfico, realizado em Presidente Prudente, em
setembro de 1998.
9 Esse conceito já foi apresentado em Matushima e Sposito (2002a) e em Matushima e Sposito
(2002b).
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A contribuição de Sánchez-Hernández (1998) foi o ponto de partida para
a avaliação da arquitetura territorial da localização das atividades de transformação no estado de São Paulo, realidade diferente da espanhola. Por isso,
aquelas onze características não são totalmente válidas para o estado, mas
algumas delas são importantes para se compreender esse fenômeno: 1) em
primeiro lugar, o conjunto de vias de transporte que facilita a acessibilidade
aos diferentes fatores de localização industrial é insofismável caraterística no
estado: as próprias decisões por parte do empresariado e do poder público na
decisão de localização traz, para a superfície, a necessidade de reduzir as suas
incertezas, principalmente na hora de responder às crises que têm assolado o
capitalismo ocidental nas duas últimas décadas; 2) em seguida, o papel da rede
urbana emerge como substancial elemento definidor da localização industrial:
são núcleos urbanos que se definem e redefinem como urbano-industriais,
alguns com estabelecimentos com forte participação tecnológica e outros com
forte participação do conhecimento tácito. Neste caso, as vias de transporte,
principalmente aquelas que facilitam a circulação e permitem o aumento da
velocidade do deslocamento de mercadorias e pessoas, soam como o elemento
fundamental que define a reestruturação urbana. Enfim, como o eixo é um
“canal de circulação de mercadorias”, a rede urbana por ele se redefine; 3) a
reestruturação da cidade acompanha a reestruturação urbana. Neste caso, os
níveis de prestação de serviços se elevam ao mesmo tempo em que a existência
dos eixos modifica o desenho, configurando uma reestruturação da cidade;
4) em algumas áreas específicas, apresentam-se cenários privilegiados para
a difusão de inovações, principalmente naquelas onde a densidade informacional e de pesquisa se destacam no território estadual. Muitas vezes interpretadas como resultados da desconcentração industrial, essas áreas não são
resultado apenas dos fenômenos que ocorrem na metrópole, mas têm suas
dinâmicas próprias e sua capacidade de invenção do novo, seja por meio da
força da iniciativa local, seja pela força da localização de empreendimentos
alicerçados em capitais estrangeiros; 5) a formação dos eixos de desenvolvimento configura-se, também, como unidades geográficas dotadas de bases
econômicas próprias porque são derivadas da agregação de centralidades territoriais, centralidades locacionais e centralidades funcionais.
Para enfatizar a concepção que temos de eixo de desenvolvimento, lembramos que a localização industrial no estado de São Paulo e, talvez, em qualquer
outro território, leva em consideração algumas premissas como: a) os fatores
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que influenciam a localização variarão de acordo com o perfil dos proprietários ou acionistas da empresa industrial. As empresas familiares geralmente
consideram na escolha da localização a proximidade com a comunidade onde
os proprietários residem, as multinacionais praticamente não tem essa preocupação; b) nas empresas industriais multinacionais a escolha da localização
considera principalmente as condições logísticas e consequentemente infraestruturais, uma vez que o destino das mercadorias em determinados casos não
se localiza no mesmo país onde se instala uma unidade industrial. Por exemplo, uma empresa prefere instalar uma unidade industrial em Campinas, onde
a mão de obra é mais cara, do que em Presidente Prudente onde é mais barata,
pelo fato de que o gasto maior efetuado com a mão de obra de Campinas é
compensado pela economia com o transporte das mercadorias por conta da
proximidade com o aeroporto de Viracopos e de Guarulhos e pela facilidade
para levar mercadorias ao Porto de Santos.
Além desses fatores elencados, há outro que também deve ser considerado
ao se analisar a localização expressiva de unidades industriais no estado de São
Paulo. O fator histórico, lembrando que desde os primórdios da industrialização no Brasil foram gestados no estado de São Paulo condições propícias
ao funcionamento da indústria, principalmente em decorrência da economia
cafeeira e os seus efeitos para frente e para trás (Selingardi-Sampaio, 2009).
Para enriquecer a discussão do conceito de eixo de desenvolvimento,
é importante abordar dois aspectos que consideramos fundamentais para
a territorialização das atividades produtivas no estado de São Paulo, bem
definidos por Lencioni (1999):10 a desconcentração industrial (porque “a
expansão recente da indústria no interior, desde o final dos anos 1970, está
estreitamente vinculada a processos de desconcentração metropolitana”)
diretamente ligada a uma persistência/aumento da centralização capitalista
na metrópole paulista e a velocidade “nas respostas aos desafios da economia
mundial” (p.116). Para enfatizar esta argumentação, utilizamos o que Carlos
(1996) afirma, quando diz que é necessário considerar que “o que se busca é a
diminuição do tempo de percurso e não do espaço do percurso que continua
sendo um dado inquestionável” porque “os fluxos sejam eles materiais ou
imateriais deslocam-se num espaço concreto a ser percorrido” (p.28).

