Parte II - Os processos e os fluxos
14. A circulação, os transportes e a logística na reestruturação econômica do estado de São Paulo

Márcio Rogério Silveira

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros
SILVEIRA, MR. A circulação, os transportes e a logística na reestruturação econômica do estado de
São Paulo. In: SPOSITO, ES., org. Medidas antidumping e política doméstica: o caso da citricultura
estadunidense [online]. São Paulo: Editora UNESP, 2015, pp. 467-506. ISBN 978-85-68334-66-9.
Available from SciELO Books .<http://books.scielo.org>.

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
International license.
Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição
4.0.
Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons
Reconocimento 4.0.

14.
A circulação, os transportes e
a logística na reestruturação
econômica do estado de São Paulo

Márcio Rogério Silveira1

Introdução
O processo de “mundialização do capital” afetou significativamente a
dinâmica territorial paulista, principalmente no tocante à (re)orientação locacional das atividades econômicas, da mobilidade populacional e da urbanização. Portanto, a crise do fordismo mudou, a partir da década de 1970, as
decisões empresariais levando as empresas: 1) a mudanças estruturais no
próprio local de produção (ampliação da mais-valia e barganhas políticas);
2) à busca por novos mercados; 3) ao deslocamento das plantas produtivas
para locais com menores custos de mão de obra, menores restrições de regulação e ganhos fiscais; 4) a segmentarem as funções em estabelecimentos
especializados (terceirização); 5) a organizarem-se em redes, partindo para a
cooperação, intrassetorial e intrafirma; 6) à mudança locacional para ganhos
logísticos, especulação fundiária e imobiliária. Nos aspectos citados, com
maior ou menor intensidade, houve o advento de uma “revolução logística”
acompanhando as mudanças nas forças produtivas (inovações tecnológicas e
organizacionais nos sistemas de circulação) e nas relações de produção (readequações de sistemas de normas e tributação nos sistemas de circulação).
Nada disso seria possível sem mudanças nos sistemas de movimento e de
logística. Ambos planejados pelo Estado através da “logística de Estado” e
1 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), pesquisador do CNPq.
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pela iniciativa privada através da “logística corporativa”. Entre as diversas
estratégias para fomentar a competição global há algumas que vem se destacando, ou seja, a utilização seletiva da logística, dos sistemas de movimento e
das tecnologias da informação para ampliação e dinamização da circulação do
capital. A ampliação da circulação do capital necessita, entre outros fatores,
da diminuição entre os custos nas esferas da produção e da circulação através
da diminuição da relação tempo de produção e tempo de trabalho. O aumento
da velocidade, da quantidade e da seletividade dos fluxos econômicos são
expressões da recente reestruturação econômica e, nesse contexto, a logística
passa a ter um papel preponderante na organização do território paulista, contribuindo com: 1) a reorientação locacional de muitas atividades econômicas;
2) o transbordamento da Região Metropolitana de São Paulo e a conformação
de uma macrometrópole; 3) o fortalecimento regional das cidades médias e
independência, em certas interações espaciais, com a metrópole; 4) a formação
de conglomerados urbanos especializados ao longo das principais vias rodoviárias de circulação e a utilização de suas margens para a formação de infovias; 5) a fragmentação entre os processos de gestão e de produção (“disjunção
produtiva”) e a desconcentração da produção e centralização da gestão; 6) o
adensamento da indústria inovadora na macrometrópole (São Paulo, Campinas e São José dos Campos); 7) a desintegração vertical e engrossamento do
setor terciário; 8) o destaque de uma rede urbana onde prevalece a divisão do
trabalho entre municípios e regiões.
A inserção, na “mundialização do capital”, do estado de São Paulo,
redundou no oferecimento de condições ideais para a entrada de investimentos externos diretos em detrimento da criação de iniciativas internas de
desenvolvimento econômico via um efeito multiplicador (demanda efetiva).
Foi construída historicamente uma série de infraestruturas de circulação e
armazenamento que atenderam às demandas corporativas globais entrantes
no território paulista, a partir da década de 1980 (mapa 1). As concessões de
serviços públicos de transportes à iniciativa privada nacional e estrangeira e
os investimentos privados em transportes, armazenamento e distribuição são
reflexos da preparação do território paulista para uma integração econômica
globalizada. Com o aquecimento da economia nacional, a partir de 2002, fruto
da política econômica do governo Lula da Silva e das condições econômicas
internacionais mais favoráveis, a intensificação dos fluxos e o uso seletivo da
logística ampliaram-se e muitos eixos de circulação (rodoviário, hidroviário,
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ferroviário), portos e aeroportos ficaram estrangulados. Todavia, foi o modo
rodoviário, apesar de vários cuellos de botella, o que apresentou as melhores
condições para suportar o peso da grande movimentação de mercadorias após
o aquecimento da economia brasileira.
Mapa 1 – Sistemas de engenharia no estado de São Paulo, 2011

Com a concretização das infraestruturas de transportes, houve o desmantelamento de um sistema de normas e tributação em detrimento da criação
de novas regras e tributos que ampliam a fluidez territorial, destacadamente,
nos espaços seletivamente escolhidos pelas corporações. Isso tem aumentado os desníveis de disparidades regionais, como é observado entre diversas
regiões do estado de São Paulo. A “logística territorial” foi coordenada pelo
Estado visando o interesse das grandes corporações. Estabeleceram-se no
setor rodoviário eixos de circulação, concedidos à iniciativa privada, interligando diversas regiões do Estado à Região Metropolitana de São Paulo e
ao Porto de Santos, servindo também de eixos de passagem pelo território
paulista, como ocorre, mais frequentemente, com as rodovias federais (BR116, BR-381 e BR-153). Mesmo assim as rodovias não comportaram plenamente as demandas advindas dos consecutivos anos de aumento do Produto
Interno Bruto (PIB) brasileiro e do comércio exterior, com destaque para as
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exportações, pela balança comercial favorável. A viscosidade territorial permaneceu, pois a demanda por infraestruturas de transportes foi maior que a
ofertada pelo poder público e pela iniciativa privada, principalmente porque
essa última não constrói novas rodovias, ou seja, apenas melhora e sinaliza
os traçados existentes e, em alguns casos, duplica os traçados preexistentes.
As principais demandas relacionam-se à conclusão do Rodoanel, à construção do Ferroanel e à construção do Trem de Alta Velocidade (TAV) entre
Campinas e São Paulo – Baixada Santista-Rio de Janeiro e a ampliação dos
aeroportos de Viracopos, Guarulhos e Galeão, além de aeroportos de grande
capacidade de cargas e passageiros.
As cadeias de fornecimento, de produção e de distribuição são dependentes dos sistemas de movimentos e de logística, levando à formação de eixos de
circulação que agregam, ao longo do tempo, intenso adensamento de atividades econômicas e populacionais e expressivas interações espaciais fruto da
movimentação de mercadorias, pessoas, capitais e informações. Superam-se
os paradigmas de pontos (indústrias isoladas) e os de áreas (distritos industriais) para consolidarem-se os eixos de circulação e desenvolvimento e, este
último, até certa medida, pode agregar os demais, conforme se expande.
Esses, numa escala geográfica ampliada, possuem algumas direções básicas:
•

Em Área (macrometrópole):2 há um grande adensamento de fluxos na “macrometrópole” que alcança 50% dos fluxos econômicos
circulantes e a maior concentração de automóveis e caminhões do
estado e do país. Destacam-se fluxos intensos na “macrometrópole”,
nas suas diversas rodovias, no Rodoanel Mário Covas (SP-021), nas
marginais Pinheiros e Tietê, nas rodovias Bandeirantes (SP-348),
Imigrantes (SP-160), Anchieta (SP-150), Presidente Dutra (BR-116),
Fernão Dias (BR-381), Régis Bittencourt (BR-116), Raposo Tavares
(SP-270), Castelo Branco (SP-280) e Airton Senna (SP-070). A partir de um raio de 100 km, partindo do centro da metrópole, há uma
perda de intensidade nos fluxos econômicos e, por conseguinte, nas
interações espaciais. Para o interior, num raio entre 100 km e 150 km

2 A Região Metropolitana de São Paulo, de Campinas e da Baixada Santista, os Aglomerados
Urbanos de Jundiaí, de Sorocaba e de Piracicaba, a Microrregião Bragantina e São Roque e a
Região do Vale do Paraíba formam a “macrometrópole”.
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•

•

a intensidade dos fluxos é menor e as interações espaciais começam a
diminuir conforme vão se afastando. Elas diminuem em área, todavia, permanecem fortes em alguns principais eixos territoriais de alta
densidade de atividades econômicas e de população urbana;
Em eixo Noroeste: há uma grande intensidade de fluxos econômicos
e de veículos acompanhando a rodovia Anhanguera (SP-330) que, a
partir de Campinas, na direção noroeste, flui em eixo. Há ao longo
dessa rodovia, partindo de Campinas para o interior, significativas
atividades econômicas, como indústrias de transformação. Os municípios importantes no contexto econômico são Paulínia, Americana,
Limeira, Ribeirão Preto e Franca;
Em eixo Nordeste: acompanha a rodovia Presidente Dutra, alcançando São José dos Campos e seguindo com menor, mas considerável
intensidade, para a cidade do Rio de Janeiro. Entre estes dois espaços
polarizadores estabelecem-se intensas interações espaciais através de
diversas redes técnicas resultantes de fluxos econômicos crescentes,
propícios, portanto, à denominação de metápolis (Ascher, 1995), todavia, sem os atributos necessários para a formação de uma megalópole.

