
Introdução 
 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – realizou um estudo sobre a 
rede urbana brasileira, que resultou na publicação de um trabalho intitulado As regiões de 
influência das cidades. A pesquisa em questão privilegiou a função de gestão do território, ou 
seja, cidades onde há concentração de órgãos públicos estaduais e sede de empresas, cujas 
decisões interferem na dinâmica espacial de outros centros urbanos. Foi considerada, também, 
a presença de equipamentos e serviços como: atividades de comércio, atividade financeira, 
ensino superior, serviços de saúde, internet, redes de televisão aberta e transporte aéreo. A 
presença deste conjunto de elementos norteou a identificação e hierarquização dos núcleos de 
gestão do território1. 

Tendo em vista tais dados, a proposta deste artigo é discutir o papel da organização 
espacial das empresas industriais na estruturação hierárquica dos centros urbanos, em 
particular dos municípios que compõem a Região Administrativa de Araçatuba (ver mapa 1). 
Para isso, partimos do conceito de aglomeração (ou sinergia) no intuito de entender a 
correlação deste princípio com a distribuição das atividades industriais e a complexidade e 
superposição de lógicas espaciais distintas, que influenciam na estruturação da rede urbana.  

Com o levantamento dos dados sobre exportação dos municípios da região 
supracitada, discutiremos em que medida as relações entre os centros urbanos apresentam um 
padrão hierárquico típico das estruturas de localidades centrais. Busca-se analisar, ainda, o 
papel de centros urbanos com concentração de pequenas e médias empresas – PMEs – 
organizadas em redes de subcontratação (verificada especificamente na indústria calçadista do 
município de Birigui), consideradas por alguns autores como as empresas mais aptas a 
realizar as mudanças no ritmo que o modelo de regulação flexível exige e, portanto, como um 
novo modelo de desenvolvimento industrial eficaz.  

 

 

                                                 
1 Para os municípios que não foram identificados como centros de gestão, o IBGE realizou um levantamento específico. De um universo de 

5 564 municípios existentes em 2007, foram pesquisados 4 625, dos quais cerca de 85% têm menos de 20 000 habitantes. O questionário 

preenchido pela Rede de Agências do IBGE em fins de 2007 investigou: 1) as principais ligações de transportes regulares, em particular as 

que se dirigem aos centros de gestão; e 2) os principais destinos dos moradores dos municípios pesquisados para obter produtos e serviços 

(tais como compras em geral, educação superior, aeroportos, serviços de saúde, bem como os fluxos para aquisição de insumos e o destino 

dos produtos agropecuários). Cf. IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Geografia, Regiões de Influência das Cidades 2007. 

Mapa 1- Localização da área de estudo 



 
1- Hierarquia urbana e lógica espacial das empresas industriais   

 
De acordo com o estudo2 sobre a rede urbana brasileira, publicado pelo IBGE, a 

cidade de Araçatuba-SP foi classificada3, do ponto de vista de sua região de influência, como 
uma capital regional C, o que implica dizer que se trata de um centro urbano que apresenta 
ligações com o extrato superior da rede urbana brasileira e que tem área de influência em 
âmbito regional, já que concentra um conjunto de atividades que atraem pessoas de um 
grande número de municípios.  

Pelo exposto na figura 1, Araçatuba apresenta vínculo direto com São José do Rio 
Preto – classificada como capital regional A – e uma quantidade considerável de vínculos 
regionais com centros de classificação inferior, como Andradina, Birigui, Penápolis e 
Guararapes. Verifica-se também a forte intensidade de ligações de Araçatuba com inúmeros 
municípios, o que mostra que a cidade desempenha um papel central na oferta de bens e 
serviços em escala regional. 

Como dito, a pesquisa em questão levou em conta inúmeros elementos para uma 
classificação hierárquica dos centros urbanos, no entanto, seria possível considerarmos uma 
classificação hierárquica em que, como mostra a figura 1, os centros urbanos obedecem a uma 
hierarquia fundada em ligações e vínculos que se estabelecem nas escalas local e regional? 
Quais seriam as semelhanças desta proposta de classificação hierárquica com a teoria das 
localidades centrais desenvolvida por Christallerr? 