10 Este assunto encontra-se claramente desenvolvido em: Lencioni (1999, p.115-136).
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Para a demonstração dos conceitos indicados, o mapeamento das transformações históricas nos sistemas de transportes e na infraestrutura para os
fluxos de informação no estado de São Paulo, desde o início do século XX, já
está sendo realizado e deverá ter sua conclusão nos próximos dois anos.
Levando em consideração esses cinco aspectos que têm a função de resumir a dinâmica dos eixos, foi possível elaborar um esquema interpretativo,
mesmo parcial, da relação entre a metrópole e as cidades médias, a densidade informacional e a capacidade de geração de empregos com maior aporte
tecnológico ou maior participação do conhecimento tácito. O esquema está
apresentado na figura 3.
Figura 3 – Esquema de um eixo de desenvolvimento no estado de São Paulo

Retomando a localização industrial e repensando-a em
outros termos
A localização industrial é tema recorrente quando se fala de industrialização
industrial. Não vamos, neste momento, recuperar as teorias clássicas de localização mas, levando-as em consideração (como pode ser visto em Manzagol,
1985, por exemplo), vamos tentar avançar um pouco mais na análise, levando
em consideração as mudanças que vão ocorrer com a crise do fordismo e a emergência do modo de regulação toyotista ou da produção flexível.
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Lembrando Fischer (1994), quando ele trata da localização industrial, ele
procura desenvolver outra abordagem. Para isso, parte dos objetivos de diferentes atores geográficos: a) para o responsável pela empresa, a escolha da
localização tem dupla interpretação: “minimizar os custos de produção maximizando os lucros”. Para isso, é preciso levar em conta “o nível de valor agregado de sua atividade” que leva à seletividade das estratégias de localização;
b) para a coletividade local, o problema maior é o de “atrair para seu território
atividades que representam potenciais de empregos”, o que pode engendrar
perspectivas de desenvolvimento. Aí, a comunidade poderá decidir-se pelo
oferecimento de vantagens possíveis em termos “fundiários, de imobiliário,
de equipamentos diversos, de fiscalização local, de externalidades de serviços” etc.; c) o planejador, por sua vez, deve levar em consideração três níveis
simultâneos e diferentes: por um lado, “não pode negligenciar tudo o que
releva a problemática das relações espaciais entre a localização do emprego e
aquela do habitat” e, por outro lado, “precisa reforçar e diversificar o tecido
econômico local”, enfim, de “otimizar os efeitos espaciais da implantação, de
maneira a que o novo estabelecimento participe com eficácia do desenvolvimento regional” (p.113-114).
Defendendo a ideia de que é um erro da Geografia Econômica trabalhar
com os fatores de localização a priori, Fischer (1994) lembra que, na atualidade, a “localização ótima” é um mito porque ela só ocorre em um átimo
e pode se reduzir apenas a um dado relativo. O mais importante, então, é
trabalhar, num momento em rápidas transições, com os fatores a posteriori
porque se pode falar em “localização satisfatória” (a localização observável)
ao se levar em consideração: a) o papel das oportunidades na escolha de uma
implantação (que dependerá “da influência da inovação e das novas tecnologias”); e b) do papel dos diversos fatores de localização, já estudados pelos
clássicos, como “o papel dos custos, da demanda, dos efeitos de articulação, do
comportamento, da polarização ou das superfícies de lucros etc.”. Essa compreensão é sugerida num momento em que as indústrias do tipo footloose estão
em voga por causa da efemeridade da consistência na implantação de estabelecimentos industriais fortemente influenciados pelo regime de produção
flexível. Finalmente, além dos fatores clássicos, há elementos que passam a
ser considerados, como “a qualidade do meio e as possibilidades do ambiente”
(p.116-117), fortemente determinantes na atualidade. Se fizermos uma relação com a relocalização de atividades industriais no estado de São Paulo, nas
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duas últimas décadas, veremos que essas determinantes ganham força porque
auxiliam na explicação do poder de atração, na localização de empresas e de
estabelecimentos industriais, nas cidades de porte médio.
Para terminar a montagem da base teórica deste texto, vamos dialogar
com Camagni (2005). Embora ele não analise a cidade do ponto de vista da
localização industrial, mas sua proposta de estudo tem a cidade como objeto.
Acreditamos que, ao lembrar de cinco princípios para explicar a cidade, ele dá
pistas importantes para a compreensão da localização industrial nos momentos atuais, quando o movimento, a velocidade das transformações e a rapidez
nas tomadas de decisões têm modificado as dinâmicas territoriais e estabelecido novas configurações no espaço.
Partimos do primeiro princípio, o da aglomeração. Para ele, há vantagens
de um modelo concentrado se comparado com um modelo difuso de organização do trabalho social (p.21), o que lembra o papel das economias de
escala, mesmo no nível local ou regional. Para Camagni (2005), a presença
de economias de escala modifica “o esquema das localizações assim como a
aparição de nós e polos de aglomeração” (p.22). Esse esquema leva à formação
“de uma renda de posição nas áreas adjacentes à empresa” que serve de elemento indutor à escolha da localização por parte de empresas e pessoas (p.22).
Por isso, podemos concluir que a formação da aglomeração, seja pela área de
uma cidade, seja pela presença de várias empresas (industriais, de serviços ou
de comércio) que se disseminam pelo território, gera uma força gravitacional
que estabelece padrões de localização espaciais que diferenciam uma área das
outras, provocando o surgimento de diferentes formas de apropriação da mais-valia social por meio da definição dos salários, da incorporação tecnológica por
parte do agente produtor ou comercializador, da formação de eixos de diferentes intensidades de uso na circulação de pessoas, mercadorias e informações etc.
Para Camagni (2005) as economias de aglomeração podem ser classificadas em três tipos: 1) economias internas à empresa, de “tipo produtivo,
distributivo e financeiro”, com a formação de “uma estrutura reticular de
áreas de mercado não superpostas pelas unidades produtivas individuais”;
2) economias externas à empresa mas internas à indústria – ou economias de
localização – que se “trata das vantagens que se derivam da localização concentrada de empresas [...]”; 3) economias externas à empresa e à indústria –
ou economias de urbanização – que “derivam da presença de infraestruturas
genéricas [...]” (p.24).
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O segundo princípio enunciado por Camagni (2005) é o da acessibilidade.
A “acessibilidade significa superar a barreira imposta pelo espaço ao movimento de pessoas e coisas e ao intercâmbio de bens, serviços e informações”.
Ela significa, também, “rápida disponibilidade de fatores de produção e bens
intermediários para a empresa” diminuindo custos de transporte e de espera,
diminuindo o tempo nas atividades produtivas e aumentando a velocidade na
circulação das mercadorias. Por isso, a acessibilidade
determina, pois, as eleições de localização de cada ator econômico, que por sua
vez dão lugar, por efeitos acumulativos [este aspecto não pode passar despercebido dos efeitos de aglomeração], à estruturação de todo o espaço, tanto no nível
macro como microterritorial. (Camagni, 2005, p.51)

