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Introdução 

Este trabalho parte da noção de espaço geográfico elaborada por M. SANTOS 

(2002(1996)) como um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações, 

onde a técnica é objeto e é ação. “Sistemas de objetos e sistemas de ações interagem. De 

um lado, os sistemas de objetos condicionam a forma como se dão as ações e, de outro 

lado, o sistema de ações leva à criação de objetos novos ou se realiza sobre objetos 

preexistentes. É assim que o espaço encontra sua dinâmica e se transforma” (SANTOS, 

2002 (1996): 63). 

No mundo da globalização, o espaço geográfico é remodelado ganhando novos 

contornos, novas definições, enfim um novo caráter. E também uma nova importância, 

ligada à eficácia das ações, estreitamente relacionadas com a sua localização. O processo 

de globalização impõe situações de extrema competitividade, onde os lugares refletem os 

embates entre os diversos agentes, e o território na sua totalidade revela os movimentos de 

fundo da sociedade. 

“O território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto de sistemas 

naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo homem. O território é o chão e 

mais a população (...) é a base do trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais 

e da vida, sobre os quais ele influi.” (SANTOS, 2000a:96). 

O território é o território usado, sinônimo de espaço humano, espaço habitado. É 

formado por lugares contíguos e lugares em rede que, no entanto, são os mesmos lugares 

contendo funcionalizações distintas. Essas diferentes partes do território são unificadas 

principalmente pelas redes de informação. A partir disso, o uso do território se concretiza 

através da primazia das normas e da relevância política, impostas de fora por empresas 

transnacionais, num verdadeiro uso corporativo do território. 

A idéia de uso do território permite verificar as diferentes capacidades com que 

diversos agentes – como pessoas, instituições, empresas – realizam suas atividades, 
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aproveitando-se das possibilidades e confrontando os obstáculos oferecidos pelo espaço 

geográfico que, por sua vez, encontra-se sempre em processo de modificação. 

Reconhecer os diversos usos do território tem como grande contribuição o fato de 

podermos relacionar a configuração do meio geográfico (em diferentes momentos históricos) 

e a ações possíveis e transformadoras desse meio. 

Vale lembrar que sob o ponto de vista da ciência geográfica, o espaço geográfico – 

definido por SANTOS (2002 (1996)) como um conjunto indissociável de sistemas de objetos 

e sistemas de ações – deve ser considerado como o espaço de todos, que conjuga todos os 

elementos (sejam eles econômico, político, cultural) e não apenas de determinados agentes 

ou instâncias da sociedade. Todavia, o fato de considerarmos o espaço geográfico como o 

espaço de todos, o espaço banal segundo PERROUX (1981), não implica que as 

possibilidades apresentadas por este sejam utilizadas homogeneamente por todos os 

agentes. Decorre daí a importância de considerarmos o espaço geográfico como sinônimo 

de território usado, o que nos permite uma melhor compreensão da realização dos 

diferentes poderes de atuação daqueles que nele se encontram, através da produção e 

utilização do entorno. 

SANTOS et al (2000b:3) acrescenta que “Com as noções de território usado e de 

espaço banal, saltam aos olhos os temas que o real nos impõe como objeto de pesquisa e 

de intervenção”. 

As diversas possibilidades de uso do território por parte dos agentes que nele se 

encontram definem uma determinada situação geográfica, que permite compreender, além 

do atual uso do território, também as mudanças pelas quais esse uso passou ao longo da 

história. 

Neste trabalho adotou-se como objeto empírico o conjunto de empresas (reticulares) 

de logística e distribuição localizadas no Município de Jundiaí (SP). Para tanto, busca-se 

analisar e compreender a situação geográfica deste município diante de um projeto 

municipal que visa transformá-lo num “Pólo Logístico”, verificando a hipótese de este 

município estar sofrendo uma especialização funcional do ponto de vista do seu uso. Com 

isso, o objetivo desta pesquisa consiste no entendimento do funcionamento e modernização 

deste município e entorno, a partir da relação mútua entre a política territorial das empresas 

instaladas neste e a política territorial do poder público municipal, viabilizando o uso deste 

território para estas empresas (reticulares), através, principalmente, de um aprimoramento 

logístico do município. 

Empresas Reticulares e o uso das Redes: o caso das Empresas de Logística e 
Distribuição 

 7314 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Uma empresa-reticular pode ser definida como um agente dotado da possibilidade 

de uso de redes mais amplas, que conformam um verdadeiro espaço de fluxos. 

O sistema de produção e circulação que se serve desse espaço de fluxos é 

constituído por um sistema reticular, exigente de fluidez e velocidade. No entanto, o uso 

dessa fluidez gera desigualdades, uma vez que são apenas os agentes do tempo rápido que 

plenamente participam desse processo. O exemplo mais acabado deste tipo de agente é a 

empresa-reticular, segundo técnicas de produção flexível que se difundem a montante e a 

jusante do aparelho industrial stricto sensu, reforçando o papel organizacional das redes 

logísticas (SAVY, 1995). 