Benko (1996) explica que as teorias de Lösch e Christaller pretendiam dar conta da 
hierarquia das aglomerações urbanas a partir de seu tamanho, dos serviços oferecidos, ou seja, 
da sua capacidade de concentrar riqueza. O ponto de partida era entender o comportamento 
espacial das empresas tendo em vista a maximização do lucro e a minimização dos custos e, 
nesse sentido, cada serviço prestado apresentaria um ótimo escalar de produção.  

A esse optimum corresponde uma demanda repartida pelo espaço 
homogêneo. Os custos de transporte (das mercadorias, dos clientes ou dos 
usuários) são minimizados se o produtor rompe um disco do espaço 
homogêneo. As produções urbanas tenderão assim a organizar-se em redes 
de “lugares centrais” cujos discos recobrirão o espaço, o que poderá ser 
mais bem realizado caso a rede apresente malhas hexagonais (BENKO, 
1996, p.51). 

 
Pelo modelo de hierarquia espacial clássica de Christaller (1933), o campo de 

influência de um centro urbano seguia uma linearidade crescente, ou seja, era definido de 
acordo com o grau de importância dos serviços e bens de consumo oferecidos. Sua proposta 
foi a de examinar como produtos e funções diferentes, particularmente de serviços, se 
articulam no território dando origem a uma hierarquia urbana.  

Porém, atualmente, as relações entre os pontos ou nós da rede urbana ocorrem de 
modo inter-escalar apresentando diferentes formas ou direções, graças à intensificação da 
divisão territorial do trabalho, às condições técnicas e ao conseqüente aumento dos fluxos. 
Nesse sentido, Camagni (1993) aponta que no atual período, os pressupostos dos quais parte o 
modelo teórico dos lugares centrais foram relativizados, já que se verifica, segundo o autor, 
                                                 
2 IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Geografia, Regiões de Influência das Cidades 2007. 

3 As cidades foram classificadas em cinco grandes níveis – metrópoles (12 centros urbanos com relações entre si e com uma extensa área de 

influência), capital regional (70 centros urbanos que se relacionam com o extrato superior da rede urbana) , centro sub-regional (169 centros 

urbanos com atividades de gestão menos complexa), centro de zona (556 cidades de menor porte e com atuação restrita a sua área) e centro 

local (4.473 cidades com atuação restrita à área do município) -  , sendo que cada um deles foi subdividido em mais dois ou três níveis 

(REGIC, 2007, p. 11 e 12). 



uma grande demanda por variedade de produtos do consumidor moderno e uma redução dos 
custos de transporte. Principalmente, quando se levam em conta as organizações espaciais de 
indústrias do tipo distritos industriais marshallianos, no qual as relações de cooperação, as 
relações horizontais e verticais entre firmas, as economias de localização, dentre outras 
vantagens ligadas ao local, permitiria a essas empresas alcançar mercados impossíveis de 
atingir caso operassem individualmente.  

Como exemplo, afirma que uma função de classificação superior pode ser encontrada 
em centros médios. Para corroborar sua afirmação, o autor recorre ao conceito de “redes de 
empresas4” (firm net works), que é utilizado para representar as formas contratuais ou de 
organização através da cooperação.  

Para confirmar sua argumentação ele define três lógicas de organização espacial das 
empresas, a saber: a lógica territorial, a competitiva e em rede que ocorre através da 
cooperação entre empresas. Na lógica territorial, uma empresa compra-vende num espaço 
geográfico de acordo com um princípio de gravitação, ou seja, o espaço é organizado segundo 
a estrutura de mercado hexagonal, em que os custos de transporte produzem a diferenciação 
de produtos de empresas diversamente localizadas. Já na lógica competitiva, o custo do 
transporte não é mais tão importante, a empresa pode vender seus produtos por toda parte, 
tentando controlar a parte mais ampla do mercado mundial. Por essa lógica, o mercado de 
cada unidade de produção é limitado mais pela sua força de competição do que pela demanda 
de variedades do consumidor e a localização da empresa é determinada por uma série de 
especificidades históricas e geográficas e não apenas por uma lógica.  