Para esse autor, a renda do solo entra na explicação, pois ela é um elemento
vinculado “com as atividades econômicas, produtivas e residenciais” porque
se torna “princípio organizador da localização das distintas atividades sobre
o território” (p.52).
O terceiro princípio refere-se à interação espacial. Esse princípio baseia-se
no fato de que qualquer atividade “desenvolve com o entorno que a rodeia
uma complexa rede de relações bidirecionais que têm lugar em múltiplos
níveis” (Camagni, 2005, p.79). Em outras palavras, “ao redor da atividade
se materializa um complexo campo de forças de atração, de irradiação, de
repulsão e de cooperação” que configuram a disposição das forças produtivas
em um dado território. A localização, portanto, depende de aspectos como
interação e mobilidade.
O princípio da hierarquia aplica-se, muito mais, à rede urbana. No entanto,
ele pode se decompor em hierarquia dos centros, a dimensão e a área de mercado de cada centro e a distância média entre os centros. Mesmo que a localização industrial, atualmente, não se defina necessariamente pelo espaço da
cidade, o posicionamento de empresas industriais provoca a diferencialidade
que diferencia o território [associado aos outros princípios, a hierarquia pode
ser contestada porque o desenvolvimento das tecnologias de informação e
comunicação conecta espaços diferentes em níveis diferentes, fazendo com
que a rede urbana seja rompida em suas verticalidades, provocando o surgimento forte de horizontalidades entre espaços com diferentes densidades,
interações e, no fim, de aglomerações].
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O último princípio enumerado por Camagni (2005) é o da competitividade.
Palavra muito utilizada para caracterizar a globalização, a competitividade
pode ser alcançada “mediante a especialização nas funções características do próprio nível hierárquico”, “mediante a vocação produtiva de uma
cidade”, e mediante “processos de integração horizontal” (por sinergia) ou
vertical (por complementaridade...)” (p.138). Essas características são aplicadas ao que ele chama de competitividade externa que, mesmo que sejam
aplicadas para a rede urbana, como a rede configura, estruturalmente, a capacidade de decisão das empresas, elas podem ser aplicadas para a compreensão
da localização industrial que se apresenta nas duas últimas décadas.
Outro componente que devemos estudar para a compreensão do território
paulista é a dinâmica populacional a partir da estruturação do emprego e da
oscilação do desemprego. Essa componente deverá ser, mais especificamente,
organizada com base nas cidades de porte médio do estado vis-à-vis a área
metropolitana de São Paulo. A taxa de desemprego em São Paulo tem crescido
constantemente: se em 1989 ela equivalia a 3,4%, passou para 5,1% em 1994 e
7,8% em 1999. Se for considerado o grupo de pessoas com experiência profissional, a taxa vai de 7,5% em 1989 para 12,3% em 1994 e 17,0% em 1999. Esses
dados podem ser associados ao que se chama de “desemprego tecnológico”
que, associados a uma tendência descrescente na variação do PIB (que era de
7,0% em 1950, 11% em 1960, 13,5% em 1972, 9,0% em 1980, -4,0% em 1990
e 0,0% em 1998)11 tem provocado o aumento da informalidade no trabalho
(também motivada pela desregulamentação sistemática que vem ocorrendo
na década de 1990). Enfim, enquanto o PIB cresce, a dívida do setor público,
o desemprego e a informalidade aumentam.
Para tentar organizar as principais ideias desenvolvidas neste texto,
partimos da avaliação de duas metodologias que foram utilizadas para o
mapeamento dos fluxos de mercadorias no estado de São Paulo. Uma delas
foi exposta por Ichihara (2007) que, utilizando a teoria do insumo-produto (explicar o que é), mostrou que há uma relação direta entre o sistema
rodoviário, os fluxos de mercadorias e a posição das cidades ao longo das
rodovias como importantes na definição da dinâmica econômica do estado.
Como a base da teoria (insumo-produto) leva em consideração os fluxos
de mercadorias que têm procedência do estado de São Paulo, elas são, em
11 Dados obtidos em Mattoso (1999, p.12, 13 e 22).
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grande parte, originárias da indústria. Ampliando a inferência, podemos
afirmar que as cidades que se localizam ao longo das rodovias (que funcionam como orientadoras dos eixos de desenvolvimento) são as mais afetadas,
no sentido positivo, pela dinâmica econômica que embasa as decisões nas
localizações das empresas (de todos os tipos, mas aqui queremos salientar
as indústrias).
Para Ichirara (2007, p.225),
pelas projeções dos aumentos da demanda final avaliados em 46,8% do consumo
das famílias; 24,2% do consumo do governo; 59,6% dos investimentos e 149,4%
das exportações; estima-se a elevação de 63,4% dos fluxos nas rodovias de São
Paulo, em 2012.

