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Resumo: A identificação da lógica de ocupação e planejamento vigentes em Mato Grosso do Sul 
constitui um dos pilares metodológicos desse projeto, observando que essa lógica resultará numa relação 
particular entre o papel designado ao Estado, sua localização geográfica e a disponibilidade de fatores 
produtivos. Tal relação pressupõe a definição das especificidades da participação desse território na 
divisão social do trabalho. Essas hipóteses constituem elementos importantes na construção desse projeto, 
cujo objetivo centra-se em identificar os modelos de crescimentos econômicos relacionando-os com o 
processo de (re)produção do espaço microrregional no Mato Grosso do Sul no contexto histórico e das 
políticas de desenvolvimento implementadas pela SUDECO. Dessa forma, é destacado a implantação dos 
“pólos de crescimento”, tendo como hipótese inicial que a implantação dos mesmos teria sido responsável 
pela elevação da concentração da população, justificando-se o estudo dessa relação para a compreensão 
da reprodução do espaço sul-mato-grossense.Utilizar-se-á revisão bibliográfica e métodos estatísticos, 
buscando uma descrição matemático-quantitativa das principais variáveis (população, Produto Interno 
Bruto, emprego), através da aplicação do índice Hirschman–Herfindahl (HH) para medir a concentração, 
analisando cada microrregião geográfica em suas especificidades
Palavras - chaves: Planejamento; Crescimento econômico; Polarização; Concentração; (re)produção do 
espaço.

1 INTRODUÇÃO
Este trabalho é parte integrante da pesquisa desenvolvida para elaboração da 

dissertação proposta ao Programa de Pós-graduação Mestrado em Geografia da 

Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD. Tem como objetivo geral 

estabelecer relações entre o processo de crescimento econômico e a (re)produção do 

espaço microrregional em Mato Grosso do Sul. Para tanto, algumas considerações 

preliminares se fazem necessárias, entre elas, a importância econômica e social do 

território sul-mato-grossense. 

Historicamente, observa-se que esse é um espaço marcado por políticas de 

ocupação e incorporação ao território nacional, ainda que até aproximadamente 1930 

tais políticas estivessem ligadas a uma lógica de estratégias militares, após 1930, com o 

início dos governos de Getulio Vargas entre 1930 a 1945 e de 1951 a 1954, a ocupação 

desse espaço, passou a ocorrer sob a óptica dos ideais nacional-desenvolvimentistas. 

O que se verificou foi a intensa atuação do Estado no sentido de 

(re)direcionar esta região para o centro dinâmico da economia brasileira, São Paulo, 

deteriorando as relações estabelecidas com as nações platina. Neste contexto, criaram-se 

Territórios Federais, Colônias Agrícolas, como também, investimentos em infra-

estrutura básica para interligação ao território nacional ( ferrovias e telégrafos ).
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Dessa forma, mesmo sabendo que várias características apresentadas pelo 

Mato Grosso do Sul são respostas a antigos processos de transformação ocorridos ao 

longo de toda a história desse espaço, não se pode negar que desde a consolidação dos 

“governos varguistas”, e com maior expressão nos Governos Militares entre 1964 a 

1985, esse espaço respondeu a lógica do planejamento pautado em uma racionalização 

técnica, via implantação de instituições públicas com a finalidade de dar conta dessa 

ação. Como foi o caso da Fundação Brasil Central (FBC), criada em 1943, como 

também, da Superintendência de Desenvolvimento Econômico do Centro-Oeste, a 

SUDECO, constituída em 1º de dezembro de 1967, com a finalidade de substituir a 

FBC.

Com base nesses fatores, este artigo tem como objetivo explicitar os 

condicionantes do processo desenvolvimentista e seus desdobramentos no espaço sul-

mato-grossense, e consequentemente os fatores que levaram ao agravamento das 

desigualdades intra-regionais. 

Para atingir tais objetivos será composto por dois capítulos, mais essa 

introdução e as considerações finais. O primeiro capítulo se buscará se fará algumas 

considerações sobre o papel do Estado dentro dessa conjuntura desenvolvimentista, 

particularmente nos princípios teóricos.

No segundo capítulo se contextualizará o território sul-mato-grossense e os 

possíveis desdobramentos das políticas públicas de desenvolvimento regional.Neste 

capítulo será demonstrado os resultados da aplicação do índice Hirschman–Herfindahl 

(HH) para medir os fluxos de concentração populacional em Mato Grosso doSul.

