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A incorporação de novas tecnologias e formas de organização do trabalho nas 

atividades industriais acaba por promover uma importante dispersão territorial das atividades 

industriais, influindo na redefinição dos limites metropolitanos e promovendo a incorporação 

de novos locais nas relações mundializadas de produção, e caracteriza-se, 

conseqüentemente, por ser um processo contemporâneo de produção de novas 

espacialidades e usos do território. 

As atividades industriais que se estruturam com certa mobilidade espacial são, 

atualmente, menos dependentes dos recursos fixos existentes no território e se beneficiam 

de recursos localizados numa escala regional. São recursos e investimentos econômicos e 

sociais, realizados pelos diferentes níveis da administração pública e oferecidos aos novos 

empreendimentos. Agora, para além da apropriação de fundos públicos no processo privado 

de valorização e acumulação do capital, intensifica-se uma nova forma de privatização do 

espaço, delineada nos investimentos públicos para garantir infraestrutura e financiamentos 

públicos para criar as condições de instalação de novas atividades industriais ou para reter 

segmentos que buscam essa mobilidade na perspectiva da apropriação de maiores 

subsídios e isenções. 

O contexto amplo das mudanças 

Os avanços tecnológicos produzidos até meados da década de 60 conduziram a 

produção industrial e a economia mundial a uma crise, gerada, em grande medida, pelo 

aumento da capacidade produtiva. Com a disseminação das tecnologias até então 

conhecidas, e uma vez que sua incorporação levava à ampliação da oferta de produtos mais 

equiparados tecnicamente, alteravam-se as condições de concorrência entre indústrias e 

entre blocos regionais. Este processo marcou fortemente as relações de concorrências entre 

os blocos europeu, asiático e americano, especialmente entre seus países líderes, 

Alemanha, Japão e Estados Unidos da América (EUA), levando a uma queda contínua do 

crescimento das taxas de lucro e à deflagração, em 1973, da “primeira grande recessão do 

pós-guerra” (Harvey, 1994, p.117). 
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Sem possibilidade de recorrer ao Estado para que este regulasse a recuperação 

econômica, tal como ocorreu após o ano de 1929, o sistema buscou na sua própria estrutura 

os elementos para a superação da crise, intensificando a incorporação da tecnologia 

informacional. Em um sistema ainda muito dependente da força de trabalho, a 

modernização tecnológica apresentava funções múltiplas, tornando-se instrumental a 

diferentes, mas coadunados, propósitos. Permitia promover um aumento da capacidade de 

obtenção de lucro, por meio da ampliação da concentração e centralização do capital – 

processos históricos de fortalecimento e constituição do mesmo no modo capitalista de 

produção (Aglietta, 1986) – e, também, combater o poder crescente que os trabalhadores 

haviam adquirido no modelo de organização da produção até então dominante – o fordismo2 

– fragilizando sua organização, já que a modernização tecnólogica, mais do que utilizar 

máquinas capazes de prolongar a capacidade de trabalho do homem, utiliza máquinas 

capazes de substituí-lo. 

Mas o novo modelo, que começava então a se consolidar, caracteriza-se não apenas 

pela incorporação da microeletrônica e de recursos tecnológicos informacionais nas 

estruturas produtivas, mas pela potencialização dessa incorporação através do uso 

estratégico que passa a fazer dos novos sistemas de comunicação e informação na 

reestruturação das relações de produção, promovendo uma alteração profunda no 

paradigma tecnológico de produção industrial. São mudanças, portanto, que se realizam 

numa complexa cadeia, ocorrendo não apenas nos sistemas técnicos, mas também nas 

estruturas industriais, agora mais descentralizadas e flexíveis; na estrutura do capital, agora 

sob a égide do sistema financeiro em escala internacional; e na forma e conteúdo tanto da 

organização do trabalho quanto das formas de contratação (Benko,1996 p. 116/124). 

A compreensão deste processo mobilizou o esforço analítico de grande número de 

cientistas sociais, que se empenharam em conhecer os mecanismos das mudanças, em 

investigar suas implicações mais amplas e, até mesmo, em discutir se estávamos diante da 

gestação de um novo modo de produção. Muitos caminharam nesta última direção, crendo 

que as novas tecnologias mudariam irremediavelmente as formas de relacionamento da 

                                                 
2 O modelo denominado fordismo é uma referência ao desenvolvimento das forças produtivas no 
início do século XX, que associou técnica e ciência no aprimoramento das formas de organização da 
produção – sistemas de linhas de produção e maior hierarquização da força de trabalho – e na 
consolidação de um novo processo de acumulação que considerava o aumento continuado tanto da 
capacidade de produção quanto de ampliação dos mercados consumidores. Tem-se, com esse novo 
modelo, um aumento considerável da produção de mercadorias (produtos standartizados) e do 
consumo face ao aumento da renda circulante na economia. Tal modelo, entretanto, só ganha maior 
expressão com a regulação da economia pelo Estado, a partir da década de 1930, quando este passa 
a assumir mais diretamente também o papel de investidor na economia. Destaca-se, neste modelo, a 
crescente participação da força de trabalho como elemento central na estrutura produtiva, 
evidenciando ainda mais que, embora cada trabalhador participe individualmente da produção, 
realizando tarefas de trabalho fragmentadas, no seu conjunto, é a força de trabalho quem, de fato, 
agrega valor ao produto.     
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força de trabalho com o capital, fazendo com que o trabalho adquirisse um novo papel como 

parte constituinte das forças produtivas. Dentre as correntes de pensamento que foram se 

estruturando e buscando a construção de novos paradigmas, algumas defendiam mais 

abertamente o sentido de ruptura representado pelas mudanças, uma ruptura muitas vezes 

expressa no uso reiterado do termo “pós” como prefixo a categorias até então centrais na 

definição da organização social moderna, particularmente a ocidental: “pós-modernidade”, 

“pós-sociedade industrial”, “pós-história” ou qualquer coisa nesta direção. 

A vinculação, às vezes esquemática, entre processo social e processo produtivo 

levou inevitavelmente a simplificações, onde o produtivo se sobrepunha ao social, fazendo 

parecer que todas as mudanças em curso podiam ser descritas apenas pelos supostos 

efeitos da troca dos termos de uma antiga equação: a sociedade capitalista contemporânea 

não “resultaria” mais do modelo de organização característico do fordismo, mas de modelos 

novos em termos de maior dinamismo do setor produtivo e de novos padrões na 

organização da produção, que agora, é denominado de sistema flexível 3. 