Ele conclui, também, que “as cidades que terão maior desenvolvimento
estarão próximas às principais autovias, atualmente sob regime de concessão, determinando aumentos maiores que a média estadual sobre as rodovias
pedagiadas” (Ichihara, 2007, p.227).
A localização industrial, em termos absolutos, comparando-se o número
de estabelecimentos e o número de vínculos empregatícios, pode ser observado nas figuras 5 e 6. No entanto, não é apenas com essa visualização que
pretendemos esboçar nossa explicação sobre a localização industrial no estado
de São Paulo. Ela exige outras possibilidades metodológicas. E outra possibilidade metodológica que auxilia na interpretação da localização industrial e,
por conseguinte, nos fluxos de mercadorias e no papel das cidades ao longo
dos eixos de desenvolvimento é aquela que relaciona, por vizinhança, os
números de estabelecimentos industriais e os números de empregos na indústria. Tomando como base alguns ramos significativos da indústria de transformação, foi possível elaborar vários mapas que mostram o “movimento”
dos estabelecimentos e dos empregos no estado de São Paulo.
Outro caminho metodológico é o que demonstraremos em seguida, por
meio de vários mapas de localização industrial, comparando a intensidade
das manchas tanto de estabelecimentos quanto de vínculos empregatícios,
em dois momentos (1996 e 2005) para apreender o movimento, no tempo,
do deslocamento da indústria. Essa comparação é feita pela escolha de dois
exemplos de dois distintos blocos conformados por ramos industriais. Um
deles, contempla um grupo com pouca incorporação tecnológica e tem
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Figura 5 – Número de estabelecimentos industriais no estado de São Paulo (com
exceção da capital), 2007

Figura 6 – Número de vínculos empregatícios na indústria no estado de São
Paulo, 2005
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maior força no conhecimento tácito (máquinas e equipamentos e minerais
não metálicos). O outro se constitui por dois ramos com forte incorporação
tecnológica (instrumentos médico-hospitalares e veículos automotores). O
movimento observado, ao longo do tempo, nesses setores, obedece o que
está desenhado nas figuras 5 e 6 (números de estabelecimentos e de vínculos empregatícios industriais, enfatizando-se os números sem a capital do
estado, cuja dimensão municipal e populacional ofusca outros dados para
efeitos comparativos).
Tanto os vínculos empregatícios quanto os estabelecimentos industriais mostram densidades maiores ao longo dos eixos de desenvolvimentos conformados pelas principais rodovias. Esse fato se torna mais evidente
quando observamos o mapa com a intensidade da circulação de veículos
nas principais rodovias do estado (figura 7), que define o perfil dos eixos de
desenvolvimento.
Figura 7 – Principais fluxos de veículos nas rodovias do estado de São Paulo, 2009

Mesmo enfatizando o papel dos eixos rodoviários na configuração dos
eixos de desenvolvimento, não procuramos engessar nosso raciocínio em
um modelo interpretativo. Ao contrário, fomos levantando argumentos que
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podem ser lidos em suas diferentes determinações mas, principalmente, como
fatores que se completam. É com essa proposta que vamos examinar alguns
mapas síntese que permitem a visualização das comparações no território e
no tempo, iniciando, primeiro, por setores industriais com componentes tecnológicos médios e fortes.
Figura 8 –Máquinas e equipamentos, vínculos empregatícios, 2006

Figura 9 – Máquinas e equipamentos: áreas de crescimento e retração da produção – estabelecimentos, 1999-2006
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Figura 10 – Máquinas e equipamentos: áreas de crescimento e retração da produção – vínculos empregatícios, 1999-2006

Figura 11 – Minerais não metálicos, áreas de crescimento e retração – estabelecimentos, 1999-2006

