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INTRODUÇÃO 

Desenvolveremos aqui, inicialmente, algumas considerações sobre as 

transformações do desenvolvimento econômico de Presidente Prudente/SP, a influência do 

capitalismo nacional/global e do poder local nesse processo. Buscaremos também, 

apresentar uma leitura geográfica das atividades econômicas prudentina através de 

periódicos, livros, dissertações e teses. Seguindo o texto, procuraremos apontar alguns 

aspectos do desenvolvimento/crescimento econômico, da economia brasileira e dos 

governos locais. Por fim, demostraremos a trajetória da dinâmica econômica prudentina 

através das atividades produtivas: agropecuária, indústria, mercado imobiliário, comércio e 

serviços – que tendem a seguir uma lógica global e não local. 

1. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TERRITÓRIO 

Entendemos o desenvolvimento econômico de um território através do seu 

crescimento econômico anual em relação ao demográfico. Ademais, o desenvolvimento em 

si, envolve mudanças qualitativas no modo de vida das pessoas, das instituições e das 

estruturas produtivas. Todavia, essa estrutura econômica está fundamentada no tripé 

(estoque da capital interno/externo, população e tecnologia). Nessa estruturação buscamos 

compreender as determinantes do desenvolvimento econômico. 

Mas afinal o que é desenvolvimento econômico? Não existe uma definição 

universal aceita de desenvolvimento3 [econômico]. Por isso, elegemos para o nosso 

trabalho os seguintes teóricos do desenvolvimento; Souza (2000), Sen (2000) e Sandroni 

(1999), cujo objetivo é apresentar uma breve leitura sobre a temática em questão. 

Souza (2000), afirma que o: 

                     
1 Relatório de iniciação científica. 
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3 SOUZA (1999, p. 20). 
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Desenvolvimento econômico defini-se, portanto, pela existência 

de crescimento contínuo, em ritmo superior ao crescimento 

demográfico, envolvendo mudanças estruturais e melhoria nos 

indicadores econômicos e sociais. Compreende um fenômeno 

de longo prazo, implicando o fortalecimento da economia 

nacional, ampliação de economia de mercado e a elevação da 

produtividade. Com o desenvolvimento a economia adquire 

maior estabilidade e diversificação: o progresso tecnológico e a 

formação de capital torna-se gradativamente fatores 

endógenos, isto é, gerados predominantemente no interior do 

país. [...] O crescimento econômico precisa, portanto, superar o 

crescimento demográfico, para expandir o nível de emprego e 

arrecadação pública, a fim de permitir ao governo realizar 

gastos sociais e atender prioritariamente às pessoas mais 

carentes. (SOUZA,2000, p. 22) 

Portanto, Souza ressalta que, o desenvolvimento econômico não pode ser 

confundido com o crescimento, por que os frutos dessa expansão nem sempre beneficiam a 

economia como um todo e o conjunto da população. Enfim, o desenvolvimento caracteriza-

se pela transformação de uma economia arcaica em uma economia moderna, eficiente 

juntamente com a melhoria do nível de vida do conjunto da população. 

Para Amartya Sen (2000), o desenvolvimento [econômico] só é possível quando 

existem elites locais interessadas em promover condições de acesso da maior parte da 

população aos resultados gerados pelo crescimento econômico. Por isso, às elites locais 

tem, grande importância na criação de condições políticas e econômicas para engendrar 

mudanças que permitam modificar uma dada realidade sócio-econômica4. Sen nos afirma 

que, quando os governos locais estão preocupados com o processo de desenvolvimento – 

ocorre o desenvolvimento menos desigual. 

De modo geral, o desenvolvimento [econômico] de cada país depende de suas 

características próprias (situação geográfica, passado histórico, extensão territorial, 

população, cultura e recursos naturais) Sandroni (2000, p. 169). Cabe ainda salientar a 

influência do capitalismo global nas economias locais/nacionais. Dentro desse contexto, o 

Estado Brasileiro também aderiu a esse processo de universalização5 do desenvolvimento 

econômico capitalista. 