Uma questão central formulada ao longo deste debate diz respeito a como essas 

mudanças interfeririam na posição assumida pelo trabalho no interior do processo de 

geração de valor no modo de produção capitalista4. Outra questão central é que a 

associação entre a incorporação de tecnologia na atividade produtiva e o uso estratégico 

dos sistemas técnicos de comunicação e informação permitia um tipo de reestruturação da 

produção que, entre outros aspectos, envolvia a formação de uma nova escala de relações 

entre diferentes segmentos de uma mesma atividade produtiva e entre produtores e 

consumidores, concorrendo para a configuração do processo de “globalização”. 

Reconhecia-se, por fim, que vários outros processos e fenômenos aí implicados eram 

significativamente novos ou – tal como já havia sido apontado por Gramsci (1987), entre 

outras análises, naquelas sobre as diferenças regionais na Itália – apresentavam formas 

imprevistas de relação entre o novo e o velho, entre mudanças e permanências, exigindo 

                                                 
3 O termo flexível nasce para expressar um sistema que se contrapõe “à rigidez do fordismo”, 
considerado muito dependente de equipamentos com poucos recursos tecnológicos, da força-de-
trabalho e de um mercado já totalmente conhecido e dominado. O sistema que é gerado, a partir da 
década de 1970, introduz mudanças importantes na estrutura produtiva e não apenas na organização 
da produção, como foi sendo implantado em indústrias como a Toyota, que acaba gerando a 
expressão toyotismo. Temos, com a flexibilização do sistema, uma verticalização das estruturas 
produtivas (fábricas de menor porte são organizadas apenas em torno de suas atividades fins, 
terceirizando-se as demais funções); mudanças das técnicas de produção, através de equipamentos 
mais informatizados; mudanças na composição de seus capitais, agora mais dependentes do sistema 
financeiro; mudanças tanto na forma de contratação quanto de mobilidade do trabalho; a indução de 
novos hábitos e consumos adequados a um mercado mais diversificado e, por fim, a defesa da 
redução da dependência em relação aos investimentos e controle do Estado. É a conjugação de todas 
essas transformações que caracterizam este sistema como flexível.    
4 Trata-se, principalmente, do debate sobre a perda da centralidade do trabalho como categoria 
sociológica, levado a cabo, dentre outros, por Claus Offe 1995, Antunes, 1995 e 2000. 
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um amplo leque de estudos capazes de abordar seus inúmeros aspectos e suas múltiplas 

relações. 

Inúmeros aspectos das implicações entre reestruturação produtiva e mudanças 

sociais, aí incluídas questões sócio-espaciais, passaram a ser discutidos. Num sentido 

amplo, tal reestruturação influía na distribuição de renda, acentuando desigualdades e, 

conseqüentemente, alterando padrões e formas de consumo, bem como modos de vida 

(Benko, 1996, p.122). Somavam-se a isto as mudanças na organização do Estado, no novo 

contexto: sua atuação dirigia-se mais objetivamente para os interesses da reprodução das 

condições de produção e, nesta perspectiva, mesmo os investimentos vistos como sociais 

passavam a realizar-se numa perspectiva mais instrumental ao capital. Tudo isto, em 

alguma medida, repercutia na produção do espaço. 

Mas, dentre os fenômenos relacionados à produção social do espaço que emergem 

nesse contexto, há dois que nos interessa particularmente considerar: novas formas de 

relação entre os setores econômicos (industrial e financeiro) hegemônicos e os Estados, na 

sedimentação de novos espaços; e uma nova espacialidade industrial, caracterizada por 

maior desconcentração espacial, ligada a uma nova forma de organização geral das 

atividades econômicas. 

Uma importante vertente de discussão deste primeiro fenômeno pode ser encontrada 

nos estudos sobre as mudanças espaciais vinculadas às modificações do papel do sistema 

financeiro na produção e ao fortalecimento do setor de serviços na economia mundial. Face 

ao aumento dos recursos financeiros necessários à maior concentração de capitais no 

sistema produtivo (Aglietta, 1986), ocorre a associação e subordinação do setor industrial 

aos sistemas financeiros mundiais, que passam a regular não só os fluxos de capitais como 

o próprio sistema produtivo, instituindo novas redes de relações entre os grandes centros 

urbanos e determinando, para estes, novos papéis. Diferentes categorizações de cidades 

passam a ser propostas com base nas novas ordens hierárquicas vinculadas ao papel 

desempenhado pelo crescente setor de serviços – caso das cidades mundiais, discutidas 

por Fridmann e Wolff (Scott, 1996, p.2) – e ao poder de controle das atividades produtivas 

globalizadas a partir dos centros financeiros mundiais – caso das cidades globais, discutidas 

por Sassen (1993). Mais recentemente, dentro de um campo analítico que privilegia a 

concepção globalista de um novo regionalismo, autores como Manuel Castells defende a 

cidade como um “ator político”, capaz da articular Instituições políticas e sociedade civil na 

perspectiva de um novo modelo de desenvolvimento (Borja e Castells, 1996, p. 109). 

Consoante às mudanças na organização dos sistemas urbanos, agora mais 

integrados à economia de serviços, observa-se a formação de um novo padrão de 

localização das indústrias, produtor de uma nova espacialidade industrial que, por sua vez, 
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vincula-se a uma redefinição das relações entre os sistemas urbanos e os sistemas 

regionais. Um dos aspectos centrais, neste ponto, diz respeito a uma crescente 

descentralização, em termos espaciais, das atividades produtivas industriais, e ao 

crescimento do papel desempenhado pelas cidades de porte médio. Estas, agora, tornam-

se lugar privilegiado para as novas instalações em todo o mundo, já que a ampliação do 

acesso a investimentos e recursos por menores custos, ali propiciada, funciona não 

simplesmente como um incentivo, mas concretamente como uma alternativa às 

deseconomias hoje existentes nas metrópoles. O espaço geográfico, agora, mais do que 

antes, é um elemento estratégico para as empresas e para o processo de reprodução 

ampliada do capital. 