Esses espaços de fluxos se organizam numa espécie de solidariedade, isto é, “as 

relações que mantêm a agregação e a cooperação entre agentes resultam em um processo 

de organização, no qual predominam fatores externos às áreas de incidência dos 

mencionados agentes” (M. SANTOS, 2000a:106). Esses agentes são as empresas-

reticulares, definidas como empresas que se utilizam de redes corporativas, vinculadas às 

NTCI (Novas Tecnologias de Comunicação e Informação), que possibilitam aos fluxos 

informacionais ultrapassarem fronteiras. 

Através dos “nós” do espaço de fluxos, que conformam redes, as empresas-

reticulares acabam por exercer um papel de regulação do conjunto do espaço. Daí a 

importância em estudá-las através da ótica geográfica. 

Vale ressaltar que essas empresas só se instalam em locais minimamente 

modernizados, logo, são seletivas na escolha dos locais de implantação de seus projetos, 

ou seja, o próprio ambiente construído é elemento definidor das políticas territoriais 

corporativas. 

Ao analisar as práticas espaciais de grandes corporações, CORRÊA (1991) define 

como sendo características destas: ampla escala de operações; natureza multifuncional; 

segmentação (diferenciação entre as empresas componentes); múltiplas localizações; e 

grande poder de pressão econômica e política. 

A importância em estudá-las está relacionada com estas características e como elas 

atuam na reorganização do espaço geográfico, ora organizando, ora desorganizando os 

lugares em função das políticas corporativas. 

Todavia, o estudo e a compreensão da empresa reticular passam pelo entendimento 

de seu funcionamento em rede. A política territorial dessas empresas se dá através das 

redes corporativas, usando o território de maneira seletiva e hierárquica, promovendo um 

verdadeiro uso corporativo do território. 
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A busca por uma definição de rede é relativamente difícil em função da 

generalização e banalização do termo. Todavia, M. SANTOS (2002 (1996):262) buscou 

defini-las como sendo “toda infra-estrutura, permitindo o transporte de matéria, de energia 

ou de informação e que se caracteriza pela topologia de seus pontos terminais, seus arcos 

de transmissão, seus nós de bifurcação ou de comunicação”. Essas redes, que formam um 

verdadeiro sistema reticular, constituem os circuitos espaciais de produção. 

SAVY (in NOÜE, 1993) define rede como uma “inscrição de um sistema técnico no 

território”. Contudo, M. SANTOS (2002 (1996)), afirma que a rede não é só técnica, mas 

também é social e política, em virtude do conteúdo que ela transmite. 

As redes podem ser diferenciadas, segundo a natureza de seus fluxos, em: redes de 

fluxos materiais e imateriais. As redes de fluxos materiais (como rodovias, ferrovias, 

hidrovias, cabos de fibra ótica, etc.) são hoje utilizadas como suporte das redes de fluxos 

imateriais (informação e comunicação). Hoje, as redes corporativas, destacam-se pela 

grande utilização dessas redes de fluxos imateriais, que permitem que a sua atuação possa 

se dar nas diversas escalas (local, nacional e global). 

Essas redes são portadoras de ordem e de desordem; como afirma L. DIAS (apud R. 

CASTILLO, 1999:173) “... à escala planetária ou nacional, as redes são portadoras de 

ordem – através delas as grandes corporações se articulam, reduzindo o tempo de 

circulação em todas as escalas nas quais elas operam: o ponto crucial é a busca de um 

ritmo, mundial ou nacional, beneficiando-se de escalas gerais de produtividade, de 

circulação e de trocas. Na escala local, estas mesmas redes são muitas vezes portadoras 

de desordem – numa velocidade sem precedentes engendram processos de exclusão 

social, marginalizam centros urbanos que tiravam sua força dos laços de proximidade 

geográfica e alteram mercados de trabalho”. 

No caso das empresas de logística e distribuição, temos como atuantes as redes 

corporativas, que segundo R. CASTILLO (1999:169-170), referem-se “... ao conjunto de 

equipamentos e infra-estruturas especializadas implantadas no território com, o propósito de 

atender a um segmento específico de utilizadores”. Essas redes, que podem ser parcial ou 

inteiramente privadas atendem principalmente aos interesses das grandes empresas que se 

instalam em diversos pontos do território. Elas integram a informática às telecomunicações 

(telemática), o que serve como suporte técnico e consideram as distinções existentes nos 

diferentes lugares nas estratégias de produção, o que possibilita que as empresas 

aprofundem a divisão territorial do trabalho. 

Portanto a maneira como as grandes empresas-reticulares se organizam no território, 

depende das possibilidades para o estabelecimento de redes corporativas. 
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Tendo em vista o objetivo deste trabalho – entender o funcionamento e a 

modernização do Município de Jundiaí e entorno, a partir da relação mútua entre a política 

territorial das empresas instaladas neste e a política territorial do poder público municipal, 

viabilizando o uso do território municipal para estas empresas (reticulares), através, 

principalmente, de um aprimoramento logístico do município – temos como exemplo maior 

de empresas reticulares as empresas de logística e distribuição. 