2 DESENVOLVIMENTISMO E SEUS DESDOBRAMENTOS NA 
(RE)PRODUÇÃO DO ESPAÇO

Neste capítulo versamos discutir, ainda que previamente, as variantes das

“Escolas Econômicas” com a perspectiva de se levantar um referencial teórico que 

suporte uma análise sobre o papel designado ao Estado em diferentes momentos 

históricos. E sua relação com a economia, bem como seus desdobramentos na 

(re)produção do espaço.

Contudo, gostaríamos de, primeiramente, apontar que além da relação 

Estado e economia, serão consideradas questões como a disponibilidade de fatores 

produtivos, localização geográfica desse espaço, sua relação com o mercado nacional e 

internacional. Serão consideradas não apenas como variáveis importantes para 

compreensão do espaço, mas sim como questões inseparáveis, intrinsecamente ligadas 



de tal forma que não seria possível identificar onde se inicia ou termina a extensão de 

cada uma delas. Historicamente, foi à combinação diferenciada dessas variantes e seus 

desdobramentos sobre o território que resultam nas especificidades de tal espaço.

Dessa forma, Pereira (2005, p.03), argumenta que:

As diferentes manifestações concretas decorrem, portanto, da 
diversidade dos espaços geográficos e históricos, o que significa 
dizer que, ao lado das explicações ligadas ao aspecto histórico, há 
que se considerar a realidade geográfica como co-responsável [...] 
pelas formações econômico-sociais [...] essa realidade geográfica 
representa o suporte sobre o qual têm início novas formações e, ao 
mesmo tempo, explica as dinâmicas regionais que elas assumem [...] 
elas representam o resultado de múltiplas combinações de elementos 
naturais e humanos.

    
Logo, apreender o espaço é compreender a dialética das ações humanas 

sobre o ambiente. Sem cair no erro de percebê-lo como um receptáculo dessas ações, 

mas considerando-o um ativo que devido a suas especificidades interfere 

dialeticamente nas ações humanas sobre ele. 

Nesse sentido, podemos dialogar com Santos (2005, p. 24). 

Se a geografia deseja interpretar o espaço humano como o fato 
histórico que ele é, somente a história da sociedade mundial aliada à 
sociedade local pode servir como fundamento da compreensão da 
realidade espacial. 

Consideremos ainda o apresentado por Santos (2005, p. 24 e 34), “a 

história não se escreve fora do espaço e não há sociedade a-espacial [...] o espaço ele 

mesmo é social [...] o espaço é a matéria trabalhada por excelência”. Para o autor, 

nenhum outro objeto tem tamanha importância no cotidiano do humano como o 

espaço, pois é nele que um dado mecanismo socioeconômico se instituirá.

Kurz (1998, p.102), argumenta que o moderno sistema social é composto 

por uma estrutura polar dualista, composta do pólo do mercado e o do Estado3, ou o 

da economia e o da política4, compondo dessa forma, dois pólos de um mesmo

campo histórico da modernidade que não podem existir somente para si, mas sempre 

pressupõe o pólo contrário. Contudo, sem que haja uma igualdade hierarquia entre 

esses pólos, pois dado as próprias características desse sistema o mercado sempre se 

sobrepõe ao Estado. Ainda que historicamente, em algumas conjunturas, o Estado

                                               
3 Nesse mesmo sentido, o dinheiro e o poder, o capitalismo e o socialismo, o capital e o trabalho não são 
alternativas, mas sim pólos opostos do dual sistema produtor. 
4 Para fins de padronização sempre nos referiremos aos dois pólos como mercado e Estado.



tenha representado ter se sobressaído ao mercado, este não era o acaso, como 

veremos mais adiante.

Nas palavras de Kurz (1998, p. 93), o campo histórico de que falamos 

nada mais seria que:

[...] o moderno sistema produtor de mercadorias, a forma da 
mercadoria totalizada, a transformação incessante do trabalho 
abstrato em dinheiro e, com isso, [...] a valorização ou 
economicização abstrata do mundo.

Dessa forma, sem a pretensão de supor que as ações humanas objetivam 

apenas um viés economicista, entendemos que o modo de produção capitalista define 

a ordem de (re)produção do espaço. E reflete sobre ele como se fosse a imagem 

espelhada da própria acumulação capitalista, concentradora e excludente, em virtude 

da própria economicização abstrata do mundo, ou seja, a  apropriação capitalista do 

espaço. Por sua vez, Harvey (2005, p. 193) apresenta-nos algumas importantes 

considerações:

A acumulação do capital sempre foi uma ocorrência profundamente 
geográfica. Sem as possibilidades de inerentes da expansão 
geográfica, da reorganização espacial e do desenvolvimento 
geográfica desigual, o capitalismo, há tempo, teria deixado de 
funcionar como um sistema econômico e político.