                     
4 MATUSHIMA (2001).  
5 Ver; FURTADO (1974).  
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O desenvolvimento econômico brasileiro a partir do século XX, iniciou-se pela 

mudança da hegemonia do modelo agrário-exportador para o modelo industrial. A 

industrialização emergiu com o viés de substituição de importações, tendo à frente o Estado 

como seu impulsionador e catalisador. Por outro lado, com o processo de industrialização 

intensificou-se o fenômeno da urbanização. É a partir de 1980 que ocorre a expansão do 

setor terciário (comércio e serviços) e do capitalismo financeiro. Nos anos 1990, surge uma 

“nova” ideologia de desenvolvimento econômico assentada no liberalismo – o 

neoliberalismo; privatizações, abertura comercial, eficiência e competitividade, Estado 

mínimo, etc. Ou seja, o Estado torna a economia brasileira mais competitiva e eficiente para 

o mercado. No século XXI, com a crise financeira ocorre a tendência à saída do Estado nas 

questões sociais, agravando o quadro de desigualdade existente entre as diferentes regiões 

e classes sociais. Atualmente, o território nacional está atrelado à lógica da globalização, do 

neoliberalismo e da mundialização do capital6. 

 

2. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PRUDENTINO 

O desenvolvimento local originou-se da expansão da economia cafeeira, através 

da compra de lotes de terras ao longo da Estrada de Ferro Sorocabana, bem como da 

formação dos dois núcleos urbanos (Vila Goulart e Vila Marcondes) que posteriormente 

formaram a cidade; Presidente Prudente/SP7 passou ao longo de sua história por mudanças 

nas suas atividades econômicas. 

Aquelas que predominaram em alguns distintos ciclos/períodos na cidade foram, 

na seguinte ordem: agropecuária, indústrias, mercado imobiliário, comércio e serviço. 

2.1 Agropecuária8

                     
6 MATUSHIMA E SPOSITO (2002), nos chama a atenção para a crise industrial, que é influenciada pela 
inserção do Brasil nessa nova divisão internacional do trabalho, atingindo assim, o setor produtivo. “A 
transfiguração do capital industrial em capital financeiro e a perda relativa de importância da 
produção enquanto geradora de riquezas, resultam no domínio do capital financeiro sobre o capital 
produtivo. Isso tem aumentado ainda mais os desníveis econômicos entre os países pobres e os 
países ricos em virtude da fragilidade dos países pobres diante da volatilidade dos capitais financeiros” 
(Idem, 2002, p. 189). 
 
7 A cidade de Presidente Prudente foi fundada em setembro de 1917, está localizada no Sudoeste do 
Estado de São Paulo, numa área popularmente denominada Alta Sorocabana, nas proximidades do 
Rio Paraná, em cujas as barrancas a antiga Estrada de Ferro Sorocabana terminava a sua linha. 
ABREU (1972).      
8 Esta seção apresentará uma discussão teórica sobre a agropecuária embasada nos trabalhos de 
MEDEIROS (2002) e HESPANHOL (2002).   
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A atividade econômica agropecuária esta relacionada com a teoria e prática das 

relações entre agricultura e pecuária. O município de Presidente Prudente/SP tem a sua 

gênese atrelada ao processo de expansão da cafeicultura. 

De acordo com Sposito (1990): 

O município teve, na década de 20, a cultura cafeeira como a 

atividade econômica mais importante, exercida por 

proprietários de terras, empreiteiros e colonos. Em 1927, foi 

estimado, em 10 milhões, o número de pés de café. A 

produção do café, que aumentou na década seguinte, teve um 

rápido declínio posteriormente, causado principalmente pela 

falta de conservação dos solos, pelas geadas que 

esporadicamente dizimavam as lavouras, pela diminuição das 

exportações em virtude da crise do capitalismo, cujo referencial 

mais conhecido é o “crack” da Bolsa de Nova York e, 

posteriormente, pela concorrência exercida pelas produções de 

outros países da América Latina.(SPOSITO, 2002, p. 13) 

Entretanto, a cultura cafeeira foi à primeira atividade agrícola prudentina. Sendo, 

assim, substituída por outras culturas, como: o algodão e amendoim - a partir dos anos 

1930. 

A cultura do algodão foi favorecida pela expansão da indústria textíl brasileira e 

pela exportação do produto. Nesse sentido, esta fase proporcionou um impulso econômico 

para a região, principalmente com a introdução do algodão fibra longa que tinha preços 

atrativos no mercado internacional. Houve, também, a instalação de indústria para o 

beneficiamento do produto9. 