Outras rotas de fluxos também são importantes (Castelo Branco, Régis
Bittencourt, Fernão Dias e Raposo Tavares). Todavia, são nos municípios
pertencentes à “área” (macrometrópole) e próximos aos “eixos noroeste e nordeste” que se estabelecem os espaços de intensa “densidade técnica”, “fluidez
territorial” e “rapidez dos fluxos”, todavia, os de “comando” concentram-se
na metrópole (escala ampliada) e nas cidades médias (escala regional). A atração e a expulsão de atividades econômicas que se territorializam são seletivas e,
por conseguinte, causam desigualdades regionais. Em alguns territórios, como
na Região Administrativa de Registro, de Barretos, de Araçatuba, de Franca,
a Central, de Presidente Prudente, além de menos “redes técnicas”, há baixa
intensidade tecnológica e de gestão aplicadas nas atividades econômicas que
influem na qualidade do emprego e da renda. São espaços que participam com
desvantagens do processo de desenvolvimento (desenvolvimento desigual e
combinado), isto é, ainda não experimentaram um salto tecnológico imposto
a outros espaços pelas demandas corporativas. Essas regiões e, em especial,
suas cidades pequenas estão em desvantagem na divisão municipal e regional
do trabalho, ou seja, na hierarquia da rede urbana paulista.
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Mapa 2 – Representação das áreas e eixos de maior circulação e intensidade
econômica no estado de São Paulo, 2011

A área macrometropolitana e os “eixos noroeste” e “nordeste” apresentam, entre outras, uma significativa densidade, pois possuem: 1) as maiores
superfícies artificiais construídas, como industriais, comerciais, de serviços
e habitação; 2) os maiores índices de desenvolvimento tecnológico (empresas industriais e de serviços de alta tecnologia, com destaque para São Paulo,
Campinas e São José dos Campos); 3) as maiores arrecadações de impostos; 4)
os maiores valores adicionados em preços correntes da indústria, do comércio
e do setor de serviços; 5) os maiores PIBs e rendas per capita municipais; 7) os
maiores índices de urbanização e de densidade populacional.
Caso o ritmo de desenvolvimento econômico do país e do estado de São
Paulo, apesar de alguns percalços do PIB, continue intensificando as forças
produtivas – e adequando as relações de produção sem grandes conflitos – do
interior paulista e de outros pontos do território brasileiro (com destaque para
as capitais, em especial, as da “Região Concentrada”, com os maiores aglomerados metropolitanos do país), os fluxos, devido às demandas corporativas, continuarão aumentando e as interações espaciais levarão os territórios a
outro estágio de desenvolvimento. Sem um ordenamento territorial adequado
e liderado pelo Estado, haverá a ampliação das desigualdades regionais em
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virtude do atendimento das demandas corporativos por maior fluidez territorial cujo objetivo é a diminuição de custos gerais e conquista de mercados.
Organograma 1: Indicativos da concentração econômica (Valor de impostos
arrecadados, PIB per capita, valores adicionados do comércio, dos serviços e da
agropecuária, em 2009) e populacional (população, em 2010) nos municípios
paulistas ao longo das principais rodovias do estado de São Paulo.

A proposta, exposta nesse trabalho, é alertar que as políticas públicas
devem levar os territórios a um estágio de desenvolvimento em que não prevaleçam somente os interesses corporativos, mas sim o de toda a sociedade,3
algo que não vem ocorrendo no estado de São Paulo. Entre as ações que são
importantes para uma melhor fluidez territorial, destacamos a diminuição
do rodoviarismo como dominante da matriz de transportes e a valorização do
modal ferroviário, aquaviário, aéreo e dutoviário, respectivamente. Mesmo
3 Através do Estado, o planejamento deve levar em consideração os interesses corporativos internacionais, mas também o das corporações de diferentes portes nacionais e a demanda de toda
a sociedade. O ponto-chave não é expulsar as corporações e limitar seu raio de ação, mas fazer
com que elas atuem dentro de um projeto de desenvolvimento nacional e regional, como faz,
em certos aspectos, a China: trazendo investimentos estrangeiros para seu território e desenvolvendo o capital nacional. Com isso amplia-se a renda e o efeito multiplicador interno da
economia. Processo controlado pelo Estado para não intensificar as desigualdades regionais,
mas resolvê-las.
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com o predomínio do rodoviarismo há necessidade de ampliação dos demais
modais para cargas e passageiros, e o mais importante é a utilização da intermodalidade e sua relação máxima, ou seja, a multimodalidade. A multimodalidade, envolvendo aspectos técnicos e normativos, contribuirá para a
realização rápida e desburocratizada de conexões nos principais nós da rede
de transportes através de estações de armazenamento de mercadorias, portos
secos e/ou Estações Aduaneiras de Interior (EADIs), Centros Logísticos
Integrados (CLI), portos fluviais, marítimos e aéreos.
O estado de São Paulo é a unidade federativa brasileira com a maior densidade técnica e, portanto, é capaz de realizar grandes transformações no seu
território, inclusive, para a diminuição das disparidades regionais. Isso não
vem ocorrendo, pois apesar de alguns avanços no desenvolvimento regional
em algumas partes do interior do estado outras áreas se mantêm estagnadas
econômica e socialmente. Além disso, a própria metrópole paulista e algumas
cidades da região metropolitana apresentam índices de desindustrialização e
baixo crescimento econômico e social em relação a outras partes do território
paulista e brasileiro. Fato certamente agravado com o privilégio conferido às
demandas corporativas – através de políticas públicas de ordenamento territorial – em detrimento das demandas da sociedade paulista, pois o Estado vem
atuando, nas últimas duas décadas, via “logística de estado” para privilegiar
a “logística corporativa”.4