Todo este processo, de reterritorialização das atividades produtivas, renovou, 

certamente, o interesse de pesquisadores nos campos da geografia econômica e da 

economia regional, levando-os a buscar novas formulações teóricas capazes de possibilitar 

a interpretação dos inúmeros processos que expressavam a nova dinâmica territorial, ou 

seja, a nova relação entre economia, sociedade e espaço (Benko, 1996). Muita ênfase foi 

dada aos movimentos de descentralização e de desconcentração espacial5 de segmentos 

produtivos fora dos eixos metropolitanos, de desterritorialização e terrritorialização6, 

denotando uma menor dependência da produção em relação aos recursos e fatores locais 

e, ainda, de esgotamento de antigas regiões produtoras7 por força de uma capacidade de 

reterritorialização de parte das atividades produtivas. Enfim, movimentos denotativos da 

mobilidade espacial das indústrias, que caracterizam o processo de globalização. 

A partir deste quadro, muito se tem investigado sobre a maior capacidade das 

empresas e grupos econômicos em se localizarem onde os fatores de produção e custos 

propiciam melhores condições de rentabilidade. Nesse debate, amplia-se a busca de 

categorização das áreas onde são estruturados novos segmentos industriais e núcleos 

concentradores de bases tecnológicas de interesse específico de empresas e setores 

industriais, tais como os distritos industriais, parques tecnológicos, tecnopólos e 

                                                 
5 Os movimentos referidos por esses processos dizem respeito à maior dispersão espacial das 
atividades em relação aos núcleos metropolitanos, que, inicialmente, foram identificados como de 
saída da metrópole, como se esta estivesse sendo esvaziada, e não como apenas um movimento de 
recomposição espacial das estratégias de reprodução dos meios de produção, em novas bases 
territoriais. A respeito dos processos de concentração e desconcentração industrial no Brasil, ver, 
entre outros, os trabalhos de Lencioni (1994), Negri (1996), Pacheco (1999) e Tinoco (2001). 
6 A desterritorialização é um fenômeno que se refere tanto aos deslocamentos humanos em busca de 
novas oportunidades, face aos intensos movimentos migratórios no mundo globalizado, como 
discutido por Haesbaert (1995, p. 166), quanto a “atividades que se tornam menos dependentes de 
recursos, práticas e interdependências específicas de um local” (Storper, 1994, p.13). 
Desterritorialização e territorialização, portanto, são termos referidos ao intenso movimento de capital, 
pessoas e mercadorias no mundo contemporâneo.   
7 A referência, aqui, são os deslocamentos de atividades produtivas para novas áreas, na perspectiva 
de obtenção de vantagens adicionais por isenções e subsídios, bem como do estabelecimento de 
relações com uma força de trabalho menos ou não organizada. 
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condomínios industriais, dentre outras categorias voltadas para a qualificação das condições 

disponíveis em determinadas áreas e regiões. Trata-se, em grande medida de uma volta os 

princípios elaborados por Marshall, sobre as formas e fatores econômicos de organização 

dos distritos industriais no século passado. 

É neste contexto que são retomadas as discussões sobre a região e o território. As 

novas condições observadas provocam a problematização mais intensa das definições 

vinculadas a demarcações político-administrativas. Intensifica-se, igualmente, a valorização 

analítica do caráter processual da produção do espaço e dos domínios do território. As 

novas condições permitem perceber mais agudamente que o território não é mero suporte 

dos novos empreendimentos. Na sua produção, estão implicados não só fatores produtivos, 

mas, sobretudo, relações sociais que ocorrem na esfera da política, da cultura, da história, 

das crenças, e que, nos diálogos e embates com aqueles fatores, produzem formas de 

apropriação e uso do espaço que vão muito além dos muros de distritos ou tecnopólos, 

atravessando lugares e configurando novas espacialidades para o trabalho, a participação 

política, a economia. 

O estudo do Estado do Rio de Janeiro nos permitiu interessantes formas de 

aproximação desta nova dinâmica territorial. Num plano mais amplo, foi possível discutir a 

consolidação de economias regionais (Storper, 1997) como uma das características 

fundamentais da produção de seu território na contemporaneidade. Mas a forma particular 

dos processos de regionalização ali observados nos obriga a enfatizar que não são os 

resultados econômicos, exclusivamente, o que nos permite falar em economias regionais. 

Ao contrário, são os usos e as diferentes formas de dominação do território, formados 

gradualmente como expressão da conjugação de processos sociais e econômicos, que 

conformam regiões como espacialidades dinâmicas derivadas tanto da influência global 

quanto de processos locais constituídos em diferentes escalas. Antes de nos reportarmos ao 

caso do Rio de Janeiro, portanto, vamos recuperar alguns aspectos do debate sobre 

processos locais e globais, que constituem uma referência importante em nosso estudo. 

Não é possível, aqui, entrarmos em profundidade, nos múltiplos aspectos 

relacionados à globalização no mundo contemporâneo. São suficientes e inegavelmente 

importantes inúmeras análises críticas já realizadas sobre o tema (Arrighi, 1997; Castel, 

1999 e 1997; Hirst & Thompson, 1998; Singer, 1998; Santos, 2000 etc.), dentre as quais 

destacamos as de Milton Santos (2000, p. 17/22), quando discute o quanto de fábula, de 

perversidade e de possibilidades existe neste processo. Nossa preocupação, no entanto, 

dirige-se mais para o fato de que esse fenômeno nos obriga a repensar os processos 

constituintes da produção do espaço, uma vez que o mesmo intensifica a complexidade das 

relações que o organizam e produzem. 
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Cabe lembrar que a globalização, mais do que maior circulação de mercadorias, 

culturas e valores, diz respeito à mundialização da capacidade produtiva e do sistema 

financeiro, indo além do processo de internacionalização da produção que caracterizou o 

período fordista, incorporando ainda mais o espaço como elemento estratégico de 

reprodução ampliada do capital. É preciso, como alerta Asheim (1998), atentar para a 

distinção entre internacionalização e globalização: 

Enquanto internacionalização simplemente refere-se à extensão da atividade além 

das fronteiras, por exemplo, um alargamento da economia capitalista mundial como 

tal, globalização implica proposição de integração funcional em meio a atividades 

geograficamente dispersas (....) nós argumentamos que esta mudança de uma 

internacional para uma economia global representa uma potencialmente nova fase 

no desenvolvimento da economia capitalista no mundo” (Asheim, 1998, p.201)8 

(Grifos nossos). 