Conforme se sabe, com o aparecimento da fibra sintética em 1950, acentuou-se 

o declínio da cotinocultura juntamente com o enfraquecimento do solo pelas duas culturas; 

café e algodão. Contudo, o algodão foi substituído pelo amendoim e, posteriormente, pela 

pecuária de corte. 

A cultura do amendoim na década de 1960 atingiu o seu ápice sendo um dos 

maiores centros produtores do Brasil. 

Medeiros (2002) afirma: 

A cultura do amendoim também merece destaque, pois, 

segundo o Plano diretor de Presidente Prudente – 1996, tal 
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cultura permitiu a região tornar-se um dos maiores centros 

produtores do Brasil na década de 1960. Um dos pontos 

favoráveis ao produtor era a possibilidade de se fazer duas 

colheitas anuais, e esta foi uma alternativa para as empresas 

processadoras de óleo que, instaladas na região desde a 

década de 1940, substituíram o óleo de algodão pelo óleo de 

amendoim. (MEDEIROS, 2002, p. 113) 

Contudo, Medeiros observou que, a partir dos anos 1970 que, houve uma 

redução da área cultivada com amendoim, devido à disseminação de outras culturas, bem 

como do aumento do consumo desse óleo, o que levou as empresas a, paulatinamente, 

deixarem de processá-lo e, consequentemente, os agricultores de plantá-lo. 

De acordo com Hespanhol (2000), a produção agrícola prudentina a partir de 

1950, passou a ter um papel secundário em relação à pecuária de corte e a indústria. 

Entretanto, além da pecuária de corte outras atividades foram importantes para à 

formação econômica do município, como: a cultura do tomate, a pecuária de leiteira e a 

expansão da cana-de-açúcar. 

Atualmente, as principais atividades agrícolas que podemos destacar são: a 

cana-de-açucar, a batata-doce, milho, tomate, mandioca, algodão, café e a fruticultura de 

mesa (as principais frutas são: manga, goiaba, limão, uva e maracujá) – segundo os dados 

da FIBGE (Produção Agrícola Municipal de 1999 apud Hespanhol (2002)). 

A atividade pecuária de corte deu-se devido a crise do setor agrícola. A 

expansão da criação de gado originou-se de uma conjuntura econômica propícia – 

(facilidade de créditos, transportes, rentabilidade do gado, área de pastagens, condições 

geográficas favoráveis etc). Deve-se ressaltar, também, a instalação de alguns frigoríficos, 

acentuando o interesse pela criação e engorda de bovinos. Em 1960, ocorreu a ampliação 

do efetivo bovino para a produção de leite em virtude da expansão das áreas de pastanges. 

A elevação da produção de leite deu-se em grande parte à instalação da Cooperativa de 

Laticínio Vale do Paranapanema (COOLVAP) no município. Contudo, o avanço da pecuária 

extensiva intensificou-se o processo de concentração fundiária, ocorrendo assim, a redução 

do número de pequenos produtores rurais. 

Conforme, Medeiros (2002), na atualidade a pecuária na região administrativa de 

Presidente Prudente é marcada pela heterogeneidade tecnológica, desta maneira, 

estabelecimentos modernos que empregam técnicas de manejo e rebanho de alto padrão 

                                                                
9 Ver com mais detalhes; MEDEIROS (2002, p. 111). 
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zootécnico, convivem com estabelecimentos que não fazem uso das tecnologias mais 

rudimentar, como adubação e rotação de pastagens. 

Em suma, as atividades agropecuária ficaram em segundo plano na economia 

do município a partir de 1950, em virtude da expansão das atividades industriais, 

imobiliárias, comerciais e de serviços. 

2.2 Indústria 

A industrialização no município de Presidente Prudente/SP iniciou-se na fase 

considerada industrialização restringida, onde o padrão de produção estava voltado para 

dentro do mercado nacional e cujo objetivo era o de promover a industrialização substitutiva 

de importações e consequentemente, intensificar o processo de industrialização. 

Antes do surto de industrialização no município existiam estabelecimentos de 

indústrias de pequeno porte no período de 1929/1937. Os setores que atuavam naquela 

época eram os seguintes: fábricas de bebidas, matadouros, atividades artesanais (fábricas 

de sapatos), fábricas de gelo, etc. Todas elas originaram-se de capitais modestos de seus 

fundadores. Abreu (1972 p. 64), considera esse período de industrialização tímida, sendo, 

portanto, necessária a complementação de subsídios de outras atividades. 