Planejamento e mudança do modelo econômico:
transformações na fluidez territorial no território
brasileiro e paulista
A mais recente mudança no desenvolvimento econômico, enfrentada pelo
Brasil, está baseada no: 1) aumento das exportações de commodities (quantidade e porcentagem); 2) no pequeno aumento das exportações de manufaturados de baixo valor agregado (pouca alteração na porcentagem e aumento na
quantidade); 3) no maior investimento estatal e privado em infraestruturas; 4)
4 Não há um movimento único na economia paulista. Há cidades médias (sedes de Regiões
Administrativas) e cidades de porte médio (sede das regiões de governo) que possuem uma
dinâmica econômica e social. Surgem, nessas cidades, capitais locais em todos os setores da
economia, principalmente, nos serviços e no comércio.
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no aumento das exportações de manufaturados; 5) no aumento do consumo
interno; 6) e no aumento da geração de emprego e renda. Esses fatores expedem a volta do planejamento estatal no Brasil, todavia, é um planejamento
modesto e os efeitos positivos são menores do que a demanda reprimida por
desenvolvimento. Entre os fatores negativos encontram-se a diminuição
proporcionalmente das exportações dos produtos com alto valor agregado e
a ampliação das importações brasileiras que rotineiramente o Brasil produz,
como têxteis, calçados, plásticos, tintas, brinquedos, entre outros.5 Ambos os
fatores, concernentes ao novo padrão de desenvolvimento brasileiro, afetam
as infraestruturas de transportes, ou seja, há uma maior movimentação de cargas, com aumento da tonelagem de produtos circulando pelas vias brasileiras,
sem a ampliação, na medida certa, destas infraestruturas. Aumentam-se os
fluxos econômicos e as interações espaciais sem a devida correspondência das
infraestruturas de transportes e armazenamento.6
O crescimento do comércio exterior do Brasil foi acima das expectativas de
investimentos em infraestruturas de transportes. No ano 2000, foram movimentados com o exterior (exportações e importações) 338 bilhões de toneladas
de cargas; em 2011 esse número alcançou 693 bilhões de toneladas, a frota
5 A porcentagem das exportações de produtos manufaturados entre 1993 e 2011 caiu de 60,48%
para 36,82%. Os semimanufaturados não alteraram muito sua porcentagem com 14,54% em 1993
e 14,15% em 2011. As exportações de produtos básicos aumentaram de 24,44% para 47,88%.
Somente a análise desses dados pode gerar confusões quando se trata da discussão sobre a desindustrialização da economia brasileira. Todavia, como todo comércio exterior brasileiro cresceu,
a porcentagem de produtos manufaturados caiu proporcionalmente aos produtos básicos, mas
subiu em valores se comparado ao ano de 1993. Em 1993, o Brasil exportou US$ 17,37 bilhões
em produtos manufaturados e US$ 7,02 bilhões em produtos básicos e em 2011 foram US$ 66,49
bilhões de manufaturados e US$ 90,97 bilhões de básicos. A composição do PIB industrial (pela
ótica da oferta) pouco se alterou entre 2001 e 2010, passando de 26,9% para 26,8%. A participação do Brasil nas exportações mundial subiu de 0,96% em 2001 para 1,36% em 2011 (colocando
o Brasil na 22a colocação). Já no ranking das importações o Brasil é o 20o colocado com 1,25%.
O estado de São Paulo é o maior exportador do Brasil com 23,40% do total, com US$ 59.909
milhões, em 2011, mas também é o principal importador, com 35,62%. Esses fatos são importantes para se relativizar algumas discussões sobre a desindustrialização e o advento da doença
holandesa no Brasil. Esses dados também mostram, em valores e porcentagem, o aumento dos
fluxos econômicos e de mercadorias circulantes no território brasileiro, com destaque pelos sistemas de engenharia no estado de São Paulo, como suas rodovias e seu principal porto.
6 Não queremos ser levianos e dizer que os governos Lula da Silva e Dilma Rousseff não fizeram investimentos em infraestruturas de transportes e armazenamento, muito pelo contrário,
pois foram os governos que mais investiram nesses setores nas últimas três décadas. Todavia,
os investimentos em infraestruturas e suas obras não foram suficientes para atender adequadamente o ritmo de crescimento econômico imposto ao Brasil por estes mesmos governos.
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de veículos passou de 29.722.950 (1.397.247 de caminhões), em 2000, para
69.047.967 (2.242.329 de caminhões) em 2011, e o PIB brasileiro subiu de
R$ 1,1 trilhão, em 2010, para R$ 2,4 trilhões em 2011. Já os investimentos em
transportes foram de R$ 9,3 bilhões (R$ 5 bilhões em rodovias) em 2002 para
R$ 19,2 bilhões (R$ 10 bilhões em rodovias) em 2009. Portanto, o aumento da
movimentação de mercadorias, da frota de veículos, do PIB nacional pressionou as infraestruturas de transportes, todavia, os investimentos em transportes não acompanharam o mesmo ritmo. Tais fatos apontam para uma baixa
fluidez na circulação e o surgimento e intensificação de gargalos em adensamentos urbanos, áreas portuárias, nós de transportes e outros espaços pelo
território brasileiro. Os modais de transportes mais utilizados para as exportações brasileiras e do estado de São Paulo são o marítimo, o aéreo e o rodoviário.7 Visualiza-se, desse modo, o estrangulamento dos portos, dos aeroportos
e, em especial, das rodovias. Há, portanto, uma rápida necessidade de infraestruturas de transportes e armazenamento, todavia, o tempo de planejamento
e realização das obras é normalmente diferenciado. Soma-se negativamente
a isso a falta de recursos financeiros (em grande parte a demora na liberação
dos mesmos), os superfaturamentos, a mudança nos projetos e outros entraves políticos, sociais, econômicos e ambientais observados na implantação de
uma obra de infraestrutura. Vide o caso do Ferroanel e do Rodoanel na metrópole paulista, o primeiro foi planejado e nem começou a ser construído, e o
segundo levou décadas para inaugurar os primeiros trechos.
O Brasil, até a década de 1990, combinava exportações de produtos manufaturados (geladeiras, televisores, máquinas, equipamentos, motores elétricos, entre outros), ou seja, de maior valor agregado com as commodities e os
derivados da agroindustrialização. A partir da década de 1990, com a entrada
no “rol” dos países “globalizados” e, por consequência, a diminuição indiscriminada das barreiras comerciais, o país começou a perder competitividade
em alguns ramos industriais mais especializados e, ao mesmo tempo, ganhou
expressiva competitividade no setor agroindustrial e de commodities, apesar
7 O modal mais utilizado para exportação, com base no número de empresas, pelas micro e
pequenas empresas é o aéreo, seguido pelo marítimo e o rodoviário. As médias e grandes
empresas usam mais o marítimo, seguido pelo aéreo e pelo rodoviário. Todavia, em termos de
valores, nas microempresas é o marítimo, o aéreo e o rodoviário. Já para as demais é o marítimo,
o rodoviário e o aéreo. Nas médias e grandes empresas, pelo volume transportado, prevalece,
muito acima dos demais, o modal marítimo.
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de uma balança cambial desfavorável e a entrada massiva de investimentos externos nestes setores via fusões e aquisições. Agrega-se a esses fatos o
aumento da demanda interna e a volta da balança comercial favorável, a partir do governo Lula da Silva, favorecendo uma maior circulação de pessoas,
produtos, informações e capitais no território brasileiro.
Se as infraestruturas de transportes e armazenamento não são capazes
de dar conta da grande demanda existente, como ainda não enfrentamos
um “apagão da circulação” de mercadorias no Brasil e, especialmente, em
São Paulo? A resposta envolve três fatores combinados: 1) os governos, em
especial o federal, investiram na melhoria e adequação das infraestruturas de
transportes e armazenamento e, em alguns casos, como no setor portuário,
alteraram seus sistemas de normas através da “Lei dos Portos”; 2) investimentos, realizados pela iniciativa privada, em infraestruturas concedidas pelo
Estado, como foi amplamente comum no estado de São Paulo; 3) o aprimoramento e especialização das estratégias e gestão logística. Como resultado
observa-se um maior aproveitamento das infraestruturas e fluxos de transportes e de armazenamento, ou seja, houve uma maior otimização destes e
uma nova lógica passou a predominar nas corporações – a diminuição dos
custos gerais pela aproximação do tempo de trabalho com o de produção.
A utilização da logística8 contribuiu para um planejamento mais adequado
na utilização dos transportes e no processo de armazenamento das mercadorias. Mesmo com estes três fatores combinados não deixaram de ocorrer
estrangulamentos na fluidez territorial nos portos, nos aeroportos (especializados em cargas, como o de São Paulo e o de Campinas), nas vias de conexões
portuárias e nos centros metropolitanos e, em especial, na Região Metropolitana de São Paulo, causando baixa fluidez e custos econômicos e sociais significativos. A logística ampliou a eficácia dos modais de transportes através da
8 A logística consiste em estratégia, gestão e planejamento em transportes e armazenamento. A
logística não é um modal ou um conjunto articulado de modais, mas é o planejamento de viabilização (construção) e utilização (rotas, velocidade, armazenagem, intermodalidade, desburocratização, comunicação e outros) para melhor atender às demandas por aumento da circulação,
ou seja, aperfeiçoar a movimentação no espaço ampliando a fluidez no território. A logística
contribui para que o fluxo possa fluir retilineamente, evitando curvas e gargalos e, assim, ter
os custos diminuídos, ou seja, evitando e/ou procurando vias com pedágios, substituindo e/
ou intercalando modais (intermodalidade), escolhendo melhores rotas, diminuindo o tempo
de entrega, personalizando serviços, armazenando e cuidando de burocracias, como impostos
e liberalizações alfandegárias nas EADIs (Silveira, 2011).
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otimização de rotas, tempo de percurso, recursos e da gestão na movimentação e armazenamento de mercadorias e informações. O just in time, o kanban
e o kaizen tornaram-se pontos cruciais na diminuição dos custos de produção
e a logística a estratégia para sua viabilização.
O porto de Santos, com sua principal hinterlândia na macrometrópole,
necessita de ampliação, sistemas de acesso e de armazenamento, principalmente de contêineres, para ampliar a integração territorial e manter o estado
de São Paulo com destaque no cenário econômico nacional. Os investimentos
do PAC 1 e 2 e do Programa de Investimentos em Logística (Rodovias e Ferrovias) contemplam essas ampliações e modernizações, como acessos às áreas
retroportuárias e portuárias, o Rodoanel, o Ferroanel, a modernização do porto
e a desburocratização e agilidade nas transações portuárias (Porto sem Papel).
A hinterlândia do porto de Santos é a mais destacável da América Latina e os
investimentos públicos e privados relativizam a perda de importância desse
porto devido à ampliação e construções de novos portos em várias partes do
território brasileiro (com destaque para alguns terminais portuários privados).
Para ser um hub port periférico e especializado em produtos com maior
valor agregado (além das commodities), o porto de Santos, necessita de mais
investimentos. Também é fundamental que o Brasil assuma um papel de
maior destaque no mercado mundial de produtos industrializados e, em especial, os de tecnologia acoplada. A macrometrópole é sem dúvida o espaço do território brasileiro mais preparado para liderar essa produção mais especializada
e inibir as importações destes via concorrência e presença do Estado. Mesmo
com os investimentos realizados e previstos pelo poder público há necessidade
da ampliação da intermodalidade, a concretização da multimodalidade e, portanto, a diminuição da pressão sobre o transporte rodoviário como dominante
no contato com o porto de Santos. A solução passa tanto por investimentos como
também por uma melhor adequação dos sistemas de normas capazes de viabilizar a multimodalidade da qual os portos são peças-chave. O porto de Santos é
fundamental para o desenvolvimento de uma série de empresas na macrometrópole, pois o desenvolvimento dos seus terminais de contêineres favorece empresas
importadoras e exportadoras localizadas na macrometrópole.9
9 Para os concessionários de terminais portuários, como a Santos-Brasil, os ganhos econômicos
na movimentação são mais vantajosos com as importações, devido às tarifas e os subsídios diferenciados entre importações e exportações. O porto de Santos é responsável por movimentar
uma grande quantidade de cargas que tem como origem e destino a macrometrópole paulista,
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A abertura econômica desigual, além de causar um forte impacto através
da desnacionalização do setor produtivo brasileiro, afetou os setores comerciais e de serviços. Nesse caso as empresas transportadoras nacionais tiveram
dificuldades de readaptação às novas estratégias e gestões logísticas. Muitas
dessas empresas foram incorporadas por grandes grupos do setor e outras passaram por processos de readaptações desiguais. Somente após uma década da
abertura econômica é que começaram a aparecer grandes corporações nacionais do setor de logística, como a Vale Logística, Log-In Logística Internacional e a ALL logística. O poder público, em suas diversas escalas, responsável
pela manutenção e ampliação dos sistemas de engenharia de transportes,
não conseguiu readequar a rede de transportes do Brasil às novas lógicas
infraestruturais e regulamentares impostas pelas novas demandas corporativas globais. Todavia, no estado de São Paulo já havia uma série de modernas
rodovias, construídas a partir do final da década de 1960, fruto da necessidade
de ampliar a fluidez da metrópole paulista e sua hinterlândia imediata com as
demais partes do território nacional e de interiorizar o desenvolvimento paulista altamente concentrado para partes deprimidas do estado. Assim, partes
do território paulista foram planejadas para atender às demandas corporativas globais intensificadas no Brasil, nas últimas décadas: São Paulo é o estado
que mais recebe Investimentos Externos Diretos (IED) e, por conseguinte,
o que mais recebe empresas que escolhem localizarem-se nas proximidades
das grandes infraestruturas de transportes.10