As figuras 8 a 12 levam à seguinte interpretação: os setores de máquinas
e equipamentos e minerais não metálicos, de fraca incorporação tecnológica
e forte presença do capital variável, tiveram comportamento semelhante
quando comparados os dados de 1999 a 2006. No primeiro caso, mesmo
que o número de vínculos empregatícios em 2006 seja intenso na capital e
nas áreas mais próximas, no período entre 1999 e 2006 houve decréscimo
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Figura 12 – Minerais não metálicos, áreas de crescimento e retração – vínculos
empregatícios, 1999-2006

na área de maior intensidade industrial e populacional do estado e ampliação no centro norte. No segundo caso, o oeste do estado teve crescimento
no período entre 1999 e 2006, tanto no número de estabelecimentos quanto
dos vínculos empregatícios. Uma conclusão emerge da comparação feita:
nos dois setores, em termos de números absolutos há concentração nas
áreas mais densamente povoadas do estado, mas ao longo do tempo as áreas
menos densas recebem maior número de estabelecimentos e de vínculos
empregatícios. Essa conclusão voltará a ser debatida em outros setores das
atividades de transformação.
Outro dado significativo na década de 1990 é a diminuição do ganho
salarial no setor industrial. O recuo vai de 9,86% de crescimento (sempre
em relação ao ano anterior) em 1995 para -9,38 em 1999, continuando a
tendência para o ano de 2001, segundo dados da Confederação Nacional da
Indústria. Essa tendência é seguida pelo montante do pessoal empregado,
pelas horas trabalhadas na produção e pelas vendas realizadas. Com desempenho piorado nos últimos cinco anos, a indústria paulista tem perdido sua
força pela transferência de unidades produtivas para outros estados, embora
o poder de decisão da metrópole paulistana tenha crescido constantemente
(atualmente, estima-se que 80% dos telefonemas internacionais iniciados no
Brasil tenham origem nessa metrópole, o que caracteriza São Paulo como
cidade mundial).
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Em termos de renda familiar,12 tomando as cidades-sedes das regiões de
governo, os indicadores, em 1980, eram os seguintes: em Araçatuba, 5,8
salários mínimos por família (smf); em Presidente Prudente, 6,00; em Marília, era 6,03; em Bauru, 6,89; e em São José do Rio Preto, 7,00. Embora os
dados sejam já bastante defasados, eles permitem verificar uma diminuição
na renda familiar nas cidades de regiões onde as atividades pecuárias predominam no setor agropecuário. Se formos um pouco além, buscando a renda
familiar de cidades-sedes de regiões de governo menos significativas, como
Catanduva (5,40 smf), Lins (5,91), Votuporanga (5,11), Ourinhos (5,4) e
Tupã (4,9), podemos concluir que seu dinamismo econômico é bem menor
no oeste do estado em relação a outras cidades-sedes situadas mais próximas
da área metropolitana: Botucatu (6,22 smf), Guaratinguetá (5,94), Lorena
(5,53) entre outras.
A dinâmica econômica do estado de São Paulo também se manifesta no
movimento da força de trabalho, principalmente aquela que apresenta alguma
especialização, que se desloca para os locais onde o emprego está cada vez mais
verticalizado. Segundo Caiado (1995) essa situação pode ser comprovada
pelo “padrão de urbanização até então vigente somente na metrópole” que se
visualiza pela “implantação de condomínios horizontais fechados, de shopping
centers, de grandes edifícios comerciais” e de seu reverso, com grandes parcelas da população “excluídas da possibilidade de apropriação adequada do
espaço urbano, habitando em periferias, favelas e cortiços” (p.50).
Acrescentemos, ainda, a necessidade de se discutir o papel das cidades
de porte médio no estado de São Paulo na conformação da sua rede urbana.
Decorrência da concentração dos indicadores econômicos e sociais, a existência das cidades de porte médio ganha importância para a sua identificação e
detalhamento da sua dinâmica.
Sabemos, por exemplo, que a concentração populacional nas maiores
cidades brasileiras que já foi identificada na década de 1970, fundamentou
a criação das regiões metropolitanas brasileiras, o que foi objeto de inúmeros estudos geográficos, enfocado pela ótica de um processo urbano que se
intensificou daí para frente. Com isso, a grande produção científica brasileira
concentrou-se na análise das metrópoles nacionais, em especial Rio de Janeiro
e São Paulo. Normalmente, a partir dessas análises vêm se realizando estudos
12 Dados do Censo Demográfico do IBGE, 1980.
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nas outras metrópoles, aquelas denominadas regionais e, consequentemente,
nas cidades menores. Contudo, é preciso lembrar que a metrópole apresenta
uma série de caracterizações – quantitativas e qualitativas – que a diferencia
das demais cidades.
Mais recentemente, o aumento considerável do número de cidades com
mais de 50 mil habitantes (já são 142 no estado de São Paulo), bem como o
crescimento gradativo populacional dessas cidades no Brasil vem chamando
a atenção de alguns estudiosos. Andrade e Serra (2001) apresentam artigos de
vários pesquisadores que analisaram o crescimento das cidades não metropolitanas, denominadas de cidades médias. Os autores retomam o tema tratado
no Programa Nacional de Cidades de Porte Médio, iniciado em 1976 e justificam este retorno temático a partir da constatação de uma reconcentração
espacial das atividades produtivas e da população, que se confirma a partir
dos dados censitários de 2000.
Vários estudos têm revelado que a expansão das “cidades médias” se, por
um lado, apresenta indicadores semelhantes aos que caracterizam as metrópoles, entre esses, a descentralização, a verticalização, a transformação de
espaços rurais em áreas urbanas (primeira ocupação), o rearranjo de usos
de bairros, a fragmentação e segregação territorial, o surgimento de novas
centralidades e a estratificação do uso do espaço urbano; por outro, mostra
diferenças quantitativas (número de habitantes, fluxo de automóveis, indicadores sociais e econômicos etc.) e qualitativas, como a qualidade de vida e
o crescimento da renda per capita nessas cidades.
Tais processos vêm sendo analisados, porém, na maioria das vezes, de forma
localizada. A consideração das cidades de porte médio na escala da rede urbana
paulista (e, por extensão, de outros estados do Brasil), será fundamental
para completar o recorte ora proposto neste projeto de pesquisa, mesmo que
ele ainda não possa ser considerado como abrangente de toda a realidade
geográfica.
Como se pode ver, a proposta se apresenta complexa. No entanto, as interpretações que até agora analisamos, mesmo que de maneira muito rápida
neste projeto, apontam para a interpretação do interior de São Paulo vis-à-vis
a metrópole como áreas individualizadas ou “manchas” quase independentes
no território. Essa “imagem geográfica” que se produz do território paulista,
epistemologicamente inspirada nos estudos de área, tendência já secular nos
estudos geográficos, precisa ser revista, principalmente quando se procura
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articular as áreas através da formação de redes de informação como novo paradigma. A articulação das áreas faz-se pela logística, sem dúvida, mas, a nosso
ver, a partir da formação de eixos de desenvolvimento que vão configurando
territorialidades específicas que precisam ser identificadas em sua continuidade, embora complexas. Esta é, portanto, a tese que neste projeto, vamos
continuar investigando: em primeiro lugar, a mudança da interpretação do
interior de São Paulo do paradigma das áreas (segundo o qual a própria produção dos dados é consequência) para o paradigma do eixo de desenvolvimento,
evidenciados pela própria realidade e que solicitam, doravante, melhores discussões. Por outro lado, a persistência do desenvolvimento local e regional em
forma de mancha territorial também deverá ser investigada, para se ver como
os referidos paradigmas podem ajudar na interpretação da configuração da
dinâmica econômica no Brasil.
Figura 13 – Valor adicionado na indústria, 2010