A logística (stricto sensu) – como atividade pertencente ao circuito superior3 da 

economia urbana – pode ser definida4 como um processo de planejamento, implementação 

e controle do fluxo e armazenagem eficientes e de baixo custo de matérias primas, estoque 

em processo, produto acabado e informações relacionadas, desde o ponto de origem até o 

ponto de consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do cliente. 

A distribuição é definida5 como um segmento da logística empresarial que 

corresponde ao conjunto das operações associadas à transferência de bens desde o local 

de sua produção até o local designado no destino e o fluxo de informações associado. A 

distribuição física deve garantir que os bens cheguem ao destino em boas condições 

comerciais, oportunamente e a preços competitivos. 

Todavia, SAVY (1993) considera a logística uma atividade produtiva muito mais 

ampla, uma produção lato sensu formada pela distribuição, circulação e consumo. Esta 

atividade produtiva seria responsável pela parcela política da produção, mediante a qual o 

território é utilizado como um todo. Portanto, além dessas esferas (produção, circulação, 

distribuição e consumo) a produção lato sensu engloba, ainda, o comando e a gestão disso 

tudo. 

Vale lembrar que, no atual período técnico-científico-informacional (M. SANTOS, 

2002 (1996)), a produção encontra-se dividida em duas parcelas: uma técnica e uma 

política. À parcela técnica designa-se a produção propriamente dita, cuja distribuição no 

território se dá através da escolha de pontos e áreas instrumentais à essa produção. À 

parcela política da produção designa-se as atividades de distribuição, circulação e consumo, 

que por meio das redes acabam por se valer de todo o território. 

                                                 
3 M. SANTOS (1979) define a o circuito superior da economia urbana como sendo originado através da 
modernização tecnológica, sendo constituído por bancos, comércio, indústrias de exportação, indústria 
urbana moderna, serviços modernos, atacadistas e transportadores cujas relações essenciais são 
estabelecidas fora da cidade, da região ou do país. A tecnologia utilizada nas atividades produtivas 
deste circuito caracteriza-se por um capital intensivo – vinculado aos bancos. E estas atividades 
diferenciam-se daquelas realizadas no outro circuito, porque são capazes de criar mercado através da 
publicidade. 
4 ANDRADE, Manoel de & REIS, Silva. Glossário de termos de uso corrente na logística 
empresarial, versão on-line (www.aslog.org.br) de 13/06/2001. 
5 Idem. 
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Nesse sentido, as empresas de logística e distribuição podem ser definidas como 

empresas reticulares em função do uso intenso que fazem das redes. Esse uso pode ser 

verificado através da circulação física de bens e produtos por meio de redes de fluxos 

materiais frequentemente representadas por rodovias, ferrovias, hidrovias e transporte 

aéreo. Contudo, a atividade de logística não se encerra nestes quesitos, e seu grande 

diferencial está no uso intensivo das Novas Tecnologias de Comunicação e Informação 

(NTCI), ou seja, no uso de redes de fluxos imateriais, que comandam e regulam toda a 

atividade logística. 

O uso dessas NTCI, desenvolvidas com alta tecnologia, é necessário para que as 

empresas de logística e distribuição ofereçam seus serviços com exclusividade, inclusive via 

WEB, e para que seus clientes possam realizar consultas e operações on-line. Para isso, 

torna-se também necessário desenvolver modernos recursos de segurança e sigilo na 

transmissão de informações entre essas empresas e seus clientes. 

As empresas de logística e distribuição acabam por conformar suas próprias redes 

corporativas, ao mesmo tempo em que, suas atividades consistem também em conformar 

redes corporativas para outras empresas ligadas à atividade produtiva stricto sensu, através 

da elaboração de projetos logísticos personalizados. 

Situação Geográfica do Município de Jundiaí (SP) 

Este trabalho parte da noção de situação, elaborada por SILVEIRA (1999), vinculada 

à noção de evento. Segundo SANTOS (2002 (1996):144) “o evento é o veículo de uma ou 

algumas possibilidades existentes no mundo. Mas o evento também pode ser o vetor das 

possibilidades existentes numa formação social, isto é, num país, ou numa região, ou num 

lugar (...)”. A partir disso, SILVEIRA (1999) afirma que uma situação geográfica supõe tanto 

uma localização material e relacional (sítio e situação), quanto o momento de sua 

construção e seu movimento histórico. 

A mesma autora lembra ainda, que “a situação decorreria de um conjunto de forças, 

isto é, de um conjunto de eventos geografizados, porque tornados materialidade e norma. 

Muda, paralelamente, o valor dos lugares porque muda a situação, criando uma nova 

geografia. Assim, ao longo do tempo, os eventos constroem situações geográficas que 

podem ser demarcadas em períodos e analisadas na sua ocorrência”. Sendo assim, uma 

situação pode ser percebida como uma construção histórica (concreta) e uma construção 

metodológica (lógica e coerente). A esta última implica o esforço de seleção e 

hierarquização das variáveis que entram nesse “jogo”. 

Busca-se, então, uma delimitação da totalidade – em subtotalidades - com a 

finalidade de definir as estruturas significativas, para que cada elemento seja compreendido 
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na sua situação no conjunto. Acrescenta-se, aqui, aquilo que KOSIK (apud SILVEIRA, 1999) 

definia como totalidade concreta. 