Infraestruturas e desenvolvimento do setor de
transportes no estado de São Paulo
A malha rodoviária paulista possui 198.877,41 km e é dividida entre as
rodovias administradas pelo DER/SP com 15.578,58 km, pelas concessionárias
mostrando a grande concentração econômica desse espaço e densificação econômica. Isso é
observado tanto pela quantidade de empresas industriais, comerciais e de serviços como pela
densidade dos fluxos econômicos ao longo das principais autoestradas (duplicadas e pedagiadas) da macrometrópole.
10 A cidade de São Paulo foi responsável por 26% dos IEDs recebido pelo Brasil em 2011, ou
seja, US$ 66 bilhões. O Rio de Janeiro foi o segundo destino, com 8%, seguido por Curitiba,
Campinas e Porto Alegre. Portanto, é na macrometrópole onde há os maiores investimentos
privados e públicos, estrangeiros e nacionais para infraestruturas e empresas.
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Tabela 1 – Evolução da malha rodoviária do estado de São Paulo, entre 1991 e 2011 (em km)
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privadas com 6.421,15 km (totalizando R$ 21.999,73 de responsabilidade do
Estado), pelo governo federal com 1.055,49 km (concedidas à iniciativa privada) e pelos municípios com 175.822,19 km em terra (161.459,66 km) e
pavimentadas (14.362,53 km). O montante de rodovias, acessos e interligações em pista dupla é de 5.191,40 km, na sua grande maioria pedagiadas,
com 4.394,02 km.
As rodovias pavimentadas, no estado de São Paulo, na última década do
século XX, entre os anos de 1991 e 2000, foram ampliadas em 3.134 km. Nos
dez anos seguintes o aumento foi de 4.487 km, conforme tabela 1.
Entre as rodovias pavimentadas e concedidas à iniciativa privada, no
estado de São Paulo, há destacáveis corredores de exportação, como a Anhanguera, a Bandeirantes, a Castelo Branco, a Presidente Dutra, a Raposo Tavares, a Anchieta, a Imigrantes, a Washington Luiz, a Regis Bittencourt e a
Fernão Dias. Todas concedidas pelos governos do estado e federal e administradas pelas concessionárias privadas. A malha rodoviária federal pavimentada no estado de São Paulo, tanto em densidade quanto em extensão,
é uma das menores entre os estados da federação, ou seja, os indicadores
apontam a vigésima colocação em densidade e a décima nona em extensão.
As rodovias federais são a Transbrasiliana, a Rodovia Presidente Dutra que
conecta a capital paulista ao Rio de Janeiro, a Rodovia Régis Bittencourt que
conecta a capital paulista ao Paraná, a Rodovia Fernão Dias que conecta a
capital paulista a Minas Gerais e a rodovia Rio-Santos (BR-101),11 que atende
o litoral paulista. Todas as rodovias federais em São Paulo, com exceção da
Dutra (que já estava concedida), foram concedidas em 2007, pelo governo
federal. O trecho que apresenta maior fluxo econômico e rodoviário, entre as
rodovias federais, coloca-se entre São Paulo, São José dos Campos e Rio de
Janeiro pela Rodovia Presidente Dutra. Todavia, esses fatos não redundam
num menor investimento do governo federal no estado de São Paulo já que
muitos trechos rodoviários federais passaram para a administração estadual
e outras tiveram suas obras realizadas com parte dos recursos federais, como
o Rodoanel Mario Covas.
A malha rodoviária estadual paulista (federal e estadual) pavimentada é a
maior em extensão (23.055,22 km) e em densidade (92,88 km/mil km2) entre
todos os estados da federação. Em termos de extensão, São Paulo é seguido
11 Há trechos da rodovia Rio-Santos sob a administração do governo do estado de São Paulo.
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pela malha mineira, paranaense e baiana. A malha rodoviária paulista é significativamente eficiente se comparada à sua extensão e à sua densidade. São
Paulo é o estado federativo mais populoso (41,26 milhões de pessoas), representando 21,63% da população brasileira num território correspondente a
2,91% do nacional. A densidade populacional (166,25 hab./km2) e o índice de
urbanização (95,9%) somente perdem para o Rio de Janeiro e para o Distrito
Federal. Possui a maior concentração industrial, comercial e de serviços (um
terço do PIB brasileiro é produzido em São Paulo) e possui uma extensão territorial significativa (248.176 km2) capaz de diversificar atividades industriais,
agroindustriais e agropecuárias. Economicamente, o estado de São Paulo e,
em especial, a Região Metropolitana, apresentam-se como o centro da região
mais desenvolvida do território brasileiro, ou seja, a Região Concentrada. Não
obstante, o estado e as cidades mantêm desigualdades territoriais extremamente contrastantes o que reforça a afirmação de que o processo de acumulação capitalista, nesse território, foi agressivo e causou grande diferenciação
social e territorial. O processo histórico de expansão das forças produtivas, no
Brasil, liderado pelos capitais industriais paulista, fez-se sobre o rodoviarismo
e, por isso, o setor rodoviário é dominante na matriz de transportes paulista.
Todavia, esse modal, em tempos de mundialização do capital, torna-se extremamente oneroso e com custo logístico alto frente à concorrência internacional. Por isso, em destaque, que há um processo massivo de reestruturação
produtiva e de consumo que afeta ambos os territórios paulista, ou seja, via
“desconcentração-concentrada”, ampliação dos papéis das “cidades médias”
e surgimento de “eixos de desenvolvimento”.
O estado de São Paulo, apesar de haver um número relativamente grande
de municípios (645) e uma alta concentração populacional na sua principal
região metropolitana (cerca de 19,68 milhões de habitantes em 39 municípios), apresenta uma dispersão regional razoável (polos econômicos e populacionais distribuídos pelo interior), com destaque para as cidades médias do
interior paulista (onde se concentra a maior parte das atividades econômicas
e controle político do território). Esse fato, ou seja, uma inter-relação ampla
entre a metrópole e seu entorno expandido (macrometrópole) e o interior,
proporciona uma grande mobilidade de insumo-produto e de população entre
esses espaços que, somada às interações que o estado estabelece com outros
territórios do país e internacionais (portos de Santos e São Sebastião), faz que
haja uma grande intensidade multidirecional de fluxos. Todavia, é na Região
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Metropolitana de São Paulo que há a maior geração e atração de cargas de
maior valor agregado do país. A movimentação de cargas para importação e
exportação do estado de São Paulo, em 2011, por exemplo, foi de 68,9 milhões
de toneladas, tendo como as principais empresas exportadoras a Embraer, a
Coopersucar, a Caterpillar do Brasil, a Raizen Energia, a GM, a Volkswagen,
a Mercedes Bens e a Ford. Os valores exportados e importados cresceram de
US$ 113.888.351 para US$ 482.282.984 (por US$ 1.000 FOB), mostrando
também um aumento significativo nas relações comerciais que pressionam
as infraestruturas de transportes e armazenamento e a logística.
O processo de integração econômico-territorial liderado pelo estado de
São Paulo só foi possível diante da “formação socioespacial” paulista e brasileira que, por conseguinte, propiciou uma malha rodoviária integradora e
eficiente a partir da área core do país, ou seja, a capital paulista. Vale lembrar
que além de ser um grande produtor de mercadorias, o estado também é um
grande mercado para os demais estados brasileiros, principalmente pelo alto
índice populacional e poder de compra dos seus segmentos social médio e
alto. Assim, capitais extrarregionais e internacionais concorrem com agressividade no mercado paulista e, sobretudo, na metrópole, na macrometrópole
e nas cidades médias do estado. Isso remete à discussão de que a hinterlândia
de domínio dos capitais paulistas perde intensidade quando entra em contato
com outros capitais preteritamente consolidados regionalmente e com mercados nacional e internacionalmente estabelecidos, como em grande porção
do Brasil Meridional com sua dinâmica econômica atrelada historicamente à
Pequena Produção Mercantil. Todavia, em outras áreas do território brasileiro
a presença de capitais paulistas é mais intensa, como no norte paranaense,
entre outros, mostrando uma constante busca dos capitais paulistas pelos
mercados nacionais via integração econômica interna e secundariamente via
desconcentração produtiva.

Fluxos econômicos em transporte rodoviário no estado
de São Paulo
A malha rodoviária paulista, através de investimentos públicos e privados,
foi constituindo-se na melhor do país. Isso para atender a região mais dinâmica economicamente do Brasil e facilitar acesso aos mercados consumidores
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e de matérias primas, ou seja, melhorar a fluidez das cadeias de fornecimento e
de distribuição aos centros da produção industrial do estado de São Paulo. Um
exemplo disso é a construção de grandes rodovias pelo Estado, como a Presidente Castelo Branco, a Anhanguera, a Bandeirantes, a Presidente Dutra
etc. Já na segunda metade da década de 1990 essas rodovias foram concedidas à iniciativa privada, combinando investimentos públicos e privados,
para atender às demandas corporativas em pleno desenvolvimento no estado,
especialmente a estrangeira, tornando-se corredores de circulação e lócus de
recebimento de atividades econômicas e urbanas nas suas margens, inclusive com um sistema informacional, como fibras óticas e torres de telefonia
celular (infovias).
Com a consolidação da “macrometrópole” através da duplicação das cargas, no estado de São Paulo, entre os anos de 2010 e 2030, a matriz de transporte rodoviária não comportará tantos fluxos e a solução será a ampliação
das infraestruturas de transportes que, por conseguinte, tem na mudança
da matriz de transportes a solução mais viável. A valorização das ferrovias
(ampliação da malha e o anel ferroviário) e das hidrovias (interior e cabotagem) e uma melhor utilização da intermodalidade e da multimodalidade são as
soluções para inibir a viscosidade e aumentar a fluidez do território paulista,12
dando continuidade ao transbordamento da Região Metropolitana de São
Paulo e a amplitude regional das cidades médias.
Em 2002 foi constatado que 3.853 km das rodovias do estado eram pedagiadas. Esse número subiu para 6.421,15 km de rodovias estaduais e 1.055,49
rodovias federais pedagiadas após os programas de concessões dos governos
José Serra e Lula da Silva. As rodovias não pedagiadas somam 15.578,58 km
e são todas estaduais. Assim, o estado de São Paulo concentra mais da metade
dos postos de pedágios e os com tarifas mais caras do país. As rodovias pedagiadas, em 2005, abrangendo uma menor área, eram responsáveis por 50,4%
dos fluxos econômicos no estado de São Paulo e no seu entorno concentram-se
12 Para transportar 6 mil toneladas, por uma hidrovia, é necessário um comboio com 4 chatas de
150 metros de comprimento. Para transportar a mesma tonelagem por ferrovia é necessário
2,9 comboios com 86 vagões hopper de 70 toneladas e comprimento de 1,7 km. No transporte
rodoviário são necessárias 172 carretas de 35 toneladas (bitrem graneleiro) com comprimento de
3,5 km (26 km em movimento). Outros aspectos positivos referem-se ao fato de que a hidrovia
e, em seguida, a ferrovia consomem menos combustíveis, possuem maior eficiência energética,
são menos poluentes e causam menores impactos ambientais do que o modo rodoviário.
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grande parte da economia paulista. Todavia, os 15.620 km de rodovias não
pedagiadas, em 2005, localizadas em uma maior área do estado, eram responsáveis por 49,96% dos fluxos econômicos, ou seja, da riqueza circulante pelas
rodovias, como também uma menor concentração de atividades econômicas
nas suas margens. Com as concessões rodoviárias, após 2005, os fluxos econômicos pelas rodovias pedagiadas aumentaram consideravelmente, pois a
iniciativa privada tomou a concessão de trechos economicamente viáveis
e deixou os antieconômicos sob a responsabilidade do Estado. Quando os
trechos antieconômicos aumentam a quantidade de veículos circulando eles
passam a interessar a iniciativa privada para o pedagiamento.
A ampliação dos fluxos econômicos e as necessidades locacionais passaram a ser ditadas por uma melhor otimização, infraestruturas e meios inovacionais nos sistemas de transportes, em especial, para atender às demandas
corporativas. Todavia, esses só alcançaram o status observado recentemente
pelo fato de ter havido: 1) a diminuição da viscosidade, gerada pela melhoria
das infraestruturas de transportes, de armazenamento, de alfandegamento e
de comunicações; 2) a regulamentação e normatização, inclusive tributária,
para uma menor desburocratização (Lei dos Portos, Porto sem Papel etc.) e
facilidades legais; 3) o uso intensivo das estratégias logísticas para aperfeiçoar
as rotas e organizar melhor o time de circulação das mercadorias e informações.
Essa lógica não se aplica a todos os espaços e situações já que os pedágios também interferem negativamente, na maioria dos casos, nas interações espaciais intermunicipais e regionais para os pequenos negócios e para a
mobilidade populacional, ou seja, torna o território menos fluído para certos
seguimentos da sociedade. Os municípios de Ourinhos e Itatiba, por exemplo, com pouco mais de 100 mil habitantes cada, foram cercados por uma
série de pedágios.13 Atualmente o estado de São Paulo conta com 200 postos
de pedágios, ou seja, cinco vezes mais do que em 1997.
Com uma infraestrutura de destaque em transportes e infovias, impulsionadas por uma economia dinâmica, o estado de São Paulo concentra fluxos expressivos de automóveis14 e caminhões que circulam, na maioria dos
13 A localização dos postos de pedágios, no estado de São Paulo não respeita o planejamento estatal
baseado nas regiões de governo, pois ao cercar um município com postos de pedágios interfere-se nas interações espaciais entre a cidade-sede da região e sua área de influência.
14 O trabalho constitui o motivo de mais de 40% dos deslocamentos diários por automóveis no
estado de São Paulo. Na macrometrópole esse número é de 53%, e nas regiões metropolitanas
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casos, nos limites do próprio estado, ou seja, aproximadamente 88% das viagens possuem origem e destino no seu limite territorial, inclusive nos portos
para exportação ou cabotagem. A geração e atração de viagens coincidem
com os polos mais dinâmicos da economia paulista, com concentração na
Região Metropolitana de São Paulo, onde há os eixos de grande capacidade
de fluxo do estado, como o complexo rodoviário Anhanguera/Bandeirantes
e o Anchieta/Imigrantes. Esses troncos são envolvidos pela área expandida
da Região Metropolitana de São Paulo (macrometrópole) que apresenta um
grande fluxo, com os eixos Castelo Branco, Presidente Dutra/Airton Senna,
Fernão Dias e Regis Bittencourt. No restante do estado paulista, os fluxos
de veículos são abaixo da média estadual, sendo a região de Presidente Prudente a que possui o menor volume médio de automóveis e o antepenúltimo
de caminhões em circulação. Na somatória dos volumes de automóveis e de
caminhões, a mesorregião de Presidente Prudente é a que possui o menor
índice de circulação, seguida por Itapetininga, Araraquara, Assis, Araçatuba,
Bauru, Marília, Ribeirão Preto e Piracicaba. As demais mesorregiões estão
acima da média estadual, como é o caso da RMSP, da Macrometropolitana
Paulista, do Vale do Paraíba Paulista, de Campinas, de São José do Rio Preto
e do Litoral Sul Paulista. As principais rodovias do estado de São Paulo interligam as suas regiões econômicas mais dinâmicas, onde circula a maior parte
dos fluxos econômicos e VDM (Volume Diário Médio das Rodovias), como
consta na tabela 2.
O VDM dos 20 principais postos de contagem de veículos indica concentração de fluxos de veículos comerciais na região metropolitana, nas proximidades com a cidade de São Paulo e, em especial, no contato das autoestradas
paulistas com o Rodoanel Mario Covas. O raio de maior VDM, a partir do
marco zero da cidade de São Paulo está a 50 km, seguindo com menor intensidade para 100 km e, em seguida, para 150 km (mapa 2).
As viagens internas, com base na pesquisa de origem-destino, realizada
pelo DER/SP, entre maio e dezembro de 2005, aponta para o índice de 88%
é de 42%. O que indica que a melhora do transporte público intermunicipal, principalmente,
com trens de médias e altas velocidades, pode auxiliar na diminuição dos fluxos diários de automóveis pelas rodovias paulistas e diminuir a viscosidade desse território nas suas áreas mais
densas e tecnificadas. A mobilidade por automóvel é maior para os seguimentos mais altos da
sociedade (53% com renda acima de R$ 1,5 mil e 8% com renda abaixo de R$ 600). A soma das
viagens com uma e duas pessoas por veículo representa 2/3 do total de viagens (DER, 2006).
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5
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32