São diversos os mecanismos sobre os quais o capitalismo se apóia para 

criar novas oportunidades de acumulação, Harvey (2005, p. 48) aponta alguns, 

dos quais nos interessa um especificamente:

A expansão geográfica para novas regiões, incrementando o 
comércio exterior, exportando capital e, em geral expandindo-se 
rumo à criação do que Marx denominou “o mercado mundial”.

Sendo pólos complementares e contrários de um mesmo campo histórico 

da modernidade, mercado e Estado intrinsecamente completam-se, de forma que a 

constante atuação do Estado na economia, e por sua vez no processo de expansão 

geográfica, tem sido amplamente analisada, dada a sua importância e as influências 

que exerce nas (re)produções do capital e do espaço. 

Contudo, nos limites desse trabalho não discutiremos as teorias do e sobre 

o Estado, todavia, julgamos importante esclarecer a nossa concepção acerca dessa 

categoria. “O Estado não é simplesmente uma relação, ou a condensação de uma 

relação; é a condensação material e específica de uma relação de forças entre classes 

e frações de classes”. Poulantzas (1990, p.130). Significa dizer que, em todas as suas 



intervenções, haverá uma tensão permanente entre os interesses do capital 

hegemônico, e o interesse das frações secundárias do capital, entre as necessidades 

de integrações e as exigências contraditórias resultantes do caráter de classe da 

estrutura social.

Podemos inferir, com Meszáros (2002), que o capitalismo seria uma das 

formas de realização do capital, uma variante histórica, arquitetada na atuação de três 

agentes – capital, trabalho e Estado. O capital, que tanto antecede quanto precede o 

capitalismo, tem seu sociometabolismo constituído nesse tripé. Para o autor, o Estado 

seria a materialidade de um sistema de garantia de reprodução do capital, sendo o 

Estado moderno inconcebível sem o capital, e o capital complementa-se pelo Estado. 

Conforme apontado por Kurz (1998), mesmo nas economias planificadas 

sempre houve a presença do mercado, como também nas economias de mercado 

sempre houve a presença do Estado, aqui cabe ressaltar que para o autor, existiria 

uma “lei da quota crescente do Estado” pode-se pensar então na inexistência de um 

Estado mínimo.

Nas palavras de Lefebvre (1976, p.3):

O Estado intervém de maneiras múltiplas e cada vez mais 
específicas, eficazes e diferentes, nesses processos. Ele (seus 
homens) tenta, com ou sem planificação autoritária, regularizar as 
relações que resultam do caráter desigual do crescimento, das 
saturações e superposições e conflitos diversos que dele resultam.

Do exposto, apontamos para a necessidade de uma análise mais profunda 

sobre o papel do Estado na sua relação com o capitalismo. As diversas características 

que o Estado adquire - hora mais, hora menos atuante, hora maior, outrora menor - se 

darão por conta de respostas a momentos cíclicos do capitalismo nos centros 

dinâmicos. Compreende-se então que o capitalismo tem leis específicas de 

crescimento5, sob as quais em determinados momentos o Estado é convocado a 

participar ativamente, regulando irregularidades desses movimentos cíclicos.

Esses movimentos de (re)produção do capital dentro do capitalismo 

central por sua vez refletirão em áreas periféricas. O exemplo disso é o Brasil, que 

devido sua relação periférica com o capitalismo central, ira engendrar seus 

movimentos econômicos como respostas a esses fluxos e refluxos do capitalismo 

central. 

                                               
5 Para um aprofundamento dessa temática, consultar RANGEL, Inácio. A história da dualidade 
brasileira. In______ Obras reunidas. Vol. 2. Rio e Janeiro: Contraponto, 2005. p. 655-712.



Nas palavras de Rangel (2005, p. 662) temos a seguinte colocação:

Ora, o centro dinâmico engendra movimentos periódicos ou cíclicos 
que, do nosso ponto de vista, assumem a forma de fluxos e refluxos, 
que de perto nos interessam, porque condicionam e regulam a 
amplitude e as condições do nosso comércio exterior.  

Interessa-nos aqui verificar as mudanças dentro da teoria econômica, que 

de certa forma buscaram a legitimação da atuação do Estado na economia. De Fato, 

as crises econômicas ocorridas no segundo quartel do século XX abalaram 

profundamente o sistema econômico e social. As bases teóricas da Escola Econômica 

Liberal6 de auto-regulação do mercado, sob a qual estava alicerçado o capitalismo

desestruturam-se. Nessa conjuntura, a crise de 1930 mostrou a ineficiência da mão 

invisível smithiana, um dos principais argumentos de sustentação desse modelo.