Lançando mão das atuais tecnologias de informação, o capital industrial se vê na 

condição de controlar todo o sistema produtivo a partir de suas matrizes nos países centrais 

do sistema econômico, e o sistema financeiro, de controlar toda a circulação de capitais, a 

partir das chamadas cidades globais9 e deslocar suas atividades de produção para onde os 

recursos naturais, técnicos e sociais oferecem melhores vantagens locacionais. Isso faz 

superar a fase em que as empresas tinham que instalar complexos produtivos e, em certa 

medida, transferir tecnologia aos países que estivessem no seu plano de expansão de 

atividades. Para além disso, atualmente, o capital industrial conta com recursos tecnológicos 

para instalação de máquinas e equipamentos sofisticados que dispensam a presença de 

uma força de trabalho fixa, determinando novas formas de contratação e organização dos 

trabalhadores. Por fim, conta, ainda, com um enorme potencial de circulação de seus 

insumos e produtos, uma vez que são muito mais eficientes os sistemas de transportes. 

Disto resulta uma certa forma de intensificação do que se convencionou chamar de 

relação entre o global e o local. Trata-se, num sentido econômico mais restrito, da 

consolidação dos fluxos internacionais de informação e mercadorias, associada à 

capacidade de formação de recursos necessários às atividades produtivas, controladas 

diretamente por sistemas globais, nos locais onde estejam os recursos. Aos agentes 

econômicos internacionais, industriais ou não, interessa usar o que está disponível no 

                                                 
8 When discussing globalization it is important to note that the terms  “international” and  “global” are 
not identical. While internationalization simply refers to the extension of activities across national 
boundaries, for example, a widening of the capitalist world economy as such, globalization implies a 
purposive functional integration among geographically dispersed activities. (.....)  we would still argue 
that the shift from an international  to a global economy  represents a potencially new phase in the 
development of the capitalist world economy.
9 Para Sassen, (1993, p.189), “hoje, a dispersão territorial da atividade econômica em escalas 
nacional e mundial cria a necessidade de expansão do controle e do gerenciamento centrais...”. 
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mercado local, em termos de recursos naturais, técnicos e humanos, e isso exige o 

conhecimento tanto dos recursos disponíveis quanto das normas que orientam as relações 

sociais locais, já que se estabelecem agora contatos e acordos diretamente com as 

organizações e instituições representativas do poder político-administrativo em nível local, 

sobretudo as que compõem a estrutura dos governos municipais, estaduais e federal, e 

outras organizações e instituições de caráter local, em especial, as que agregam as forças 

produtivas que atuam na região. Isto implica também em mudanças no relacionamento 

desses capitais com as estruturas e instituições dos Estados nacionais em cada país. 

Modifica-se, então, o papel exercido por cada instituição na relação com o capital 

internacional e nacional. Em termos locacionais, para as atividades industriais, interessam, 

agora, as características técnicas e as formas de divisão do trabalho nos lugares e regiões. 

Trata-se de um privilegiamento das características e do comportamento das forças 

produtivas locais, que serão integradas seletivamente à economia global. Face essas novas 

características, estudos referidos às mudanças se multiplicam no campo da economia 

regional e geografia econômica, para tentar dar conta da complexidade destas relações e 

viabilidade do deslocamento dos empreendimentos, que gera novas territorialidades 

vinculadas ao sistema produtivo internacional. 

Estes estudos, para Diniz (2001), mostram os limites das concepções teóricas mais 

tradicionais e das experiências de planejamento regional realizadas até os anos 1940, que 

eram restritas à teoria da localização das atividades econômicas e privilegiavam a 

otimização dos recursos e eliminação dos custos de atrito, em especial o dos transportes10. 

Os novos referenciais também contribuiriam para o aprofundamento das formulações de 

Schumpeter, que considerava as inovações tecnológicas como importantes na formação das 

condições para o desenvolvimento endógeno, oferecendo as bases para as formulações de 

François Perroux que desenvolveu a noção de pólos de crescimento, nas décadas de 1940 

e 1950, “explicando o processo de concentração e o papel das empresas líderes (...) no 

processo de crescimento regional ou local” (Diniz, 2001, p.5). 

As mudanças atuais na estruturas produtivas, realizadas em grande medida a partir 

de novas bases tecnológicas, põem em cheque aquelas formulações, uma vez que se 

ampliou o conjunto de relações a que se obrigam as empresas, fazendo com que estas 

deixem de ter, sozinhas, o papel catalisador que se supunha anteriormente. Fica mantido o 

reconhecimento, no entanto, da importância da base técnica e de inovações como variáveis 

de destaque na produção de um desenvolvimento econômico e social na escala regional. 

                                                 
10 A referência de Diniz, neste caso, é aos trabalhos de Von Thunen, Christaller, Weber e Lösch (Diniz, 
2001).  
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É preciso destacar, aqui, toda uma vertente de estudos contemporâneos que, mais 

do explicar os processos de desenvolvimento local, dedica-se a identificar e reconhecer os 

elementos constituintes deste novo cenário de relações, em um esforço interdisciplinar, que 

também enfatiza outros aspectos objetivos e subjetivos que se expressam na cultura, na 

organização institucional e produtiva e na capacidade de administrar as novas formas de 

concorrência entre os lugares.11

Numa perspectiva mais econômica, inicialmente, o debate teórico, os estudos e 

experiências ali situados enfocam os processos de desconcentração e reestruturação, 

urbana e produtiva, buscando desvendar, através das novas formas e conteúdos que se 

materializam nos territórios, os efeitos mais sensíveis destas mudanças: as instituições 

locais como agentes e escalas importantes na organização das atividades produtivas 

industriais. Alguns trabalhos exemplificam e são boas referências deste esforço analítico, 

como os de Lipietz e Leborgne (1988 e 1990), em que enfatizam “a desejável parceria” entre 

firmas, sindicatos, universidades e administração local12 e debatem a noção de 

“flexibilidade” no sistema produtivo; Scott e Storper (1988), que propõem uma revisão crítica 

e uma nova base teórica para a análise do papel das indústrias de alta tecnologia no 

desenvolvimento regional; Storper (1994), ao enfatizar “os caminhos pelos quais as 

economias em desenvolvimento devem ser integradas na economia global...”; Lipietz (1994), 

importante no aprofundamento da discussão do que ele identificou como uma nova 

ortodoxia, ou seja, “a do desenvolvimento endógeno baseado na acumulação flexível cuja 

forma espacial é o distrito industrial”; e Gottdiener (1990), que enfatiza o processo histórico 

da espacialidade urbana e os efeitos da crise do modelo fordista. 