33

152

Anhanguera

74

Castelo Branco

10

77

118

11

Castelo Branco

8

16

Anhanguera

Bandeirantes

7

39

36

43

26

39

150

101

76

124

53

37

25

24/30

Osasco

24

Rodovias administradas pelo DER/SP

Itaquaquecetuba

Barueri

Itapevi

Limeira

Itu

Itupeva

Nova Odessa

Campo Limpo

Caieiras

Osasco

Osasco/Barueri

304.032

78.224

41.507

51.646

20.102

44.561

50.817

42.476

88.548

90.954

67.110

184.522

Rodovias administradas por concessionárias privadas (concessões estaduais)

Castelo Branco

1

Km

Rodovia

Ranking

23.982

12.382

12.798

13.227

15.721

17.280

18.152

19.477

25.648

25.900

28.272

32.339

Comercial

VDM

328.014

90.006

54.305

64.873

35.823

61.841

68.969

61.953

114.196

116.854

95.382

216.861

Total

Tabela 2 – Ranking dos vinte postos de contagem (bidirecionais) de veículos com os maiores volumes diários nas rodovias
paulistas, 2011 (classificação por veículos comerciais)
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204
427
88
181/182
486
299
543

Presidente
Dutra

Regis Bittencourt

Presidente
Dutra

Presidente
Dutra

Regis Bittencourt

Regis Bittencourt

Regis Bittencourt

9

12

13

14

15

17

19

Distância (km)
da Cidade de
São Paulo
Passeio

Barra do Turvo

São Lourenço da
Serra

Cajati

Guararema

Pindamonhangaba

Juquiá

Arujá

Jacareí

326

54

232

81

146

161

43

82

5.512

13.932

8.471

21.279

20.557

8.739

40.667

31.760

12.517

12.911

13.438

13.450

13.813

13.936

18.015

20.735

Comercial

VDM

18.029

26.843

21.909

34.729

34.370

22.675

58.682

52.495

Total

* A rodovia Transbrasiliana possui baixo fluxo bidirecional de veículos comerciais com 3.466 computados em Onda Verde, 3.584 em José Bonifácio, 2.131
em Lins e 1.647 em Marília. O maior tráfego encontra-se próximo a São José do Rio Preto e com acesso a Minas Gerais. A rodovia Fernão Dias possui
dois postos de coletas bidirecionais, um em Mairiporã (41 km da cidade de São Paulo) com VDM de 11.956 e outro em Vargem (99 km da cidade de São
Paulo) com VDM de 10.539 veículos comerciais (Brasil, 2012).

Fonte: DER, 2011.
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do total das viagens tem origem e destino no estado, sendo 92% de automóveis e 78% de caminhões. As viagens externas, aquelas com uma ponta (origem ou destino) fora do estado, são 11% do total, sendo 53% de automóveis
e 47% de caminhões; e as viagens de passagem, com origem e destino fora
dos limites do estado, representam apenas 1%, com os caminhões liderando
a quantidade de viagens. Há uma elevada participação de veículos vazios no
total das viagens de caminhões, que atinge 46% do total observado, indicando
o pouco uso de formas logísticas mais aperfeiçoadas, como a logística reversa
e a de retorno. Circulando no estado de São Paulo há um caminhão para cada
2,7 automóveis indicando a necessidade de mudança da matriz de transportes que deve favorecer os modais ferroviário, hidroviário, dutoviário e aéreo
para o transporte de cargas e passageiros. Assim, o estado de São Paulo é um
grande produtor e um grande consumidor de bens, mas o interessante é que
ele consome uma parcela considerável do que produz (como observado nos
dados das viagens diárias de caminhões com origem e destino no próprio
estado), realiza trocas expressivas com outros estados brasileiros e também
realiza um considerável comércio internacional. A tabela 3 mostra os dados
da produção total de viagens.
Tabela 3 – Totais de viagens diárias (média/dia) entre maio e dezembro de 200515
Tipo de veículos

Tipo de viagens

Total

%

2.955

648.099

73,1

46.564

6.444

238.242

26,9

98.623

9.399

886.341

100

11

1

-

100

Internas

Externas

Passagem

Automóveis

593.086

52.059

Caminhões

185.234

Total

778.320

%

88

Fonte: DER, 2006.

As rodovias que apresentam os maiores fluxos de mercadorias estão conectadas com a RMSP e também são as que apresentam uma enorme saturação,
principalmente pela viscosidade concernente a essa região e, em especial, na
metrópole paulista. Há um alto fluxo de automóveis e caminhões que não
são mais comportados pelas infraestruturas rodoviária e ferroviária, mesmo
15 Os números totais de viagens não expressam todas as viagens realizadas no estado de São Paulo,
pois não é possível com poucos postos de contagem chegar-se a uma totalidade. Assim, os dados
são confiáveis no tocante à porcentagem de viagens realizadas.
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com parte do rodoanel construído,16 apontando para uma desconcentração
produtiva e de serviços para fora da metrópole, na busca, entre outros fatores,
de um menor custo logístico. A matriz de transportes paulista é baseada no
modo rodoviário, com 93,5% das cargas transportadas, enquanto o ferroviário fica com 5,2% e o hidroviário fluvial com 0,5%. A pouca participação do
modal ferroviário e hidroviário de interior é inadequada para uma economia
dinâmica como a paulista, refletindo em custos logísticos muito acima dos
principais concorrentes internacionais do Brasil e do estado de São Paulo. O
estado é o principal produtor de cargas gerais e está se especializando, cada
vez mais, na sua movimentação (83%)17 até mesmo como reflexo do direcionamento de determinadas commodities para portos mais próximos das áreas
de produção, como os de Vitória/ES, de Paranaguá/PR, de Itaqui/MA, de
Itaguaí/RJ, de Vila do Conde/PA, entre outros.18
Nas viagens de veículos, há uma grande concentração de fluxos na região
macrometropolitana. Apenas duas regiões com intensidade significativa
foram observadas fora da macrometrópole, ou seja, São José do Rio Preto e
Ribeirão Preto, fato que corrobora a movimentação dos fluxos econômicos
pelas regiões paulistas mais dinâmicas (no sentido noroeste, especificamente,
pela rodovia Anhanguera). O litoral, situado na macrometrópole, possui uma
participação entre 7% e 8% do total das viagens produzidas e atraídas no estado
e 60% dessa movimentação concentram-se na direção da região Litoral Centro, em função do Porto de Santos e das atividades de lazer.19 As regiões limítrofes com Minas Gerais (Fernão Dias) e Paraná (Regis Bittencourt) detêm
mais da metade das viagens externas e de passagem, comprovando que, juntamente com o Rio de Janeiro, são os estados por onde a maioria das cargas
entra e sai de São Paulo.
16 Trecho Oeste com 32 km e Trecho Sul com 57 km construídos. Somente o trecho sul retirou
diariamente 50 mil veículos das ruas de São Paulo.
17 Minerais com 5%, agrícolas com 5%, energéticos com 4% e agroindustriais com 3%.
18 Para o domínio da circulação de cargas gerais necessita-se da construção de infraestruturas de
transportes e armazenamento e um salto no uso da logística, da intermodalidade e da multimodalidade, bem como a modernização institucional (adequação das relações de produção). O
ponto forte do transporte de carga geral é a rapidez devido ao mais avançado uso da logística e
das infraestruturas rodoviárias, apesar de trechos de estrangulamento nas áreas urbanas e nas
suas proximidades e nas regiões metropolitanas do estado de São Paulo. O ponto fraco é o alto
custo operacional (preços dos pedágios e manutenção dos meios de transportes).
19 42% das viagens nas regiões metropolitanas estão relacionadas ao trabalho e no litoral o motivo
de lazer é predominante.
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As cargas agroindustriais são responsáveis por uma porcentagem significativa dos intercâmbios com outros estados, principalmente tendo origem
fora do estado de São Paulo. Ao mesmo tempo, o porto de Santos exerce
grande atração dessas cargas, pois sua hinterlândia é a maior entre todos os
portos da América do Sul. Dos 35% de viagens produzidas e atraídas pelas
regiões metropolitanas de São Paulo, os produtos alimentares representam
41,5%, os siderúrgico-metalúrgicos 48,7% e os minerais 35,8%. Assim essas
regiões, como grandes consumidoras que são, atraem mais viagens do que
produzem e, por isso, o percentual de caminhões que chegam cheios é maior
dos que chegam vazios e vice-versa. Na tabela 4 destacam-se as principais
zonas de tráfego pesquisadas e os tipos de produtos circulantes.
Portanto, as rodovias com maiores tráfegos e fluxos econômicos estão localizadas primeiramente na Região Metropolitana de São Paulo e em seguida
na sua conexão com a Região Administrativa de Campinas (principalmente
sua região metropolitana), a Região Administrativa de Sorocaba, a Região
Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) e as Regiões Administrativas de
São José dos Campos, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Assim, a área
mais densa é a metrópole paulista,20 seguida por sua região metropolitana,
pela macrometrópole21 e, em certa medida, em eixo até Ribeirão Preto e São
José do Rio Preto, na divisa com Minas Gerais, onde, no Triângulo Mineiro
concentra-se atividades econômicas e urbanas significativas. São Paulo, Campinas e Sorocaba, em 2002, segundo Ichihara (2007), foram responsáveis por
57% do total da demanda por transportes em valores monetários, mas são também os espaços onde há uma maior circulação de caminhões e automóveis e a
maior movimentação ferroviária (de cargas em direção ao porto de Santos) e
aeroviária de cargas e passageiros. O mapa 2, por exemplo, expressa a intensidade dos fluxos econômicos por trecho rodoviário no estado de São Paulo.
Os principais fluxos estão nas rodovias pedagiadas, das quais são as principais
20 As rodovias com importantes fluxos de transportes iniciam na cidade de São Paulo. Essa é responsável por aproximadamente 51% do PIB estadual e por 17% do PIB nacional, evidenciando
o motivo da polarização dos fluxos na capital e no seu entorno.
21 A área economicamente mais densa está num raio de aproximadamente 100 km da cidade de
São Paulo, como Campinas, Jundiaí, Americana, Rio Claro, Paulínia, Piracicaba, São José dos
Campos e Baixada Santista. São cidades que apresentam os maiores PIBs do estado. Em seguida
temos um raio de 200 km, mas o fundamental em termos de concentração econômica vai ser
ao longo dos eixos de circulação, com adensamento econômico significativo que vão além dos
200 km e alcançam regiões como a de Franca, a de São José do Rio Preto e a de Ribeirão Preto.
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Campinas
São Paulo
Sorocaba
Santos
São José dos Campos
Limeira
Osasco
Ribeirão Preto
Subtotal
Demais zonas
Total
São Paulo
Campinas
Sorocaba
Osasco
Santos
Limeira
São José dos campos
Ribeirão Preto
Subtotal
Demais Zonas
Total
Fonte: DER, 2006.