Isso permite um esforço de síntese, pois ao estudarmos a existência e o 

funcionamento do município de Jundiaí não somos levados a analisar todos seus elementos 

sem uma hierarquia, mas sim a compreendê-lo como uma ou mais situações significativas, 

fruto da geografização de eventos, reafirmando a especificidade do lugar. Podemos afirmar 

que a situação é também uma instância de análise, uma vez que permite a identificação de 

problemas a pesquisar, autorizando a compreensão dos sistemas técnicos e das ações no 

lugar. 

Entende-se, aqui, a situação como uma concretização de eventos sob a forma de 

materialidade, mas também como um conjunto de relações que envolvem diversos níveis de 

solidariedade, donde se destacam o nível do mundo e o nível do lugar, mediados pela 

formação sócio-espacial. 

Cabe, aqui, ressaltar que a utilização da situação como um recurso de método inclui 

a análise do lugar que, por sua vez, extrapola o território de um município. Todavia, não 

existe um organismo jurídico-institucional de regulação que dê conta do lugar, não há 

nenhuma escala de governo para o mesmo, por isso é que se pretendeu estudar o 

município. Este possui agentes e organismos de regulação próprio que coordenam as 

atividades que nele se realizam, e possui fronteiras que se constituem no elemento definidor 

do lugar, ainda que ações aplicadas a um município possam implicar em outros. À essa 

idéia CATAIA (2001:189-190) acrescenta que “(...) cada município constituinte do lugar 

possui seu próprio território circunscrito por fronteiras institucionais, políticas, onde tem 

vigência um conjunto de leis e costumes constituindo regras de uso e ocupação próprios. 

Todo lugar (...) é recortado por fronteiras municipais” que constituem-se em “condicionantes 

para o lugar e para distribuição dos homens e das atividades”. A partir disso, então, é que 

consideramos como objeto empírico de análise o município de Jundiaí e seu entorno. 

Para tanto, se faz necessário identificar e compreender a situação geográfica deste 

município. 

O município de Jundiaí encontra-se, hoje, inserido, com destaque para sua 

centralidade, entre as duas maiores regiões metropolitanas do Estado de São Paulo (Mapa 

1), apresentando ainda ligações diretas com as demais cidades do Complexo Metropolitano 

Expandido. 

Mapa 1 – Complexo Metropolitano Expandido (CME) 
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Fonte: Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. (EMPLASA) 

O Município de Jundiaí, por meio da Prefeitura Municipal, elaborou um projeto que 

visa a transformação deste município num “Pólo Logístico”, a partir da atração de empresas 

reticulares de logística e distribuição. Este projeto tem como principal fator a localização e a 

situação privilegiadas que o município apresenta, em função da sua moderna malha viária 

(Mapa 2), de sua proximidade aos principais mercados consumidores – Grande São Paulo e 

Interior – além de sua proximidade em relação ao grande centro financeiro do país – cidade 

de São Paulo. 

Mapa 2 – Principais rodovias que passam pelo município de Jundiaí 
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Esse moderno sistema viário é integrado pelas rodovias Anhangüera e Bandeirantes, 

Marechal Rondon, dando acesso à rodovia castelo Branco – atingindo o interior de São 

Paulo – e a Jundiaí-Itatiba que dá acesso à rodovia Dom Pedro II, Via Dutra, Fernão Dias e 

o Circuito das Águas. Além das ferrovias do estado e da CPTM (Cia. Paulista de Trens 

Metropolitanos), que começam, passam ou terminam em Jundiaí, ligando o município 

diretamente ao porto de Santos. Há, ainda, uma Estação Aduaneira do Interior (EADI ou 

“porto seco”) responsável pela nacionalização e armazenagem alfandegada de mercadorias 

e contêineres. Toda essa situação permite que a circulação de bens e mercadorias, no 

Município de Jundiaí, ocorra de maneira eficiente e moderna. 

A concretização desse projeto consiste na atração de empresas ligadas às atividades 

de distribuição e logística. Dados revelam que o número de empresas de logística e 

distribuição que estão se instalando no Município de Jundiaí vem aumentando desde 1998, 

e estas, em sua grande maioria, são empresas pertencentes a grandes grupos logísticos 

como é o caso da DHL – representada pela empresa Danzas Logística – da FC Logística – 

representado por um Centro de Distribuição e Armazenagem –, do Grupo Lachmann – 

representado pela empresa Integral/EADI – Jundiaí – e da Fassina – que possui um terminal 

rodoferroviário neste município. 