Abreu (1972) afirma: 

... que estas pequenas indústrias surgiram pela iniciativa de 

pessoas que não tinham condições financeiras para trabalhar 

com a agricultura, devido ao preço da terra. Foi o pequeno 

capital que deu origens a essas atividades que, no entanto, seja 

por falta de capital, seja por falta de tecnologia, não 

conseguiram competir com as indústrias externas, tanto em 

função do preço como em função da qualidade dos produtos. 

Assim, em muitos casos acabaram não dando certo. (ABREU, 

1972, p. 141) 

O desenvolvimento do setor industrial prudentino estende-se entre o período de 

1930 a 2004, e pode ser classificado em duas fases: a primeira, caracterizada pelo 

predomínio de capital externo; enquanto na segunda, assiste-se a proeminência de capital 

local. 

A indústria com base em capital externo - originou-se de indústrias estrangeiras 

que se instalaram no município e na região de Presidente Prudente/SP. Os ciclos de 

expansão e declínio de cada indústria dependiam do tipo de setor em que ela atuava - os 

principais ciclos de desenvolvimento da industrialização são definidos em três fases: a) as 
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indústrias beneficiadoras10, período de 1937/1983; b) as indústrias frigoríficas11, período 

1960/1991; e a ultima c) a fase das indústrias BORDON e CICA12. 

O início da década de 90 é marcado pelo fechamento das últimas agroindústrias 

de grande porte, de capital externo, encerrando pelo menos temporariamente o ciclo 

agroindustrial em Presidente Prudente/SP. 

A indústria com base em capital local – originou-se dessas 13 indústrias locais13: 

Bebidas Wilson Ind. e Com. Ltda (1945), Irmãos Crepaldi Cia Ltda (1946), Bebidas Funada 

Ltda (1947), Bebidas Asteca Ltda (1948), Pastifício Liane Ltda (1963), Vicente Furlaneto Cia 

Ltda (1964), Dicoplast S/A (1966), Goydo Implementos Rodoviários (1966), Regina Ind. e 

Com. Ltda (1971), Staner Eletrônica Ltda (1973), Curtume Touro (1978), Calçado Touro 

(1981), e Prudenfrigo Ltda (1988). A escolha dessas indústrias deu-se pela importância 

histórica que possuem. A indústria de capital local tem os seus primórdios na década de 

1940, sendo constituída essencialmente por pequenas unidades fabris de imigrantes. Na 

década de 1970, estas indústrias tiveram um destaque tanto local como regional e, nos anos 

de 1980, aumentaram as suas áreas de atuação ao englobar o mercado nacional e, alguns 

casos, o mercado internacional. Já, na década de 1990, o setor secundário prudentino é 

composto única e exclusivamente por indústrias de capital local14. 

Esses dois tipos de indústrias (externo e local) compõem a história da 

industrialização no município. A contribuição de ambas foi importante para o crescimento e 

desenvolvimento da cidade. O desenvolvimento da indústria de capital externo contribuiu de 

forma ímpar para a expansão do setor secundário, mas a sua saída provocou graves 

conseqüências, como a desarticulação entre campo e cidade. 

Já as indústrias de capital local contribuíram com o desenvolvimento do 

município, ao longo da história, paulatinamente, conforme as suas possibilidades. Suas 

principais características são: a) foram constituídas de modestas quantias monetárias; b) 

atuam no segmento das indústrias de bens de consumo não duráveis (alimentícios, bebidas, 

                     
10 LEITE (1972 p. 141) - Usinas ou depósitos na Alta Sorocabana: Anderson Clayton S/A, Continental 
Gin Co S/A, Matarazzo S/A, Mac Fadden e Cia, Sanbra S/A, Esteves e Irmãos, Cooperativa Agrícola 
Cotia, Braswey S/A, Lótus, Algodoeira do Sul, etc. 
11 As indústrias que se instalaram na região de Presidente Prudente na década de 60, foram: o 
Frigorífico Bordon (1960), em Presidente Prudente; o Frigorífico Kaiowa (1965), em Presidente 
Vensceslau; o Frigorífico Prudentino (1966), em Presidente Prudente; Frigorífico Luziari 
(posteriormente) Frigorífico Prudente (1981), Presidente Prudente; o Curtume Scarbord em  (1974); e 
o Curtume Touro (1978), ambos localizados em Presidente Prudente/SP. 
12 A fase das indústrias CICA e BORDON – essas indústrias instalaram-se no município em meados da 
década de 1960 e década de 1990 do século anterior. Essas indústrias, conforme DUNDES (1998), 
trouxeram o desenvolvimento econômico para a região, e o seu fechamento provocou novamente 
uma desestruturação interna entre campo e cidade. 
13 DUNDES, (1998, p. 120) – Histórico das principais indústrias de Presidente Prudente/SP. 
14 Ver; SOUSA, (2002). 
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frigoríficos, curtumes). Entretanto, o desenvolvimento industrial prudentino não atingiu o seu 