Zona

11.729
12.765
4.361
5.471
3.335
4.612
3.437
2.192
47.902
43.500
91.402
12.408
6.670
4.957
3.415
2.454
4.592
2.634
3.400
40.529
50.873
91.402

Vazio

Tipo de carga
IndusIndusQuímitrializaAgropetriais
cos e
dos não Minerais
petroquí- alimenta- cuários
alimentares
micos
res
3.315
1.604
3.416
1.438
754
2.993
1.255
852
837
462
1.632
1.528
406
657
585
554
740
1.371
438
163
1.015
2.440
309
464
64
739
639
178
476
368
1.010
877
950
519
150
987
389
971
319
317
12.246
9.473
8.453
5.149
2.864
10.279
9.530
4.915
7.645
7.831
22.525
19.003
13.367
12.794
10.695
2.746
1.799
2.420
1.444
575
3.973
3.152
935
1.189
1.835
1.437
1.042
992
483
451
877
1.220
731
610
237
494
852
422
304
540
668
457
356
405
405
1.384
1.775
230
388
103
680
311
465
288
277
12.258
10.609
6.551
5.110
4.423
10.267
8.393
6.817
7.684
6.271
22.525
19.003
13.367
12.794
10.695
1.436
714
176
545
213
77
190
542
3.893
3.046
6.939
888
999
276
179
232
90
107
274
3.045
3.894
6.939

Não
declarado
174
109
168
326
34
198
46
332
1.387
3.186
4.573
181
445
75
190
1.813
163
1
119
2.986
1.587
4.573

Agroindustriais
658
670
321
187
187
226
288
146
2.684
1.252
3.936
546
573
287
213
167
132
291
242
2.449
1.487
3.936

Siderúrgicos e
metalúrgicos

24.525
20.657
9.835
9.795
8.062
7.512
7.468
6.195
94.049
91.185
185.234
23.006
19.771
9.998
7.672
7.277
7.268
6.912
6.057
87.961
97.273
185.234

Total

Tabela 4 – Viagens diárias (média/dia) internas de caminhões produzidas e atraídas por tipo de carga nas zonas de tráfego
dominantes, entre maio e dezembro de 2005

PRODUÇÃO

ATRAÇÃO
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rotas dos fluxos econômicos e de adensamento econômico do estado de São
Paulo, mostrando as rodovias como uma das principais formas estruturadoras de irradiação do crescimento econômico do estado. A tabela 5 expressa a
dinâmica regional do Brasil, de São Paulo, da macrometrópole e da RMSP em
relação à área, à população, ao PIB e à frota de veículos. Em ambas as situações
destacam-se a importância da RMSP e da macrometrópole.
A Região Administrativa de Campinas concentrou 25,74% dos fluxos
econômicos do estado. Sua conexão com a RMSP se faz por duas importantes rodovias: Anhanguera e Bandeirantes. A rodovia Anhanguera, depois do
Complexo Anchieta-Imigrantes, é a que detém o maior fluxo econômico e faz
a conexão da RMSP e da Região Administrativa de Campinas com a Região
Administrativa de Ribeirão Preto, além de conexões com Franca e com o
Triângulo Mineiro, pois são espaços com atividades econômicas, urbanas e
populacional significativas. Nesses espaços mais interioranos, onde os aglomerados urbanos são polarizados por uma cidade média, há um prevalecimento de capitais locais e de pequenas e médias empresas com seu principal
mercado na sua área regional de influência, mas também estabelece relações
com os demais espaços do território paulista, do país e internacional, sem a
intermediação da metrópole. O porto mais utilizado para suas exportações é
o de Santos.22 A região de Campinas também é uma grande geradora de fluxos de mercadorias, com produtos da agroindústria, de informática, do setor
automobilístico, do têxtil e da petroquímica (Replan), além de estabelecer
fluxos de pessoas ligadas às atividades de pesquisa e desenvolvimento de
informática, biotecnologia, comunicações e ciências sociais.
A Região Administrativa de Sorocaba, a maior em extensão territorial,
possui duas importantes rodovias, ou seja, a Castelo Branco e a Raposo

22 O estado de São Paulo é responsável por 9,24% das exportações das microempresas (6,91% do
total nacional, em número de empresas, embarcam pelo aeroporto de São Paulo, 5,61% pelo
aeroporto de Campinas e 3,25% pelo porto de Santos), 12,05% das pequenas empresas (9,61%
pelo aeroporto de São Paulo, 6,90% pelo aeroporto de Campinas, 6,56% pelo porto de Santos),
12,11% das médias empresas (11,22% pelo aeroporto de São Paulo, 10,58% pelo porto de Santos
e 8,09% pelo aeroporto de Campinas) e 10,16% das grandes empresas (13,87% pelo porto de
Santos, 10,89% pelo aeroporto de São Paulo e 8,53% pelo aeroporto de Campinas). Os principais
pontos/portos exportadores do Brasil estão localizados no estado de São Paulo, como o porto
de Santos e, secundariamente, os aeroportos de São Paulo e de Campinas. Há maior utilização
dos aeroportos pelas microempresas e pequenas empresas, devido à agregação de valor tecnológico e cultural de alguns produtos brasileiros.
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39
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22

22
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173

645

5.565

RMSP

RMBS

RMC

RMVPLN

AU Jundiaí

AU Piracicaba

AU Sorocaba

MR São Roque

MR Bragantina

Macrometrópole

Estado de São
Paulo

Brasil

Fonte: Emplasa (2012).

Municípios

Unidade territorial

248,197
mil
8,514
milhões

49,927 mil

2,913 mil

2,468 mil

6,084 mil

6,998 mil

1,269 mil

15,179 mil

3,645 mil

2,422 mil

7,943 mil

Km2

–

–

20,12

1,17

0,99

2,45

2,82

0,51

6,52

1,47

0,98

3,20

% estado

Área

–

2,91

0,59

0,03

0,03

0,07

0,08

0,01

0,19

0,04

0,03

0,09

% Brasil

30,517
milhões
41,262
milhões
190,755
milhões

391 mil

262 mil

19,683
milhões
1,664
milhões
2,797
milhões
2,224
milhões
698 mil
1,307
milhões
1,447
milhões

Hab.

–

–

73,96

0,95

0,64

3,51

3,17

1,69

5,49

6,78

4,03

47,70

–

21,63

16

0,21

0,14

0,76

0,69

0,37

1,19

1,47

0,87

10,32

% Estado % Brasil

População (2010)

Tabela 5 – Índices comparativos das principais regiões do estado de São Paulo

22

166

611

134

106

238

187

550

140

767

687

2.478

Densidade
demográfica
(Hab./
Km2)
613,060
bilhões
39,992
bilhões
85,733
bilhões
54,569
bilhões
27,886 mil
29,758
bilhões
34,178
bilhões
4,789
bilhões
6,302
bilhões
896,271
bilhões
1,084 trilhões
3,230 trilhões

Em R$

–

–

82,65

0,58

0,44

3,15

2,74

2,57

5,03

7,91

3,69

56,54

% do
Estado

PIB (2009)