Os serviços oferecidos por essas empresas são diversificados e podem variar de 

acordo com a necessidade do cliente. Dentre eles podemos citar o Gerenciamento Logístico 

– que consiste num serviço com uso intensivo de tecnologia nas várias fases da cadeia de 

abastecimento, através de equipamentos de movimentação e armazenagem, processos, 

métodos e sistemas de controle, transporte e pessoal especializado – Gerenciamento de 

Centros de Distribuição – atividade similar ao gerenciamento logístico, mas ocorrendo nas 

instalações de empresa contratante – Produtos Intercontinentais – serviços aéreos, 

marítimos, rodoviários, ferroviários, hidroviários e desembaraço aduaneiro – “Cross-

Docking” – atividade que gerencia o recebimento, manuseio e expedição de produtos sem a 

necessidade de estoque regulador, permitindo o rápido abastecimento de lojas e clientes – 

Serviços de Valor Agregado – prestação de serviços complementares ao gerenciamento 

logístico que agregam valor ao produto, permitindo que toda a operação seja realizada em 

um único local, são exemplos desses serviços a preparação de kits promocionais, 

desenvolvimentos de embalagens, plastificação e etiquetagem – Armazém Geral – 

destinado à armazenagem de produtos, suportado por sistemas informatizados – e 

Integração de Transportes – serviço que visa a gestão do transporte com a parceria de 

empresas de diversos modais. 

Todavia, é importante estabelecer algumas distinções entre empresas de logística e 

alguns centros de distribuição. As primeiras são empresas especializadas em prestar 

serviços no ramo logístico (operadores logísticos), com a administração de toda a cadeia de 
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abastecimento6 de seus clientes, possuindo, na maioria das vezes, centros de distribuição 

(CD’s) destinados à prestação de serviços como recebimento, manuseio, armazenagem e 

emissão de mercadorias, dentre outros mais específicos. Todavia, suas ações extrapolam a 

atividade única de administração de um CD. 

No Município de Jundiaí, além dessas empresas de logística, identifica-se a 

presença de grandes CD’s pertencentes a grandes empresas que não atuam 

exclusivamente nessa área. Esses CD’s pertencem a um ramo da logística conhecida como 

logística empresarial, que se caracteriza por uma atividade logística intrafirma, mas que por 

sua vez, pode recorrer aos serviços dessas empresas de logística como uma operação 

complementar. 

Como exemplo desses CD’s podemos citar o Centro de Distribuição e Logística das 

Casas Bahia, o maior da América Latina, que vem sendo ampliado em mais de 80 mil m2 

(alcançando cerca de 270 mil m2 de armazéns), instalado no km 52 da Rodovia Anhangüera. 

Segundo reportagem da aeSetorial7, “a localização da cidade foi a principal razão para a 

rede decidir centralizar sua logística no município, com um novo investimento. É um ponto 

privilegiado geograficamente, em razão da proximidade com a Capital (São Paulo) e a 

facilidade de rotas para todo o interior, pelos entroncamentos de rodovias que cortam a 

região e para outros Estados”. Esse Centro de Distribuição e Logística, localizado em 

Jundiaí desde 1996, emprega 2.400 pessoas. 

Destaca-se também o Centro de Armazenagem e Distribuição da BSH (Bosch und 

Siemens Hausgeräte) Continental Eletrodomésticos, localizado no km 52 da Rodovia 

Anhangüera, em Jundiaí. A área total é de 35 mil m2, com mais de 10 mil m2 para 

ampliações posteriores, que culminou num investimento da ordem de R$ 22 milhões. A 

construção desse CD representou uma quebra de paradigma na administração dessa 

empresa, uma vez que, dos R$ 22 milhões gastos na sua construção a BSH só investiu R$ 

1 milhão. O restante foi desembolsado por um investidor – Savoy – que coordenou toda a 

construção do CD conforme as especificações da BSH. Sendo assim, esse CD está situado 

num prédio alugado à BSH, que foi construído com os recursos de um investidor. Com isso, 

verifica-se mesmo uma quebra de paradigma, que não se restringe apenas a essa empresa, 

mas que constitui uma tendência para aquelas ligadas às atividades de logística e 

distribuição. Essa nova tendência consiste no fato de que essas empresas não estão mais 

investindo em propriedades, mas sim em logística, que gera um lucro maior. José Geraldo 

                                                 
6 Administração da Cadeia de Abastecimento (Supply Chain Management) é a abordagem que visa 
oferecer o máximo valor ao cliente e o máximo retorno sobre o ativo fixo, através da gestão efetiva 
dos fluxos de materiais, produtos, informações e recursos financeiros, de extremo a extremo da 
cadeia, desde as fontes de suprimento até o consumidor final. É a integração dos membros da cadeia, 
sem verticalização, mas com a focalização de cada empresa em seu negócio principal. 
7 De 12 de setembro de 2002. 
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Vantine8, diretor da empresa de consultoria em logística que leva seu nome, afirma que 

“embora para a BSH isso tenha representado uma novidade, essa é uma tendência mundial. 

Esse é o futuro. Para quê investir milhões em áreas de armazenagem? Vamos investir isso 

em produção, em pesquisa de novos produtos e deixar o CD para um investidor”. 

Todas as atividades de armazenagem e distribuição de produtos acabados e de 

peças para assistência técnica para toda a América Latina são concentradas nesse CD. 

Segundo reportagem da aeSetorial9, “a decisão de instalar o novo centro em Jundiaí foi 

tomada após análise de várias alternativas de localização, com simulação de fretes para 

1500 destinos, por especialistas da matriz da empresa, consulta a investidores, 

construtoras, prefeituras e o apoio de duas consultorias em logística, a Vantine e a Treptau. 