Um ponto em comum em todas estas análises, é que, de uma forma ou de outra, os 

novos recursos tecnológicos influem na definição de novos espaços produtivos. Isso ocorre 

de várias formas: (i) em função de deslocamentos no interior de um mesmo país, cujo 

exemplo mais citado é o da desindustrialização ocorrida no nordeste dos Estados Unidos e 

o simultâneo crescimento industrial em outras regiões, bem como os processos de 

desconcentração espacial das atividades industriais nas metrópoles; (ii) através de uma 

nova divisão internacional do trabalho, expressa na emergência dos chamados NIC's (newly 

industrialized coutries) (Harvey, 1994, p. 156), ou, ainda, (iii) em termos locais, através da 

ampliação das chamadas políticas de “desenvolvimento local”, principalmente no que diz 

respeito aos chamados Sistemas Regionais de Inovações (SRI). Enfim, isso significa dizer 

                                                 
11 Cremos que as novas abordagens sobre as novas territorialidades têm caráter similar às realizadas 
nos anos 60 e 70, quando as universidades foram instigadas (e financiadas pelo Estado) a pensar o 
espaço urbano, gerando importantes trabalhos sobre sua complexidade e sobre os processos que o 
produziam, como os de Castells, em 1972 (1983); Lefebvre, 1972; Lipietz, 1974; Lojkine, em1977 
(1981); Topalov, em 1976(1979); Harvey, em 1973 (1980), 
12 Os autores, neste texto intitulado O pós-Fordismo e seu Espaço, introduzem novas e importantes 
variáveis às formulações teóricas de Lipietz, apresentadas em seu livro O capital e seu espaço, 1977. 
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que a escala local ganha visibilidade. Os recursos tecnológicos disponíveis permitem que a 

localização de qualquer empreendimento dependa mais dos recursos humanos e relações 

políticas com as instituições locais, do que com as relações institucionais com os níveis de 

governo centrais, uma vez que estes são, como há muito já nos mostrava Lefebvre (1976), 

cada vez mais subordinados por uma ordem distante, uma ordem determinada pelas forças 

hegemônicas do capital internacional. 

Daí que a escala local, como espaço de relações privilegiadas para a definição de 

localização e instalação de empreendimentos, implica, no plano das ações e das análises, 

atribuir maior importância às relações que se pretende estabelecer no local referido. O 

debate ganha novos contornos. Quais recursos são ou estão disponíveis? Qual a 

capacidade das instituições locais intervirem na formação e qualificação da mão-de-obra 

local? Qual nível de participação das instituições universitárias e de pesquisas é possível no 

local? Quais níveis de participação, compromisso e controle podem ser exercidos pelas 

administrações municipais e demais setores sociais na configuração de uma economia 

regional? Quais recursos para investimentos, financiamentos e subsídios existem nos 

diferentes níveis governamentais, para serem aplicados regionalmente? Com quais recursos 

de infra-estrutura econômica e social se pode contar nestes locais? 

Mas, responder a estas questões exige mais do que teorias sobre o desenvolvimento 

regional. Mais do que as formas de minimizar os fatores que influem nos custos de 

produção, é preciso enfatizar o conjunto de recursos e relações possíveis com os sujeitos 

que produzem o espaço, dominando o território. Por isto, agora, os estudos, ao que nos 

parece, enfrentam o desafio de enfatizarem um pouco mais a realidade social local, a fim de 

que seja possível avançar na compreensão dos processos, estruturas e formas de 

organização dos territórios. 

Antes, mesmo não tendo sido muito considerado nas teorias econômicas regionais, 

era destacado o papel do Estado nacional, um papel preponderante no planejamento 

econômico e regional (Lafer, 1987). Sua capacidade de intervenção ocorria através de 

mecanismos indiretos e diretos, que lhe conferiam grande capacidade de regulação do 

volume e da localização dos investimentos. Os mecanismos indiretos se mostravam através 

de sua capacidade de legislar e impor uma política tributária, cambial e fiscal, bem como 

influir na distribuição espacial das atividades econômicas, mediante subsídios e fomentos 

dirigidos a setores e regiões determinadas. Os mecanismos diretos se mostravam na sua 

atuação como empreendedor em setores importantes, como o de indústrias de base e de 

energia, e, por outro lado, como responsável direto pela infra-estrutura econômica e social, 

importante tanto para reprodução das condições gerais de produção, quanto para 

reprodução da força de trabalho. 
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Na atualidade, face aos problemas para sustentar os investimentos realizados tanto 

nas esferas produtivas quanto nas ditas sociais, transferindo recursos públicos para 

sustentar a acumulação privada de capitais (Oliveira, 1998), o poder de intervenção direta 

do Estado nacional na economia passa a ser questionado pelas forças hegemônicas no 

mercado, uma vez que interessa ao capital um maior controle sobre os fatores ligados ao 

sistema produtivo. As privatizações que ocorrem no Brasil e no mundo são exemplos destas 

formas de dominação. Ao capital, interessa, agora, uma relação direta com os agentes 

econômicos locais, sem perder o apoio e sustentação do Estado através de seus diferentes 

níveis governamentais, em uma relação que não permite mais o controle de suas ações e 

intencionalidades por parte desses governos. Portanto, tem-se aí redefinido o papel do 

Estado como agente indutor e controlador do processo de reprodução ampliada do capital. 

  

O privilegiamento de negociações também com os sujeitos sociais no espaço local, 

para a localização industrial, remete a novas formas de relação entre o capital industrial e os 

Estados nacionais e poderes locais na formação de novas territorialidades produtivas. O 

sistema produtivo considera, agora, a forma como as forças produtivas se organizam nos 

locais, a densidade industrial já existente e a complexidade da divisão do trabalho (Santos, 

1996). Isso exige, numa escala local, maior interação com instituições e agentes, em termos 

de informação e formação, alterações nos padrões técnicos e, sobretudo, maior dinamismo 

em termos de integração com as forças sociais. 