–

33,47

27,67

0,19

0,15

1,06

0,92

0,86

1,68

2,65

1,23

18,93

% do
Brasil
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Tavares. Também é uma região com importantes atividades econômicas
geradoras de fluxos, com a presença de indústrias têxteis, máquinas e veículos agrícolas, cerâmica e produção agrícola. O fluxo econômico pela rodovia
Castelo Branco, a principal da região de Sorocaba, é mais intenso que pela
rodovia Raposo Tavares, pois permite acesso rápido à RMSP das regiões
administrativas de Bauru e de Marília. Pelas boas condições infraestruturais, pela retilineidade, por seu limite de velocidade ser mais alto (120 km/h)
e por não passar por áreas urbanas, parte do fluxo da Região Administrativa
de Presidente Prudente, Marília e Bauru fluem primeiramente pela rodovia
Castelo Branco e secundariamente pela rodovia Raposo Tavares. Esta última
se aproxima da fronteira com o Paraná (captando parte dos fluxos que passam por esse estado em Ourinhos e em Assis) e com o Mato Grosso do Sul.
Com intensidades aproximadas de fluxos, há as rodovias Raposo Tavares,
Washington Luís (SP-310) e Marechal Rondon (SP-300). A Washington
Luís, a partir da rodovia Anhanguera, interliga a RMSP à Região Central,
à região de São José do Rio Preto e à região de Barretos. A Região Administrativa de Barretos também é facilmente conectada a outros espaços do
território paulista por diversos trechos rodoviários que se ligam à rodovia
Anhanguera. A rodovia Marechal Rondon, com acesso a RMSP e à rodovia Bandeirantes, contribui para a conexão das Regiões Administrativas de
Bauru e de Araçatuba.
A Região Administrativa da Baixada Santista, apesar da menor extensão
rodoviária e territorial, possui grande densidade de fluxos devido à movimentação de cargas no porto de Santos, com linkages externos responsáveis
por 25% da movimentação da balança comercial brasileira e 60% do comércio
internacional do estado de São Paulo. A movimentação econômica e de veículos também relaciona-se com a forte presença da indústria de base (petroquímica e siderurgia), das áreas de veraneio e turismo e do poder aquisitivo
de sua população que propicia elevadas trocas comerciais. Assim, a Região
Metropolitana da Baixadas Santista funciona como espaço diretamente acoplado a RMSP, com fortes laços econômicos e com elevado número de veículos particulares e de cargas no complexo rodoviário Anchieta-Imigrantes. Há
também uma média movimentação de cargas para o porto de São Sebastião23
23 O porto de São Sebastião abriga o Terminal Portuário Almirante Barroso (TEPAR) da Petrobrás e é responsável principalmente pela movimentação de óleo, derivados de petróleo e álcool.
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e de pessoas para as atividades de veraneio no litoral norte que circulam pela
rodovia Rio-Santos.
Há rodovias federais no estado de São Paulo que apresentam estimáveis
fluxos econômicos e de tráfego, especialmente por estarem em conexão com
outros estados e regiões do país. Destacam-se a rodovia Presidente Dutra,
que conecta a Região Metropolitana de São Paulo à Região Administrativa
de São José dos Campos e à metrópole do Rio de Janeiro; a rodovia Fernão
Dias, que conecta a RMSP à metrópole de Belo Horizonte; e a rodovia Régis
Bittencourt, que conecta a Região Metropolitana de São Paulo à Região
Metropolitana de Curitiba. A tabela 6 confirma a importância de cada Região
Administrativa e os fluxos econômicos correspondentes que circulam pelas
principais rodovias. Relaciona-se, portanto, à sua extensão territorial, à movimentação econômica por quilômetro nessa região e à densidade.
Tabela 6 – Fluxos24 respectivos às rodovias presentes em cada Região Administrativa de São Paulo, em 2002
RAs

Km
(A)

% km

Bilhões de
R$* km
(B)

% R$*km

Densidade
(Bilhões R$)
(B/A)

Araçatuba

1.137

5,84

5.009,18

2,15

4,41

Baixada Santista

344

1,77

5.122,17

2,20

14,89

Barretos

570

2,93

3.846,26

1,65

6,75

Bauru

909

4,67

7.584,46

3,25

8,34

Campinas

3.324

17,07

60.012,05

25,74

18,06

Central

772

3,97

9.360,09

4,01

12,12
13,43

Franca

639

3,28

8.588,14

3,68

Marília

1.490

7,65

11.160,72

4,79

7,49

Presidente Prudente

1.172

6,02

3.531,53

1,51

3,01

Registro

810

4,16

6.715,98

2,88

8,29
13,87

Ribeirão Preto

830

4,26

11.519,82

4,94

São José do Rio Preto

1.893

9,72

7.740,20

3,32

4,09

São José dos Campos

1.420

7,29

20.472,68

8,78

14,41

São Paulo

1.119

5,75

38.416,36

16,48

34,34

Sorocaba

3.042

15,62

34.053,89

14,61

11,20

Total

19.473

100,00

233.134

100,00

11,97

Fonte: Ichihara (2007).
24 Corresponde ao valor em Reais que passa por cada trecho rodoviário (Reais em valores correntes do ano de 2002) multiplicado pelo respectivo tamanho do trecho em quilômetros, ou seja,
é a análise agregada de vários trechos (Ichihara, 2007).
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As principais cidades com crescimento econômico e expansão urbana
estão próximas da cidade de São Paulo e das autoestradas pedagiadas. Fato
que influi no aumento da participação desses espaços nos fluxos econômicos
interescalares. Um fato importante é a instalação de uma série de empresas de
logística, de transportes e de armazenamento além de business parks ao longo
das rodovias Anhanguera, Bandeirantes e Presidente Dutra, como também a
especialização das cidades de Campinas e Jundiaí no tocante à logística, com
feiras internacionais, faculdades e cursos de pós-graduação em logística. O
mesmo vale para a cidade de Barueri, onde ao longo da rodovia Presidente
Castelo Branco, há uma série de atividades econômicas ligadas ao setor de
logística, de transportes e de armazenamento, como também produtivos,
como o Alphaville Industrial. Nesse sentido, na tentativa de diminuir custos
de produção e circulação (custo mínimo), via fracionamento das atividades
nas esferas da produção e da circulação, as empresas passaram por um forte
processo de reestruturação econômica que redundou nas desintegrações verticais (para frente e para trás) a ponto de engrossar o setor terciário. O setor
de serviços representa atualmente a geração de 58% do PIB, 39,62% de estabelecimentos, 51,64% (serviços e administração pública) do pessoal ocupado
e a segunda maior média salarial (R$ 2.121) no estado de São Paulo. Entre
as atividades de serviços que se destacam, nesse processo de reestruturação
econômica, estão as relacionadas à logística. Esta reestruturação econômica
interfere, portanto, na reorganização do território brasileiro e paulista através
do aumento da concorrência intercapitalista, da acomodação da luta de classes
e das visíveis modificações da divisão do trabalho entre municípios e regiões.
Fatos que expressam a readequação das relações de produção aos avanços das
forças produtivas em curso.
No estado de São Paulo foram realizadas novas concessões rodoviárias à
iniciativa privada em 2007, posicionando, por conseguinte, vultosa parcela
dos aglomerados industriais, comerciais e de serviços nas proximidades das
rodovias pedagiadas, ou seja, a maior parte do PIB do estado de São Paulo (R$
1,3 trilhões, em 2011) e do Brasil (R$ 4,1 trilhões, em 2011) é produzida nas
imediações das rodovias pedagiadas, fato expressivo, pois a matriz de transportes do estado está baseada nas rodovias e estas são o esqueleto do desenvolvimento paulista desde seu processo de industrialização a partir da década
de 1920 (mapa 4). Há, portanto, uma relação complementar entre a quantidade e a qualidade dos sistemas de engenharias e as regiões mais dinâmicas
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da economia paulista nos quesitos de população e indicativos da indústria, do
comércio e dos serviços, com destaque para a RMSP e, seguidamente, pelas
regiões administrativas de Campinas, de Sorocaba, de São José dos Campos e
a RMBS. É nelas que proporcionalmente concentram-se a maior quantidade
de trechos pedagiados e as maiores tarifas de pedágios. As rodovias pedagiadas concentram grande movimentação econômica e interligam as regiões mais
dinâmicas do estado e do país. Sendo assim, o planejamento dos transportes é
condicionado cada vez mais ao atendimento das demandas corporativas, visto
que as cadeias produtivas dependem significativamente dos transportes. O
Estado delegou às grandes corporações parte do planejamento territorial através das privatizações e concessões de serviços de utilidade pública. Assim, há
a reorientação da divisão territorial do trabalho consubstanciada na especialização econômica dos lugares, no distanciamento dos lugares de produção
e de consumo e no estabelecimento de uma maior distribuição espacial das
atividades econômicas, ou seja, há um considerável reordenamento e redistribuição dos diversos circuitos produtivos e de consumo.
Mapa 4 – Concentração do valor adicionado das indústrias nos municípios
paulistas e sua relação com os principais eixos rodoviários do estado, em 2009
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A matriz de transportes baseada nas rodovias e oligopolizadas pelos concessionários rodoviários e ferroviários determina fretes altos e custos adicionais
que, por sua vez, redundarão na perda da competitividade de todos os setores
que dependem dos transportes de cargas. Mesmo que as rodovias pedagiadas
contribuam pra uma melhor fluidez de bens de certos setores da economia
paulista, principalmente os das indústrias de transformação, elas também
aumentam significativamente o custo de transporte para os pequenos negócios e muitos bens alimentares, com impacto na inflação. O mesmo vale para
o transporte de passageiros e cargas (city logistics) nos espaços urbanos. Numa
metrópole como São Paulo, a demora na mobilidade do trabalhador, de cargas e
de serviços aumenta substancialmente os custos de produção (custo São Paulo
de transportes). A mobilidade do trabalhador na Região Metropolitana de São
Paulo varia, atualmente, entre duas e quatro horas de deslocamento diário, com
congestionamentos que chegam a 250 km e uma velocidade média que não
ultrapassa 20 km/hora. A cidade de São Paulo, por exemplo, com uma frota de
7,31 milhões de veículos, em junho de 2012, apresenta uma relação habitante
por automóvel de 1,55, ou seja, superior à do estado, que é de 1,75. Todavia, o
número de automóveis no interior cresce duas vezes mais que na capital, mostrando a significativa dinâmica econômica do interior paulista.
Após os anos de 1980, com os preparativos para a abertura da economia
brasileira, os custos de produção na metrópole paulista aumentavam. O
estado de São Paulo tanto recebe como distribui grande quantidade de fluxos
e, por isso, suas infraestruturas, em especial, na metrópole estavam pressionadas e havia uma grande viscosidade territorial que tornava os custos de transportes, de armazenamento e logísticos nas esferas da produção e da circulação
elevados. Uma das principais soluções foi a dissociação entre os processos de
gestão e de produção, com parte das atividades produtivas direcionando-se
para o interior e, por conseguinte, amplificando o processo de metropolização
e transbordamento da região metropolitana na direção do interior do estado,
com maior intensidade através de alguns eixos de circulação. Todavia, isso
só foi possível com a ampliação dos fluxos materiais e informacionais entre o
interior e a metrópole, como também para os portos e as demais conexões interestaduais. Assim a “logística de estado” direcionou inversões para a melhoria
das infraestruturas de comunicações (transportes e infovias) que juntamente
com a logística corporativa inibiram o “apagão da circulação” no estado de
São Paulo. Algumas cidades escolhidas seletivamente, com destaque para
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as que participaram mais ativamente da “guerra fiscal” e que ofereceram
um sistema de engenharia mais adequado aos interesses corporativos, foram
as que receberam maiores investimentos públicos e privados, ampliando a
especialização econômica dos territórios. Algumas delas foram reflexos da
expansão da metrópole, mas outras, como as cidades médias, assumiram a
liderança do mercado regional. Fato que faz aumentar os fluxos econômicos
entre a metrópole e sua hinterlândia e as cidades médias do interior paulista e
também ampliar as demandas por infraestruturas de transportes entre esses
espaços, culminando, por exemplo, no alargamento das concessões rodoviárias para o interior do estado, como observado na rodovia Raposo Tavares até
a divisa com Mato Grosso do Sul.
Por mais que a cidade de São Paulo e sua hinterlândia imediata tenham
significativa importância econômica e populacional eles dependem das relações econômicas com outros estados e o exterior. Delegar à metrópole a responsabilidade de irradiar o desenvolvimento pelo território brasileiro é um
exagero, por mais que seus capitais tenham extrapolado o território paulista.
Outros espaços, como o interior paulista e partes da Região Sul do Brasil,
Minas Gerais e Rio de Janeiro possuem uma apreciável dinâmica interna
(capitais locais baseados na Pequena Produção Mercantil) e também desconcentram suas atividades para outros espaços do território brasileiro, inclusive,
conquistando mercados importantes no estado de São Paulo, como fazem
as empresas BR foods, Marcopolo, Tramontina, Tigre, Hering, Portobello,
Lojas Colombo, Gerdau, entre outras.