Chegou-se a um ponto que abrangia as rodovias Anhanguera e Bandeirantes, entre São 

Paulo e Campinas, fora da Região Metropolitana, mas não muito distante do Rodoanel. 

Foram ainda avaliados detalhadamente os benefícios junto às cidades desse eixo, levando 

em consideração localização, qualidade de vida, centros de formação de pessoal, como 

escolas e universidades e suporte de infra-estrutura”, ou seja, toda a situação geográfica de 

um município. Este CD gerou cerca de 200 empregos diretos e também envolve operações 

com 25 fornecedores de serviços. 

Há, ainda, outros exemplos como o Centro de Distribuição e Logística da Sadia, que 

se localiza também no Município de Jundiaí, no distrito industrial particular Fazenda Grande; 

o Centro de Distribuição de Peças da Renault-Nissann; o Centro de Distribuição da Duratex; 

o Centro de Distribuição da FC Logística. 

Com isso, o Município de Jundiaí já conta com cerca de 500 mil m2 de área 

construída, ocupada por empresas ligadas à logística e distribuição, e outros 200 mil m2 em 

construção/ampliação. Também se localiza neste município uma das maiores bases 

industriais do Estado de São Paulo, totalizando 500 indústrias, entre grandes, médias e 

pequenas. 

Quanto aos incentivos fiscais e territoriais que possam vir a ser oferecidos às 

empresas de logística e distribuição, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 

afirma que essa não é uma política do município, e que a infra-estrutura nele presente já 

constitui um incentivo territorial. 

Em função dessa situação, especialistas10 das áreas de distribuição e logística, estão 

designando ao Município de Jundiaí o título de “pólo de logística e distribuição”, o que 

                                                 
8 Em entrevista para a Revista Tecnologística, ano IX, nº 93, agosto de 2003. 
9 De 20 de setembro de 2002. 
10 Com destaque para as empresas de consultoria em logística, em especial a Vantine Consultoria 
Logística. 
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evidencia a concretização do projeto municipal11, que em termos geográficos pode ser 

traduzido como uma política territorial exercida pelo município. 

Fala-se, ainda, em “hubs logísticos” entendidos como um conjunto de instalações de 

infra-estrutura, logística, armazéns e transporte para abastecimentos de regiões. Segundo a 

empresa de consultoria logística Vantine12 “os verdadeiros pólos logísticos destinados ao 

sucesso são aqueles planejados por governos e iniciativa privada e não os que surgem 

quase ao acaso, por conta de determinada demanda. Nesse ponto, um bom exemplo é o da 

cidade de Jundiaí, a 60 quilômetros de São Paulo”. Em contrapartida, o professor Paulo 

Nazário13, do Centro de Estudos em Logística da Coppead/UFRJ, alerta “que os pólos de 

desenvolvimento e pólos logísticos devem sempre nascer de uma demanda existente ou 

potencial, e não apenas do voluntarismo do governo ou da iniciativa privada”. 

Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Jundiaí, o 

projeto de transformar o município num “Centro de Distribuição e Logística” atende essas 

condições. Este projeto surgiu em conjunto com a demanda de empresas de logística e 

distribuição e a política territorial do município em “aproveitar” da sua situação geográfica 

privilegiada para atender essa demanda. Sendo assim, verifica-se que esse projeto surgiu 

da ação conjunta de empresas e do poder municipal no desenvolvimento de suas 

respectivas políticas territoriais. 

Com isso, pode-se afirmar a hipótese de que este município está sofrendo uma nova 

especialização produtiva, do ponto de vista do seu uso, relativo a uma atividade produtiva 

muito mais ampla que é a logística. 

Considerando a indissociabilidade entre a ação das empresas e o território, vale 

destacar a afirmação de SAVY (in NOÜE, 1993:23) segundo a qual “a logística será o 

elemento primordial da organização do território no século XXI (ao passo que no século XIX 

o fator determinante de localização das atividades foi o custo de transporte)”, o que ressalta 

a importância de pesquisas dentro desta perspectiva. 

Geografização da Logística 

Retomando a definição de logística trabalhada anteriormente, esta consiste no 

processo de planejamento, implementação e controle do fluxo e armazenagem eficientes e 

de baixo custo de matérias-primas, estoque em processo, produto acabado e informações 

relacionadas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender 

aos requisitos do cliente. 

                                                 
11 De transformar o Município de Jundiaí num “Pólo Logístico”. 
12 Revista Tecnologística, ano IX, nº. 92, julho de 2003. 
13 Idem. 
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Paralelo a esta definição encontra-se outra que consiste no transporte de insumos 

produtivos para a fábrica ou depósito; transporte de produtos acabados para as lojas; 

cálculo de quantidades armazenadas; localização de depósitos e atacadistas, etc. 

Ambas as definições encontram-se diretamente ligadas com aquilo que se 

convencionou denominar logística empresarial. Todavia, essa atividade, que passou a ser 

desenvolvida pelas grandes empresas a partir do pós-guerra, no período atual assume uma 

nova característica ligada à sua geografização, isto é, à sua concretização no território, 

sendo responsável por uma reconfiguração e reorganização do território, pois traz consigo 

modificações na materialidade e nas normas de funcionamento do mesmo. Dessa forma, a 

logística passa a constituir uma gestão da circulação da produção que envolve estratégias 

econômicas, políticas e territoriais. 