Por último, na lógica de organização em rede, onde quer que a empresa esteja 
localizada, ela “pode sobrepor o topo de suas competências internas limitadas (ou de 
competência de seu melhor local) com o estabelecimento de ligações de cooperação com 
outras empresas”. Vale ressaltar que nesta lógica, o espaço geográfico conserva sua 
importância na medida em que surge a necessidade da empresa ter acesso às ligações 
estabelecidas pelos nós da rede global de informação tecnológica, financeira e de mercados 
(nós representados por certos pontos remarcados do território, como áreas metropolitanas e 
cidades especializadas em funções superiores). No entanto, para que se estabeleça cooperação 
e relações em rede, a empresa deve se apresentar como um parceiro portador de vantagens 
específicas para o conjunto da rede. Esse tipo de relação pode estar relacionado, por exemplo, 
a uma forte cultura interna ou através da localização num distrito do tipo marshalliano, rico 
em cultura tecnológica e de atmosfera industrial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Partindo da organização espacial das empresas, o autor propõe uma análise teórica da evolução dos sistemas de cidades por meio de um 

novo paradigma: o das redes.   



 

 
 
Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Geografia, Regiões de Influência das Cidades 2007. 

 
Figura 1: Região de influência das cidades que compõem a Região Administrativa  
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Organograma 1- Classificação hierárquica dos municípios da Região Administrativa de 
Araçatuba 

  
 

 
 
 

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Geografia, Regiões de Influência das Cidades 2007. 
 

 
2- Pequenas e médias empresas 

 
Marshall (1988) foi um dos primeiros5 teóricos que buscou entender os motivos pelos 

quais certas atividades, em particular as industriais, tendiam a aglomerar-se. Ele constatou que 
as vantagens da produção em escala são mais eficientes quando se trata de uma aglomeração 
de PMEs. Além da economia interna gerada pelo aumento da escala de produção, percebeu 
também a existência de ganhos externos, “conseguidos pela concentração de muitas pequenas 
empresas similares em determinadas localidades, ou seja, como se diz comumente pela 
localização da indústria’’ (p. 229). As empresas assim localizadas podem compartilhar de um 
mercado de trabalho comum, de uma série de fornecedores comuns e do compartilhamento do 
conhecimento.  

Foi a partir da eficiência produtiva verificada em aglomerações de pequenas e médias 
empresas italianas, entre as décadas de 1970 e 1980, localizadas na região da Emilia 
Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, que se iniciam, depois dos escritos de Marshall, as 
investigações sobre estas formas de aglomeração geográfica de empresas, com suas formas de 
cooperação e competição. A temática ganha maior espaço na literatura econômica a partir dos 
trabalhos do sociólogo Charles Sabel e do economista Michael J. Piore (1984), nos distritos 
industriais italianos, quando constataram a dinâmica dos pequenos e médios negócios nesses 
distritos frente ao novo paradigma competitivo: produção flexível e capacidade inovativa. O 
argumento norteador parte da idéia de que com a crise do modelo de produção fordista, o 
ambiente no qual opera as empresas se torna marcado por incertezas, e por isso menos 
                                                 
5 Segundo Camagni o primeiro estudo em Economia sobre os efeitos de aglomeração espacial foi realizado por Alfred Weber (1929) 

(CAMAGNI, 2005, p.32). 
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previsível e controlável. De acordo com Benko (1996) “as mudanças geográficas dos espaços 
de produção coincidem com mutações maiores da organização da produção, que são por sua 
vez provocadas pelas exigências do novo regime de acumulação” (p.29). Sendo assim, para 
lidar com esta situação, a empresa capitalista de grande dimensão e rigidamente organizada 
para a produção em massa passaria por significativas transformações. Nesse sentido, uma 
suposta diminuição do tamanho das unidades produtivas tem sido justificada pelo fato das 
PMEs terem maior capacidade inovativa, tornando-se mais flexíveis e aptas para responder 
rapidamente às mudanças exigidas pelos mercados. Neste contexto, as inovações tecnológicas 
aplicadas à criação de novos produtos e aos processos produtivos se configuram numa 
importante estratégia de manutenção ou ampliação da capacidade competitiva das empresas.  