Teóricos de vertente Liberal apontavam que a intervenção do Estado na 

economia seria prejudicial, pois a mesma tenderia ao equilíbrio no longo prazo, em 

conformidade com a “Lei de Say-Mill”. O princípio básico dessa lei é o de que tudo o 

que é ofertado pelas firmas será consumido pelas famílias, não havendo crises de 

subconsumo ou superprodução.

Pautados nesses princípios, como também nas idéias ricardianas de 

vantagens comparativas, esses teóricos defendiam as vantagens de um comércio 

internacional livre. Dessa forma, cada nação deveria especializar-se na produção de 

bens intensivos no fator de produção que lhe fosse abundante. Propondo dessa forma a 

existência de um intercambio perfeito entre as nações (RICARDO, 1996)

Todavia, com o aprofundamento das crises, de 1930, o modelo teórico de 

sustentação do capitalismo, necessitava de reformas em sua estrutura, principalmente na 

definição dos papéis que cada um dos agentes desse sistema iria assumir.

Couberam então as teorias keynesianas fornecer o aparato teórico de 

reestruturação do capitalismo, aparato esse que legitimou a atuação do Estado como 

agente econômico. A teoria apresentada por Keynes (1996) teve como base à 

crítica aos conceitos da teoria clássica, vigentes até aquele momento. A principal 

divergência apresentada seria a idéia de que a economia tende ao equilíbrio.

Em função disso, Keynes (1996), aponta que as crises seriam decorrentes 

da falta de demanda efetiva, ou seja, ao produzir, as firmas remuneram as famílias, 

                                               
6 Também conhecida como Escola Clássica, denominação dada por Marx para designar Ricardo, Mill e 
seus predecessores. Essa vertente colocou-se novamente de forma hegemônica somente a partir dos anos 
de 1970, sendo que pós-1990 firmou-se de forma altamente hegemônica. 



essas por sua vez consomem, todavia, não na mesma proporção de sua renda, 

provocando o que se denominou de falta de demanda efetiva, provocando uma 

redução dos investimentos, impossibilitando que virtuoso ciclo descrito pela Lei de 

Say ocorresse.

Nessa perspectiva, justificou-se a atuação do Estado seja por meio de 

políticas fiscais e/ou monetárias, como também através de investimentos diretos na 

economia, provocando alterações nas expectativas dos agentes econômicos. Esse 

ideário passou a fazer parte das correntes teóricas surgidas na periferia, diga-se, no 

ideário cepalino7.  Como pode ser observado nas palavras de Prebishc (2000):

A idéia, ainda não extinta, de que este [o desenvolvimento] funciona 
espontaneamente, sem um esforço racional e deliberado para ser 
conseguido, provou ser uma ilusão, tanto na América Latina quanto 
no resto da periferia mundial.

Focamos nessa citação para apontar a introdução entre os teóricos da 

periferia, das idéias legitimadoras de intervenção do Estado na economia. 

Bielschowsky (2000, p. 25), por sua vez ressalta que: 

A teorização cepalina iria cumprir esse papel [de legitimar a 
atuação do Estado] na América Latina. Seria a versão regional da 
nova disciplina que se instalava com vigor no mundo acadêmico 
anglo-saxão na esteira “ideológica” da hegemonia heterodoxa 
keynesiana, ou seja, a versão regional da teoria do desenvolvimento.

A teorização cepalina colocou-se como o contraponto a Teoria Liberal, 

que havia orientado as economias dos países periféricos em relação ao capitalismo 

industrial. A “Teoria da Deterioração dos Termos de Intercambio8”, formulada nos 

anos 60 pela Escola da Cepal, sob o comando de Prebishc, denunciou as incoerências 

dos princípios do livre comércio entre as nações. Tal teoria indicou a existência de 

uma constante queda no poder de compra de uma unidade de bens primários em 

relação ao preço de uma unidade de bens industrializado. Ou seja, os países 

periféricos, até então produtores de bens primários, perdem poder de compra em

virtude da redução dos preços.

Particularmente o Brasil orientou-se pela ideologia liberal desde as 

aberturas dos portos em 1808, até aproximadamente 1930, período que se denominou 

Modelo Primário – Exportador, como bem demonstrou Pereira (1985), a abertura dos 

                                               
7 CEPAL – Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe – Instituição criada em 1948 sob o 
comando da ONU – Organização Nações Unidas.
8 Também conhecida como a “Teoria das trocas desiguais”



portos significou a inserção do Brasil na economia industrial, não de forma 

industrializada, mas sim como exportador de bens primários.