As figuras 13 e 14 confirmam a movimentação, no território, da localização
das atividades produtivas em direção a áreas mais distantes da capital. No caso
do valor adicionado, as áreas que mais perderam foram a grande São Paulo, as
áreas litorâneas e o Vale do Paraíba. Em compensação, o centro-norte e o oeste
do estado tiveram números positivos. Essa tendência foi seguida quando se
fala na participação dos municípios nas exportações. Embora a participação
das áreas do centro e norte do estado seja destacável, o oeste aparece como
área importante nesse aspecto. Por outro lado, a grande São Paulo, as áreas
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Figura 14 – Participação municipal nas exportações, 2010

de Campinas, Sorocaba, litorânea e Vale do Paraíba apresentam números
negativos.
Quando se trata de setores com sensível incorporação tecnológica, o mapa
do estado de São Paulo tem movimento um pouco diferente, mas mesmo
assim não se pode negar que a capital e suas áreas mais próximas tiveram
diminuição na participação tanto no número de estabelecimentos quanto no
número de vínculos empregatícios. Vejamos alguns mapas que, comparados,
confirmam o que foi dito.
No caso do setor de instrumentos médico-hospitalares, de precisão e óticos, o número de estabelecimentos, entre 1999 e 2006, teve crescimento no
centro-norte e no leste do estado. Quando se refere ao número de vínculos
empregatícios, a tendência é a mesma, mas com participação significativa do
centro-oeste do estado. Quando se trata do setor de veículos automotores e
carrocerias, a grande São Paulo, o centro e o oeste do estado têm diminuição
em sua participação e, quanto ao número de vínculos empregatícios, o centro
do estado tem forte crescimento e o norte se destaca com pouca percentagem.
Em ambos os casos, a grande São Paulo tem diminuição em sua participação,
o que mostra que o processo de disjunção produtiva se manifestou no processo
de deslocamento dos estabelecimentos de produção industrial e que a participação da capital tem se tornado, relativamente, menor em relação ao restante
do estado (fig. 15 a 18).
Para completar nossa análise, vamos expor algumas ideias (ainda incompletas) sobre o tamanho do mercado. A produção industrial tem aumentado
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Figura 15 – Instrumentos médico-hospitalares, de precisão e óticos. Áreas de
crescimento e retração – estabelecimentos, 1999-2006

Figura 16 – Instrumentos médico-hospitalares, de precisão e óticos, áreas de
crescimento e retração – vínculos empregatícios, 1999-2006

no Brasil, nos últimos anos, mesmo que em porcentagens mais baixas que os
outros países componentes do grupo BRICS.13 Um dos fatores, no caso brasileiro, que abriu brecha para o crescimento industrial foi o aproveitamento
da capacidade ociosa das empresas (que tem diminuído, embora continue
13 Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
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Figura 17 – Veículos automotores e carrocerias, áreas de crescimento e retração
– estabelecimentos, 1999-2006