ápice devido à desarticulação entre o setor secundário e o poder público, verificando-se 

descaso das autoridades competentes locais quanto ao desenvolvimento da economia da 

mesma15. 

 Na realidade ao longo da história de Presidente Prudente/SP, não se observou 

o desenvolvimento de um verdadeiro processo industrial. Vejamos como Dundes (1998) 

descreve o processo de (des)industrialização e o discurso desenvolvimentista da cidade, 

... a cidade não se industrializou de fato, mas a partir da 

década de 60, observou-se um intenso avanço da urbanização 

no município e um retrocesso de suas atividades agrícola e 

industrial. Foi justamente neste contexto que emergiu e se 

disseminou um discurso desenvolvimentista industrial, que 

colocou a industrialização como a única alternativa para 

promover o desenvolvimento econômico e social da cidade. 

(DUNDES, 1998, p. 12) 

A autora afirma a respeito da década de 60, que foi a partir desse momento que 

o discurso desenvolvimentista ganhou força (na localidade), tornando-se efetivamente base 

de campanhas políticas16. O objetivo dos políticos locais (vereadores, prefeitos, deputados 

ou governador) era o de atrair investimentos externos à localidade. Este objetivo foi 

utilizado, mais no intuito de eleger os candidatos do que efetivamente sanar os problemas 

econômicos e sociais do município. 

Na verdade, o discurso industrializante, é utilizado ainda hoje, pelos políticos 

locais como plataforma eleitoreira, não se verificando nenhum interesse (dos empresários 

locais) em se arriscar diretamente no setor industrial – embora mantendo o discurso vivo até 

os dias atuais17. 

Contudo, os empresários locais, que propagavam o discurso industrializante, não 

investiam no setor industrial da cidade, e sim, no setor agropecuário e imobiliário urbano, em 

virtude da facilidade de ganhos monetários e do baixo risco financeiro que essas duas 

atividades empregavam. 

2.3 Mercado imobiliário 

O mercado imobiliário prudentino obedece à lógica de compra e venda de 

terrenos, caracterizado pelo crescimento territorial e a concentração da propriedade 

                     
15 SOUSA (2004, p. 11). 
16 DUNDES, (1998, p. 147) 
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fundiária urbana, especialmente a partir da década de 60/70, com a expansão das áreas de 

loteamento dando-se em ritmo superior ao do crescimento populacional (Bertolli, 1999, p. 7). 

Nesse sentido, podemos observar a dinâmica imobiliária da cidade através dos 

trabalhos de Sposito (1990), Melazzo (1993) e Bertolli (2000), que tratam da expansão do 

espaço urbano ligado ao setor privado e setor público. 

No setor público, após a década de 70, quando a urbanização se intensificou 

ocorreu, concomitantemente, a ascensão do poder público municipal – o ‘político-

empresário’. Todavia, verificou-se um direcionamento de investimentos públicos de melhoria 

para certas áreas da cidade como o Parque do Povo e as extensões de avenidas. Isto levou 

o poder privado a investir também nessas áreas. 

Sposito (1990), afirma: 

 

Esse caráter ‘empresarial’ do governo municipal tornou-se a 

base ao nível local, para a concentração de propriedades 

privadas, revestindo as ligações entre os grupos dominantes e 

o poder público. [...] O poder político local, assim, amplia suas 

receitas com a reorganização nas cobranças de impostos e, 

apropriado pelo grupo dominante (locais e extra-locais), 

redistribui as arrecadações nas mais diferentes formas de infra-

estrutura [...], o que orienta os processos especulativos para a 

concentração da renda fundiária urbana. (SPOSITO, 1990, p. 