Emerge, assim, uma nova concepção de logística, fundamentada na quantidade e na 

qualidade das densidades técnicas e normativas presentes nos territórios, responsáveis pela 

sua eficiência ou obsolescência. Essa concepção refere-se à logística territorial definida 

como um conjunto de competências infra-estruturais, institucionais e organizacionais que 

confere competitividade aos agentes econômicos e às cadeias produtivas. Essa abordagem 

visa uma crescente valorização das competências territoriais. 

Segundo MONIÉ (2001:21), “a localização das atividades não é mais tributária do 

desempenho meramente técnico dos transportes e sim da capacidade de elaborar uma 

verdadeira logística territorial mobilizando os recursos econômicos, sociais, políticos e 

culturais localizados, a serviço das redes materiais e imateriais que qualificam a 

competitividade regional”. 

Nesse sentido, o projeto municipal de transformar o Município de Jundiaí num “Pólo 

Logístico” caminha nessa direção. Este município se vale das suas localização e situação 

privilegiadas em termos de malha viária (rodoviária, ferroviária e aeroviária) e infra-estrutura 

municipal (que engloba aspectos políticos, econômicos e sociais) para promover, através de 

uma política que se aproxima do city marketing, uma ampla publicidade do município, 

mostrando-se “atraente” para as empresas de logística e distribuição. Como exemplo dessa 

política destacamos a Figura 1. 

Figura 1 
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Fonte: O Estado de São Paulo, de 19 de junho de 2004. 

Como já assinalado, esse projeto vem na retaguarda de uma conjuntura econômica 

que privilegia a demanda por essas atividades e numa “vocação” histórica para 

desempenhar o papel de lugar de circulação intensa de pessoas, bens e mercadorias. 

Contudo, semelhante a esse projeto, o governo do Estado de São Paulo através da 

Secretaria Estadual de Transportes tem desenvolvido projetos que visem eliminar os 

“gargalos logísticos” que este estado apresenta. Nesse sentido, pode-se citar o projeto que 

tem como premissa a identificação e criação de “Centros Logísticos Integrados” (CLIs). 
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O objetivo do governo estadual é reunir, em grandes áreas, operadores de 

transportes, armazenagem, processamento industrial, estações alfandegadas e em alguns 

casos, aeroportos. Segundo o secretário estadual de transportes, Milton Xavier14, “esses 

CLIs são vitais para a estratégia do Estado, pois impulsionam o intermodalismo e 

racionalizam a coleta e distribuição em suas regiões” (p.45). 

No total, o governo estadual está prevendo a implantação de 10 CLIs, sendo quatro 

próximos ao Rodoanel e Ferroanel (Norte, Sul, Leste e Oeste) e os demais nas regiões do 

Vale do Paraíba, São Sebastião, Campinas, Bauru, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. 

Vale destacar que o Município de Jundiaí encontra-se localizado, juntamente com 

outros municípios, no que o governo está denominando de CLI Norte. 

Os investimentos na implantação desses CLIs é da ordem R$ 600 milhões, e serão 

feitos em parte por empresas e em Parceirias Público-Privadas (PPP). 

Paralelo a essa classificação de “Centros Logísticos Integrados”, existe uma outra 

classificação para a concentração de atividades ligadas à logística presentes no território. 

Segundo ROCHA (2003), o atual período da globalização econômica tem feito com 

que a produção seja cada vez mais flexível e se espalhe pelos pontos mais atrativos do 

território. A gestão e o comando dessa produção lato sensu demandam uma gama maior de 

serviços que compõem a logística. Nesse sentido, verifica-se no território o aparecimento de 

“nós” nas redes de transportes, que se caracterizam pela especialização em serviços 

ligados à logística. 

Com base numa classificação européia, ROCHA (2003) propõe o conceito de Zonas 

de Atividades Logística (ZAL), para designar esses nós. Assim sendo essas zonas 

constituiriam “pontos de conexão e articulação de redes de transportes de diversos modais, 

necessariamente um grande entroncamento de redes de transportes de diferentes 

modalidades, nas quais a intermodalidade e a riqueza de comunicações são essenciais, 

tendo também uma convergência de serviços logísticos (tratamento da informação, 

comunicações, transbordo, intermodalidade, armazenagem, industrialização por meio de 

montagem e embalagem, unitização e desunitização de contêinesres, serviços de apoio a 

cargas, controle de qualidade, interconexão entre operadores logísticos, etc). Esses serviços 

logísticos presentes na ZAL é que a diferenciam de um simples ponto de transbordo ou de 

intermodalidade (...). nas ZAL devem também estar presentes locais onde possam ser 

aplicados procedimentos e regimes aduaneiros” ROCHA (2003:56-57). 