De fato, as atuais condições técnicas possibilitaram uma série de mudanças na 
estrutura organizacional das empresas, como a desintegração vertical da grande fábrica em 
unidades produtivas menores, o que por sua vez afetou as pautas de localização, os fluxos de 
mercadorias, bens e serviços e as formas espaciais concretas (Mendez e Caravaca, 1996, p. 
162 e 163). A descentralização produtiva entendida como uma reestruturação no processo de 
produção, envolve diversas formas de organização inter-empresas, inclusive por meio da 
formação de redes de cooperação horizontal. Este processo pode ocorrer de diversas formas, a 
saber: desintegração do processo produtivo em fases realizadas em estabelecimentos 
separados, por meio da subcontratação de empresas; a subcontratação ou a terceirização de 
serviços complementares como limpeza, segurança e transporte; subcontratação de serviços 
altamente especializados como de engenharia, desenho e controle de qualidade; a organização 
em rede de PMEs que fabricam componentes para a posterior montagem do produto acabado. 

No Brasil a temática ganha importância, no meio acadêmico e político, a partir da 
década de 1990, com a noção de Arranjo Produtivo Local – APL. Em semelhança aos 
conceitos de distritos industriais marshallianos ou clusters, a noção de APL pressupõe que a 
proximidade física entre as empresas criaria condições para uma interação cooperativa e a 
superação de barreiras ao seu crescimento.  

Diante do exposto, cabe ressaltar quais seriam as reais vantagens de uma aglomeração 
espacial de PMEs especializadas na produção de determinado bem. Partindo do princípio de 
aglomeração (ou de sinergia) Camagni (2005) aponta que a eficiência de um modelo 
concentrado pode ser explicada levando-se em conta as indivisibilidades ou economias de 
escala. Argumenta que somente alcançando uma escala ótima de atividade é possível utilizar 
processos produtivos mais eficientes, ou gerar recursos suficientes para alcançar mercados 
distantes (Camagni, 2005, p.21).   

Dentre as vantagens obtidas graças à localização concentrada destacam-se as advindas 
da presença de economias de localização – caracterizadas por relações verticais e horizontais6 
entre empresas – engendrando a aparição de centros especializados do qual as empresas 
podem se beneficiar de vantagens, tais como: 

a) a redução dos custos globais devido à possibilidade de processos de 
especialização e o estabelecimento de vínculos de compra e venda entre 
empresas; 

b) redução dos custos de transação obtidos graças a proximidade e intensidade 
de relações entre as unidades produtivas no interior da área; 

                                                 
6 Por economias de localização entende-se as vantagens advindas da localização concentrada de empresas especializadas em determinado 

ciclo do processo produtivo o que por sua vez, pode reduzir os custos de transações intra-área e entre as unidades produtivas e  formar um 

mercado com mão-de-obra especializada. Perpassam por estes ambientes, tanto relações verticais – a intensificação da especialização 

produtiva gera uma divisão do trabalho externa à empresa, mas interna ao local – quanto relações horizontais – através da ação conjunta as 

empresas podem atingir economias de escala superior à capacidade individual de cada uma. Nota-se que neste caso as relações verticais 

ocorrem, para Camagni, internas à aglomeração industrial. (CAMAGNI, Economia Urbana. Barcelona; Antoni Bosch, 2005. pp. 21-162). 
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c) aumento da produtividade por meio da formação de um mercado de mão-
de-obra especializada e de processos de aprendizagem coletivo; 

d) a formação nas fases prévias e posteriores ao processo produtivo, de uma 
série de serviços (efeitos de sinergias); 

e) a criação de uma atmosfera industrial. 
 

É a partir destes centros urbanos de dimensão intermediária, dotados de uma 
acentuada especialização produtiva, com forte interdependência e ausência de hierarquia entre 
si, que se verificaria uma mudança qualitativa na hierarquia das relações urbanas7.  