Figura 18 – Veículos automotores e carrocerias, áreas de crescimento e retração
– vínculos empregatícios, 1999-2006

como elemento importante da regulação do mercado de trabalho). Isso pode
ser utilizado para o crescimento do mercado interno, embora não signifique,
necessariamente, aumento do número de empregos.
A Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento
(UNCTAD) informa que o Brasil foi o principal destino para as inversões
das grandes companhias multinacionais, na América Latina, para os anos de
2004 e 2005, seguido do México, da Argentina, do Chile e da Venezuela. No
entanto, a tendência maior é o redirecionamento dos investimentos diretos
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para a Ásia e a Europa Oriental, basicamente os países que recentemente
se integraram à União Europeia. A internacionalização da imagem do Brasil motivada pelo incremento das exportações, que motiva o saldo anual, na
balança comercial, de mais de US$ 20 bilhões, e pela visibilidade das políticas sociais.
O mercado de trabalho e a capacidade produtiva têm como características
principais:
•
•
•
•
•

•
•

incorporação tecnológica em setores de ponta;
aumento do número de empresas;
variação da capacidade ociosa das empresas como fator de descompressão das tensões políticas relacionadas ao mercado de trabalho;
diminuição do tamanho médio das empresas, considerando-se o
número de empregados;
diminuição do número de empregos com capacitação sofisticada e
aumento do número de empregos sem grandes especializações ou
precários;
formação de redes de articulação entre diferentes setores (empresas e
bancos, indústrias e serviços etc.);
localização das empresas em eixos de circulação de pessoas e mercadorias definidos por estruturas logísticas sofisticadas.

Tofler e Tofler (2004) informam que, recentemente, aproximadamente
300 empresas abriram seus negócios e fizeram inversões em outro país do
Mercosul, das quais 40% são multinacionais, 36% são grandes empresas
nacionais e 24% são pequenas ou médias empresas. No entanto, é preciso ter
claro que todas as “grandes empresas nacionais são parte orgânica de multinacionais ou dependem de bancos internacionais”. Ora, isso ocorre, segundo
esses autores, porque as “firmas distribuem sua produção no bloco, beneficiando-se com o fim ou a redução das barreiras comerciais, as regulamentações flexíveis para o ingresso do trabalho, a saída de capitais, as privatizações e
as ‘molhadas de mão’ a funcionários dos governos” (p.1). Pode, ainda, ocorrer
a clássica prática de compra dentro das próprias cadeias produtivas que dinamizam as corporações multinacionais, o que pode ser facilitado por superfaturamento ou transferência de riquezas com maiores facilidades contábeis.

O_novo_mapa_da_industria__[MIOLO_16x23]__Graf_v1.indd 398

07/03/2016 10:28:17

O NOVO MAPA DA INDÚSTRIA NO INÍCIO DO SÉCULO XXI  399

Além desse aspecto, há outro que precisa ser lembrado quando se pensa em
acordos internacionais para a formação de blocos econômicos. Trata-se das
descontinuidades que precisam ser superadas (ou admitidas como necessárias). Essas descontinuidades se instauram nas fronteiras dos territórios (aqui
compreendido em sua magnitude de poder e área).
As descontinuidades podem ser definidas pela legislação de cada país,
que deve ser obedecida nas fronteiras internacionais (e várias decorrências,
como greves de agentes de polícias de fronteira, “operações tartaruga” ou
corrupção, por exemplo), mas também pelas rupturas logísticas (ferrovias,
rodovias, hidrovias).
Outro exemplo é o surgimento de um novo tipo de problema educacional
para todos os países pobres: é o aparecimento do analfabite, neologismo que
se refere aos excluídos no manuseio das tecnologias mais avançadas, das quais
o computador é o exemplo mais comum. Para Navas (2004), “na atualidade,
as tecnologias digitais fazem com que a região possa ser pensada em um novo
mundo, já que se podem definir em um novo espaço [...] o ciberespaço”, que
pode ser considerado
como una matriz eletrônica de interconexão entre bases de dados digitais localizados em qualquer lugar do mundo e conectados através de uma rede. É um novo
espaço que se superpõe, cada vez com mais força, à Geografia real das paisagens
empíricas [...]. (Navas, 2004, p.1)14