88) 

O setor privado constitui-se de empresas capitalistas que comandam o mercado 

imobiliário (compra e venda de imóveis) da cidade, bem como da utilização do espaço 

urbano, objetivando a rentabilidade. Com isto, ocorreu uma expressiva concentração do solo 

urbano para fins especulativos. 

Segundo Sposito (1990), 31,95% do total de terrenos cadastrado no município 

em 1988 eram para fins comerciais. Excluindo-se do total de terrenos do município os que 

pertencem à Prefeitura, a Prudenco18 e os de proprietários com apenas um lote aos quais 

não se atribuiu o caráter comercial de suas posses. Portanto, a concentração da posse dos 

lotes urbanos sobe para 66.8% do total de terrenos. 

                                                                
17 Ver, BERTOLLI, (2000). 
18 Empresa de capital misto ligado à Prefeitura. 
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De acordo com Melazzo (1993), o acesso ao solo urbano em Presidente 

Prudente, passa necessariamente, não apenas pelas relações de compra e venda de 

terrenos, mas por relações mercantis comandadas por segmentos capitalistas 

especializados na produção e comercialização do espaço urbano. 

Em linhas gerais, podemos destacar que foi a concentração (dos lotes urbanos) 

e interesses especulativos dessas empresas imobiliárias que contribuíram para a expansão 

territorial do município. Desse modo, com a produção do espaço urbano aumentou a 

demanda dos equipamentos comerciais e de serviços. 

2.4 Comércio e serviço 

As atividades econômicas ligadas ao comércio e serviços intensificaram no 

município a partir da segunda metade da década de 1980. Ademais, essa seção 

apresentará uma discussão teórica a respeito da reestruturação urbana19 com ênfase na 

centralidade20, nos eixos de desdobramentos e nos subcentros – cujo objetivo é investigar 

traços das atividades comerciais e de serviços nas obras de Beltrão Sposito (2001) e (2002), 

Montessoro (1999), e Pereira (1998). 

Segundo Beltrão Spóstio (2002, p. 50): Presidente Prudente é o que se 

considera uma “cidade média” cuja centralidade, no nível interurbano é forte, [...] seu grau 

de importância encontra-se nas atividades comerciais e de serviços que desempenha para 

uma clientela regional. 

A primeira área que concentrou as atividades comerciais foi o centro da cidade. 

O quadrilátero formado pelas Avenidas (Washington Luís, Manoel Goulart, Coronel José 

Soares Marcondes e Brasil) constitui o nó dessa estruturação. Nesse espaço ocorre a 

presença de uma centralidade única, formada pela concentração de usos - comércio e 

serviços. No comércio, destaca-se, a atuação do ramo de comercialização de 

eletrodomésticos, com o aumento do número de filiais de algumas empresas em cidades 

médias (como Lojas Arapuã, Casas Bahia, Lojas Brasimac, Lojas Maphuz, Lojas Modelar 

etc) Beltrão Sposito (2001, p. 49). Na prestação de serviços dispõem-se de agências 

bancárias (e áreas administrativas e financeiras), sobretudo nas ruas Tenente Nicolau Maffei 

                     
19 MONTESSORO (1999), o termo reestruturação urbana vem sendo utilizado nos últimos anos 
para explicar as mudanças ocorridas na morfologia da cidade. Todavia este processo passa 
necessariamente pela compreensão das novas lógicas locacionais e pelo sistema de mercado, que 
possibilita o acesso à determinada porção da cidade. 
20 A centralidade pode ser medida pela atração que uma área exerce sobre espaços que lhe são 
adjacentes. Ela revela, no nível interurbano, as relações que se estabelecem entre cidades de 
diferentes portes e pode ser verificada, no espaço interno de cada cidade, pelos fluxos que se 
efetivam entre sua(s) área(s) centrai(s) e outras parcelas do espaço urbano. As atividades comerciais 
e de serviços, incluso o lazer, são as principais responsáveis pela definição de centralidade, já que se 
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e Barão do Rio Branco. Há também uma grande presença de serviços médicos na Avenida 

Washington Luís e, na Avenida Brasil localiza-se uma grande variedade de 

estabelecimentos destinados a automóveis. 