                                                 
14 Em entrevista concedida à Revista Tecnologística, ano IX, n.º 97, dezembro, 2003. 
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Baseados na análise da situação geográfica do Município de Jundiaí somos levados 

num primeiro momento a identificar este município como uma Zona de Atividade Logística, 

fruto da concretização de um projeto municipal. Verifica-se que ele apresenta praticamente 

todas as características que compõem essa zona. Além disso, ROCHA (2003) propõe outros 

dois conceitos que também serviriam para a caracterização deste município, são eles: o 

conceito de Corredores Logísticos e o conceito de Centros de Atividades Logísticas. 

Os corredores logísticos seriam os “eixos principais de transportes, que interligam 

Zonas de Atividades Logísticas, Centros de Atividades Logísticas, Plataformas Logísticas ou 

terminais intermodais de transportes” (ROCHA, 2003:57). Nesse sentido, considerando o 

Município de Jundiaí como uma Zona de Atividade Logística, somos levados a pensar as 

rodovias Anhangüera – Bandeirantes como Corredores Logísticos. 

O conceito de centros de atividades logísticas refere-se a “regiões onde há uma 

grande concentração de atividade e serviços logísticos, existindo também corredores 

logísticos cortando os mesmos e diversos terminais de transporte, armazéns e Zonas de 

Atividades Logísticas” (ROCHA, 2003:57). Dessa maneira, o Município de Jundiaí e outros 

municípios do entorno – com destaque para Vinhedo, Valinhos e Campinas – constituíram 

um centro de atividades logísticas. 

Todavia, esses conceitos e classificações que parecem tão bem se encaixar na 

realidade do Município de Jundiaí, precisam ser analisados com critérios rigorosos, uma vez 

que são conceitos que fazem referência a uma outra formação sócio-espacial que não a 

brasileira. Além disso, são conceitos que não pertencem efetivamente à Geografia, e nossa 

tarefa como geógrafos seria a de traduzi-los a partir de uma teoria geográfica. Nesse 

sentido, talvez o conceito de famílias de cidades, elaborado por M. SANTOS e M. L. 

SILVEIRA (apud CATAIA, 2004) dê conta dessa tradução. 

Segundo CATAIA (2004:6-7), uma família de cidades pode ser definida como “um 

conjunto de cidades novas ou novas infra-estruturas implantadas em antigas cidades locais 

que nascem como respostas às solicitações do mercado para uma produção moderna, 

tendo em comum uma única dinâmica econômica hegemônica ou projeto hegemônico a lhes 

imprimir seu movimento. São cidades que se inserem como órgãos ‘derivados’ no 

organismo regional, reorganizando a antiga ordem do conjunto para impor novos usos 

regionais não mais a partir de uma ordem local, mas, sobretudo a partir de uma ordem 

global”. 

Essas famílias de cidades, frutos de uma interdependência promovida pela rede 

urbana e a organização regional, nascem com o intuito de atender a determinadas funções 

segundo o caráter do período histórico que lhes deu vida. 
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Nesse sentido, podemos passar o filtro do método geográfico nos conceitos de 

Zonas de Atividades Logísticas e Centros de Atividades Logísticas, classificando o Município 

de Jundiaí e os outros municípios do entorno, que também vêm apresentando uma 

especialização em atividades logísticas, como a conformação de uma família de cidades 

logísticas. 

Conclusão 

Com o intuito de compreender como se dá a ação das empresas reticulares, 

entendidas aqui como o principal agente capitalista de reestruturação do espaço, adotou-se 

como objeto empírico as empresas (reticulares) de logística e distribuição localizadas no 

Município de Jundiaí (SP). 

A partir disso, buscou-se analisar e caracterizar essas empresas como usuárias de 

redes mais amplas, vinculadas às Novas Tecnologias de Comunicação e Informação. 

Num segundo momento, procurou-se definir a situação geográfica do Município de 

Jundiaí, destacando o uso deste por parte das empresas de logística e distribuição que nele 

se localizam. 

Realizou-se também uma análise a cerca da geografização da logística, entendida 

como a concretização desta atividade através da elaboração de uma logística territorial. 

Por fim, a busca pelo entendimento do funcionamento e modernização do Município 

de Jundiaí e entorno perpassou a análise de um projeto, desenvolvido por este município, 

que visa transforma-lo num “Pólo Logístico”. 

Todavia, a que se ter muito cuidado quando se trabalha com a terminologia de 

“pólos”, uma vez que este assume diversos significados a depender do interesse daqueles 

que o utilizam. 

Dessa forma, no contexto da análise deste projeto municipal a que se diferenciar o 

conceito de pólo trabalhado pelas empresas de logística e distribuição e pelo poder público 

(nesse caso municipal). Para estas empresas o conceito de pólo ou hub logístico está 

diretamente ligado a idéia de concentração de serviços e atividades de logística e 

distribuição num determinado ponto do território - no caso o Município de Jundiaí. Para o 

poder público o conceito de pólo, em geral, está atrelado a uma visão desenvolvimentista 

que vê na implantação de um pólo um vetor direto do desenvolvimento. Contudo, o processo 

de desenvolvimento não ocorre de maneira direta e automática. A simples implantação de 

um pólo logístico não é garantia de desenvolvimento, sendo este último um processo muito 

mais amplo e complexo, e o descompasso entre as noções de pólo contribue para gerar 

visões distorcidas desse processo de desenvolvimento. 
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