Para o autor, a crise de 1930 resultaria em um marco no Brasil, deu-se 

nesse ano o início da Revolução Nacional Brasileira, efetiva-se o surgimento de duas 

novas classes, a burguesia industrial e o proletariado urbano, nessa nova 

configuração o Estado abandonaria sua atitude passiva, leia-se com menor atuação, 

pois como já se afirmou não existe Estado mínimo.

Firmou-se nesse contexto as bases teóricas para o desenvolvimentismo, 

atuação do Estado na economia não apenas como regulador da economia e 

administrador da coisa pública,  mas como agente direto na produção, como também 

no planejamento das atividades econômicas e nos modelos de ocupação espacial 

nacional.

Nas palavras de Harvey (2005, p. 145) “Do ponto de vista da 

circulação do capital, portanto, o espaço aparece, em primeiro lugar, como mera 

inconveniência, uma barreira a ser superada”. Contudo, com a superação desses 

obstáculos por intermédio da produção do que Santos (1997), chamou de 

“sistemas de fixos e fluxos”, cria-se sempre oportunidades para novos 

investimentos ao capital ocioso. Daí então, a importância do planejamento para a 

organização espacial e superação do espaço, mas principalmente para criar novas 

oportunidades para o capital ocioso pela falta de demanda efetiva.

Ressalta-se o papel da modernidade nesse processo de instituição do 

planejamento em todos os setores da sociedade, pois nos ditames da modernidade 

inexiste o espaço do improviso. A “ditadura” da racionalidade manifesta-se no 

planejamento.

Coaduna-se com essas reflexões Hissa (2002, p.135) quando ressalta 

que: 

A racionalidade sugere que a segurança, aparentemente uma 
manifestação do preparo, esteja condicionado à elaboração de 
planos [...] o improviso, no desempenho de qualquer uma dessas 
atividades [do cientista, do  técnico do pesquisador do professor] 
é convencionalmente entendido como um “desvio da 
racionalidade” : não pode haver improviso [...] quando se 
programa antecipadamente.

A técnica do planejamento assumiu funções importantes para o capital, 

ao determinar onde, quando, quanto e quais serão os investimentos públicos 



aplicados na busca de uma racionalização dos desequilíbrios inerentes do próprio 

processo de acumulação capitalista. Tais investimentos podem assumir as formas 

de investimentos diretos em estruturas físicas e/ou leis de incentivos fiscais. 

O desequilíbrio seria uma situação patológica, demandando uma 
intervenção racional, técnica, especializada na ótica da economia. 
As políticas regionais seriam, portanto, equivalentes à adoções de 
estratégias de ampliação das fronteiras do progresso e da 
modernidade. (HISSA, 2002, p. 234). 

Pelo exposto até então, como parte da modernidade, o planejamento 

engendrou um movimento de racionalização dos atos humanos. Na ocupação 

econômica dos espaços o planejamento ocupou-se de ditar a ordem do dia, 

planejamento público, medida racional e modernizadora da ocupação.

No Brasil, a idéia de planejamento governamental como fomentador do 

desenvolvimento passa a emergir no período pós-1930, com a consolidação do 

Estado Novo. Porém, foi a partir de 1956 com o Plano de Metas, 1956-1961, que o 

conceito de desenvolvimento, agora compreendido em todos os sentidos como 

planejamento público, passou a atuar de forma mais intensa no cenário nacional. Pós 

os anos de 1960, as propostas de desenvolvimento via planejamento regional 

estiveram por um longo período associada a um viés autoritário comprometido com 

as forças políticas locais regionais (Araújo, 1993 apud EGLER 2004.).

O planejamento regional apresentou-se principalmente para o Brasil, a 

partir dos anos de 1960 como instrumentos de realização do capital, ou seja, a 

(re)produção do capital pautou-se nas políticas de (re)produção do espaço. É 

importante ressaltar que o planejamento regional sustentou-se nas novas teorias 

regionais, com ênfase nos fatores de aglomeração de inspiração marshalliana, 

schumpeteriana e keynesiana, como concorrência as teorias consolidadas no 

ideário liberal. 

3 CRESCIMENTO CONCENTRADO: DESDOBRAMENTOS DAS POLÍTICAS 

DE POLARIZAÇÃO NA (RE)PRODUÇÃO DO ESPAÇO SUL-MATO-

GROSSENSE.

O planejamento em sua concepção tradicional é 
uma pretensão da racionalidade restauradora da 
ordem e da minimização da crise, [que], passa a 
ser entendida como a ruptura da ordem, como um 
movimento da irracionalidade que invade a 
racionalidade (Hissa 2002, p. 234-235) 



Ao considerarmos que as primeiras atividades econômicas praticadas no 

território sul-mato-grossense estavam relacionadas com a pecuária e com a exploração 

da erva-mate e que as mesmas ocorreram em aproveitamento de recursos naturais 

disponíveis, é possível concluir que, obedecendo aos princípios das vantagens 

comparativas de Ricardo (1996), esse território passou a especializar-se na produção 

primária para exportação. 