Os eixos de desdobramentos são frutos da expansão do tecido urbano. Possui 

um certo grau de especialização funcional que é expresso pelas principais Avenidas da 

cidade. Assim, com a especialização, verificou-se a emergência de novas 

áreas/centralidades21. 

Seguindo os eixos, os shopping centers estão relacionados às novas estratégias 

de ocupação urbana22. No município há dois: o Shopping Center Americanas e o 

Prudenshopping. O primeiro localiza-se próximo ao centro, inaugurado em novembro de 

1986, pertenceu à rede Lojas Americanas, depois foi adquirido pelo Grupo Carrefour e, por 

último, o Grupo Muffato. O segundo localiza-se distante do centro, entre duas avenidas 

(Manoel Goulart e Washington Luís), inaugurado em novembro de 1990, proprietário do 

Hipermercado Eldorado (Grupo J, Alves Veríssimo), depois também adquirido pelo Grupo 

Carrefour. Contudo, os dois shopping centers apresentam uma nova dinâmica do espaço 

urbano, ou seja, novas formas de consumo, de lazer e de auto-serviço. Eles são símbolos 

da modernização que antes era restrita à metrópole. 

 O subcentro enquanto uma das formas de expressão da centralidade intra-

urbana, possui uma grande quantidade e diversidade de estabelecimentos comerciais e de 

serviços, porém em uma escala menor a do centro principal (Nascimento, 1999, p. 59). No 

município destacam-se dois subcentros: o do Jardim Bongiovani23 e o da COHAB24 e, no 

decorrer dos anos de 1990, o do conjunto Habitacional Ana Jacinta. Os subcentros surgiram 

para atender uma população restrita territorialmente às áreas residenciais próximas - 

apenas uma parte da cidade25. 

Em síntese, as atividades econômicas ligadas ao comércio e serviços em 

Presidente Prudente/SP obedecem à lógica da descentralização territorial expressa pela 

                                                                
localizam de forma centrada e geram fluxos permanentes de pessoas e mercadorias (BELTRÃO 
SPOSITO, 2001, p. 49). 
21 Ver; WHITACKER, (1997). 
22 Ver MONTESSORO, (1999). 
23 A partir de 1980, começa a delinear o subcentro do Jardim Bongionvani que está polarizado, 
principalmente, pela UNOESTE (Universidade do Oeste Paulista), onde há uma concentração de 
comércio e serviços, em virtude da clientela formada por estudantes e moradores do bairro com maior 
poder aquisitivo – do que nos outros subcentros. A autora também analisou o subcentro do Conjunto 
habitacional Ana Jacinta, que tem características mais próximas a do subcentro da COHAB; os fatores 
mais importantes que assemelham os dois subcentros são: moradores com menor poder aquisitivo e 
longe do centro principal. Ver; PEREIRA, (1998).  
24 O subcentro da COHAB também foi formado na década de 1980, com o objetivo de atender a 
clientela local e adjacência. Ver com mais detalhes; NASCIMENTO, (1999).  
25 Ver BELTRÃO SPOSITO, (2001).  
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centralidade, pelos eixos de desdobramentos e pelos subcentros. Assim, com a 

reestruturação do espaço urbano foi possível analisar a dinâmica econômica das atividades 

comerciais e de serviços. 

CONCLUSÃO 

Para sintetizar, podemos afirmar que, o desenvolvimento econômico nacional no 

século XX, esteve estruturado nas seguintes atividades econômicas: agricultura, indústria, 

comércio e serviços. Por outro lado, no desenvolvimento econômico local predominam as 

atividades produtivas: agropecuária, indústria, mercado imobiliário, comércio e serviços. 

Dessa estruturação, concluímos que, na dinâmica econômica de Presidente Prudente/SP 

não se destacou nenhum setor líder que caracterizasse 'a tradição' do desenvolvimento 

local/regional, diferentemente de outras áreas do país. Ademais, verificamos também, a 

influência do capitalismo global na economia prudentina, comandada eminentemente, pelo 

poder local que estruturou a sua produção nos moldes da produção nacional/global. 

 Sendo assim, concordando com Melazzo e Sposito (2002), o desenvolvimento 

econômico local não pode se resumir, simplesmente, a reproduzir aquilo que está 

acontecendo em escalas nacionais ou globais, mas se relaciona a um processo 

diferenciado, de autonomia relativa, e específico para sua realidade. 
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