Considerações: circulação, transporte e logística no
estado de São Paulo
O estado de São Paulo é responsável pela geração de grande parte do PIB
brasileiro. No seu território há uma grande concentração espacial das atividades econômicas, fruto de uma enorme reorganização econômica e territorial do
país após a abertura econômica e sua inserção no processo de mundialização
do capital. Essa mesma lógica espacial de desconcentração, reconcentração e
centralização da gestão das atividades econômicas observadas entre o Brasil e o
estado de São Paulo ocorre, medidas as especificidades e proporções, na relação
entre o estado e a macrometrópole, entre a macrometrópole e a RMSP e entre a
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Região Metropolitana de São Paulo e a cidade de São Paulo. Ou seja, conforme
diminui a escala geográfica na direção da cidade de São Paulo, mais densa são
as relações capitalistas, mais intensos são os estágios das forças produtivas e
maior é a participação na divisão regional e internacional do trabalho. No território paulista, a concentração das atividades econômicas não está localizada
somente em pontos e em áreas, mas também em eixos que extrapolam as áreas,
como nas suas principais rodovias, esqueletos irradiadores do desenvolvimento
paulista. Há, portanto, uma concentração das atividades econômicas que
representa 58% do PIB na região metropolitana e 73% na macrometrópole. Já o
restante do estado produz apenas 27% do PIB e se concentra em algumas cidades médias do interior paulista, como São José do Rio Preto, Ribeirão Preto,
Bauru, Marília, Sorocaba, Araçatuba, Franca e Presidente Prudente (Mapa 5).
Mapa 5 – Concentração do PIB municipal ao longo das principais rodovias
paulista, 2009

Ao mesmo tempo, o tamanho do território da macrometrópole e da RMSP
representa uma porcentagem pequena do território brasileiro e paulista, ou
seja, nessas porções territoriais ocorre a maior parte das atividades econômicas, o adensamento populacional e os fluxos econômicos mais significativos
do Brasil e do estado de São Paulo. Os sistemas de engenharia não suportam o
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peso dessa demanda e, assim, observamos problemas que se tornaram crônicos, como na mobilidade de pessoas, mercadorias e informações; os ambientais, sociais (violência urbana, habitação, saneamento e custo de vida) e de
logística urbana e interurbana.
A região metropolitana e a macrometrópole são importantíssimas no que
diz respeito às infraestruturas em transportes e aos fluxos de mercadorias,
pessoas e informações. O transporte, sendo uma atividade superior de serviços, é uma demanda intrínseca da economia e, assim, auxilia as atividades
econômicas, ou seja, os transportes, o armazenamento e suas formas organizacionais e de planejamento, denominadas de logística, as quais são extensões da produção na esfera da circulação, sejam elas atividades produtivas ou
improdutivas. A circulação do capital, tanto na produção quanto nas trocas e
no consumo, não se realiza sem os sistemas de transportes e de comunicações.
Como há intensa densidade no território metropolitano e na macrometrópole, existe demanda de transporte e de circulação. Portanto, onde há mais
atividades econômicas, existem mais demandas por infraestruturas em transportes, de fluxos e de fluidez. Todavia, há falta de sistemas de movimento
adequados e, portanto, há viscosidades no território a ponto de interferir
numa logística eficiente e afetar, inclusive, o PIB regional e gerar desconcentrações produtivas e de consumo. Os sistemas de engenharia de transportes
e os fluxos de transportes são concentrados porque as atividades econômicas são centralizadas e concentradas espacialmente e a concretização do planejamento “logístico de estado” é lenta. Por isso, a região metropolitana e a
macrometrópole agregam grandes problemas de transportes.
A “logística de estado” precisa ser colocada em prática no que envolve a
construção de sistemas de engenharia de transportes e a implementação de
um sistema de normas e tributação para uma melhor fluidez no território.
Um exemplo é que as empresas ou transportadores autônomos realizam decisões independentes de como, quando e para onde irão transportar as cargas,
ou seja, as estratégias e as formas de gestão logística são privadas e, em muitos casos, quase inexistentes, sobretudo quando o transporte é realizado por
caminhoneiros autônomos. O Estado, nesse sentido, influi muito pouco e
normalmente não interfere em decisões logísticas como rotas, horários e quais
tipos de produtos devem estar adequados ao modal, ou seja, estabelecendo,
por exemplo, que as cargas tipicamente ferroviárias devam ser transportadas
por ferrovias.
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O baixo planejamento logístico, um problema comum no Brasil, faz com
que pelo menos 50% dos caminhões circulem vazios (a média mundial varia
entre 15% e 25%), pois os mesmos vão cheios para o destino e voltam vazios
para a origem. Tal fato diminui a lucratividade do transportador, aumenta a
concorrência dos fretes, impossibilita a frequente renovação da frota, estende
a manutenção do veículo, aumenta o tráfego nas rodovias (interferindo na
fluidez e causando acidentes), aumenta também os custos de manutenção
dos fixos rodoviários e, por consequência, interfere negativamente no custo
de transporte e logística sobre o produto final (custo logístico de transporte).
Parte importante das cargas, em circulação no estado de São Paulo, com origem e destino na macrometrópole, é transportada por caminhões, o que concretiza a atual densidade de fluxos rodoviários e a tentativa desesperada, mas
com pouco sucesso, de ampliação das obras de engenharia de transportes,
como o “Rodoanel” e o “Ferroanel”, na RMSP.
A solução é a mudança na matriz de transporte paulista e nacional, ou seja,
aumentar a porcentagem de cargas no modo ferroviário e diminuir a mesma
no modo rodoviário. Outros modais auxiliariam como o aéreo, o hidroviário,
o dutoviário e o de cabotagem. Assim é necessária a concretização de alguns
programas, como o PAC, o Programa de Investimento em Logística, entre
outros, no âmbito federal e dos estados federativos até mesmo para haver a
ampliação da desconcentração de cargas da macrometrópole paulista para
outros destinos do território brasileiro acompanhando o ritmo da desconcentração-centralização econômica. Entrementes:
•
•

o sistema dutoviário (monopólio da Petrobrás) se limita ao transporte
de líquidos (óleo e combustíveis) e de gás;25
o hidroviário tem impedimentos de circulação na usina de Itaipu e no
meio do estado de São Paulo (diferenças no relevo, calado e técnico),

25 Devem-se ampliar os gasodutos (gasoduto Brasil-Bolívia), oleodutos e, sobretudo, o oleoduto
deve aumentar sua conexão com a cabotagem. A Petrobrás possui terminais para recolhimento
de óleo bruto das plataformas brasileiras. Parte desse volume vai para as refinarias via duto,
especialmente para a Refinaria de Paulínia. Há projetos para conexão de alcoolduto entre o
oeste paulista (produtor de açúcar e álcool) e o litoral paulista, além de outras partes do Brasil.
A saída para exportação de álcool dos estados de Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, de
Goiás, de São Paulo e do Rio de Janeiro está projetada para ser pelo porto de São Sebastião e
pelo Terminal Ilha d’Água da Transpetro, no Rio de Janeiro/RJ.
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muitas eclusas e o número de chatas são limitados e de pequeno porte
(caso contrário, elas não passam pelas eclusas);26
o aeroviário limita as cargas pelo alto custo de transporte e, assim,
é observado com maior frequência no transporte internacional de
produtos de alto valor agregado, principalmente matéria-prima para
as indústrias farmacêuticas, equipamentos de alto valor agregado e
exportação de produtos culturais, fabricados por micros e pequenas
empresas nacionais;
o transporte marítimo de cabotagem facilita o transporte da produção somente no litoral imediato (faixa de 200 km),27 mas com poucas
cargas e, em grande parte, monopolizadas pela Petrobrás (ritmo que
aumenta com o passar dos anos).

Por mais que nenhum dos modais supracitados resolva sozinho o problema do predomínio do transporte rodoviário, há que se entender que
melhorias nos sistemas de movimento e circulação, e suas integrações físicas
e logisticamente formarão um sistema multimodal eficiente. Com a utilização de uma multimodalidade em um sistema intermodal, o planejamento dos
transportes e de logística deverá ajudar o estado de São Paulo no aumento da
sua fluidez territorial para atrair mais investimentos produtivos. Todavia, o
planejamento das infraestruturas de transportes não deve considerar somente
as demandas corporativas, mas, em especial, ajudar a resolver os problemas
das desigualdades regionais no estado de São Paulo e no Brasil.

26 Houve a autorização de liberação de cerca de R$ 1,5 bilhão, sendo R$ 900 milhões oriundos do
PAC 2 e R$ 600 milhões do governo estadual, para a implantação do projeto de modernização
e ampliação da Hidrovia Tietê-Paraná. As obras contemplarão cerca de 800 km do trecho paulista da Hidrovia. O programa tem como objetivo a eliminação de gargalos, com a ampliação
de vãos de pontes, melhoria nas eclusas e retificação e dragagem de canais.
27 Os dois portos do estado pertencem ao governo federal. O porto de São Sebastião está sob
concessão do estado de São Paulo (Companhia Docas de São Sebastião) e o de Santos é administrado por uma empresa de economia mista ligada a Secretaria dos Portos da Presidência da
República – a Companhia Docas do estado de São Paulo (Codesp). O porto de São Sebastião
é de pequeno porte e tem limitação de calado, todavia, pode ser adequado para transporte de
cabotagem, desde que se ampliem os atracadouros e se construa uma linha férrea e o alcoolduto,
fazendo a conexão deste com as principais áreas produtoras e consumidoras do estado de São
Pulo, mas também com o porto de Santos.
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