Segundo Queiroz (2005) tanto a navegação pelos rios da Bacia da Prata 

como a construção da ferrovia, no início do século XX, foram de extrema importância 

para o desenvolvimento econômico dessa porção territorial e possibilitaram o 

surgimento de centros comerciais e urbanos estrategicamente localizados, como foi o 

caso de Corumbá (às margens do Rio Paraguai) e mais tarde, o surgimento de Campo 

Grande nas proximidades da estrada de ferro Noroeste do Brasil.

A influência exercida pelo Sudeste sobre o interior do Brasil, não pode ser 

desconsiderada, principalmente após implantação de Mato Grosso do Sul, enquanto 

Unidade da Federação (1979), já no contexto de integração do mercado nacional. 

“Capital monopolista e regionalização (Goldenstein & Seabra) Neste processo, tem-se 

criação de Territórios Federais, Colônias Agrícolas e construção de infra-estrutura

básica (ferrovias e telégrafos) para interligação do território nacional, (LE 

BOURLEGAT, 2000). Foram os casos, por exemplo, do Território Federal de Ponta 

Porã e da Colônia Agrícola Nacional de Dourados.

Desta forma, a disponibilidade em maior ou menor grau de fatores 

produtivos (recursos naturais, capital e trabalho) em Mato Grosso do Sul e a distância 

do mercado consumidor (Sudeste brasileiro) estimularam a alocação das primeiras 

atividades econômicas nesse espaço geográfico. 

Conforme apresentado por Clemente (1994), a importância atribuída por 

Von Thünen9 aos custos de transportes no estabelecimento do tipo de atividades 

executada em determinado território contribuiu no entendimento da alocação social e 

produtiva desse território. Pois, se por um lado, estas atividades buscaram aproveitar os 

recursos disponíveis, principalmente do fator terra, por outro, a redução dos custos de 

transporte apresentou-se como essencial para essas atividades, tanto pela liberação da 

                                               
9 Os “Anéis de Thünen”, teorizada por Von Thünen apud Clemente (1994), no qual se determinou que 
regiões agrícolas com a mesma disponibilidade de fatores teriam desenvolvimento diferente em função 
dos custos com transporte, que acabaria por determinar o tipo de produção em cada uma delas.



navegação pela Bacia da Prata, como pela construção da ferrovia e alguns anos mais 

tarde, as rodovias. Desta forma, a construção dos eixos de comunicação foi essencial 

para o estabelecimento de Mato Grosso do Sul na divisão territorial do trabalho.   

Nos termos de Christaller10 apud Cavalcante (1994), a importância da 

localização no desenvolvimento regional determina “hierarquia” entre os centros 

urbanos.  Essa concepção explicaria a distribuição espacial das cidades em Mato Grosso 

do Sul, tendo Campo Grande como ponto focal ou o centro dinâmico de um espaço 

composto por diversas cidades em diferentes níveis de dependência do centro. 

Conforme constatado por Souza (2003), a distribuição geográfica dos cinco 

municípios11 mais populosos, de Mato Grosso do Sul, evidencia certa eqüidistância 

entre eles. Principalmente antes do início do processo de agroindustrialização, esses 

municípios especializaram-se na prestação de serviços e nas atividades comerciais, 

assim a importância de cada um estaria determinada pelo lado da demanda de produtos 

e serviços, estabelecendo, desta forma, o grau de dependência de cada município entre 

si e em relação a Campo Grande, sendo que a capital sul-mato-grossense está na 

condição de dependência de outros centros maiores do Sudeste.

É inegável que o processo de interiorização da indústria, conforme aponta a 

teoria locacional, buscou a redução dos custos com transporte, como também a 

abundância do fator trabalho, disponíveis em algumas das cidades diante do êxodo rural 

ocorrido.

Todavia, deve-se levar em consideração a atuação do Governo Federal na 

elaboração de políticas públicas de desenvolvimento por meio da definição e 

implantação de “pólos de desenvolvimento”, como forma de estimular a indústria no 

interior do País, e conseqüentemente reduzir as desigualdades regionais existentes. 

Tendo por hipótese inicial que a implantação dos “pólos de desenvolvimento” teriam 

sido responsável pela elevação da concentração da população sul-mato-grossense 

justifica-se o estudar essa relação para o entendimento da reprodução do espaço em 

Mato Grosso do Sul.