Conclusões
Para tentar organizar as principais ideias desenvolvidas neste texto,
partimos da avaliação de duas metodologias que foram utilizadas para o
mapeamento dos fluxos de mercadorias no estado de São Paulo. Uma delas
foi exposta por Ichihara (2007) que, utilizando a teoria do insumo-produto
(explicar o que é), mostrou que há uma relação direta entre o sistema rodoviário, os fluxos de mercadorias e a posição das cidades ao longo das rodovias
como importantes na definição da dinâmica econômica do estado. Como a base
da teoria (insumo-produto) leva em consideração os fluxos de mercadorias que
14 As últimas ideias deste texto merecem aprofundamentos posteriores.
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têm procedência do estado de São Paulo, elas são, em grande parte, originárias
da indústria. Ampliando a inferência, podemos afirmar que as cidades que se
localizam ao longo das rodovias (que funcionam como orientadoras dos eixos
de desenvolvimento) são as mais afetadas, no sentido positivo, pela dinâmica
econômica que embasa as decisões nas localizações das empresas (de todos os
tipos, mas aqui queremos salientar as indústrias).
Outra opção metodológica debatida neste texto foi a de Selingardi-Sampaio (2009). Ela privilegiou o valor adicionado fiscal. A metodologia que
utilizamos neste texto auxilia na interpretação da localização industrial e, por
conseguinte, nos fluxos de mercadorias e no papel das cidades ao longo dos
eixos de desenvolvimento. Essa opção metodológica é aquela que relaciona,
por vizinhança, os números de estabelecimentos industriais e os números de
empregos na indústria. Tomando como base alguns ramos significativos da
indústria de transformação, foi possível elaborar vários mapas que mostram
o “movimento” dos estabelecimentos e dos empregos no estado de São Paulo.
Para concluir (levando em consideração as opções metodológicas apresentadas e os resultados que pudemos deduzir de sua comparação), vamos
fazer um resumo estruturado pelas principais características da localização
industrial no estado de São Paulo.
Antes, no entanto, precisamos lembrar que intensidade e extensividade,
quantidade e qualidade, espaço, tempo e território são conceitos que se articulam na interpretação da localização industrial no estado de São Paulo. A
partir daí, sua articulação se faz de diferentes maneiras.
•

•

Em primeiro lugar, a constituição de uma rede de infraestrutura física
(autopistas, principalmente, mas infovias e a renovação de outras
formas de transportes, como hidrovias e ferrovias) reforça a arquitetura dos eixos de desenvolvimento ao longo dos quais se concentram
as cidades médias. O desenho lembra uma conformação dendrítica
em relação à capital do estado, e a constituição de áreas ao longo das
vias como preferenciais para a instalação de estabelecimentos de
transformação.
Segundo (e relacionado ao item anterior), é inegável a tendência à disjunção produtiva nas duas últimas décadas, isto é, a separação entre
o centro de comando e o local da produção final. Isso ocorre em São
Paulo, não em decorrência apenas das mudanças por que passou o
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•

•

•

fordismo, mas pelas facilidades de fluidez no território decorrente da
conformação da infraestrutura de transportes e comunicações.
Terceiro, a posição das cidades médias em São Paulo reconfigura a
rede urbana, fortalecendo várias delas (Ribeirão Preto, São José do
Rio Preto e Presidente Prudente) não em decorrência da participação
do setor secundário, mas principalmente pela importância que ganha
o terciário na economia das cidades. Isso não significa diminuição
absoluta do peso da indústria, mas diminuição do seu peso relativo.
Além disso, a tendência à especialização, mesmo que se concentre
nas proximidades da grande São Paulo e das regiões mais próximas,
manifesta-se, também, nas cidades médias mais distantes da capital.
A configuração dos eixos de desenvolvimento remodela a planta de
muitas cidades médias. Elas, por sua vez, têm a concentração da localização das principais atividades econômicas (indústrias e grandes
superfícies de comércio e serviços) ao longo dos eixos. Esse fato muda
a densidade das atividades produtivas porque elas são relocalizadas ao
longo dos eixos por causa, obviamente, da fluidez facilitada por eles.
Além disso, em quarto lugar, precisamos lembrar que há uma razão
inversa entre a localização de indústrias com alta incorporação tecnológica daquelas cuja fortaleza é o conhecimento tácito. No caso das
indústrias com alta tecnologia, além de se localizarem ao longo dos
eixos, elas se restringem às proximidades da metrópole (grande São
Paulo e regiões administrativas limítrofes). No caso das indústrias
que se reproduzem pela reprodução do conhecimento tácito (know
how incorporado pela proximidade e pela reprodução por parte de
parcela da mão de obra), elas se localizam por todo o território paulista, valorizando as áreas mais distantes da capital. Além disso, essas
áreas também podem ser identificadas pela presença de maior número
proporcional de empregos por estabelecimento industrial por causa da
grande participação do capital variável na composição da produção
industrial. Maior participação do capital fixo ocorre nas áreas com
maior concentração tecnológica na composição final do produto.
Finalmente, queremos terminar com uma nova interpretação sobre a
industrialização de São Paulo, como já foi definido anteriormente. É
evidente que houve um processo de industrialização no estado, principalmente na capital e em áreas próximas. No entanto, a indústria se
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disseminou por outras áreas do estado. Neste caso houve uma disseminação do modo industrial. Em outras palavras, a industrialização não
se realizou em todo o território do estado, mas o modo industrial pode
ser verificado nos principais núcleos da rede urbana do estado. Assim,
o processo de industrialização stricto sensu tem sua manifestação em
parte do território paulista, mas em seu lato sensu (como disseminação
do modo industrial), ele se manifesta nas cidades de diferentes portes (mesmo as pequenas) e em ramos de participação significativa do
capital variável.
Como forma de articular as ideias contidas nas conclusões, apresentamos
um modelo que demonstra a constituição dos eixos de desenvolvimento que
pode ser observado na figura 19.
Figura 19 – Estado de São Paulo: eixos de desenvolvimento, 2010
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