As abordagens sobre o espaço industrial podem considerar desde a organização interna 
da fábrica, o “chão de fábrica”, até a rede de fluxos visíveis (mercadoria e pessoas) e 
invisíveis (capital e informação) articulados por meio de pontos ou nós presentes no território, 
concentradores de um ou vários fatores do processo produtivo, como por exemplo: centros 
especializados em determinados tipos de serviços administrativos, oferta de matérias-prima ou 
produção de determinado bem; pontos para onde a produção é destinada. Sobre isso, Santos 
(2004) afirma que no atual período, os arranjos espaciais são formados por pontos contínuos e 
contíguos, ou seja, por meio de interdependências que se estabelecem horizontalmente 
(horizontalidades) e relações que se estabelecem verticalmente, ou seja, entre pontos 
separados no globo, mas interligados por uma rede de fluxos reguladores (verticalidades). 
Essa idéia nos remete ao fato de que os centros urbanos podem estar submetidos à diferentes 
escalas e lógicas, desde a local até a global, dentre as quais também operam as empresas. Por 
isso, consideramos necessário uma análise empírica que leve em conta as especificidades de 
cada formação sócioespacial.   

 
3- O papel das empresas industriais da Região Administrativa de Araçatuba 

 
Segundo os dados da Regic 2007 os centros urbanos que apresentam maior nível 

hierárquico são também os que concentram a maioria da população, PIB – Produto Interno 
Bruto – e PIB per capta. A rede comandada por São Paulo – classificada como Grande 
Metrópole Nacional – abrange todo o Estado de São Paulo, parte do Triângulo Mineiro e do 
sul de Minas e se estende pelos estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e 
Acre, concentrando 28% da população brasileira, 40,5% do PIB nacional e renda per capta 
que é de R$ 21,6 mil para São Paulo e de R$ 14,2 mil para os demais municípios que 
compõem a rede.  

De acordo com os dados apresentados na tabela 1 sobre população, PIB e números de 
estabelecimentos comercias, industriais e de serviços dos municípios que compõem a Região 
Administrativa de Araçatuba8, verifica-se que ela – classificada, como dito anteriormente, 
como capital regional C – é o principal centro urbano da região, concentrando maior 
população, PIB e PIB per capta, maior número de estabelecimentos comerciais e de serviços 
em comparação com os outros municípios da região. Em seguida, estão os municípios de 
Birigui, Penápolis e Andradina. Este último, apesar de apresentar menor população, menor 
PIB e um número de estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços inferior aos 
municípios de Birigui e Penápolis, foi classificado pela Regic 2007 – como mostra o 
organograma 1 (p. 5) – como centro subregional B, enquanto os outros dois municípios, 
apesar de terem maior quantidade de população, PIB e estabelecimentos, foram classificados 

                                                 
7 Camagni apresenta inúmeros fatores que explicam a localização de industrias desvinculadas de espaços metropolitanos. Cf. CAMAGNI, 

2005, p.122 e 123. 

8 Foram considerados apenas os municípios que exportaram em 2007, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento e do Comércio 

Exterior. 
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em um nível inferior, ou seja, como centro de zona A. Isso se explica em função dos critérios 
adotados na metodologia da pesquisa, que levam em conta não só aspectos quantitativos, mas 
também qualitativos, ou seja, a classificação levou em conta o papel que cada centro 
desempenha regionalmente. 

No que diz respeito ao número de estabelecimentos industriais, constata-se que Birigui 
apresenta uma maior quantidade, visto que apresenta uma especialização produtiva do ramo 
calçadista, com predominância de PMEs, somando um total de 2569 indústrias de calçados e 
um número considerável de empresas subsidiárias, que atuam tanto em parte do processo de 
produção do calçado, como no fornecimento de matérias-prima, serviços administrativos, etc. 

Comparando os dados da tabela 1 e 2, notamos que apesar de Araçatuba ser o principal 
centro urbano da região não foi o município que mais exportou no ano de 2007. Em primeiro 
lugar, está Penápolis (centro de zona A), seguida em nível decrescente por Andradina (centro 
subregional B), Guararapes (centro de zona B), Birigui (centro de zona A), Valparaíso (centro 
local), Araçatuba (capital regional C), Sud Mennucci (centro local), Bento de Abreu (centro 
local), Glicério (centro local), Auriflama (centro de zona B), Avanhandava (centro local), 
Buritama (centro local) e Clementina (centro local).  Verifica-se, portanto, que apesar da 
cidade de Araçatuba desempenhar um papel de maior centralidade na região onde é sede 
administrativa, exporta menos do que vários municípios.  