No campo do planejamento, os estudos sobre esta temática sofrem, inevitavelmente, 

a influência de sua base empírica mais direta. Nos países centrais, produzem-se teorias que 

identificam e justificam a necessidade de expansão das empresas e grupos econômicos em 

direção a diferentes lugares que ofereçam as condições necessárias à reprodução de seu 

capital. Nos países da periferia econômica, ao contrário, os estudos se dirigem à criação de 

condições para essa integração, argumentando sobre a necessidade dos agentes 

econômicos e sujeitos locais se prepararem para atrair as empresas e grupos que atuam em 

escala mundial (não questionam a invasão, para lembrar o sentido preciso disto, apreendido 

por Milton Santos, 1996), através da elaboração de “planejamento estratégico” que oriente a 

produção de “planos de desenvolvimento local” voltados, para a formulação de “respostas 

locais às forças globais” (Storper, 1990, p.120). 

No primeiro caso, são importantes os estudos que especificam o papel da 

proximidade geográfica e da proximidade organizacional das firmas para o desenvolvimento 

e cooperação local em termos de aprendizagem, inovação e produção (Verdi, 2002; Rallet, 

2002; Filippi e Torres, 2002). São representativos destes estudos a produção do grupo 

Dinamic Proximité, na França. 
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Neste contexto, surgem os estudos sobre os Sistemas Regionais de Inovações (SRI) 

(Diniz, 2001; Cassiolato e Lastres, 1999; Asheim e Cooke, 1998), enfatizando os elementos 

endógenos de desenvolvimento, ampliando as referências do debate sobre a formação dos 

chamados Distritos Industriais ou Parques Tecnológicos (Diniz, 2001), caracterizados pela 

força e capacidade de um desenvolvimento interno das regiões. Esses estudos em parte 

derivam de Schumpeter, mas vão além por incorporarem mediações importantes do atual 

quadro de relações internacionais e recursos tecnológicos. 

Ao nosso ver, no entanto, esse novo cenário se estabelece em meio a conflitos e 

contradições, no processo de reprodução ampliada do capital, que precisam ser 

investigados em cada lugar. Por um lado, o capital, as firmas e os empreendedores podem 

se deslocar no espaço e territorializar sua produção em lugares diversos. Tais espaços, 

porém, como nos lembra Milton Santos (1996), não são lisos, são territórios usados 

historicamente, não admitindo, sem negociações, essa invasão, cujos limites são dados pela 

experiência adquirida pela força de trabalho, em sua constituição histórica, e pelas bases 

técnicas já instaladas na região. 

É necessário, portanto, considerar os fenômenos e processos aí implicados sob o 

ponto de vista da totalidade das relações que se instauram nos lugares, tendo em conta o 

que George Benko ressalta sobre as “irredutíveis especificidades da sociedade local, do 

papel do Estado local, da natureza das relações e compromissos sociais locais, de seu 

modo de regulação garantido pelo Estado local etc.” (Benko, 1996:56). Isto, por sua vez, 

remete à necessidade de delimitarmos o que, neste processo mais recente, é compreendido 

como local. 

Para nós, que procuramos nestas reflexões elementos que nos permitam analisar as 

mudanças no território fluminense, são interessantes as formulações de Allen Scott (1996 e 

1998) e Michel Storper (1997) acerca da formação de economias regionais como expressão 

do que se denomina local. Para Scott (1996) as estratégias e formas de reestruturação 

produtiva acabam por definir uma 

...contínua transformação da geografia econômica do mundo em um mosaico de 

sistemas interdependentes de produção regional (...) [no qual] governos municipais e 

regionais de todo o mundo estão lutando para formular estratégias de viabilidade 

econômica no contexto competitivo de acordo com o que o governo nacional está 

progressivamente incapaz de então proteger (Scott, 1996, p. 14)13. 

                                                 
13 Tradução livre do autor. “(...) The continuing transformation of world economic geography into a 
mosaic of interdependent regional production systems.” (....) “where municipal end regional 
governments all over the world are struggling to formulate viable economic strategies in the context 
of competitive currents from which national governments are increasingly unable to shelter them.”  
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As mudanças decorrentes do processo de produção flexível, que associam a 

realização do controle técnico financeiro a partir dos centros urbanos à localização das 

atividades produtivas em áreas menos adensadas, em geral, atualmente, fora das 

metrópoles, são, portanto, indutoras de novas espacialidades. São, também, delineadoreas 

de novas regiões, cujas delimitações são submetidas a novas relações sociais, econômicas 

e políticas, a novas bases tecnológicas no seu interior, bem como, a novas articulações e 

relações de forças externas com os setores locais. 

Outro aspecto interessante a ser considerado, diz respeito à formulação de novas 

expressões que procuram delinear as relações entre sistemas urbanos e sistemas regionais. 

Um novo conceito é formulado, o de cidade-região global, apresentado, entre outros 

autores, por Allen Scott (1996 e 1999) justamente para enfatizar essas relações. Segundo 

Scott (1996), esta conceituação serve 

... para designar os fenômenos que carregam alguma semelhança às “cidades 

mundiais” identificadas primeiramente por Hall (1966) e por Friedmann e Wolff 

(1982), e "às cidades globais" de Sassen-Koob (1984), mas cuja lógica social 

essencial e as características contextuais evoluíram consideravelmente desde que 

estes estudos pioneiros foram publicados. (Scott, 1996, p.2)14

A princípio o conceito se refere mais diretamente às relações das grandes 

metrópoles e suas hinterlândias, procurando demonstrar o aprofundamento das relações do 

sistema urbano com o espaço para além da metrópole, ou seja, a maior dispersão e 

expansão da metrópole pelo espaço regional a sua volta. Mas há uma outra dimensão, 

referida a um processo que pode ser ainda embrionário mas que, efetivamente, tem se 

constituído como uma nova perspectivas de relacionamento entre os lugares e de formação 

de novos espaços produtivos e instituições não necessariamente metropolitanas. Para Scott, 