                                               
10

Os “Lugares Centrais de Christaller” formalizada por Christaller apud Clemente (1994). Essa 
abordagem procura entender as leis que determinam o tamanho e a distribuição das cidades, 
estabelecendo uma hierarquia entre elas. Conclui-se que, dado a necessidade de um nível mínimo de 
demanda, a produção de bens e serviços nas cidades resultaria de uma escala de produção que alcançasse
um ponto ótimo, representado por uma demanda dividida num espaço homogêneo. O que levaria a 
formação de arranjos de cidades organizadas de forma hierárquica. 
11 Os municípios são: Campo Grande, Dourados, Corumbá, Três Lagoas e Ponta Porã.



Nessas cidades,12 elevadas à condição de pólos de desenvolvimento, o 

governo priorizou os investimentos com o pressuposto de que a partir de seu 

crescimento as áreas em seu entorno seriam atingidas. As políticas implementadas para 

esses pólos iam desde a oferta de infra-estrutura econômica, implantação de distritos 

industriais e criação de legislação de incentivos fiscais a financiamentos subsidiados.

Para uma análise mais específica, apresentam-se de forma preliminar, alguns 

indicadores segundo a divisão em microrregiões geográfica13 que serão trabalhados na 

tentativa de medir a concentração dos fatores de produção em Mato Grosso do Sul.

Conforme destaca Nasser (2000), existem algumas dificuldades em se obter 

dados regionais para uma pesquisa empírica, tanto do ponto de vista quantitativo como 

qualitativo, evidenciando as dificuldades para a realização da investigação empírica.14

Com relação a esse trabalho, tem-se as principais restrições de dados os períodos mais 

remotos, particularmente os que antecedem o ano de 1950. De 1950 até a atualidade, 

pode-se com certa facilidade coletar dados da região como um todo, então 

disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Conforme Buscioli (2006), dado a inexistência de dados sobre o PIB por 

microrregiões em Mato Grosso do Sul no período que antecede o ano de 1970, uma das 

formas possíveis de se medir o movimento de concentração seria a análise da 

concentração da população nas microrregiões geográficas. Dados disponíveis para os 

anos de 1970, 1980, 1991, 1996, 2000, período para o qual foi aplicado o índice de 

Hirschman–Herfindahl15 (HH) para medir o grau de concentração da população 

conforme apresenta-se na Tabela 03.

                                               
12 Conforme Abreu (2001), as cidades pólos estabelecidas pela SUDECO foram: Três Lagoas, Campo 
Grande, Dourados e Corumbá, no atual Mato Grosso do Sul. Alem dessas quatro, no então Mato Grosso 
uno, as cidades de Cuiabá, Barra das Garças, Cárceres e Rondonópolis, também foram elevadas à 
condição de pólo, portanto, áreas prioritárias para receber investimentos governamentais.
13 Conforme apresenta Alonso (1989), a questão da regionalização ou da forma como o território nacional 
pode ser subdividido em regiões é um requisito essencial para o estudo de fenômenos econômicos 
regionais. Todavia, essa questão pode ser resolvida quando se decide qual será o enfoque da pesquisa. Se 
o interesse é apresentar evidências empíricas, não se tem outra opção senão dividir o espaço em regiões 
administrativas.
14 São as principais: Inexistência de informação e alto custo para obtê-las; informações disformes com 
rupturas nas Séries; e Nível de agregação inadequado das informações e restrições a confiabilidade das 
mesmas.
15 Este índice consiste basicamente na somatória do quadrado da participação de cada integrante do 
conjunto. Assumirá um valor mínimo, ou ideal, quando todos os integrantes apresentarem a mesma 
participação no total e um valor máximo quando houver apenas um integrante concentrando (KUPFER & 
HASENCLEVER, 2002). Considerando um sistema com 4 integrantes, se cada integrante corresponder a 
25% do total o valor mínimo será: HH1= 252 +252+ 252 +252 = 2500. Logo, qualquer variação na 



Tabela 03 Concentração da População nas Microrregiões: Diferença entre o HH observado  e o HH 
ideal16 para cada região (1970/80/91/96/2000)

Pode-se constatar que a diferença entre o HH ideal para Mato Grosso do Sul, 

valor em que todas as microrregiões teriam igual participação no total da população, e o 

observado a partir dos dados, aumentou entre os anos de 1970 e 2000. Entre os anos de 

1970 e 1980 foi observada a maior variação relativa da concentração, 33,6561(%). O 

distanciamento entre o HH calculado e HH ideal persistiu na década seguinte, no 

entanto, a variação relativa apresentou uma queda, mostrando que o processo de 

concentração da população vem perdendo força nos últimas décadas.