Ora, isso nos mostra que existe uma sobreposição de lógicas que perpassam a 
dinâmica econômica dos centros urbanos e que, sendo assim, podemos falar de uma 
sobreposição de hierarquias. Dessa forma, no atual período de desenvolvimento das técnicas, 
existem lugares que se especializam na produção de determinado bem e estabelecem mais 
vínculos produtivos com lugares fisicamente mais distantes do que com seu próprio entorno. 
De acordo com Santos (2004), nossa época é marcada pelo que ele chama alargamento dos 
contextos, em que: 

 
De um lado, a divisão do trabalho se amplia abrangendo muito mais espaços, 
e, de outro lado, ela se aprofunda interessando a um número muito maior de 
pontos, de lugares, de pessoas e de empresas em todos os países. Na medida 
em que se multiplicam as interdependências e cresce o número de atores 
envolvidos no processo, podemos dizer que não apenas se alarga a dimensão 
dos contextos como aumenta sua espessura (p.254). 

 
Dessa forma, a hierarquia espacial se modifica, sem a exclusão da hierarquia 

estabelecida pelos critérios ligados à centralidade dos centros com relação ao fornecimento de 
bens e serviços e interações estabelecidas regionalmente.  
  

                                                 
9 Segundo dados da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais)- Estabelecimentos-2006. 
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Tabela 1- População, participação no PIB do Estado, PIB per Capita, PIB, número de 
estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços nos municípios (que exportam) da Região 
Administrativa de Araçatuba-SP – 2005. 
 
Municípios* 

População 

Participação 
no PIB do 

Estado (Em 
%) 

PIB per 
Capita 

(Em R$) 

PIB 
(Em 

milhões 
R$) 

Unidades  
comerciais 

Unidades 
industriais 

Unidades 
de 

serviços 

Araçatuba 176.743 0,258646 10.463,65 1.880,49 2.084 409 1.616 
Birigui 100.735 0,137297 9.389,47 998,22 1.111 637 682 
Penápolis 56.455 0,099455 12.336,63 723,09 667 162 429 
Andradina 56.310 0,078331 10.011,53 569,51 627 89 395 
Guararapes 29.292 0,063682 15.334,81 463,00 259 61 160 
Mirandópolis 26.796 0,023968 6.483,44 174,26 197 30 154 
Valparaíso 20.618 0,030012 10.996,86 218,20 140 10 135 
Buritama 14.429 0,030737 15.373,65 223,47 126 30 78 
Auriflama 13.766 0,014702 7.644,76 106,89 149 46 61 
Avanhandava 10.602 0,010244 7.952,63 74,48 42 14 31 
Sud 
Mennucci 7.661 0,012326 12.005,35 89,62 30 9 31 

Clementina 5.895 0,006974 8.848,81 50,70 33 9 45 
Glicério 4.630 0,005412 8.648,08 39,35 24 26 14 
Bento de 
Abreu 2.679 0,008302 25.235,58 60,36 12 3 17 

 
Fontes: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –IBGE/ Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – 
Seade – Informações dos municípios paulistas. 

 
 
3.1 - O papel das PMEs 
 

Com base nos dados apresentados nas tabelas 1 e 2 poderíamos concordar com a idéia 
de que as aglomerações de PMEs organizadas de forma cooperativa se apresentam como o 
modelo mais dinâmico e apropriado ao modelo de regulação flexível?  

Tomando como exemplo o APL calçadista de Birigui podemos tecer algumas 
considerações. Em primeiro lugar, é necessário lembrar que o padrão de urbanização 
brasileira é marcado por imensas desigualdades, principalmente, no que diz respeito à 
distribuição de infra-estruturas. Nesse sentido, não se verifica no centro urbano em questão, 
uma aglomeração idêntica à descrita por autores que estudaram os distritos industriais 
italianos, onde um conjunto de centros de mesmo nível hierárquico se relacionam em rede, de 
forma cooperativa na produção especializada de determinado bem. O que se verifica é que as 
indústrias de calçado de Birigui se localizam nos municípios vizinhos, de menor porte, para se 
beneficiar de incentivos fiscais oferecidos pelas prefeituras10. Além disso, as redes de 
subcontratação são estabelecidas, majoritariamente, entre as empresas localizadas no próprio 
município. 