em paralelo com este desenvolvimento, está ocorrendo também a consolidação 

embrionária de cidades-regiões globais como entidades territoriais prolongadas, 

como as unidades políticas locais contíguas (condados, áreas metropolitanas, 

municipalidades, etc.) associadas juntamente em coalizões espacialmente-

polarizadas na busca das bases efetivas para tratar das ameaças e das 

oportunidades da globalização. (Scott, 1996, p.2)15

                                                 
14 … to designate phenomena that bear some resemblance to the “world cities” first identified by Hall 
(1966) and Friedmann and Wolff (1982), and to the “global cities” of Sassen-Koob (1984) but whose 
essential social logic and contextual characteristics have evolved considerably since these pioneering 
studies were published. (tradução livro do autor) 
15 In Parallel With these developments, embryonic consolidation of global city-regions as extended 
territorial entities is also occurring, as contiguous local political units (counties, metropolitan areas, 
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Para nós, essa conceituação, ou a indicação de que ela também se refere a espaço 

não metropolitanos, nos permite aprofundar nossas referências aos processos de formação 

de regiões produtivas como processos de formação de novos espaços de realização da 

reprodução dos capitais industriais, ainda que sob o controle e direção do sistema financeiro 

e técnico situado nas metrópoles locais ou mundiais. A localização das atividades 

produtivas, portanto, é indutora de uma espacialidade que configura a formação de 

economias regionais fora da metrópole, ainda que controlada por ela.   

Mudanças e nova regionalização econômica no território fluminense 

Podemos agora, apresentar e analisar aspectos que caracterizam esses processos 

no território fluminense, no qual novos segmentos e setores industriais vêm produzindo / 

alterando as relações econômicas e sociais que produzem contemporaneamente o espaço, 

sobretudo, no interior do estado. 

Toda a discussão até aqui empreendida nos fornece bases teórico-conceituais e 

analíticas para interpretar as implicações entre reestruturação produtiva e mudanças no 

território fluminense como fundamentalmente marcadas por uma perspectiva de 

regionalização da economia. De fato, a contenção do processo de degradação e a 

recuperação do crescimento econômico no território fluminense passam pela definição de 

novas formas de organização da economia regional. De fato, é importante ter em conta que 

o aprofundamento das mudanças econômicas e sociais depende de processos de longa 

duração e que, portanto, é preciso acompanhar os sinais hoje evidentes a fim de confirmar 

sua persistência (Ribeiro, 2000). Está claro, no entanto, que não é mais a cidade do Rio de 

Janeiro, nem empresas ou setores específicos que definem o ritmo do crescimento 

econômico e social, mas uma multiplicidade de processos que promovem mudanças na 

organização das atividades produtivas e na incorporação de novas tecnologias, 

desencadeando uma reestruturação do sistema industrial. Este processo tem características 

que são específicas, particulares a regiões delineadas na formação sócio-espacial do 

território fluminense. 

Isto é um movimento recente no território fluminense. Anteriormente, algumas 

atividades e empresas assumiam a condição de promotoras do desenvolvimento 

econômico, mas, mesmo assim, tinham limites para promover o crescimento e integração 

das atividades industriais no território. A CSN, no Médio Paraíba, tinha limitações para 

desenvolver o pólo metal-mecânico; o setor sucroalcooleiro, no norte do estado, jamais se 

diversificou e/ou modernizou sua estrutura produtiva; a Refinaria Duque de Caxias, centrada 

na produção de combustível não amplia a cadeia produtiva petroquímica; a centralização 

                                                                                                                                                         
municipalities, etc.) club together into spatially-polarized coalitions in search of effective bases fron 
which to deal with both the threats and the opportunities of globalization. (tradução livre do autor)  
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absoluta das atividades, população e recursos no núcleo metropolitano é indício de que a 

economia industrial no estado não propiciava um dinamismo que estimulasse outros setores 

e segmentos no conjunto do território. 

Atualmente, verifica-se, no estado, o desenvolvimento de uma economia com 

características verdadeiramente regionais. O próprio modelo tecnológico usado e a estrutura 

produtiva mais verticalizada induzem a um maior dinamismo regional. No norte fluminense, 

por exemplo, a atividade extrativista mobiliza um imenso setor de serviços especializados e 

de logística industrial, bem como exige a consolidação de atividades de formação técnica e 

universitária, alterando a base econômica de agroindustrial para uma forte economia de 

serviços. Os setores automobilístico e químico, ao sul do estado, igualmente, promovem a 

ampliação das atividades de logística, inclusive portuárias, e mobilizam um grande número 

de demandas de serviços industriais e de formação profissional, que capacitam a região 

para a instalação de novos empreendimentos. 

A estrutura produtiva anterior, mais centralizada e fechada em torno de grandes 

empreendimentos, expressava o quanto a formação daquelas empresas estava vinculada 

ao controle centralizado exercido pelo Estado nacional, bem de acordo com os princípios 

dos pólos de desenvolvimento característicos do período pós-guerra e teoricamente 

formulados por Perroux (1961). Atualmente, devido ao fato de que as empresas e estruturas 

produtivas são mais verticalizadas e menos dependentes dos recursos fixos existentes no 

território, o que é valorizado é a capacitação e qualificação dos recursos humanos 

disponíveis: tanto recursos disponíveis na região, como capacidades e recursos endógenos, 

quanto recursos determinados pela proximidade do centro metropolitano (Verdi, 2002). 

Essa relação mais regionalizada, considerando tanto a potencialidade propriamente 

regional quanto a proximidade a centros metropolitanos, foi apresentada por Scott (1996), 

para quem, no novo sistema econômico mundial – nascido com a atual incorporação das 

tecnologias de informação e comunicação, ocorrida a partir de década de 1970, período 

considerado pós-fordista –, a economia mundial gradativamente se decompõe em um 

mosaico regional. Esta regionalização não se refere, por definição, às grandes regiões, no 

sentido da clássica unidade geográfica. Faz referência, mais precisamente, a um processo 

no qual se definem “localizações complexas de atividades econômicas e sociais 

duradouramente inscritas na paisagem”.16 (Scott, 1996, p.6). Estas regiões, segundos Scott, 

cada vez mais se tornam o “motor” do sistema capitalista mundial: elas apresentam variadas 

formas de relacionar elementos importantes no atual sistema produtivo mundial, no qual se 

valoriza a conjugação de fatores que permitam, simultaneamente, a existência de custos de 

                                                 
16 Tradução livre do autor. Texto publicado originalmente em 1996, na Revista Futures (28)5, p 391-
411, e apresentado na página de pesquisa da Universidade da California.“.... but rather to definite 
localized complexes of economic and social activity inscribed durably on the landscape” 
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operações variados (heterogeneous transaction costs) e grande disponibilidade de 

externalidades (high externalities) (Scott, 1996, p.9). 