Uma análise mais aprofundada dos dados mostra que a microrregião 

geográfica responsável por esse aumento na concentração foi à Microrregião de Campo 

Grande, que em todos os períodos analisados apresentou aumento do HH observado 

contra uma queda no índice das outras microrregiões. Buscioli (2006), aplicou o HH, 

para dados dos municípios sul-mato-grossense no período de 1991 e 2000. O HH 

observado para o ano de 1991 foi 1029,526 contra um HH ideal de 129,8701, ou seja,  

988,6564 pontos acima do ideal; em 2000 o HH observado foi de 1173,224 pontos,  

sendo 1043,353 pontos acima do ideal, mostrando que a concentração do população 

teve uma variação relativa de 15,97 pontos percentuais. Todavia, é importante analisar 

quais foram os principais municípios a receberem esse contingente populacional e 

aqueles que apresentaram variações negativas. A Tabela 04 mostra que dos cinco

municípios com maior expressão na participação da população sul-mato-grossense, 

apenas Campo Grande, Dourados e Ponta Porã apresentaram aumento da concentração 

no período analisado.

                                                                                                                                         
participação percentual dos integrantes representará algum grau de concentração, como pode ser visto:  
HH2 = 452 + 252 + 202 +102 = 3150. A análise estará baseada em três passos; primeiro encontrar um HH 
ideal (HHI) para a região, em seguida o HH observado (HHO), e assim analisar a evolução da diferença 
entre o observado e o ideal HH Observado, índice encontrado a partir da aplicação do HH á valores 
verificado da participação percentual de cada microrregião geográfica no total da população de Mato 
Grosso do Sul, enquanto o HH ideal será um valor para o qual cada microrregião geográfica teria o 
mesmo percentual da população, não haveria então concentração da população por microrregião 
geográfica.

Ano 1970 1980 1991 1996 2000
HH observado 1.383,7706 1.543,58296 1.753,8104 1820,7976 1864,7332
HH ideal 909,091 909,091 909,091 909,091 909,091
Diferença entre o 
ideal e observado

474,6800 634,4390 844,7198 911,7070 955,6426

Variação relativa (%) - 33,6561 24,8936 7,9301 4,8190



Tabela 04 HH nos cinco municípios com maior população ( 1991- 2000)

HH por municípios

Ano 1991 2000

Campo Grande 873,2881 1019,879

Dourados 58,3383 63,0098

Corumbá 24,6599 21,21

Três Lagoas 14,6576 14,4748

Ponta Porã 8,1742 8,5935
                                                     Fonte: Buscioli (2006 p. 47).

Todavia, Campo Grande registrou maior índice de concentração, Dourados 

apresentou significativa variação.  Três Lagoas e Ponta Porã mantiveram-se 

praticamente estável, enquanto Corumbá segue um ritmo de queda na participação. 

Ademais, conforme Buscioli (2006 p. 47), a grande maioria dos municípios de menor 

expressão populacional apresentou queda na participação.

4  CONSIDERAÇÕES  FINAIS

A SUDECO pode ser considerado o principal órgão a diagnosticar a 

realidade do Centro-Oeste, conseqüentemente o Mato Grosso do Sul, e a partir de então 

elaborar planos de desenvolvimento para a região, leia-se planos de ocupação 

econômica, como é o caso do I e II Plano de Desenvolvimento Econômico-Social do 

Centro-oeste (PLADESCO), entre outros. Então a necessidade de ligar o 

desenvolvimento do Mato Grosso do Sul a políticas públicas de desenvolvimentos é 

fato, já que em parte, estas propostas materializaram-se na atuação governamental. 

Destaca-se também o fato de que o Mato Grosso do Sul em função de tais políticas e de 

sua “vocação” para as atividades agropecuárias tem sua estrutura econômica relacionada 

a essas atividades. Com a desconcentração da indústria nacional e seu deslocamento 

para as regiões periféricas do país, Mato Grosso do Sul iniciou seu processo de 

industrialização com capital de origem comercial regional. Posteriormente, já na 

primeira metade dos anos 90 constata-se a entrada de empresas de capital nacional e 

principalmente estrangeiro, (ADM, Bunge, Cargill). Este processo apresentou-se 

fortemente relacionado ao setor primário, considerando que o setor secundário estadual 

é predominantemente agroindustrial. Os desdobramentos desse processo em território 

sul-mato-grossense apresentaram-se de forma tendencialmente concentradora em 

termos populacional, financeiro e produtivo, trazendo igualmente alterações na 

composição do Produto Interno Bruto (PIB), na situação domiciliar dos residentes –

entre situação rural e urbana – e nos demais indicadores sociais.
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