Em segundo lugar, ao atentarmos para os dados sobre exportação da tabela 2 
verificamos que as principais indústrias exportadoras de Birigui, são do ramo calçadista, no 
entanto, nenhuma delas são empresas de pequeno ou médio porte.  Assim como nos outros 
centros urbanos da Região Administrativa de Araçatuba, as grandes empresas, como as 
destilarias de álcool, multinacionais (a Asperbrás em Penápolis e a Nestlé em Araçatuba) 
dominam o cenário das exportações. Diante do exposto, consideramos que, até o momento, 

                                                 
10 Dados obtidos por meio de entrevistas e trabalhos de campo realizados  no ano de 2005. 
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não é possível considerar que PMEs organizadas em rede e de forma cooperativa, se 
configurem num modelo organizacional predominante no Brasil. 
 
 
 
Tabela 2- Municípios que exportam, valor das exportações e principal empresa 

exportadora na Região Administrativa de Araçatuba 

Município Exportação 
US$ FOB Principal empresa exportadora 

Penápolis 152.908.062 Asperbrás tecnologia 
industrial e agronegócios ltda. 

Andradina 114.997.525 JBS S.A. 
Guararapes 57.256.153 Unialco sa álcool e açúcar 

Birigui 36.060.707 

1- Klin produtos infantis ltda. 
(U$8.965.920) 

2- Bical Birigui calcados 
indústria e comércio ltda. 

(U$5.257.459) 
3- Calcados Kolli's indústria 

e comercio ltda. (U$ 4.315.515) 

Valparaíso 32.728.630 Ajinomoto interamericana 
indústria e comércio ltda 

Araçatuba 15.454.038 Nestlé br. S.a 
Sud Mennucci 11.289.567 Pioneiros bioenergia S.A. 

Bento de Abreu 10.484.245 Benalcool açúcar e álcool S.A. 

Glicério 2.085.162 Muguidjana agropecuária 
ltda. 

Auriflama 1.514.548 Phael confeccões de Auriflama ltda. 
   

Avanhandava 508.888 Diana destilaria de álcool Nova 
Avanhandava Ltda 

Buritama 
 230.010 Tilápia do Brasil indústria 

de pescados de aquicultura 
Clementina 27.510 Clealco açúcar e álcool S.A. 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior. Secretaria de Comércio Exterior 
 
 

Ademais, certas cidades se sobressairiam com relação a outras porque seus habitantes 
possuem maior capacidade de cooperação, por possuírem uma atmosfera industrial com um 
ambiente econômico favorável ao empreendedorismo, sendo assim, todas as cidades que 
apresentassem esta característica poderiam se desenvolver independentemente de dinâmicas e 
processos que se estabelecem em outras escalas. 

Para Harvey (2003) alguns autores como Piore e Sabel, defendem a idéia de que as 
novas tecnologias tornaram possível o retorno das pequenas unidades industriais 
descentralizadas e democraticamente organizadas, a exemplo da “Terceira Itália”, e que 
desempenham um papel importante no desenvolvimento econômico contemporâneo. O autor 
alerta para o perigo de visões que consideram as transformações em curso como uma 
mudança radical em todas as dimensões da vida socioeconômica e política sem resquícios do 
modo de fazer e pensar anterior, asseverando que:  

 
As tecnologias e formas organizacionais flexíveis não se tornaram 
hegemônicas em toda parte – mas o fordismo que a precedeu também não.  
A atual conjuntura se configura por uma combinação fordista altamente 
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eficiente (com freqüência nuançada pela tecnologia e pelo produto flexível) 
em alguns setores regiões (como os carros nos EUA, no Japão ou na Coréia 
do Sul) e de sistemas de produção mais tradicionais (como os de Singapura, 
Taiwan ou Hong Kong) que se apoia em relações de trabalho artesanais 
(HARVEY, 2003, p.179).  
 

Portanto, não acreditamos que seja possível afirmar que o modelo organizacional em 
empresas de pequeno e médio porte tenha superado o modelo anterior, mas que há uma 
coexistência de formas de organização.  
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