Estas novas formas e relações que delineiam a formação de economias regionais, 

apresentadas por Scott, podem ser percebidas, evidentemente com particularidades, nas 

áreas que são objeto de nosso estudo e que constituem as principais bases das atividades 

industriais do estado. São áreas que possuem capacidades específicas, configurando 

economias regionais que são partes constituintes de uma totalidade em movimento. A 

proximidade com o núcleo metropolitano que, por si só, garante o acesso a variados fatores 

e recursos técnicos e humanos, bem como de infra-estrutura industrial e de serviços, é um 

elemento potencializador desta recuperação e novo dinamismo. Mas os recursos e 

investimentos orientados pelas instituições locais são o que viabiliza este movimento. 

Esta interpretação assenta na compreensão de que o crescimento econômico, na 

atualidade, mobiliza as instituições e formas de organização daqueles que atuam nos 

espaços regionais de uma forma nova, porque tensionada por novas relações, novas 

necessidades e novos ritmos que viabilizam maior integração entre agentes sociais e 

econômicos dos lugares. A formação de fóruns regionais é um sinal importante disto, dando 

visibilidade a uma redefinição do papel das administrações municipais e à gradativa 

afirmação de novos setores sociais na arena de debates sobre os rumos e ações locais. No 

caso das administrações municipais, essas novas necessidades e ritmos criam tensões que 

funcionam como indutores de uma atuação mais articulada e intergrada com as demais 

entidades da região. 

Considerações finais 

É importante ressaltar, no entanto, que a economia regional, do ponto de vista dos 

investimentos públicos, é constituída pela estrutura produtiva e pelos investimentos 

realizados pelos três níveis governamentais existentes no país, que repercutem igualmente 

em toda uma região, mesmo quando realizados isoladamente em um município ou por uma 

administração municipal. É essa uma particularidade da estrutura produtiva brasileira, que 

se organiza por força das condições históricas, políticas e técnicas de uma determinada 

região, mas tem sua administração partilhada por administrações municipais. 

Por isso mesmo, acabamos concluindo que, do ponto de vista da economia regional, 

a administração municipal tem uma grande importância porque, ao mesmo tempo, é gestora 

do território e pode contribuir decisivamente com o estímulo ao desenvolvimento regional. 

Mas pode, também, ser um entrave, por não se comunicar e agir isoladamente. Esta última 

forma é a que prevalece na maioria das administrações municipais brasileiras, seja por falta 

de capacidade técnica e gerencial de seus gestores, seja por objetivos mais obscuros, 
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notadamente o desejo de não dar visibilidade às formas como são geridos os recursos 

públicos sob sua responsabilidade. 

Outro aspecto problemático é que, quando a administração municipal participa mais 

ativamente na gestão do crescimento da economia regional, na maioria das vezes é 

pequena a cooperação entre as administrações. Ao contrário, há um acirramento da 

competição entre municípios, uma competição muitas vezes comprometedora de sua 

capacidade de arrecadação e de sustentação dos gastos sociais, uma vez que a 

administração, erroneamente, caminha na direção de participar deste processo realizando 

renúncias fiscais. 

De qualquer forma, a imperiosa necessidade de participar – ou pelo menos 

acompanhar – da dinâmica regional obriga as administrações a se posicionarem mais como 

gestores do desenvolvimento do que como administradores de obras. A esse respeito, é 

interessante a observação de Gottdiener (1991), para quem essa relação é, a rigor, uma 

característica recente que, por si só, demonstra um certo movimento das administrações em 

direção ao atual processo de maior participação. 

Talvez a transformação mais importante que decorreu dos eventos recentes, 

posteriores à década de 1970, seja as mudanças na forma em que as cidades são 

politicamente administradas. (...) depois de três décadas de desconcentração, 

conjugadas aos efeitos da desindustrialização, dos fluxos mundiais de investimentos 

de capitais e da ascensão das multinacionais ao poder (...) as cidades passam a 

atuar como potencializador de novos investimentos. Essa mudança tem sido 

realizada especialmente por meio de medidas como redução de impostos, 

canalização de dinheiro barato para as empresas via bônus, subvenções especiais, 

a criação de superagências responsáveis pelo desenvolvimento, e parcerias de todo 

o tipo entre setor público e privado. (Gottdiener 1991, p.72). 

Esses são, de fato, os instrumentos mais usados pelas administrações isoladamente. 

Todavia, os resultados são cada vez mais questionáveis, já que o que interessa para as 

empresas e grandes grupos internacionais, mais do que isenções, é a produção de bases 

para uma “economia de aprendizagem” (Amin, 2000 e Storper, 1997), ou seja, instituições 

de formação da força de trabalho onde os recursos humanos locais serão treinados, a 

existência de outras atividades próximas com uso de alta tecnologia industrial, pequenas e 

médias empresas para terceirização de atividades, setores dinâmicos de produção cultural, 

serviços de comunicação, serviços financeiros e assim por diante, que garantam dinamismo 

para seus empreendimentos. Esses fatores não estão disponíveis em um só lugar. Por isso 

a ação isolada de administrações municipais tem limitações estruturais. E isso começa a ser 

percebido por todos. 
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A competição, que acabou sendo denominada pejorativamente “guerra dos lugares” 

(Santos, 2002, p. 112), já que se trata de uma acirrada competição entre estados e 

municípios através de uma verdadeira “guerra fiscal”, cede lugar, em alguns casos, a novas 

formas de relação política que, do nosso ponto de vista, podem tanto se expressar como 

“cooperação competitiva” (Friedmann, 1999, p. 10, apud Geiger, 2001, p.1753), quanto 

como o que nós denominamos de associação induzida. No caso da “cooperação 

competitiva”, não deixa de haver a competição pela localização das atividades em 

determinado lugar, mas já se reconhece que é possível uma conjugação de esforços para 

dinamizar não a economia de um município isoladamente, mas uma economia regional. Nos 

casos de associação induzida, termo que nos parece mais adequado para descrever a 

forma predominante das relações no território fluminense, na atualidade, não há uma 

deliberação formal acerca da cooperação dirigida para uma finalidade compreendida como 

regional, mas associações pontuais que se formam por força de processos e relações 

regionalmente enraizados. 
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